„Во Христос не постои поделба помеѓу духовното и физичкото,
меѓу човечкото и Божественото. Како што тврди Халкидонскиот собор,
во Неговата света личност, сè е помирено, сè е едно.‟
ʽВо Христаʼ секој има потенцијал да постигне θέωσις, единство со
Бога. Но, мора да веруваме во вистинскиот Христос. Затоа Црквата низ
вековите цврсто се бореше против ереста, против изопачувањето на
кое било вистинско учење за Христос, бидејќи соединувањето со лажен
Христос ќе биде лажно единство. Тоа би било трагична измама. Лажни
пророци се појавуваат дури и во нашиве денови, обидувајќи се да ги
оддалечат овците од вистинскиот Христос.
– отец Емануел Хаѕидакис
What is Truth?
ШТО Е ВИСТИНА?
Вовед: Вистина vs. Релативизам
„Што е вистина!?‟ – овој извик на Понтиј Пилат, запишан во Евангелието според Јован
(18,38), одекнува низ епохите до денес, а изгледа, денес има особена резонанца, кога,
според многу интелектуалци, само науката ја има објективната вистина, како што некогаш
тврдела теологијата за себе. Тој пресврт донекаде го забрза светот, кој станува глобално
село, што го носи предизвикот почесто да се сретнуваме со други вери, други религии.
Денес, кога многу често соседот припаѓа на друга верска заедница, кога на мал простор се
сретнуваат луѓе од различни религии, не е лесно да се тврди или да се согласиме дека една
религија може да биде вистинита, а друга – лажна.
Гледано однадвор, со очите на светот, верата одамна не е закотвена во вистината, бидејќи
во секуларното општество доминира релативизмот – философска позиција која ги негира
апсолутните вредности, тврдејќи дека нешто може да биде вистинито во една ситуација, но
невистинито во друга. Во извесна смисла релативизмот е покомотен за човечките односи,
бидејќи секој може да верува како што сака, без оглед на другите и нивниот светоглед. Но,
во теолошки контекст релативизмот е целосно негирање на постоењето на Бог во
монотеистичка смисла и отфрлање на Неговиот приоритет во нашиот живот. Според
монотеизмот, воглавно во авраамските религии, какви што се сметаат: Јудаизмот,
Христијанството и Исламот, релативизмот означува дека учењето (doctrine), нема големо
значење, ако за нормативен се земе најмалиот заеднички именител. За ортодоксните (со
мала буква „о‟) верници во тие три религии, таквиот редукционизам е сосема неприфатлив,
бидејќи верата го губи својот склад, концепт и длабочина – па и својата човечка вредност,
ако се сведе на такви осиромашени тврдења за суштинското.
Тој релативизам носи други посебни проблеми за верите кои ја толкуват историјата и
историските настани како сцена на која се остварува Божјото дејство. Постои научна
компонента во религиозната вистина во тие историски религии, зашто тие истакнуваат и
историски докази, а не само религиозно искуство. Во Православното Христијанство не може
да има спротивставеност меѓу вистините кои потекнуваат од откровението и човечките
вистини кои се доживеани во историјата. Доказите и верата во двете сфери се сфаќаат како
едно.
Од христијанска гледна точка може да има само една доследна област на Вистината, достојна
за името Вистина; и таа се наоѓа во Логосот, во Христос, Словото Кое стана Тело, Пат,
Вистина и објавен Живот (Јн 14,6). Се разбира, никој не е принуден да ја прифати оваа
христоцентрична, сеопфатна Вистина, за самата таа да остане Вистина. Последното
откровение за таа Вистина е на крајот, кога Бог ќе биде „сѐ во сѐ‟ (1 Кор. 15,28).
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Во светлината на тие јасни основни линии за Вистината, нема место за внатрешна
поделеност. Разлики постојат, се разбира, меѓу различните видови вистини – научни,
религиозни, поетски, уметнички, литературни, но во крајна линија нема противречни
поделби или спротивности. Како што еден од раните маченици на Црквата, Јустин,
инсистирал: „Сѐ што било вистинито кажано меѓу сите народи, тоа е наше − христијанско‟
(Втора апологија, гл.13). Освен тоа, треба да се знае дека основата за Православниот
пристап кон Вистината може да се најде, како во Светото Писмо, така и во Преданието на
Црквата. Стварноста пред нас е токму она што го напишал св. ап. Јован Богослов за
Воплотувањето на Христос: „Вистинската светлина го осветлува секој човек што доаѓа во
светот‟ (Јн 1,9).
Црковните отци и потрагата по вистина
Отците своевремено се бореле против оние што ја поставувале откриената вистина на
Светото Писмо и Преданието на Црквата против научната вистина. Меѓу нив е и блажени
Августин, кој напишал:
„Дури и нехристијанинот знае нешто за земјата, небото и другите елементи на овој свет, за
движењето и орбитите на звездите и дури за нивната големина и меѓусебни положби, за
претскажливите затемнувања на сонцето и на месечината, за циклусите на годините и
времињата, за видовите животни, растенија, карпи итн. и тоа знаење тој го држи како
сигурно од разумот и искуството. Сега е срамно и опасно нехристијаните да слушнат
христијанин, кој мислејќи дека му придава смисла на Светото Писмо, всушност зборува
глупости на тие теми. Треба да ги преземеме сите средства, за да спречиме таква непријатна
ситуација, во која луѓето посочуваат големо незнаење кај христијанинот и го изложуваат на
презир.‟1
Ова е предупредување за современите креационисти и за сите кои ја отфрлаат научната
вистина.2
Св. Василиј Велики пак, им пишува на своите ученици, поттикнувајќи ги да ја проучуваат
световната литература, ако тоа е во полза на добродетелта и вистината. Тој го споредува
процесот на расудување со пчела што бара добар нектар насекаде каде што може да биде
најден, а го споредува и со реки кои се шират и понираат додека да се влеат во морето:
„Ние можеме да го дознаеме сето тоа несомнено и на многу посовршен начин во нашето
Свето Писмо. Но, за момент, можеме барем некаков облик на добродетелта да скицираме во
нас преку световното учење. Оние кои внимаваат при собирањето на нешто полезно, каде и
да го најдат, се како големите реки: тие нараснуваат како резултат на притоките што се
влеваат во нив од сите страни, сосема природно.‟3
На тој начин, како за блажени Августин, така и за св. Василиј Велики, Вистината е една; и
сите вистини треба да бидат пронајдени во Христос, Кој собира во Себе сè што е вистинито,
убаво и добро.
Како се поврзани вистината и убавината и доброто?
За поврзаноста меѓу вистината и убавината, Џон Китс поетски се изразува во поемата Ода на

грчката урна:

„Убавината е вистина, а вистината – убавина,
тоа е сè што знаете на земјата и сè што треба да знаете.‟4
1

St. Augustine, Commentary on Genesis, том 1, стр. 42–43. Со коментар од Dr. Ken Smith на:
http://noanswersingenesis.org.au/saintaugustine.htm .
2
Од друга страна, треба да имаме предвид дека и научниците немаат консензус по многу прашања, кои
остануваат отворени. − Заб. на прев.
3
St. Basil the Great, For the Young on How They Might Derive Profit from Hellenic Literature, par. 10 на the
OrthodoxyToday.org website: http://www.orthodoxytoday.org/articles6/StBasilLiterature.php .
4
John Keats (1795–1821), Ode on a Grecian Urn. In Arthur Quiller Couch (ed.), The Oxford Book of English Verse: 1250–
1900 (Oxford: Oxford University Press, 1919).
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Точното значење на овој дистих е отворено за многу толкувања, но една перспектива е дека
обете, вистината и убавината се едно исто, зашто и двете содржат „ред, структура, врска
меѓу деловите кои формираат целина, која е поголема од сумата на деловите‟ и дека и двете
се исти, бидејќи и двете се откровенија од редот на постоењето кое е поголемо од самите
нас. „Сепак вистината и убавината не се сосема исти‟, зашто „вистината му говори на умот, а
убавината на емоциите.‟5
Иронично, додека емоционалните основи на убавината и умствените основи на вистината се
признаени како различни начини на знаење (knowing), збунува можноста за „разбирање‟ на
единството на вистината и убавината, зашто се споредуваат различни основи на знаење.
Се разбира, останува можно да се опишува и да се пресметува убавината во идеални форми
(на пр. обликот на човекот) на умствен и емпириски задоволителен начин. Така, тоа што
статуата Давид на Микеланџело се смета за убава, не е само од субјективни разлози. Нашата
реакција на убавината може донекаде да биде опишана од науката.6 Исто така, самата
вистина може да има аспект на убавина, најпозната во едноставноста и елегантноста кои се
барани и наоѓани во равенките што ги опишуваат законите на Космосот7 (на пр. S=A/4 за
ентропијата на црните дупки и E=mc² за односот меѓу масата и енергијата.) Наспроти тоа, на
свои основи, вистината и убавината дејствуваат како различни начини на познание
(cognition). Освен тоа, како што интелектуалната вистина се смета за ентитет на моралот,
така треба да се разбира и доброто.
Основното прашање кое се фокусира на смислата на вистината, убавината и доброто е; дали
тие вредности се објективни и надвор од индивидуата или се зависни од индивидуалното
восприемање или верување? Се спори за тоа, колку релативизмот точно го опишува
човечкото однесување или дали барањето апсолутни вредности е соодветно. Првиот голем
философ релативист е Протагора (490-420 год. пр. Христа), кој тврди во своето дело
Вистина, дека: „човекот е мера за сè‟ и дека „сите вредности – вистината, доброто,
убавината, дури и постоењето, зависат од човекот кој ги набљудува.‟8 Спротивно на
радикалниот релативизам на Протагора, Платон во своето дело Политеја тврди, дека постои
двојно поимање на стварноста, во која, како што вели некој негов толкувач:
„Ние луѓето сме ограничени во времето и просторот, нашето восприемање и разумот се
подложни на грешки, нашето набљудување е ограничено од тоа што можеме да го сфатиме и
разбереме. И сепак, иако е надвор од нашето разбирање, можеме да формираме концепции
за бескрајност, целина, вечност, вистинска вселена.‟9
Тоа двојно ниво на стварноста содржи разделителна линија, при што својствата на
објективната стварност се над линијата, а својствата на релативната стварност се под
линијата:
Еден

Идентитет Постојаност Божество Душа Разум Вистина Знаење

Mногумина Разлика

Промена

Човек

Тело Сетила Појава Мислење

Иако, според гледиштето на Платон, „човечката состојба е означена како пониско ниво‟
сепак, „имаме способност да се стремиме и да ги бараме првите, својствата на објективната
стварност.10 Тоа, секако, е унапредување на гледиштата на Протагора, во врска со
објективната стварност и единството на вистината, убавина и добрината, но изненадувачки
страда од платоновото дуалистичко презирање на можноста да биде најдена таа полнота и
таа хармонија во светот. Христовата проповед е дека Божјото Царство влегува во овој свет и

5

Laurence Auster, “View from the Right” на: http://www.amnation.com/vfr/archives/018343.html .
Hatice Gunes, “A Survey of Perception and Computation of Human Beauty.”
7
Stephen Hawking, “The Elegance in Equations.”
8
Види го сајтот на Тhe Oregon State University “Great Philosophers, Plato II: Objective Values” на:
http://oregonstate.edu/instruct/phl201/modules/Philosophers/Plato/plato02_objective_values.html .
9
Ibid.
10
Ibid.
6
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го преобразува од горе, од каде што доаѓа. Тоа е проповедта за повторно создавање, а
учењето на Платон е бегство од овој привиден свет на сенки.
Предизвик: Усогласување на спротивставените тврдења за вистината
Дури ако се согласиме дека човечката способност; да ја бараме и придобиеме вистината како
апсолутна вредност, која навистина е во Христос, Кој лично е Вистината што ни се откри,
останува проблемот со тврдењата на спротивната вистина. На пр., невробиологијата прави
разлика меѓу „мозкок‟ и „ум‟; и студијата на редукционистички-ориентираниот невробиолог
Жан-Пјер Шанжо, насловено Доброто, вистината и убавото: невронски пристап е во контраст
со похолистичката гледна точка на Тома Нејгел.11 Освен тоа, во текот на многу децении, на
Запад некои ја дефинираат вистината во многу тесна смисла на логичкиот позитивизам –
философија што ја сведува секоја вистина на заклучоци кои се логички изведени (logically
deducible) од набљудувани докази. Тој пристап повеќе или помалку се распаѓа под
сопствената тежина, зашто стана очигледно дека поврзаниот со него редукционизам (т.е.
верувањето дека сложените појави можат да бидат објаснети поупростено) − не е валиден
за различните видови вистина кои не се подложни на научниот метод. За жал,
интелектуалната клима во философијата на Запад по Втората светска војна остана
непријателска кон метафизичките и теолошките концепти за вистината и книжевниот акцент
на основните протагонисти го истакнува наративот (расказот) или контекстуалните разкази,
кои пак, се склони да исчезнат во постмодерниот релативизам. Разновидноста на човечките
искуства, култура и религиозна чувствителност придонесе постмодернизмот сè потешко да си
претстави можно решение за конкурентните тврдења на вистина, особено меѓу областите на
доминантните светски религии. Бидејќи во Православието сите тврдења на вистината се
засновани на Преданието на Црквата, веројатно православниот акцент на заедницата и
поврзаноста може да ни помогне да излеземе од ќорсокакот на суштински
индивидуалистичкиот и многу субјективизиран пристап на Постмодернизмот.
Митрополитот Пергамски Јован (Зизиулас) правилно инсистира, дека „нема вистинско
постоење без заедничарење (communion)‟ и дека „човекот е незамислив во него самиот, туку
само во неговите взаемни односи.‟12 Религиозното искуство е многу лично а, сепак има свое
место во заедницата на Верата – не во лабораторија, не во библиотека и не само во умот на
верникот. Како, значи, би можеле да бидат решени конкурентните тврдења за вистината, ако
самите заедници поддржуваат неусогласливи пристапи? Може да знаеме што ни се допаѓа во
уметничка галерија, но тоа нема да ни помогне во одбраната на идејата за правилното
верување (т.е. на православието) против ереста. Дали нормите на верата мора да се
разгледуваат само во однос на заедниците кои ги застапуваат? Постмодернизмот навистина
уверува, дека не може да има никаков метанаратив13 на универзална вистина која би нè
поврзувала сите. Ако пак, сме согласни со таква негативна перспектива на вистината, како
може да ја застапуваме идејата за Православието – како поврзано со универзалната вистина?
Разврска: Наоѓање на соодветен критериум за разликување
Пред да кренеме бело знаме пред Постмодернизмот, да се потсетиме што е кажано за
Христос – дека Тој е севистина, Омега, крајната точка. Тоа нè спасува од онаа
исклучителност која не дозволува Божјо дејствување надвор од Црквата, но сè што е добро
реалистички го вклучува во Воплотувањето, возглавувајќи (recapitulating) ја полнотата на
нашата човечка природа и историја (како што учел св. Иринеј Лионски). Но, ние сѐ уште не
сме во таа Омега точка, па можеме ли да го претставуваме Христос како актуелна вистина,
11

Види Daniel J. Siegel, Pocket Guide to Interpersonal Neurobiology: An Integrative Handbook of the Mind (New York:
Norton, 2012); Jean–Pierre Changeux and Laurence Garey, The Good, the True and the Beautiful: A Neuronal Approach
(New Haven, CO: Yale University Press, 2012); and Thomas Nagel, Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo–Darwinian
Conception of Nature Is Almost Certainly Wrong (New York: Oxford University Press, 2012).
12
John D. Zizioulas [сега Митрополит Пергамски], Being as Communion: Studies in Personhood and the Church
(Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1997), стр. 18, 105.
13
Во теоријата на Постмодернизмот, метанаратив е идејата дека дадени наративи претставуваат сеопфатно
објаснување на историското искуство или на знаењето. Според Џен Стефанс, метатанаративот е „глобална или
собирна наративна шема која го задава или го објаснува знаењето или искуството‟ − Wikipedia.
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како вистината на сегашноста среде сета таа конкурентна субјективност? Зарем не ни е
потребен некаков критериум за распознавање, за одделување на житото од каколот,
вистинското пророштво од предвидување со кристална топка?
Всушност, постојат најмалку два основни критериума. Прво, меѓу историските религии се
појавува значајна поделба околу прашањето: Што навистина се случило? Значи, ако
Секогаш-дева Марија имала само привидение на благовестието од архангелот Гавриил, тогаш
Исус имал природно зачнување а, Евангелието е лага. Ако гробот, всушност, не бил празен,
тогаш Воскресението не се случило – Евангелието повторно паѓа и Христијанството со него.
Јасно е дека, тоа што навистина се случило има значење. Историјата не е просто метафора,
туку запис, создаден од различни автори со различни гледишта кон тоа, како Бог и
човештвото се зачувале низ вековите. Херберт Батерфилд правилно истакнува дека
настаните во историјата може да се гледаат „со три различни видови знаење‟:
1. со анализирање на човечкото дејствување,
2. со историските и со природните закони
3. и со Божјата Промисла‟
и дека „првото ниво може да го проучуваме речиси биографски; второто го откриваме преку
научна анализа на закономерностите и тенденциите; и третото е пристап со вера.‟14
Другиот критериум се однесува на светоста. Вистинското добро, макар што до некој степен е
субјективна проценка, со неговата слугинка – убавината, не е илузија во делата на
човештвото. Православните, можеби пред сите други, треба да настојуваат дека постои
проверлива религиска вистина и доверливоста на тој став е заснован на распознатливите
преобразувања, како на луѓето, така и на заедниците. „Според нивните плодови ќе ги
познаете‟ – вели Господ Исус Христос (Мт 7,16). Тој тест, што може да го наречеме
Ортопраксија, мора да има забележителен контекст во православното верување и
богослужба, така што Православието во верувањето и служењето води до ортопраксија на
живото искуство. Тоа важи и за човечкото искуство поопшто, кога полнотата на Вистината
„некогаш откриена на светите‟ (Кол 1,26) е пронаоѓана во Логосот кој дејствува во Космосот.
На овој начин може полесно да се одговори на поставеното прашање: „Што е вистина?‟ –
веројатно со некои изненадувачки резултати. Како тогаш ќе го решиме ова прашање?
Ако клучот на вселената навистина е себеоддавачката (self-giving) Љубов (зашто таа е
личната движечка сила кон развојот на свесните суштества и нивното соединување со Бога),
тогаш, исто како современото барање на Теорија на Големо Обединување / Теорија на сè,15
која ќе ги обедини основните сили на Космосот, ние од своја страна ја бараме Божествената
Љубов, која е и ќе биде „сè и во сите.‟16 Разликата меѓу двете нешта е дека научната вистина
вклучува истражување за да се разгони непознатото, додека православното Христијанство
сведочи за Непознатото кое се објавило, станало познато.17 Ете зошто, Доброто и Љубовта
треба да бидат основата за средба на Вистината и Убавината кои ја сочинуваат Мудроста, а
сите тие произлегуваат од едниот и ист, несоздаден Извор – Бог.

14

Herbert Butterfield, “God in History,” во C. T. McIntire (ed.), Herbert Butterfield: Writings on Christianity and History
(New York: Oxford University Press, 1979), стр. 3–16. Cf. C. T. McIntire, Herbert Butterfield (New Haven, CO: Yale
University Press, 2004).
15
Види ја web-страницата, поддржана од Princeton University на
http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Grand_unification_theory.html .
16
1 Кор. 15,28.
17
Јн 1,18
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God, Known and Unknown
БОГ - ПОЗНАТ И НЕПОЗНАТ
Бог во созданието
Постојат два аспекта на Бога во однос на созданието од кое сме дел: она што може да се
знае за Бога и она што останува трајно непознато. Како човечки суштества создадени од
Бога, се трудиме да правиме разлика меѓу она што може да се знае за Бог и она што мора да
остане непознато за време на нашиот живот на земјата. Се разбира, сакаме да знаеме што е
можно повеќе за Бога; и добро е да се стремиме да го прошируваме нашето разбирање за
тоа, Кој е Бог и како Тој нè води. Како што уверливо објасни романскиот православен
свештеник, отец Думитру Станилое:
„Создадениот ум доаѓа во светот со импулс да спознава и да го спознава Бесконечниот; ова е
доказ дека тој е создаден за бесконечното, дека (Бесконечниот) постои предвечно, ако од
првиот момент на своето будење претпоставува дека Тој постои. Создадениот ум мора
некаде да ја најде стварноста, за да знае дека постои многу поголема од неа, бесконечната
стварност... Умот е создаден за да го бара Бога и конечните стварности... треба да имаат
позитивна [цел] за постепено подготвување на него [т.е. на умот] за таа голема средба, за
разбирање на Оној што стои на крајот од краиштата на сите нешта.‟1
Со други зборови, сите ние сме создадени така, што по природа бараме да Го познаеме Бога.
Тоа што сме создадени според Божјиот образ и нашето обновување во подобието
(сличноста) на Бога, ни овозможува да Го знаеме Бога според Неговото самооткривање и
пред сè, во Воплотувањето на нашиот Господ и Бог и Спасител Исус Христос (Јн 1,18).
Овој тековен процес на себеоткривање, преку кој Бог се открива, го започна Тој, а не ние.
Отец Станилое нуди предизвикувачки и практичен пристап за познавање на Бога на длабоко
личносен начин:
„Вие не можете да го познавате вашиот ближен лично, само со ваша иницијатива или со
агресивно испитување. За да го познаете, тој мора да се открие со сопствена иницијатива;
тој се открива толку повеќе, колку што помалку сте агресивни да го познаете. Колку повеќе е
така со Бога, Врвната Личност, кој не е облечен во видливо тело; човекот не може да Го
познае, освен ако Тој не се открие Себеси. Така е потврдена првата теза на христијанската
духовност: Созерцувањето (vision) на Бога не може да се се достигне без посебна благодат
од Него...‟2
Парадоксално, можноста да Го примиме Божјото особено себеоткривање во Христа, се
темели на нашата свесност дека Тој во значителна мера е непознат Бог; Оној што го бараме
е тој што избира кога и како да му се открие секому од нас. Св. Кирил Александриски е
сосема во право кога нè потсетува дека: „Ние не објаснуваме што е Бог, туку искрено
признаваме дека немаме точно (exact) знаење за Него. Бидејќи, во она што се однесува на
Бога, исповедањето на нашето незнаење е најдоброто знаење .‟3
Имаме избор како да се поврземе со Бога
Исто така, постои и поопшто откровение на Бога во созданието, кое што луѓето можат да го
изберат; да го прифатат или да го негираат, според мудроста и благодатта што е во нив. Во
Посланието до Римјаните, св. апостол Павле го истакна индивидуалниот избор што секој
Евреин и секој друг може да го направи во врска со Божјиот план за спасение на целото
човештво:
„Бидејќи она што е во Него невидливо, односно вечната Негова сила и Божеството, се гледа
уште од создавањето на светот, гледани според нивните созданија, па така, тие немаат
1

Dumitru Staniloae, Orthodox Spirituality: A Practical Guide for the Faithful and a Definitive Manual for the Scholar
(South Canaan, PA: St. Tikhon’s Seminary Press, 2002), стр. 33.
2
Staniloae, стр. 38.
3
St. Cyril of Alexandria, Sixth Catechetical Lecture.
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изговор. Зашто, кога Го познаа Бога, тие не Го прославија како Бог, ниту, пак, Му
благодарија, туку се заблудија во своите помисли, и нивното неразумно срце им се помрачи;
наречувајќи се себе мудри, тие обезумија и славата на вечниот Бог ја изменија во облик на
смртен човек, на птици, на четвороножни животни и на лазачи‟ (Рим 1,20-23).
За жал, во XXI век, можеби дури и повеќе отколку во претходните векови, притисокот на
потрошувачки ориентираното општество може „да ги зајакне нашите себецентрични навики,
да ги дразни нашите апетити и да го зајакне нашето его (и нашите патологии), додека
семето на личноста или потенцијалот; да се биде „во подобието / сличноста‟ на Бога
останува заспан во нас.‟4
Православниот советник и терапевт Стивен Мјуз е во право кога нагласува дека: „Само кога
егото го отстапува првото место во шемата на нештата, тогаш душата може да се негува...‟ и
може да се измениме, од „егоцентрични‟ да станеме „богоцентрични, наместо ние да бидеме
центарот, во центарот да биде Бог.‟5 Иако е точно тоа, дека непознатиот Бог избира како и
кога да се открие Себеси, и ние имаме избор: дали ќе бидеме отворени да ја примиме
„славата на нераспадливиот Бог‟?
Да се разбере колку е важно да прифатиме дека Бог е непознат, без оглед на нашите лични
недостатоци и неспособности, значи сè уште да имаме чувство дека „тоа што останува
непознат‟ не е заради гревот, туку заради ограничувањата својствени за разликата помеѓу
битието на Создавачот и создаденото. Св. ап. Павле нè потсетува, како и св. ап. Тимотеј,
дека само Бог „има бесмртност и живее во непристапна светлина, него никој не го видел и не
може да го види. Нему чест и вечна моќ. Амин‟ (1.Тим. 6:16). Отец Станилое вели дека:
„Нашата природа не се променува во Божествената природа, бидејќи нашето создадено „јас‟
не станува Божествено „јас.‟6 Со други зборови, разликата меѓу Создавачот и создаденото
останува присутна, независно од тоа; дали многу или малку откриваме од непознатиот Бог.
Токму поради главната стварност на оваа разлика помеѓу Создавачот и создаденото, ние
како христијани сме ставени во ситуација која што отец Станилое ја карактеризира како
„врвно смирение, но исто така и врвна смелост.‟7 Тврдењето на св. Павле: „Јас живеам; но
не јас, туку Христос живее во мене‟ (Гал. 2:20) – еден од најмоќните стихови во Новиот завет
- е можно само откако ќе прифатиме дека живееме под врвната власт на непознатиот Бог кој
нè создал:
„Со други зборови, мојата личност не престана да постои, бидејќи јас сум свесен за тоа
истовремено додека ја потврдувам; мојата личност сега го живее животот на Христос. Сѐ
уште сум човек по природа, но станав Христос со силите преку кои сега живеам. Ова е
искуство на христијанинот на највисоките врвови на неговиот духовен живот.‟8
Значи, свеста дека Бог е непознат засекогаш, е од суштинско значење, ако сакаме да го
познаеме во нашиот живот како човечки битија на оваа земја.
Непознатливата природа на Бога и познатливото присуство на Бога
Како можеме да ги усогласиме непознатите и познатите аспекти на Бога? Сите упатувања на
непознатиот аспект на Бога во Писмото и Црковното Предание се однесуваат на Неговата
суштина или битие (грч. οὐσία). Сите упатувања на познатите аспекти на Бога во овие извори
се однесуваат на Неговото себеобјавување, неговите теофании (богојавувања) во Стариот
Завет и главно, во Воплотувањето на Словото и излевањето на Светиот Дух во Новиот Завет.
Кога се користат зборови за опишување на овие пројави, тие мора да се толкуваат како
лишени од нешто создадено или конечно. На овој начин го избегнуваме идолопоклонството
кое го смешува бесконечното т.е. Бог, со конечното, со созданието.

4
5
6
7
8

Stephen Muse, Being Bread (Rollinsford, NH: Orthodox Research Institute, 2013), стр. 156.
Ibid.
Staniloae, op.cit., стр. 39.
Ibid.
Ibid.
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За да се направи разлика меѓу непознатиот Бог во Неговата природа и познатиот Бог преку
Неговото присуство, не е соодветно да се користи идејата дека Бог „се излева‟ на степени во
Неговото создание, бидејќи тоа би било противречно на најосновното верување во еден Бог,
имено, дека Неговата суштина е неделива и неодвоива. Разликата меѓу Бог во Себе
(Неговата суштина или битие) и Неговото присуство (енергиите) е неопходна, затоа што ние
како создадени, никогаш не можеме да го познаеме Бога „однатре‟ (каков што е), туку само
како што ни се јавува.
Нужноста од апофатичка и катафатичка теологија
Кога зборуваме за Бога, мора истовремено да се држат во напрегнатост непознатото и
познатото во Бог. Соодветно, овие пристапи се познати како:
•
•

апофатичка теологија − Бог во Неговата природа не е познат
катафатичка теологија − Бог во Неговото себеобјавување т.е во Неговите енергии е
познат.

Православието секогаш прво го нагласува она што Бог не е, тоа е областа на апофатичката
теологија, за нашите зборови за Бога да не паднат во идолопоклонство со исповедање лажен
бог – создаден според човечки лик и замисла. Затоа, на пример, исказите за Бога во левата
колона се безусловни (unqualified) и затоа, погрешни. Условени со апофатичките негации (во
десната колона), тие сепак се подоверливи, но никогаш совршено доверливи, барем не во
овој живот:
Бог е голем.

Бог нема граници.

Бог е Отец.

Бог нема пол.

Бог постои.

Бог не е битие.

Забележете како негациите додаваат трансцендентна поинаквост на она што погрешно би
можело да се сфати како нешто создадено и според тоа, ограничено со афирмациите и,
секако, нешто што не е Бог. Математички би можело да кажеме дека Бог не е ни последниот
член во бесконечните низи. Тој е надвор од сите низи, бесконечни или какви било. Откако
афирмациите ќе бидат исчистени од сите ограничувања, тие се појавуваат во нивната
вистинска врска со Светото Писмо во Преданието како тнр. својства (attributes) на Бога:
Вечен, Седобар, Сезнаен, Сеправеден, Семоќен, Сеприсутен, Неменлив, Самодоволен и др.
Подвигот да се познае Бог: од Мојсеј до Троица
Некои велат дека има само неколку афирмации кои успеваат да ја досегнат бескрајната
поинаквост (otherness) на Бога. Класичен пример е тнр. Тетраграматон, односно Божјиот
одговор на Мојсеј за Неговото име изговорено од несогорливата капина (Еф 3:2). За Евреите
овој одговор бил толку свет, што никогаш не се изговарал. Морало да се најдат
алтернативи... На пример: Адонаи − на еврејски: Господ. Спомнатиот одговор е тежок за
преведување од еврејски: Јахве = „Јас Сум Оној Кој Сум‟ но, тоа има и некакво значење на
идно време: „Јас ќе бидам Тој што ќе бидам.‟ Поедноставно би можеле да речеме: „Тој што
Е.‟ Значи, Јахве е соодветен збор бидејќи не означува ништо од овој свет, заради што е
толку корисен за да укажува на стварноста на Бога. И покрај тоа, Јахве е збор, создаден
збор. Тој, сепак, е само знак, дури и да е најнеискажливиот и чист знак што има смисла за
нашиот создаден ум.
Христијанството не исчезнува во маглата на мистичниот агностицизам. Во православната
иконографија „Тој што Е‟ (црковнословенски: Сий) се испишува на иконата на Спасителот. Во
нашата химнографија несогорливата капина типолошки се пренесува на Богородица. При
Воплотувањето, „Тој што Е‟ буквално зема тело, нашето тело. Оттогаш, Безимениот Бог има
име и човечка стварност: Исус Христос. Воплотувањето менува сè. Тоа е единствената, но
неисцрпно доволна потврда што ја имаме.
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Во Посланието до Колосјаните (пишувано околу 60 год.), св. ап. Павле со афирмацијата на
„невидливиот Бог‟ ја обединува потрагата на Мојсеј по овој Бог, Кого што тој не можел да Го
гледа, со нашата потрага по непознатиот Бог:
„Тој е образ на невидливиот Бог, првороден пред секоја твар; бидејќи преку Него е
создадено сè што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо; било престоли,
било господства, било началства, било власти – сè е преку Него и за Него создадено. Он е
пред сè, и сè преку Него се држи. И Он е глава на телото, односно на Црквата; Он е почеток,
првороден меѓу мртвите, за да има првенство во сè. Бидејќи во Него благоволи Отецот да
има секаква полнота и преку Него да измири сè со Себе, било земно, било небесно, творејќи
мир со крвта на Неговиот крст.‟ (Кол 1,15-20)
Од оваа афирмација на Христос, којашто ја напишал св. ап. Павле, краток е патот до Троица
– Отецот, Синот и Светиот Дух. Трите Ипостаси т.е. Личности, ги изразуваат разликите на
Троица, а суштината или битието (the essence or being) на Бог го сочинува единството и
единечноста на Бога. Ова предавање ќе го завршиме со зборовите на св. Јован Дамаскин
(650-750), во Точно изложување на православната вера, 1:8, во која апофатичката теологија
има клучно значење во барањето на Богопознанието:
„Така, веруваме во едниот Бог: едно начело, беспочетен, несоздаден, нероден, непропадлив
и бесмртен, вечен, бесконечен, неопислив, неограничен, семоќен, прост, несложен,
бестелесен, непроменлив, бестрастен, постојан и непроменлив, невидлив, извор на добрина
и правда, светлина умствена и непристапна; моќ која е немерлива со никаква мерка, туку се
мери само со својата волја, зашто Тој може да прави сѐ што ќе посака...; една Суштина, едно
Божество, една сила, една волја, едно дејство, едно начело, една власт, едно господоство,
едно царство, познато во три совршени Ипостаси, познавано и обожувано со едно
поклонување‟ {Амин}.
Како св. Јован Дамаскин, така и секој од нас е соочен со единството на апофатичката и
катафатичката теологија, во намерата да ја разбереме Троица.
Добро е што секој од нас би требало да живее живот кој ја потврдува и непознатата природа
на Бога и можноста за познание − да го доживееме колку што можеме − Неговото присуство
во нашите животи. Да, за време на нашите животи на оваа земја, секогаш ќе се соочуваме со
напрегнатоста меѓу она што е познато за Бога и она што останува трајно непознато. Меѓутоа,
во нашите животи е неизбежна напрегнатоста − егзистенцијалната напрегнатост; дали ќе
избереме да живееме егоцентричен или теоцентричен живот − дали избираме да бидеме
центар самите ние со нашите стравови и надежи или ќе одлучиме да го насочиме нашиот
живот првенствено кон наоѓањето на Бога. Ако сакаме да Го најдеме Бога, Тој сигурно нас ќе
нѐ најде. Ако навистина сакаме да разбереме и да истражиме како Бог е познат и непознат,
прво мора да направиме личен избор; да се трудиме да Го најдеме во нашите животи со
молитва и со дело. Очигледно, изборот е наш; и тоа е важно во најдлабоката смисла на
зборот избор, а не во смисла на интелектуални резултати од нашите напори да Го познаеме
Бога. Да се молиме; сите ние да се стремиме да Го најдеме Бога, Кој останува и познат и
непознат за секого од нас.
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Biblical Canon and Interpretation
БИБЛИСКИOТ КАНОН И ТОЛКУВАЊЕТО
Научи да ја читаш Библијата („Земи и читај, земи и читај‟)
Во детските години ние прво научивме да читаме, пред да почнеме да читаме за да учиме.
Истиот процес се одвива кога ќе се соочиме − без оглед на нашата возраст - со повеќе од
1.300 страници од Стариот завет и околу 500 страници од Новиот завет. Како може прво да
научиме да ја читаме Библијата а, потоа да ја читаме Библијата за да учиме за
Православната вера и живот? Процесот е предизвик не само поради должината на Библијата,
туку и поради тоа што Стариот завет во најголем дел е напишан на старо-еврејски, а Новиот
завет на грчки, на кини дијалектот (ἡ κοινὴ διάλεκτος) кој бил заеднички јазик на
елинистичкиот свет. Работава е комплицирана со тоа што во користењето на Православната
Црква повеќе е ценет грчкиот превод на Стариот Завет − Септуагинта, отколку еврејскиот
(Масоретскиот) текст, само затоа што верзијата Септуагинта (не просто преводот) се
фаворизира во самиот Нов Завет. Идеално би било да ги научиме изворните јазици или
барем да научиме да користиме паралелен превод на еврејскиот Стар завет, превод на
Стариот и Новиот Завет во Септуагинта од старогрчки на македонски.1 Таков пристап би
помогнал да се разберат точните зборови што ги користеле многуте различни автори на
Стариот и Новиот Завет, како и предизвикот на самиот превод, особено во контекст на тоа
дали да се бара буквалното или контекстуалното (holistic) значење.
Добар почеток за читање на Библијата е есејот од десетина страници на Митрополитот
Калистос (Вер), „Како да ја читате Библијата.‟2 Митрополитот Калистос започнува со
предизвикот на св. Тихон Задонски (1724-1783) дека до секого од нас „е испратено писмо, не
од некој земски цар, туку од Небесниот Цар‟ − покана, според зборовите на митрополитот
Калистос, „да стапиме во личен разговор − лице в лице со живиот Бог.‟3 Оваа покана е
испратена до секој од нас, но идеален одговор во древноста дало момчето Самуил во 1 Цар.
3,10: „Зборувај, Господи, Твојот слуга слуша.‟ Со текот на времето дознаваме дека постои и
друго прашање што Господ често го поставува пред многумина од нас − истото прашање што
му го поставил на пророкот Исаија: „Кого да испратам и кој ќе отиде кај овој народ?‟ (Ис.
6:8). Кога го слушаме повикот да влеземе во одреден вид заедница, одредено пријателство
или дејство, може да избереме, дали ќе одговориме така, како што одговорил Исаија: „Еве,
тука сум, испрати ме‟ (Ис 6,8).4 Говорејќи врз основа на зборовите на св. Тихон и на
московската конференција одржана во 1976 год. меѓу православните и англиканците,
митрополитот Калистос предложил нашето читање на Светото Писмото да биде послушно,
црковно,5 односно во единство со Црквата, Христоцентрично и личносно, не само што ќе се
запрашаме: „Што значи овој пасус од Писмото?‟ туку: „Што значи тоа за мене?6
На прв поглед, таквата личносна перспектива за читање на Писмото (Стариот и Новиот
Завет) можеби изгледа застрашувачки. Затоа, корисно е да се потсетиме дека латинскиот
корен на зборот „послушност‟ е: audire, што значи: да се слуша. Значи „послушноста бара
внимателно уво, уво што ја слуша стварноста на ситуацијата.‟7 Митрополитот Калистос го
завршува својот корисен есеј со тоа што нѐ потсетува на борбата на блажени Августин со
1

(За нас е многу важен црковнословенскиот превод на Библијата, не само затоа што е дело на светите браќа
Кирил и Методиј, туку и затоа што е преведуван од Септуагинта. − Бел. на прев.) Корисен за консултација е
Strong’s Concordance со неговата нумерирација на секој збор на Грчки и Англиски, на пр. The New Strong’s
Expanded Exhaustive Concordance of the Bible (Nashville, TN: Nelson, 2010).
2
Објавена како брошура од Ancient Faith Publishing (тогаш Conciliar Press) или во The Orthodox Study Bible
(Nashville, TN: Thomas Nelson, 2008), 1757-1766.
3
Ware, 1757.
4
Cf. Ware, 1757.
5
Во денешно време се нудат некои бесплатни изданија на Библијата, но за нас е незаменливо изданието на
Светото Писмо со благослов на Светиот Синод на МПЦ-ОА. – Забел. на прев.
6
Ware, 1757, 1764.
7
Parker J. Palmer, To Know as We Are Known: Education as a Spiritual Journey (New York: Harper One/Harper Collins,
1993), 43.
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самиот себе во градината, кога идниот светител слушнал дете како му вели: „Земи и читај,
земи и читај.‟ Пораката е јасна: Блажени Августин „ја зел својата Библија и читал. А, она што
го прочитал, го изменило целиот негов живот. Да постапиме така и ние: „Земи и читај.‟8
Откако ќе почнеме да ја читаме Библијата, како треба да ја проучуваме?
Едноставно читање и молитва со Библијата е добар почеток во нашата лична потрага по
Бога. Меѓутоа, покрај читањето на Библијата, исто така, треба и да ја проучуваме со
пристапот на св. Варнава, дека проучувањето на Библијата самото по себе е „радосна
дејност.‟9 Нашата студија е заснована на свеста дека Библијата е „книгата на Црквата, која
го содржи Божјото слово.‟10 Како православни христијани, „не ја читаме Библијата како
изолирани поединци, не ја толкуваме самостојно во светлината на нашето лично разбирање
или според критиките за тековните теории за извор, форма или редакција [т.е. ревидирани
критики на поранешните идеи]. Ја читаме како членови на Црквата, во заедница со сите
други членови од сите возрасти.‟11
Накратко, она што го бараме е умот на Црквата; и оваа потрага бара од нас да истражиме,
како била „разбрана Библијата од Отците и од светите и како се користи Библијата во
литургиското служење‟ низ вековите.12
Ова достигнување на единството со Христос преку проучување на Свето Писмо,
(проучување) кое е патристичко и литургиско − е задача за цел живот. Понекогаш, таа цел
се чини недостижна. Затоа, честопати може да биде корисно да се употреби „салама
пристапот‟ за решавање на проблемот, при што не се „обидувате да ја изедете целата
салама‟, туку наместо тоа „отсекувате едно парче и се справувате по еднаш со еден
проблем.‟13 На пример, во контекст на проучувањето на Библијата, вреди да се читаат
делата на Јохана Манли, особено нејзиниот magnum opus, Библијата и Светите Отци за
православните, во која се движиме низ секојдневните читања на Светото Писмо и
празниците на Православна црква, во форма на воведен патристички коментар.14 Иако не е
конечна, оваа студија за литургиската година на Православната Црква стана добредојден
подарок за многу христијани. Понатамошните истражувања на Јохана Манли вклучуваат
патристички коментари на Псалмите, Исаија, Јов и Битие 1-5, како и 30 приказни за
светители претставени како драматични раскази за деца на возраст од 7 до 14 години.15
Сосема независно од обемните напори на Јохана Манли да ги поврзе патристичките и
литургиските согледувања со изучувањето на Библијата, постои уште еден многу значаен
обид за проучување на Стариот и Новиот завет во патристичка рамка, иако не во литургиски
контекст – завршени се 29 томови на Древен Христијански коментар на Писмото, уредени од
Томас К. Один и објавен од InterVarsity Press. Овој огромен коментар покрива седум векови
на библиска егзегеза, претставувајќи патристички коментари за секое поглавје од Библијата.
Ова дело е од голема помош во разбирањето на тоа, како некои од црковните Отци
пристапувале кон одредени библиски текстови. Целта на оваа серија е да се создаде

8
9

Ware, 1766.

Тhe Letter of St. Barnabas, in The Apostolic Fathers, trans. Robert A. Kraft, ed. Jack N. Sparks (Minneapolis, MN: Light
and Life, 1978), 10.11b; стр. 286.
10
Bishop [now Metropolitan] Kallistos Ware, The Orthodox Way , Revised Edition (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary
Press, 1995), 110.
11
Ware, The Orthodox Way, 110.
12
Ware, The Orthodox Way, 110.
13
David Hass, Is Your Life Out of Whack? Methods to Restore Balance (Lincoln, NE: Writer’s Showcase/ Universe, 2002).
14
Joanna Manley (Compiler and Editor), The Bible and the Holy Fathers for Orthodox: Daily Scripture Readings and
Commentary for Orthodox Christians (Menlo Park, CA: Monastery Books, 1995). Манли го користи преводот New King
James, но предложува читателите да го користат библискиот превод на кој навикнале.
15
Соодветните коментари се именувани Grace for Grace: The Psalter and the Holy Fathers (1999), Isaiah through the
Ages (1995), Wisdom Let Us Attend: Job, the Fathers and the Old Testament Holy Fathers (1999) и The Lament of Eve
(1999), сите објавени од Monastery Books. The children’s skits are from Stories of Saints from the Prologue (based on
the Prologue from Orchid by Bishop Nikolai Velimirovich) (Libertyville, IL: Bishop Nicolai Resource Center, 1998).
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„христијански Талмуд‟ − збирка аргументи и коментари за конкретни библиски текстови.16 За
жал, од православна перспектива, избраните текстови се оние кои „ќе бидат најприфатливи
во Црквата и на Исток и на Запад‟, поради што се избегнуваат контроверзните пасуси
(особено за црковните власти), така што резултатот не е еврејска аргументативна
конфронтација, туку премногу се акцентира „согласната традиција на ранохристијанска
егзегеза.‟17 Сепак, комбинираната работа на Јохана Манли и Томас К. Один и неговите
колеги во текот на изминатите дваесет години создаде дело во кое голем број патристички
текстови се достапни на современ англиски јазик. За оние што бараат уште патристички
текстови поврзани со Новиот Завет во православен контекст, двата тома објавени од Holy
Apostles Convent, нудат корисни согледувања кои честопати не се наоѓаат во двете главни
студии на Јохана Манли и Древен Христијански Коментар на Писмото.18
Во размислувањето за тоа како да го проучуваме Писмото, треба да се забележи дека и
нашите поранешни религиски ставови и верувања често се релевантни. На пример, за многу
протестанти би била корисна книгата од Кристофер А. Хол, Читање на Светото Писмо со
црковните отци, особено второто поглавје за „Современиот ум и библиското толкување.‟19
Оние римокатолици кои ги сметаат за корисни системите за размислување, какви што се
составените во Контра-реформацијата на Игнатиј Лојола и Франциск Салески, можеби ќе
посакаат да го земат предвид тврдењето на Митрополитот Калистос, дека православните
„обично не чувствуваат потреба од такви методи‟ поради „честите повторувања на клучните
текстови и слики‟ во долгите православни литургиски служби.20 Без оглед на нашата
претходна (или сегашна) христијанска припадност, постепено учејќи како да ја читаме
Библијата, може да го прифатиме советот од св. Тихон Задонски: „Самиот Христос зборува со
вас. Додека читате, вие се молите и разговарате со Него.‟21
Формирање на библискиот Канон: Еврејска перспектива
Откако го започнавме ова предавање за Библискиот Канон и толкување со практичен фокус
на современото изучување, сега да видиме историски како е формиран Библискиот Канон, а
потоа и толкуван. За авторите на Новиот Завет и на сите апостолски отци, терминот „Писмо‟
се однесувал само на Стариот Завет.22 Кога Христос со Клеопа и Симон Петар одел по патот
кон Емаус по Неговото распнување, „започнувајќи со Мојсеј и со сите пророци, им објасни сè
што се однесува на Него во сите Писма‟ (Лк 24,27). Многу христијани, без оглед на нивната
деноминација, не се свесни дека, како што објаснува отец Џон Мак-Гакин:
„...самиот Нов Завет е сеопфатно објаснување (commentary) на Светото Писмо, она што
Црквата го сметаше за „исполнување‟ (грч. τελείωσις) на библиската исповед на верата на
Израел во Бога. Ориген од Александрија во почетокот на III век сакал да го постави овој
увид врз системска основа со неговите опширни егзегетски списи, но тоа беше основната
динамика на христијанската теологија од самиот почеток. Гностичката криза од II век доведе
до точно определување на канонот на препознатливите книги. Пред тоа, и синагогата и
црквата имале послободна претстава за тоа кои се конечно прифатените книги од Стариот
завет. За христијаните ова не беше пресудно прашање, бидејќи текстовите не беа „примарен

16

Thomas C. Oden, General Editor, “General Introduction,” Ancient Christian Commentary on Scripture, New Testament,
Vol. 2, Mark, eds. Thomas C. Oden & Christopher A. Hall (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998), xii.
17
Oden, Vol. 2, Mark, xxxi.
18
Holy Apostles Convent, Buena Vista, CO, The Orthodox New Testament, Vol. 1: The Holy Gospels and Vol. 2: Acts,
Epistles, and Revelation, 7th ed. from: www.HolyApostlesConvent.org . The King James преводот е употребен,
споредено со прифатениот текст на Цариградската Патријаршија, 1904.
19
Види 19-42 (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998).
20
Ware, The Orthodox Way, 111.
21
Цитирано од Митрополит Калистос во The Orthodox Way, 111, како и во “How to Read the Bible,” The Orthodox
Study Bible, 1757.
22
Види John Anthony McGuckin, “Canon of Scripture” во Patristic Theology (London: Westminster John Knox Press,
2004), 50-53.
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закон‟, туку беа почитувани како морални примери во проповедничката традиција и
никогаш, од ничија страна, не беа спомнати во контроверзите околу учењето.‟23
Оваа точна забелешка, дека „верата на Израел во Бога‟ е „основна динамика на
христијанската теологија од самиот почеток‟ укажува на важноста христијаните да ја
проучуваат еврејската Библија. Како што православниот богослов, отец Јуџин Ј. Пентиук,
напишал во Jesus the Messiah in the Hebrew Bible: „Исус Месијата постоел од порано и... Тој се
појавувал во многубројни форми низ целата Еврејска Библија пред неговото човечко
воплотување во Новиот Завет.‟24 Иако Евреите денес како текст на Библијата го користат
Масоретскиот текст на кој симболите за звуците на самогласките биле додадени на
согласките меѓу 500 и 700 г., како што објаснува отец Пентиук: „Денес, оценувајќи ги сите
извори и надоградувајќи на откритијата во Кумран, ние сме во многу подобра позиција да го
реконструираме пред-масоретскиот еврејски текст, благодарение на поголемата збирка од
текстуални сведоштва.‟25
Христијаните од многу деноминации ќе бидат свесни за зборовите на Христос: „Не мислете
дека дојдов да го укинам Законот или Пророците; не дојдов да ги укинам, туку да ги
исполнам‟ (Мт 5:17). Сепак, отец Пентиук истакнува дека: „исполнувањето‟ на кое Исус се
повикува не треба да се гледа како крајна точка, како вообичаено. Тоа поскоро е долга,
сложена постапка која започнува со воплотувањето на Словото и продолжува низ животот на
Христос и различните фази на историјата на Црквата.‟26 За жал, оваа „вертикална парадигма
долго е во мода, во која Еврејското Писмо стои на дното, а Новиот Завет триумфира на врвот
на историјата, гледајќи од горе на еврејството од Стариот Завет и ја игнорира стварноста на
живата еврејска заедница на верата.‟27 Затоа, отец Пентиук предлага изненадувачко
преструктуирање на библиското изучување за христијаните од сите традиции , така што „ќе
го сфатиме месијанското исполнување како процес кој Христос го започнал и не е само
крајна точка, така што вертикалната шема мора да биде заменета со хоризонтална
парадигма.‟28 Во рамките на овој хоризонтален модел постојат „два концентрични круга:
едниот круг ја опкружува целата историја на спасението, како што е запишано и навестувано
од еврејската Библија; а вториот круг е сместен во центарот на првиот и ги претставува
дејствата на Месијата во сите Негови библиски воплотувања.‟29
Таквото преструктуирање на библиското изучување навистина ќе го најави задоцнетиот
одговор на повикот во 1942 год. од страна на православниот свештеник, отец Лев Жиле, да
бидат проучувани „заедничките елементи на Еврејското и Христијанското месијанство‟ во
надеж дека ќе биде откриено „вистинско ʽмесијанско општењеʼ ...помеѓу Евреите и
Христијаните [за кое] би биле вдахновени од заедничката Месијанска надеж и очекување.‟30
Како што бил свесен отец на Лев, и како што и денес и Евреите и Христијаните ќе бидат
свесни – „таков автентичен месијански став бара длабока промена на животот на Евреите и
христијаните‟ во кој христијаните ќе мора сè повеќе „да се отплеткуваат‟ од „материјалните
интереси‟ за „да се концентрираат на достигнувањето на Царството‟, додека Евреите „ќе
23

McGuckin, “Canon of Scripture,” 50-51.
Eugen J. Pentiuc, Jesus the Messiah in the Hebrew Bible (New York: Paulist Press, 2006), xiii. За понатамошно
проучување, види the Orthodox theologian, George A. Barois, The Face of Christ in the Old Testament and Jesus Christ
and the Temple (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1974 and 1980), како и Benjamin D. Williams and Harold
B. Anstall, Orthodox Worship: A Living Continuity with the Synagogue, the Temple and the Early Church (Minneapolis,
MN: Light and Life, 1990). Cf. Rev. Dr. Alfred Edersheim, The Temple: Its Ministry and Services as They Were at the
Time of Jesus Christ (New York: James Pott, 1881). Достапни слободно на www.forgottenbooks.org . За соодветните
историски документи, види C. K. Barrett (ed.), Revised ed., The New Testament Background: Selected Documents
(London: SPCK, 1987), посебно Section 7, “Jewish History,” 135-176, Section 8, “Rabbinic Literature and Rabbinic
Judaism,” 177-215, Section 9, “Qumran,” 218-251, and Section 11, “Josephus,” 269-287.
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Pentiuc, xv.
26
Pentiuc, xvii.
27
Pentiuc, xvii. [Истакнато во оригиналот].
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Pentinuc, xvii. [Истакнато во оригиналот].
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Pentiuc, xvii.
30
Lev Gillet, Communion in the Messiah: Studies in the Relationship between Judaism and Christianity, Chapter 4, “The
Messianic Hope,” 100-126 (London: Lutterworth Press, 1942). Цитатот е од стр. 106.
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треба најсериозно да се однесуваат кон Второто Доаѓање на нивниот личен Месија.‟31 Дури,
како што вели отец Лев, „иако Евреите и Христијаните не би ја гледале на ист начин
личноста на Исус,‟ заедничкото библиско истражување на единството на Стариот и Новиот
Завет може да го отвори патот за практична соработка помеѓу „Христијаните и Евреите кои
размислуваат месијански и да дејствуваат заедно.‟32
Формирање на Библискиот Канон: Грчка перспектива
Иако оригиналниот еврејски превод на Стариот Завет бил влијателен за многумина во раната
Црква, многу повлијателен бил преводот на еврејската Библија на грчки, изработен од
еврејски научници помеѓу III и I век пред Христа, познат како „Септуагинта‟ − грчки збор за
„седумдесетмина.‟ Овој влијателен превод е поврзан со митската традиција, дека царот
Птоломеј II (285-246 год. пред Христа), по совет од еврејскиот првосвештеник Елеазар,
собрал 72 старешини од Ерусалим на осамениот остров Фарос пред Александрија, „да
направат целосна верзија на законите дадени преку Божјиот глас‟, така што, преведувајќи од
еврејски на народниот грчки, кои го говореле Александриските Евреи од III век, „да не
додадат или одземат или изменат ништо, туку да го задржат оригиналниот облик.‟33 Во
стварноста, различните книги од она што сега го знаеме како Стар Завет биле преведени во
различно време, но се чини дека до 132 год. пред Христа преводот на еврејскиот Стар Завет
на грчки бил завршен.34 Дали оригиналната мотивација за преводот била да се обезбеди
текстот за познатата Александриска библиотека или да им се овозможи на александриските
Евреи кои не знаат еврејски, да го разберат (Стариот Завет) − е дискутабилно. Во секој
случај, Септуагинта е главниот текст на Стариот Завет кој е цитиран во Новиот Завет.
Овој важен превод во Православната Црква сè уште се смета за канонски текст на Стариот
Завет. Меѓутоа, одличен превод од Септуагинта неодамна стана достапен на англиски јазик,
A New English Translation of the Septuagint, уреден од Алберт Питерсма и Бенџамин Г. Рајт.35
Многубројни научници со векови го повторуваа ехото на св. Јован Златоуст дека: „Некои
дури и не знаат дека постојат Свети Писма. Сепак, Светиот Дух... уредил тие да бидат
преведени од Седумдесетмината ... и ако внимаваме на овие Писма, нема да бидеме толку
заплеткани и ќе ги ослободиме и другите што се измамени.‟36 Како и да е, денес се зголемува
интересот за проучување на Септуагинта, како што тврди Р. Тимоти Мек Леј во делото
Употребата на Септуагинта во Новозаветните истражувања.37
Формирање на библискиот Канон: Арамејска перспектива
При разгледувањето на начинот на формирање на библискиот канон, треба накратко да се
спомне и улогата на арамејскиот јазик. Преводот на Стариот Завет на арамејски е познат под
името Таргум. С.К. Барет истакна дека „во многу синагоги читањето на Тората и придружната
Хафтара или читањата од пророците, беа проследувани со превод на арамејски‟, и додека
31

Gillet, 106-107.
Gillet, 107.
33
Philo, de Vita Mosis ii, 35-40 and Epistle of Aristeas, 301-316, двете преведени на англиски во The New Testament
Background: Selected Documents, edited by C. K. Barrett, Section 12, “Septuagint and Targum,” Revised Ed. (London:
SPCK, 1987), 292-298.
34
Види ја статијата “Septuagint (‘LXX’)” in Dictionary of the Christian Church edited by F. L. Cross and E. A. Livingstone
(Peabody, MA: Hendrickson, 2007), 1483-1484.
35
(New York: Oxford University Press, 2007). Овој текст, подготвен од различни научници за различни книги, е
организиран од страна на International Organization for Septuagint and Cognate Studies. Иако оригиналниот превод
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Septuagint with Apocrypha: Greek and English (Peabody, MA: Hendrickson, 1851/1995.
36
Homily on Hebrews, 8:9. Quoted by Dale E. Heath, The Orthodox Septuagint, published by the author, 1997, 156.
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(Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans, 2003). Овој корисен извор вклучува и поглавја за “Identifying a Source as
Greek or Hebrew,” 37-76, “A Model for Translation Technique,” 77-98, “The Origins of the Septuagint and Its History,”
100- 136, и “The Impact of the LXX on the NT,” 137- 170. Почетниот “Introduction,” 1-16, дава корисни информации
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овие преводи од еврејскиот јазик беа импровизирани, „нема сомневање‟ дека „со текот на
времето се појавија пишани таргуми.‟38 Христијаните денес малку знаат за арамејските
влијанија врз Стариот или Новиот Завет, со исклучок на Христовиот извик на крстот во
мешавина од арамејски и еврејски:‟Ели, Ели, лама савахтани!‟ што значи: „Боже мој, Боже
мој, зошто си Ме оставил?‟ (Мт 27,46; Мк 15,34), земен од првиот стих на Псалм 22. Сепак,
галилејскиот дијалект на арамејскиот бил главниот говорен јазик на Исус и на неговите
ученици. Освен тоа, значајни делови од библиските книги на Езра и Даниил биле напишани
на арамејски; и постојат тврдења, веројатно точни, дека учениците прво ги запишале
зборовите на Исус на древно-арамејски, пред да бидат преведени на грчкиот кини, кој бил
под силно влијание на арамејскиот.39
Од усна традиција до канонско писмо: Новиот Завет
Веќе разбравме дека апостолите за време на својот живот не оставиле корпус на списи како
завршена целина. По упокоението на апостолите, нивните спомени за Христовите зборови и
дела, заедно со учењето и записите за нивните мисионерски активности, нивните
наследници ги собрале во зборник на дела кои останале неревидирани. Она што сега го
нарекуваме „Нов Завет‟ е авторитетниот канон (збирка од дела) што апостолската Црквата го
утврдила во текот на следните три векови. Првично, овие списи во најраните христијански
заедници се користеле како различни збирки на различни места, но до почетокот на II век,
св. Јустин (маченик и апологет) се осврнал на она што тој го нарекол „спомени (memoirs) на
апостолите‟ или „евангелија‟ кои бргу стекнале ист авторитет како и Стариот Завет. Св.
Иринеј потврдува четири канонски Евангелија околу 160 год. и до средината на II век
главните книги на она што стана познато како „Нов Завет“ во голема мера беа прифатени од
Црквата и навистина биле потврдени во 200 год. според листата на Мураториевиот
фрагмент.40 Сепак, посланијата: до Евреите, Посланието од ап. Јаков, Второто Петрово,
Второто и Третото Јованово и Откровението, биле спорни за некои Цркви, а нивниот статус
бил решен подоцна. Сигурен показател дека Канонот на Новиот Завет бил воспоставен до
367 год. е пасхалното послание на св. Атанасиј Александриски од тој датум, во кое се
наведуваат истите книги кои се наоѓаат во конечниот новозаветен канон. Во 393 год. тоа го
потврди Соборот во Хипон во Северна Африка, чија одлука била прифатена од Соборите во
Картагина во 397 и 419 год. Друга потврда за канонот доаѓа од св. Амвросиј, блажени
Августин Хипонски и Римскиот собор во 382 г., а само св. Јероним (345-420) доверливо
преведува најголем дел на Стариот Завет од оригиналниот еврејски на латински (превод
наречен Вулгата), со исклучок на оние книги кои подоцна се наречени апокрифни.41 Некои
делови од христијанскиот Исток подоцна го прифатиле Откровението, но од V век канонот на
Стариот и Новиот Завет останува неприкосновен. Овој процес на составување на канонот
покажува дека усното предание им претходи на запишаните списи и дека Црквата,
вдахновена од Светиот Дух, го дефинира обемот на Библијата и всушност, го толкува
Писмото како свои списи. Ова се неспорни историски факти кои силно се спротивставуваат и
ги оспоруваат претпоставките на Протестантската Реформација, според која Писмото ѝ
претходи на Црквата и затоа претставува единствен авторитет (sola Scriptura) за
христијаните. Вистинито е сосема спротивното. Усното предание во Црквата беше почетниот
тек на откровението, а пишаниот текст и канонот го кодифицирале. Улогата на Црквата во
формирањето и толкувањето на Писмото не е водена само од грижа за догмата, туку и од
емпириски проверливи вистини.
Православно библиско толкување
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Barrett, 291. For specific examples from Genesis 1, Genesis 22 and Isaiah 52-53, Види 309-315. За повеќе
информации, види John Bowker, The Targums and Rabbinic Literature: An Introduction to Jewish Interpretations of
Scripture (Cambridge: Cambridge University Press, 2009).
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За вовед на верзиите на Библијата на Сириски јазик, види Ken Parry, David J. Melling, Dimitri Brady, Sidney H.
Griffith и John F. Healey (eds.), The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (Oxford: Blackwell, 2001), 85-86.
40
За релевантни документи, види го web-сајтот Christian Classics Ethereal Library: www.ccel.org/
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Види ги статиите во Cross & Livingstone, Dictionary of the Christian Church, за “Vulgate” и “Jerome, St”, 867-868 и
1710-1711. Види и: McGuckin, Patristic Theology, поглавјето “Canon of Scripture,” 50-53.
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Православните методи на толкување на Светото Писмо многу се разликуваат од
индивидуалистичките протестантски модели „sola Scriptura‟ и римокатоличките сфаќања за
непогрешливиот магистериум поддржан од авторитетот на папството. Православното
библиско проучување, со својот принципиелно соборен и црковен карактер, останува верно
на изворниот карактер на егзегезата – на суштинското објаснување на текстот − и во
Библијата и во Патристичкиот период, кој подоцна останува „златен стандард‟ за следните
Библиски дела.
Во обидот да одлучиме, како да ги толкуваме Стариот и Новиот Завет од православна
перспектива, корисно е да ги разгледаме прашањата што ги поставува православниот теолог
и библиски научник, отец Теодор Г. Стилијанопулос. Тој прашува: „Што е основната
содржина и целта на Библијата гледано теолошки? Ако Библијата е Божјо слово, што би
сакал Бог да соопшти преку Писмото?‟42 Отец Теодор предложува трикратен одговор на ова
прашање, што би можело да му помогне на секој христијанин кој ја чита Библијата:
„Три аспекти ја определуваат суштината на Библијата. Првиот е раскажувањето на
величествените дела или „чуда‟ на Бог (грч. τὰ μεγαλεῖα τοῦ θεοῦ., Дела 2,11), почнувајќи од
чинот на создавањето до излевањето на Духот на Педесетница. Овие големи Божји дела ја
формираат основата или откровението од кое зависи сè друго. Вториот аспект е откривањето
на Божјата волја запишана во форма на заповеди, теолошки вистини, морални учења и
духовна мудрост за Бога и спасението... Третиот и најдлабок аспект на Библијата е
личносната средба и заедница со Бога... Општата цел на Писмото не е само пренесување на
религиско знаење, туку личното самообјавување на Бога и присно заедништво со таинството
на Бога. Писмото никогаш не е цел самото по себе, туку е света мапа со пат кон духовниот
свет; она што црковните Отци го нарекуваа ʽвистински стварностиʼ (τα πράγματα), во чие срце
е таинството на Христос и новиот живот во него.‟43
Така, кога ја читаме Библијата, стануваме свесни за моќта на Божјите дела во историјата,
колку е важно Неговото самообјавување за секого од нас, а особено за можноста, секој од
нас да оствари личносна средба со Бога.
Кога сакаме да ја толкуваме Библијата, мора да бидеме свесни дека Библијата е напишана со
човечки зборови (на еврејски, грчки и арамејски), на јазици кои малкумина од нас добро ги
познаваат. Токму заради тоа што Библијата е напишана со човечки зборови, треба да бидеме
свесни за тоа што отец Теодор соодветно го нарекува „условност (contingency) на човечкото
поимање. Не секој стих од Библијата треба да се прифати буквално.‟44 На пример, бројни
стихови во Библијата укажуваат на тоа, дека жените треба да бидат потчинети на мажите.
Меѓутоа, кога царот Теодосиј Велики (владеел од 379 до 395 г.) го прашал св. Григориј
Велики за бракот и разводот, светителот неколебливо тврдел дека на мажите и жените треба
да имаат исти права и да се третираат подеднакво.45 Така, како што вели отец Теодор: „Умот
(φρόνημα) на великите Отци во однос на библиското толкување задржа флексибилно
гледиште на Библијата како Божествена и човечка книга.‟46
Сосема прифатливо е секој од нас да го има истото флексибилно гледиште, во намерата да
ги поврземе теологијата и моралните учења на Библијата со сопствената култура и состојби,
како што правеле и отците на Црквата.
Среде различните толкувања на конкретни библиски пасуси, важно е да се утврди „традиција
на конструктивен научен разговор во однос на општо-дефинираната православна
херменевтика,‟ што е соодветен пристап за библиското толкување. Во овој контекст, како
42

Theodore G. Stylianopoulos, “Scripture and tradition in the Church,” во Orthodox Christian Theology, edited by Mary B.
Cunningham and Elizabeth Theokritoff (Cambridge: Cambridge University Press, 2008) 22.
43
Stylianopoulos, 22.
44
Stylianopoulos, 23.
45
Stylianopoulos, 23. Овој став е пренесен од Father John A. McGuckin, “Patterns of biblical exegesis in the
Cappadocian Fathers: Basil the Great, Gregory the Theologian, and Gregory of Nyssa,” Orthodox and Wesleyan Scriptural
Understanding and Practice, edited by S. T. Kimbrough, Jr. (Crestwood, NY: St Vladimir Seminary Press, 2005), 41-43.
46
Stylianopoulos, 23.
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што отец Теодор размислува при крајот на поглавјето за „Писмото и преданието во Црквата‟
во Прирачник на Православна Христијанска Теологија: „православните научници мора многу
да учат, исто како што мора многу да поучуваат.‟47
Спроведување на Православното Библиско толкување денес
Православните христијани знаат дека Библијата не ги открива своите значења надвор од
Црквата. Библијата мора секогаш да се чита и да се толкува во светлината на црковнoто
исповедание и светите толкувачи. Впрочем, Библијата е и Божји збор и дело на Црквата. Без
Црквата, Библијата едноставно станува подложна на илјадници лажни и неусогласени
толкувања. Фактот дека протестантскиот свет се поделил на повеќе од 25.000 деноминации
врз основа на разлики во толкувањето - сведочи за бесполезноста на индивидуалистичката
библиска интерпретација. Значи, како Православната Црква денес го толкува сопственото
Писмо во светлината на нејзините свети толкувачи – древните и современите отци?
За да одговориме на ова прашање, треба да разбереме како вдахновените коментатори и
толкувачи на Православната Црква, во текот на вековите ја извршувале својата задача.
Предизвикот е да се задржат верноста кон Преданието, критичкото проучување и Светиот
Дух – така што овие три перспективи на библискиот коментар меѓусебно се поддржуваат,
при што, ниту на еден пристап „не му е дозволено да проголта некој друг.‟48 Крајната цел е
она заради што св. Игнатиј Антиохиски ја фали Ефеската заедница − „уредност во Бога,
затоа што сите живеете во согласност со вистината.‟49 Прво, мора да биде јасно дека
библиското толкување не е веродостојно надвор од контекстот на молитвата; а под
„молитва‟ ја подразбираме молитвата на Црквата, особено во богослужбата на заедницата.
На истиот начин како што Псалмите ги установија литургиските химни и теолошката поезија
на Црквата на Стариот Завет и потоа станаа извор на учењето и на тековната богослужба во
библискиот канон за Црквата на Новиот Завет, така употребата и толкувањето на Библијата
денес мора да ја има богослужбата како свој контекст.50
Затоа, христијанските учители практично мора да бидат редовни причесници во парохијата,
за да ја вршат својата служба. Мора да покажат дека богослужбата и педагогијата на
богослужбата го обликуваат нивното толкување на Светото Писмо. Уште повеќе, учителите
треба да се трудат да ги живеат вистините што ги примиле и ги предаваат. Прашајте на
пример, некого; што памети од училиште? − и тој ќе каже кого памети, односно оние
значајни учители кои имале влијание во неговиот живот по завршувањето на училиштето.
Ние самите мора да бидеме она што го поучуваме, без разлика каде; во училиште или во
црква.
Потоа, треба да ги утврдиме средствата за толкување што се користат во Црквата и тоа; како
и кога тие треба да се применат и со какво дејство. Во раните векови, во Црквата постоеле
две главни школи за библиско толкување; едната со седиште во Антиохиската Патријаршија
− која го нагласувала историскиот контекст и значење на Писмото, а другата во
Александриската Патријаршија − која ги нагласувала подлабоките слоеви со значењето зад
текстот. Александрискиот метод употребувал алегорија и типологија. Алегоријата создава
врски на значење помеѓу настаните, лицата и поопштите универзални учења кои се
прикриени во содржините. Типологијата (поопшто употребена во сите школи за толкување)
ги пронаоѓа во текстот на Новиот Завет исполнувањата или откривањата на настаните и
личностите што биле навестени во Стариот Завет. Овие толкувања не беа застапени, ниту
47

Stylianopoulos, 33. За други православни толкувања на Светото Писмо, види Father Stylianopoulos, The New
Testament: An Orthodox Perspective, Vol.1: Scripture, Tradition, Hermeneutics (Brookline, MA: Holy Cross Orthodox
Press, 1999), како и неговата најнова книга, Encouraged by the Scriptures: Essays on Scripture, Interpretation and Life
(Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press, 2011) and Father John Breck, The Power of the Word in the Worshiping
Church (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1986) и неговиот подоцно дело, Scripture in Tradition: The Bible
and Its Interpretation in the Orthodox Church (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2001).
48
Styllianopoulos, Encouraged by the Scriptures, 28-34.
49
The Letter of St. Ignatius of Antioch to the Ephesians, in Jack N. Sparks (ed.), trans. Robert M. Grant, The Apostolic
Fathers (Minneapolis, MN: Light and Life, 1978), 6.2; 79.
50
За практични предлози, види Father John Breck, The Power of the Word in the Worshiping Church.
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ограничени само во една школа. Беше широко прифатено дека, и историските и
симболичките толкувања се нужни компоненти во употребата на Светото Писмо на Црквата.51
Истото важи и денес. Егзегетскиот пристап бара истражување во контекстот и примена на
Писмото низ вековите, во различни културни контексти.
Не постојат скратени патишта за откривање на значењето на Писмото во која било ера. Ова
не значи дека секој Православен христијанин мора да прочита неколку светоотечки книги,
пред да може да ја разбере и толкува Библијата, но тоа значи дека библиското толкување е
заедничка црковна задача. Во нашите животи, секој од нас некогаш може да се најде во
ситуација на етиопскиот евнух, кој го читал пророкот Исаија, кога св. апостол Филип го
прашал: „Дали го разбираш тоа што го читаш?‟ и неговиот одговор би можел да биде и наш
одговор: „А, како би разбрал, освен ако некој не ме поучи? (Дела 8,30-31). Како што св. ап.
Филип му помогна на етиопскиот евнух да го разбере Писмото, така и ние може да побараме
помош од светите толкувачи на Преданието (Tradition) на Црквата, притоа признавајќи дека
тоа е долг процес, во кој подготвителните и погрешни заклучоци се неизбежни.
Во обид да се учествува во Православното Библиско толкување денес, треба да се знае дека
учителската служба на Црквата е под надзор и раководство на епископите со нивните
претставници: свештениците и ѓаконите. Црковното толкување на Писмото е апостолско дело
и мора да остане во рамките на апостолската заедница и молитвите за да биде веродостојно
и православно според карактерот. Во црковниот делокруг, може да бидеме сигурни, како што
бил св. Варнава, цитирајќи го Исаија 42:6, дека: „Јас, Господ, твојот Бог, те повикав во
правда и јас ќе ја фатам твојата рака и ќе те оспособам.‟52 Ако секој од нас, како св. Варнава,
го доживува проучувањето на Библијата како „радосна дејност,‟ може да бидеме уверени, а
понекогаш изненадени, од начинот на кој Господ ќе ја фати нашата рака и ќе нѐ оспособи да
го вршиме Неговото дело, кое потоа станува наше дело.
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The Human Person
ЧОВЕЧКАТА ЛИЧНОСТ
Човечкото постоење како обединета личност: тело, душа, дух
Т.С. Елиот ја почнува и ja завршува песната „Источен Кокер‟ − втората песна од „Четири
квартети‟ − со зборовите: „Во мојот почеток е мојот крај‟ а, во последниот дел од таа песна
тој нѐ предизвикува со зборовите:
„Домот е онаму од каде што секој почнува. Како што старееме
Светот станува туѓ, начинот на смртта и живеењето – посложен.
Не само посебниот, моќен момент
без пред и потоа,
туку животниот век гори во секој момент.
Не животот на еден човек,
туку на старите камења што не може да се разгатнат.‟1
Елиот пишувал во 1940 год., кога навистина „животот горел во секој момент.‟ Сепак, тој
пишува за нешто повеќе од војна и смрт, кога ја завршува „Источен Кокер‟ со зборовите:
„И понатаму мора да се движиме
Во друга моќност
За поприсно единство, подлабока заедница
Преку мрачното студенило и зачмаената пустелија,
Бранот плаче, ветрот плаче, огромните води
на албатросот и морското прасе. Во мојот крај е мојот почеток.‟
Зборовите на Елиот укажуваат на предизвикот со кој се соочуваме како човечки суштества −
да бидеме „пред Бога‟ и „сè уште да се движиме во друга моќност, за поприсно единство,
подлабока заедница.‟ Да научиме како „сè уште да бидеме‟ пред Бога, движејќи се кон
„поприсно единство, подлабока заедница‟ – тоа е она што Бог го посакува за секој од нас
како доживотен предизвик да се живее нашето Крштение како постојано обновување на
нашиот живот во Бога и со Бога.
Околу 1900 години пред Т.С. Елиот, односно 51 год., св. ап. Павле во последната глава од
Првото послание до Солунјаните – можеби најраното канонско послание – нè соочува со
слична моќност (intensity) како кај Т.С. Елиот, со молитва; сегашниот момент од нашиот
живот „да биде запазен целосно‟ и да нè воведе во целосно единство со Христос.
Меѓутоа, додека Елиот во првата строфа на „Burnt Norton‟ − првата песна од „Четири
квартети‟ – недвосмислено изјавил: „Ако целото време е вечна сегашност / целото време е
неоткупливо‟2, св. ап. Павле се молел, токму преку откупот на сегашниот момент на нашиот
живот да се движиме „во друга моќност,‟ каде што минатото, сегашноста и иднината се
откупени во секоја личност.
Молитвата на св. ап. Павле, која се наоѓа во неговото Прво послание до Солунјаните, е
кратка, но длабока: „Самиот Бог на мирот да ве освети наполно во сè‟ − напишал тој − „и
целиот ваш дух и душата и телото да се запазат без порок при доаѓањето на нашиот Господ
Исус Христос! Верен е Оној Кој ве повикува, Кој и ќе го направи тоа‟ (5,23-24). Овде имаме
преиначување на пустиот крик на Елиот („во мојот крај е мојот почеток‟) во прекрасната
Павлова визија за можноста да бидеме и пред Бога и сепак, да продолжиме да се движиме во
„дух и душа и тело,‟ триделната потрага по „поприсно единство, подлабока заедница‟ со
1

“East Coker,” in The Complete Poems and Plays of T. S. Eliot (London: Faber and Faber, 1969), 182-183. (Home is
where one starts from. As we grow older/The world becomes stranger, the pattern more complicated/Of dead and living.
Not the intense moment/Isolated, with no before and after,/But a lifetime burning in every moment/ And not the lifetime
of one man only/But of old stones that cannot be deciphered).
2
“Burnt Norton,” 171.
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Бога во Христос, и на земјата и на небото. Веројатно е невозможно за нас, овде на земјата,
да бидат поставени знаци кон точната заедница што ја бараме со Бога, но можеме да го
бараме тоа заедништво, кое веќе го имаме во некоја мерка, без целосно да разбираме каде
одиме или што ќе постигнеме. Самиот факт што сме се посветиле на барањето некој вид
единство со Бога, е знак дека веќе сме на патот кон постигнување на подлабоката заедница
со Бога што секој од нас ја бара.
Таквата заедница не е мистично искуство – достапно само за некои големи аскети, туку е
практична можност отворена за секого од нас, за секоја човечка личност и секој одлучува
како да го живее сегашниот момент од животот. Како што Митрополитот Калистос укажал во
делото Православниот пат (прев. Александар Божиновски, Скопје, Скопска Православна
Епархија, 2014), цитирајќи ги овие стихови од Првото послание до Солунјаните, св. ап.
Павле ги изложил „трите елементи или аспекти што ја сочинуваат човечката личност;‟
телото („телесниот или материјалниот аспект на човечката природа‟), душата (оние човечки
способности како; умот, емоциите и волјата, кои заедно ја сочинуваат „живата сила која го
оживува и одушевува телото‟) и духот − со мала буква д („здивот‟од Бога [1 Битие 2,7], кој
го немаат животните‟).3 Овие три аспекти на човечката личност, како што вели
Митрополитот Калистос, „сосема зависат една од друга; човекот е интегрално единство, а не
збир на одделни делови.‟4 Така, за нас е предизвик да научиме како да ги обединиме нашето
тело, душата и духот во сегашниот момент, на таков начин што, апстрактната идеја „човечка
личност‟ ќе стане единствено, конкретно искуство за секого од нас во сегашниот момент −
искуство што е достапно за секој православен христијанин, кој донесува лична одлука; со
својата слободна волја да го бара единството со Бога, сега и во иднина. Соочени сме со таа
важна одлука: ќе го бараме ли единството со Бога во нашите животи?
А сега, да разгледаме како може да живееме како единствени човечки личности, наоѓајќи го
нашиот повик од Бога во слободната волја, за да го постигнеме тоа единство.
Да се живее како човечка личност: Наоѓање на повикот во слободната волја
Исходот од оваа потрага по единството на човечката личност во и со Бога не е предодреден,
ниту пак, е поставен пред нас како претходно подготвен запис. Да, св. ап. Павле е во право
дека Христос е верен; Тој нè повикува; и Тој навистина може да нè воведе во единство со
Него. Меѓутоа, до кој степен на единство со Христос ќе стигне секој од нас во овој живот, тоа
го одредуваат нашите мисли, избори и дела во сегашниот момент. Без оглед на нашиот став
кон Бога, зборовите на германскиот философ и политичар Јохан Волфганг фон Гете (17491832) остануваат важни: „Знаењето не е доволно; мора да преминеме на дело.
Подготвеноста не е доволна; мора да делуваме.‟5 Слично, митрополит Калистос на теолошки
јазик напишал:
„Во основа, образот/иконата на Бога во човекот означува сè што го разликува човекот од
животните, она што во целосна и вистинска смисла го прави личност − морален чинител
способен да постапи правилно или погрешно, духовен субјект обдарен со внатрешна
слобода. Аспектот на слободниот избор е особено важен за разбирање на човекот како
создаден според Божјиот образ. Бидејќи Бог е слободен и човекот е слободен. Како слободен
човек, секое човечко суштество го осознава Божествениот образ во себе на свој,
карактеристичен начин.‟6
Целта на човештвото според учењето на православната христијанска вера е обожението или
преобразувачкото (transformative) единство со Бога преку кого и во кого се усовршува
нашето човештво. Таа благословена состојба личноста ја постигнува преку аскеза – која што
е очистување во љубовта кон Бога со слободниот одговор на човечката волја. Секогаш-дева
3
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Марија и Богородица е првообраз (prototype) на новото човештво во Христа, бидејќи, со
нејзината слободна волја таа не само што стана Ковчег на Спасението при Воплотувањето,
туку, исто така, спасена е преку нејзиното љубовно послушание, ја доби круната на
обожението (θέωσις, theosis) како учесник во Воскресението на нејзиниот Син. Таа е она што
сите ние може да станеме.
Можеби изгледа претешко тоа, дека секој од нас може да стане како Секогаш-дева Марија,
која со Рождеството го овозможи Божјиот план за нашите животи. Сепак, тоа е можно, ако
нашиот човечки дух со слободната волја научи да биде отворен за Светиот Дух, Кого Бог
Отецот Го испрати за секого од нас. Понекогаш, како апостолите кои во Ерусалим беа
собрани по Распнувањето на Христос, пред Тој да биде вознесен и ние нема да смееме да ги
напуштаме нашите домови и задолженија, туку „да го чекаме она што го вети Отецот‟ −
Светиот Дух (Дела 1,5). Како на апостолите, и нам многу често ќе ни треба време за чекање,
за молитва, за барање. Полека, може да научиме „повторно и повторно да се движиме,‟ во
смисла на тоа дека пред да откриеме што ни подготвил Христос, секој од нас прво мора да се
соочи со својата човечка природа, со сите свои силни и слаби страни.
Во корисната студија за менаџмент, Брзината на довербата: Нешто што менува сѐ, Стивен
М.Р. Кави се осврнал на човечките односи.7 Тој истакнува дека, ако сакаме да живееме со
интегритет, треба да научиме да си веруваме себеси; и токму таа способност за
„самодоверба‟ создава „конгруентност‟ меѓу нашите намери и нашето однесување.8
Во геометријата, две или повеќе фигури се „конгруентни‟ кога се „идентични по големина и
облик‟, и тоа математичко значење Кави го пренел на човечките односи, во смисла дека
треба да бараме целосна усогласеност меѓу нашите намери и нашите дела, така што
„секојпат кога ќе преземеме и ќе исполниме обврска − голема или мала − ја зголемуваме
нашата самодоверба.‟
Според гледиштето на Кави, откако ќе научиме да си веруваме себеси, тогаш ќе можеме да
им веруваме на другите: „самодовербата‟ може да доведе до „однос на доверба.‟9 Иако
честопати за себе судиме преку нашите добри намери, за другите судиме преку нивните
постапки. Сите ние треба ги претвориме нашите добри намери во дела. Сепак, за сето ова
постои двоен аспект за верување т.е. за доверба. Учејќи да ги усогласиме нашите постапки
со нашите намери преку развивање на самодовербата, исто така мора да научиме дека
нашето разбирање и нашата способност за правилно дејствување зависат од основната вера
во Бога, за преку благодатта да се добијат Неговата мудрост, сила и водство. „Како што се
вели во Мудри Соломонови изреки: „Верувај во Господа од сè срце и не потпирај се на твојот
разум... По сите свои патишта размислувај за Него и Он ќе ти ги покаже твоите патеки‟ (Изр
3,5-6).
Во соодветен теолошки контекст, вистината дека Бог нè создал според Неговиот „образ,‟
според Неговото „подобие (сличност)‟ (Битие 1,26) ни овозможува да се почитуваме себеси и
другите. (Не е шега, туку навистина Бог често повеќе од нас самите ги цени нашите
способности и нашиот потенцијал!) Ако навистина веруваме дека Богородица е првообраз
(prototype) на целото човештво во Христа − и првообраз посебно за секој од нас − тогаш
треба, колку што можеме, да ги усогласиме нашите животи на земјата со Божјата намера, со
Божјата волја за нашите животи. Учејќи да живееме како човечки личности, учејќи да си
веруваме себеси, да им веруваме на другите и да Му веруваме на Бога, се соочуваме со
парадоксален предизвик. Од една страна, „како создадени суштества, ние никогаш не сме
сами; Бог е суштината на нашето постоење или престануваме да постоиме.‟ Митрополитот
Калистос напишал:
„Постоењето секогаш е дар од Бога − бесплатен дар на Неговата љубов, подарок кој никогаш
не се одзема, туку е дар пред сè, а не нешто што го поседуваме со сопствена сила. Само Бог
7
8
9
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ги има во Себе причината и изворот на своето Битие; сите созданија имаат своја причина и
извор, не самите по себе, туку во него. Исклучиво Бог е само-изворен; сите созданија се
Богоизворни, богоосновани, го имаат нивното потекло и исполнување во Него. Само Бог е
именка; сите созданија се придавки.‟10
Токму затоа што секој од нас во вистинска смисла е „придавка‟ што стои покрај „именката‟
Бог и Творец, ние зависиме од Него и не постоиме самите. Меѓутоа, парадоксално, од друга
страна, важно е во кој контекст среде нашата зависност од Бога, секој од нас е уникатен
човек. Според зборовите на митрополитот Калистос:
„Во Божјото срце и во Неговата љубов, секој од нас постоел секогаш. Од вечноста Бог го
видел секој од нас како идеја или мисла во Неговиот Божествен ум, и за секој од вечноста
има посебен и различен план. Ние секогаш сме постоеле за Него; создавањето означува дека
во одреден временски период сме почнале да постоиме и за себе.‟11
Со „започнувањето да постоиме и за себе‟, почнуваме да ги бараме нашите сопствени
повици во слободната волја. Кардиналот Џон Хенри Њумен за тој повик се изразува
православно:
„Ние не сме повикани само еднаш, туку многупати; низ целиот наш живот. Тој нè повикува од
благодат во благодат, од светост во светост, додека трае животот. Тој нè повикува повторно
и повторно и сè повеќе и повеќе, за да нè освети и да нè прослави.‟12
Предизвикот се состои во тоа, овој доживотен повик да се направи лично искуство во нашиот
живот. Зборовите на псалмопеачот остануваат вистинити; Бог го крунисал секого од нас „со
слава и чест‟ (Пс 8,5). Размислете, значи, кој е вашиот повик, за што сте повикани во
постоење?
Што е вашиот повик?
Како што спомнавме, воопшто, секој од нас е повикан кон обожение или кон преобразувачко
единство со Бога. Ова не е апстрактен повик, туку длабоко личносно искуство. Меѓутоа,
кардиналот Њумен, исто така, мудро забележал: „Не барам да ја видам далечната сцена; за
мене е доволен еден чекор.‟13 Сепак, воопшто не е јасно што би бил следниот чекор во нечиј
повик, затоа што некој не е сигурен што планирал Господ или затоа што некој не сака да ја
слушне можноста која е неочекувана или не изгледа привлечно. Затоа, корисно е да
разбереме, што точно е обожението во однос на човечката личност.
Обожението (deification) е помалку застрашувачко за нас кога се разгледува како процес, а
не како цел. Како што рекол отец Џон Мак-Гакин: „Обожението е процес на осветување на
христијаните, процес во кој тие постепено се усогласуваат со Бога... Во Второто Послание од
св. ап. Петар (1,4) христијаните се поттикнуваат да „станат учесници во Божествената
природа.‟14 Ова не значи дека христијаните стануваат Божествени во смисла дека би имале
иста природа со Троица, туку дека секој од нас станува свесен дека Светиот Дух „престојува
со вас и ќе биде во вас‟ (како што е запишано во Евангелието на св. апостол Јован 14:17).
Александриските богослови: св. Климент, св. Атанасиј, св. Кирил и Ориген − ја развиле оваа
тема за обожението во контекст на она што о. Џон го нарекол „Воплотување на Логосот, при
што Божествениот Логос се воплотил (зел тело на себе), така што, целото човештво да може
да се подигне во таинството (mystery) на Божественоста.‟15
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Сепак, практичниот аспект на „преобразувачките дејства на благодатта‟16 ја привлекува
секоја човечка личност да го најде својот повик (vocation) преку доживување на поблиска
заедница со Бога.
Во обидот да се разбере својот повик, корисна е збирката трудови составена од Ен Мицакос
Безеридес: Христос на дело: Православната христијанска перспективи на вокацијата, особено
нејзиниот прониклив вовед.17 Д-р Безеридес истакнува дека нашиот повик е „нашиот одговор
на Божјата иницијатива за нашето создавање − и во љубовта кон нас и во принесувањето на
Својот единороден Син за спасение на нашите души.‟18 Освен тоа, „Божествениот повик се
потврдува во заедница, бидејќи одговорот е − да се љуби ближниот.‟19 Деканот на
Хеленскиот колеџ, д-р Димитриос С. Катос, ја сумира Православната перспектива за повикот,
со тема која веќе се наметнува во ова предавање: „Потрагата по повикот, врз основа на
верувањето дека сме според Божјиот образ, создава истрајност во потрагата по оптималната
улога во животот.‟20 Со други зборови, бидејќи знаеме дека сме обликувани според Божјиот
образ, поттикнати сме да истраеме во наоѓањето на нашиот единствен повик од Бога, а
потоа и да се обидеме да го исполниме.
Како може да се обединат телото, душата и духот во човечката личност? Два
пристапа
Начинот на којшто секој од нас треба да го бара обединувањето на телото, душата и духот е
лична и донекаде приватна потрага, но неопходна за да го исполниме нашиот повик. Во
обидот за откривање на својот посебен повик, корисно е внимателно да го разгледаме
контекстот на библискиот цитат што веќе го спомнавме. Второто послание од св. ап. Петар
(1,4) го поттикнува секој од нас „да стане дел од Божествената природа‟, а потоа
продолжува; ако можеме да го постигнеме тоа, ќе ја „избегнеме пропадливоста што е во
светот преку похотта.‟ Освен тоа, во следното поглавје, првото обвинение од св. Петар за
лажните пророци е: „Многумина ќе го следат нивниот разврат и поради нив патот на
Вистината ќе биде похулен‟ (2 Птр. 2,1-2). Искушенијата со кои се соочувале раните
христијани, за кои св. ап. Петар беше свесен, сè уште се присутни денес. Всушност, денес
можеби има поголем број „лажни пророци‟ отколку што имаше пред 2.000 години, кои го
следат „својот разврат‟ и го омаловажуваат „патот на верата.‟
Православното христијанство нуди две, прилично различни методи за обединувањето на
телото, душата и духот во човечката личност. Традиционалниот пат е оној за кој отец
Думитру Станилое пишува во Православна духовност, при што, секој човек преку искуството
и молитвата учи да се движи од очистување на страстите до просветлувањето во верата, до
соединување во љубовта.21 Во оваа перспектива страстите се, како што вели отец Думитру,
„ферментацијата на внатрешното и на меѓучовечкото растројство‟, а исто така се и „дебел
ѕид меѓу нас и Бога, магла што ја покрива нашата природа, која Бог ја создал како отворена
(transparent).‟22 Затоа, „самоконтролата т.е. воздржанието кое верникот слободно го вежба‟
е од суштинско значење,23 како што покажале многуте различни пристапи на пустинските
отци и мајки кои се бореле со своите похоти.24
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Во текот на вековите, многу Православни христијани − и од народот и од свештениците, во
брак, како и монаси − одеа по патот на очистувањето кон обожението. Меѓутоа,
алтернативниот, надополнувачки (complementary) пат, можеби помалку познат, но исто толку
предизвикувачки, го опиша Филип Шерар во Христијанството и Еросот: есеи за темата на
половата љубов. Тој ја разгледува половата љубов како светотаинствен облик, во кој, со
зборовите на Филип Шерар, постои:
„...взаемна свесност и распознавање што е целосен чин на душата. Ние сакаме да правиме
разлика меѓу љубовта кон Бога и љубовта на една личност кон друга − да ја разликуваме
ἀγάπη [агапи т.е. христијанска братска или сестринска љубов] од ἔρως (ерос, грчки збор за
полова љубов) − и да го сметаме второто како прилично деградиран облик на првата... Во
светотаинската полова (sexualized) љубов не постои таква разлика... туку, постои само една
заедница, едно учествување (participation) на човекот и жената и Божественото едни во
други, иако, мора да се знае дека, колку и да бидат двете човечки суштества отворени
(transparent) еден за друг во Неговата светлина, самото Божество секогаш останува скриено
и недостапно во Својата суштина.‟25
За Шерард и за некои други православни христијани, овој светотаинтки вид на човечка
љубов е, како што Шерард го опишува искуството:
„...не само човечка емоција или импулс или создадена космичка или елементарна сила. Уште
помалку, таа треба да се идентификува само како телесна или психосоматска енергија. Таа
во своите корени е духовна енергија. Таа потекнува од самиот Божествен живот и нејзината
основа, така да се каже, Бог ја поставил во мажот и жената при нивното создавање. Оттука,
да се обединиме во оваа љубов значи да се пронајдеме и да се вратиме на себе, на целото
свое битие и на првобитната состојба... Со други зборови, тоа е форма на полова врска што
има духовно влијание врз двете лица во неа...‟26
Како што забележува Шерард, во овој вид заедница помеѓу маж и жена, може и да нема
генитален израз „едноставно затоа што видот на заедница што ја доживуваат го прави
таквиот израз излишен како спуштање на пониско ниво.‟27 Понатаму, грчкиот теолог и
философ Христо Јанарас, истакнал дека „појдовната точка за приоѓање кон фактот на
постоењето во себе е стварноста на личноста. И начинот на овој пристап што ја прави
личноста достапна за познавање е еросот.‟28
Дали е можно да се помират овие два пристапа за обединување на личноста, да се усогласи
очистувањето од страстите со потврдувањето (affirmation) на половата љубов?
Усогласување на двата пристапа кон обединување на човечката личност
Разликите меѓу традиционалното православно разбирање за очистување на страстите и
радикалната перспектива на Шерард и Јанарас можеби не се толку големи, колку што
изгледа на прв поглед. И двете перспективи го потврдуваат христијанскиот брак како света
тајна; и двата пристапа бараат длабока потрага по значењето на љубовта. Митрополитот
Калистос забележува дека св. Иринеј во II век зборувал за Синот и за Светиот Дух како за
„две раце‟ на Бог Отецот. Понатаму, според зборовите на митрополитот Калистос:
„...во сето Негово дело на создавање, откупување и осветување, Бог секогаш ги користи
своите две раце. Бракот и монаштвото, исто така, се „две раце‟ на Црквата, два
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Philip Sherrard, Christianity and Eros: Essays on the Theme of Sexual Love (Limni, Evia, Greece: Denise
Harvey/London: SPCK, 1976), Essay 1: “The Sexual Relationship in Christian Thought”, 2.
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Sherrard, 3.
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Sherrard, 3.
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Christos Yannaras, Person and Eros (Brookline, MA: Holy Cross Orthodox Press, 2007), xiii. trans. Norman Russell.
Насловот на грчки: To prosporo kai o eros, Athens, 1987.
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надополнувачки (complementary) изрази на едното царско свештенство. Секој му е потребен
на другиот, а Црквата во нејзината мисија ги користи двете раце.‟29
Практичните последици од значењето на бракот во Православната Црква ги истакна ѓакон
Џон Хрисавгис во неговата книга Љубовта, половоста и таинството на бракот, каде што тој го
вели следново: „Во крајна линија, Црквата го разјасни значењето на сексуалноста, со тоа
што го објави бракот за свето таинство (sacrament).‟30
Така, нашето разбирање за Црквата е многу важно за нашиот пристап кон бракот како однос
(relationship). На последната страница од последната глава за Таинството на бракот, ѓакон
Џон коментира:
„Црквата, имено, е заедничарење на личности, сојуз меѓу смртното и бесмртното, меѓу
човештвото и Бога. Бракот дава можност да се живее во Црквата, односно да се живее во
личносен однос преку кој се открива вечноста. Надвор од Црквата − секој телесен (physical)
однос само ја одложува смртта. Само во Црквата двајца можат да учествуваат во
животодавната смрт на Христос, преобразувајќи го самото преживување во автентичен
живот. Овде не станува збор за апстрактен идеализам, бидејќи светата тајна е токму
стварност и искуство во кои дејствуваат и човештвото и Бог. Оваа соработка (или
συνεργία) е основното значење на големата „мистерија‟ [т.е. свето таинство] на бракот.‟31
Независно од тоа, дали некој со слободна волја ќе избере да биде сам во светот т.е. да биде
монах или да се ожени, секој православен христијанин може да биде вклучен во процесот на
обожението, втемелен во искуството на животот, во свеста за Преданието (Tradition),
молитвата, читањето на Библијата и богословското изучување. Дозволете сега да го
затвориме ова предавање со опширно размислување за тоа, како наоѓањето на Божјата
промисла (vision) во нашиот живот е втемелена во нашето разбирање на човечката личност.
Конечно размислување за човечката личност: Пронаоѓање на Божјата визија во
нашите животи
Спасението за Православниот христијанин е простување и помирување со Бога преку
покајанието, кое преку верата го отвора Небесното Царство. Но, спасението е многу повеќе
од тоа. Светиот Дух е даден за да можеме да го вратиме она што беше изгубено преку
нашето првично непослушание – што значи да ја обновиме полнотата на животот од самиот
Бог. Тврдењето дека човечката личност има способност (capacity) за такво растење во Бога е
основа на православната христијанска антропологија и тоа подетално ќе го разгледаме во
светлината на Писмото и Преданието.
Мора да имаме на ум дека човечките суштества се вотеловени души. Во однос на човечката
сексуалност; дали ќе се насочиме кон воздржанието или ќе се определиме за половите
односи во христијанскиот брак − човечкиот живот не може да се сведе само на биологија
или само на духовна суштина која би немала потреба од телото, бидејќи и во двата случаи би
паднале во ерес од материјалистички или од дуалистички тип и конечно, би стигнале до
лажна духовност. Во библиската книга Битие пишува дека, Бог, освен што зел земја како
сировина, ја оживеал со Својот здив (како што е наведено во 1 Мојс 2,7). Душата не беше
самиот здив (како што некои лажно претпоставуваат дека Божествениот принцип го заменил
принципот створеност), туку овој Божествен здив укажува на Божественото потекло на
создадената душа. Тоа е душата што нè оспособува за постигнување на целта на нашето
создавање: нашето обожение.
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Накратко, душата е она што делува со телото, управувајќи го преку духовниот интелект (т.е.
умот - духовниот елемент на создавањето) за да го насочува кон спасение. Меѓутоа, ако им
се дозволи на растроените страсти да ја оттурнат душата од Бога, може да дојде до
постепено напуштање на повикот на аскетскиот труд. Овој трагичен развој е овозможен од
непослушанието на нашите прародители, преку кои смртта и пропадливоста влегоа во
светот, а пред сè − гревот. Душата, според тоа, мора да се спротивстави на секое искушение
во вид на умствена измама или на растроена страст. Св. апостол Павле го толкува ова како
борба меѓу „телото‟ и „духот.‟ Тој не смета дека телото е грешно, а духот или душата – не е
грешна. Таквиот спиритуализиран дуализам му е сосема туѓ на христијанството. Напротив,
св. апостол Павле смета дека во секој човек (или барем на некое ниво во него) се случува
борба меѓу Божјата волја, Божествениот живот од една страна и непокајничкиот
(unregenerate) принцип на смртта во борбата со тој Божествен живот во секого од нас.
Св. ап. Павле го објаснува карактерот на оваа борба во неговото Послание до Римјаните (8,111):
„И сега нема никакво осудување за оние кои се во Исуса Христа и живеат не по телото, а по
Духот, бидејќи Законот на Духот, кој дава живот во Христа Исуса, ме ослободи од законот на
гревот и на смртта. Она што Законот не можеше да го направи, бидејќи беше ослабен поради
телото, го изврши Бог, испраќајќи Го Синот Свој во тело, слично на телото од гревот, и
поради гревот Он го осуди гревот во телото, за да се оправда Законот во нас, кои живееме
не по телото, туку по Духот. Оти оние, кои живеат по тело, мислат за телесното, а кои
живеат по Дух – за духовното. Телесното мудрување е смрт, а духовното мудрување – живот
и мир; бидејќи телесното мудрување е непријателство против Бога; на законот Божји тоа не
му се покорува, ниту, пак, може. А оние, кои живеат по телото, не можат да Му угодат на
Бога. Вие живеете не по тело, туку по дух, само тогаш ако Духот Божји живее во вас. Ако,
пак, некој нема Дух Христов, тој не е Негов. Ако е, пак, Христос во вас, телото е мртво за
грев, а духот живее поради правдата. Но ако Духот на Оној, Кој Го воскресна од мртвите
Исуса, живее во вас, тоа Оној, Кој Го воскресна Христа од мртвите, ќе ги оживотвори и
вашите смртни тела преку Својот Дух, Кој живее во вас.‟
На други места во посланијата, св. апостол Павле, исто така, пишува за човечкиот дух и го
нарекува ум т.е. духовен разум. На пр.; „Бидејќи, кој човек знае што има во човекот, освен
човечкиот дух кој живее во него? Па така, и Божјото не го знае никој, освен Божјиот Дух‟ (1
Кор 2,11).
Тогаш, како ова присуство на човечкиот дух во секоја човечка личност се поврзува со
нашето разбирање на душата и со неговата улога во нашето спасение? Некои отци на
Црквата сосема јасно го разликуваат духот на човекот од неговата душа (св. Јустин Маченик,
св. Иринеј, св. Григориј Ниски, св. Ефрем Сириски), други не ја прават таа разлика, ако
воопшто и сметаат дека има разлика меѓу умот и душата (св. Кирил Ерусалимски, св. Василиј
Велики, св. Григориј Богослов, св. Јован Златоуст, св. Јован Дамаскин). Светоотечкото
гледиште на оваа дилема прекрасно го изразил св. Дијадох Фотиски, епископ и теолог од V
век, кој истакнал дека „Божјата благодат живее во длабочините на душата, односно во
умот‟32 − што во овој контекст најдобро се дефинира како „духовен ум,‟ што произлегува од
духот. Затоа, со човечкиот дух − усогласен и преобразен со Божјиот Дух кој престојува во
срцето (т.е. центарот и просторот на човечката личност), душата го предводи послушното
тело и преобразениот ум во хармонично искачување кон Отецот.
Св. Григориј од Ниса, еден од Кападокиските отци од IV век, во своето дело Животот на
Мојсеј поучува дека ова искачување е бесконечно.33 Крајот на ова неограничено
воздигнување е Самиот Бог, Кој ја обожува човечката личност со Неговите несоздадени
32
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енергии. Затоа, вистинскиот крај на Човекот е учествување во Божествената природа, како
што претходно е наведено во Второто послание од ап. Петар (1,4) или поточно треба да
речеме: учествување во Божествените енергии со задржување на секој аспект на
усовршеното човештво. Ова е θέωσις − стекнување на Божественото подобие соодветно на
образот на Бога во човечката личност. Оваа разлика меѓу Божјиот образ и Божјото подобие е
неопходен заклучок за односот меѓу она што од Бога се наоѓа во човечката природа
(божествениот образ, image) и она што треба да се добие преку нашата соработка со Божјата
благодат во доблестите (Божественото подобие, сличноста).
Ова предавање за човечката личност се обидува да разјасни, како секој од нас
православните христијани може да започне да го бара Бога и да ја најде Неговата слава во
полнотата на усовршеното човештво, додека Бог приоѓа кон секој од нас. Ова не е дел од
модерната потрага по себеисполнување, туку размислување за фразата од св. Иринеј (II век)
која до нас стигнала како дел од латински текст: Gloria Dei est vivens homo = Слава на Бога е
живиот човек.34 Тој текст завршува со зборовите: „животот на човекот е созерцувањето
(vision) на Бога.‟35 Сите да го споделуваме тоа созерцание на Бога, живеејќи го нашиот живот
во Него и за Него.
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Ancestral Sin and Salvation
ПРАРОДИТЕЛСКИОТ ГРЕВ И СПАСЕНИЕТO
Вовед: Потрага по општење (communion) со Бога во однос на Љубов
Бог им дал на Адам и Ева слободна волја, а исто така и на сите нас. Зошто? Митрополит
Калистос во делото Православниот пат, нè потсетува: „Како Троица на љубовта [Отец, Син и
Светиот Дух], Бог копнее да го сподели својот живот со луѓето создадени според својот
образ, кои би биле способни да Му одговорат слободно и доброволно со љубов. Каде што
нема Слобода, не може да има љубов.‟1 Изборот, кој бил поставен пред Адам и Ева сѐ уште
се поставува пред секого од нас, во секој ден од нашиот живот; дали да се обратиме кон
Бога или кон себеси, бидејќи ние решаваме како да го живееме животот.
Во многу важен аспект, човечкиот грев – од минатото или во сегашноста, е една од можните
последици на слободната волја, која Бог ја дал секому од нас. Наместо да се фокусираме
негативно на минатите или на сегашните гревови, прво да подзапреме и да заблагодариме за
огромниот дар што Бог го дал на секое човечко суштество – слободната волја:
„...Бог ризикувал, зашто со дарот на слободата била дадена и можноста за грев. Но, оној што
не презема никакви ризици, не љуби. Без слобода не ќе постоел грев. Но, без слобода
човекот не ќе беше според Божјиот образ; без слобода човекот не би можел да влезе во
општење со Бога во однос на љубов.‟2
Основната цел на ова предавање е да ја разбереме таа врска меѓу слободната волја и гревот
– за Адам, Ева и за нас – за да можеме ние и нашите семејства да влеземе во „врска на
Љубовта‟ со Бог и со другите. Предизвикот со кој сме соочени, добро го опишал архимандрит
Василиј, игумен на манастирот Ивирон, на Атон: „Бог е љубов и апсолутна слобода; во
слободата љуби и во љубовта нуди слобода.‟3
Потрага по пренасочување на гледиштето и враќање на речникoт во контекст на
гревот
Сакајќи да ја долови длабочината на православната духовност, ѓаконот Џон Хрисавгис го
истакнува значењето на „враќање на речникот‟ и „пренасочување на гледиштето,‟ за да се
надмине „стеснувањето на неопфатниот свет и на Бога во малите кутии на нашето
осмислување.‟4
Почетните параграфи на оваа лекција се обидоа да го пренасочат гледиштето од тежината
на гревот и тешкотиите при достигувањето на Бога, на слободната волја и заедницата со
Бога. Во тој контекст, сестра Нона (Харисон) вели дека „хармонијата што постоеше во
изворната човечка состојба во Рајот е прекината во човечката падната состојба.‟5 Сепак,
сестра Нона го предлага врамнотеженото православно гледиште за предизвикот со којшто се
соочуваме:
„Целосниот човек – со тело и душа, го отфрла Бога, бега од Него во грев или се враќа кон
Него со покајание. Центарот на човечкото суштество, телото и душата, во кои се
сосредоточени сите способности и сили на зрелата личност, се нарекува ʽсрце.ʼ Кога срцето и
сите човечки способности се повторно насочени кон Бога, тогаш нивната изворна хармонија
е востановена.‟6

1

Bishop Kallistos Ware, The Orthodox Way, Revised Edition (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1995), 58
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Оваа сеопфатна Православна перспектива цврсто покажува дека наспроти падот на Адам и
Ева во грев, секој од нас денес има избор да се сврти против Бога, да се оддалечи од Него во
грев или да се врати кон Него во покајание.
Како што вели Христо Јанарас: „Падот [на Адам и Ева] настанува како резултат на човечка
слободна одлука; да ја отфрли личносната заедница со Бога и да се ограничи до
самостојноста (autonomy) и самодоволноста на сопствената природа.‟7 Истата можност да се
ограничиме себеси до „самостојноста и самодоволноста на сопствената природа‟ − сѐ уште ја
имаме; тоа е „слободниот избор,‟ кој некогаш нè води „до отфрлање на личносната заедница
со Бога.‟ Теолошкото патување низ времето е егзистенцијална стварност во која
продолжуваме да донесуваме одлуки во Едемската градина, секој ден од нашиот живот.
За целосно да се пренасочиме од гревот и непослушанието кон Бога, важно е да го вратиме
нашиот богословски речник, особено во контекстот на раководење од „светиите на Црквата,
кои нè раководат во процесот на учење и повторување на она што значи свесно да ја знаеме
и одразуваме Божјата љубов во светот.‟8 Тоа враќање на богословскиот речник е особено
неопходно во контекст на гревот, поради современиот недостаток од свест за гледиштето на
раните отци на Црквата, како и поради сегашниот прекумерен акцент на Запад врз
гледиштата на блажени Августин за гревот и половоста. Така на пр., Православието не
прифаќа, дека „паднатата човечка природа ја изгубила својата слобода‟, ниту дека сме
наследиле некаква форма на „родова вина,‟ туку Православието „претпочита да го опишува
проблемот како „прародителски грев‟ (тο προπατορικόν αμάρτημα) за јасно да се дистанцира
од... Августинизмот.‟9
Адамовата и нашата незрелост
Што, всушност, се случило во Едемската градина? Кои се последиците од тие настани? Тоа се
многу деликатни (speculative) прашања; и во стремежот да биде разбран Рајот и Небесниот
живот, соодветно е да се биде претпазлив кога се изразува „она што око не го видело, уво не
го слушнало, ум не го замислил, а што Бог го приготвил за оние што го љубат‟ (1 Кор 2,9) –
вели св. ап. Павле, парафразирајќи го пророкот Исаија (64,4).10 И сепак, додека св. ап. Павле
повикува да бидеме многу внимателни, тој исто уверува дека е можно да се „говори мудрост
меѓу зрелите‟, за да се објаснува „Божјата мудрост во таинство,‟ скриената мудрост која Бог
ја предопределил пред вековите за наша слава‟ (1 Кор 2,6-7). Во обидот да разбереме што се
случило во Едемската градина, значајна е незрелоста на Адам и Ева, а исто така и нашата
(незрелост).
Св. Иринеј (130-200), пишувајќи го делото Изложување на Апостолската проповед, тргнува
од Преданието што го претставува „поширокото чувство (sentiment) на источните отци‟, дека
„човештвото го содржи во себе, дури и по отпаѓањето од благодатта (како што е раскажано
за Адам и Ева), вродениот дар на Божјиот образ, што беше особената благодат што го
определи човечкото суштество (како различно од ангелите или сите други материјални
созданија).‟11 Во таа перспектива, Адам беше сосема просто „дете, чиешто разбирање сѐ
уште не беше потполно, сѐ уште требаше да се развива, пред тој да стигне до полнота.‟12
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Освен тоа, токму затоа што Адам беше дете во неговото разбирање на смислата на животот,
тој беше отворен кон искушението што ѓаволот го постави пред Ева и таа му го донесе. Како
што забележува св. Иринеј: „Човекот беше дете кое сѐ уште немаше усовршена
благоразумност (discretion), поради што, исто така, беше лесно заведен од измамникот [т.е.
ѓаволот].‟13
Како дополнување на забелешката за незрелоста на Адам, и црковните отци предупредуваат
за незрелоста што доведе до последици во самото човештво заради падот. Св. Атанасиј го
гледа гревот како облак кој ја покрива способноста на човечкото суштество да го гледа Бога;
наспроти тоа, бидејќи „душата е создадена според образот и подобието на Бога,‟ дури и по
Падот останува вистинито дека „душата Го гледа како во огледало образот (the image) на
Отецот, дури и на Словото и преку Него достигнува до идејата за Отецот, чија икона е
Спасителот.‟14
Отец Џон Мак Гaкин го опишува гледиштето на Атанасиј за „сјајното огледало на
Божественоста кое е во него,‟ првично формулирано во контекст на потемнетото
александриско сребрено огледало од IV век. И сепак, метафората важи до денес, за секого
од нас:
„Оној што сака да Го види Бога, треба само да го сврти духовниот поглед кон внатре и таму,
во јаснотијата на богобарателниот ум и душа, Божјиот образ ќе зрачи и ќе поучува...
Загубата на огледалото [на Божественоста по падот]... не беше целосна загуба (collapse) на
човечката способност да го гледа Бога. Огледалото е бесполезно, зашто веќе не дејствуваше,
а не дека е одземено. Св. Атанасиј и многу други источни отци во своето аскетско учење
повикуваат да се „чисти површината,‟ за да може повторно да дејствува како светла
површина со одраз.‟15
Пишаните дела, проповедањето и пастирската дејност на светите Иринеј и Атанасиј и многу
други црковни отци, сведочат за стварноста дека: „...Православието ја истакнува трајната
младост и убавина на човекот, дури и во падната состојба, не заради гордост или
самодоверба, туку за да увери дека основната вистина на човечката личност никогаш не е
заборавена.‟16
Отец Мак-Гакин вели дека „суштинската вистина на човечката личност‟ е неговата
„светлосна енергија како песна на Божјата милост и човекољубие и поради тоа е таинствено
суштество... вродено убаво, славно и привлечно.‟17 Во тој контекст енергија е во врска со
светоотечкото истакнување дека „самата природа на човечките суштества како енергија која
беше испратена од Бога со цел да ја издигне природата на човештвото кон себенадминување
во заедничарење со Бога.‟18 Тоа утврдување на човештвото и неговата назначеност од Бога
не е матна визија, туку практична можност, целосно разбрана во библиската книга Битие
(1,26).
Кога Бог го создавал човекот, Неговите први зборови биле: „Да создадеме човек според
нашиот образ и според нашето подобие...‟ Св. Максим Исповедник (580-682 год.), истакнат
богослов и аскет, го гледа Божјиот образ како „даден на човекот од почеток‟, но подобието
на Бога мораше „да биде придобиено преку духовен процес.‟19 Тоа гледиште беше
разработено од отец Мак-Гакин, со идејата, дека Божјиот образ во секоја човечка личност е
вроден, а подобието на Бога е определено од одговорноста на животот што се живее во
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однос на „повикот кон светост,‟ што секој човек го добива, за да живее „живот во Светиот
Дух според благодатта.‟20
Освен тоа, интензитетот на „повикот кон светост‟, кој секој човек го добива, не е
предодреден. Напротив, речиси сите аскетски отци тврдат дека дарот на Божјата благодат е
даден соодветно на степенот на сериозноста со која верникот одговара на првичната
благодат и со која истрајува на христијанскиот пат на одговорноста. Бог ги повикува луѓето
кон себе, но ги чека да одговорат и вообичаено не го присилува оној што нема добра волја
(освен во случаите на вонредна милост и обраќање).21
Јасно е дека Падот не ја укина можноста за секое човечко суштество да добива благодат; и
вреди да се размислува за егзистенцијалната стварност што ја живееме секојдневно, дека
благодатта се дава во степенот до кој секој од нас е способен да ја прима и да дејствува врз
основа на благодатта.
Нашата потреба за благодат (и количеството благодат што го добиваме) е последица од
нашата незрелост, како и од степенот до кој се стремиме да се соочиме со таа незрелост –
чесно, со молитва и психолошка подвижност. Наследството од падот не е августинско
доживување на вината (guilt trip) за нашите неуспеси, туку поскоро – потреба да се разбере
врската меѓу молитвата и енергијата (како човечката, така и Божествена енергија), меѓу
благодатта и психолошката подвижност.
Што, всушност, се случило во Едемската градина?
Применувајќи го ново-откриениот речник и пренасоченото гледиште за гревот и благодатта,
како што биле востановени од црковните отци, размислете уште еднаш за тие сложени
прашања: Што всушност се случило во Рајската градина? Кои се последиците од тие
настани? Св. Јован Златоуст (347-407) спокојно ги воопштува последиците од падот: „Во
сегашниот живот ние сме како во училиште... со цел да станеме пригодни за примање на
благословите на светот што доаѓа.‟22 Св. Максим Исповедник го развива тој школски мотив,
така што предложува, дека:
„Многу од нештата што ни се случуваат, нè снаоѓаат за наша подготовка; или за да се
ослободиме од минати гревови или да ја поправиме сегашната негрижливост или да се
спречат идни гревовни дела. Тогаш, оној што смета дека некое искушение го снашло со една
од тие причини, не е вознемирен при нападот, особено сознавајќи го својот грев.‟23
Често е вистинито, како што истакнува архимандрит Василиј, „бидејќи Бог нè љуби, тој
дозволува да бидеме подложени на многу искушенија во нашиот живот.‟24 Таа перспектива
често е врамнотежена со „нашиот природен процес на созревање.‟25
Освен тоа, сознавањето на гревот не ја намалува неговата важност, туку е важен чекор кон
исцеление на неговите последици и кон негово искоренување од човечкиот живот, како што
вели св. Јован Касијан (360-подоцна од 430):
„Разумниот (rational) дел од вашиот ум и душа е оштетен... Тој треба да биде исцелен со
правилно расудување и со добродетелта на смирението... Ако си утврден... во смирението и
со вистинско расудување, со скрушеност во срцето, ќе разбереш колку е тешко за секој од
нас да ја спаси душата... всушност, сѐ уште имаш потреба од учител.‟26
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Таквата школска перспектива за последиците од падот е разумна, но не се справува со
потешкото прашање; што всушност се случило во Едемската градина? Исто така, треба да
забележиме дека тоа што св. Јован Касијан истакнува, дека сѐ уште „имаш потреба од
учител‟, може да го ослабнува поттикнувањето на секој човек да преземе одговорност за
сопствениот живот, иако духовното раководство може многу да вреди.
На грчки јазик, Едемската градина се нарекува Παράδεισος (Рај). Затоа, правилно може да ја
разбереме Градината т.е. Небото, како вистинско место во време-просторот, но оддалечен од
паднатата област на овој свет. Во таа дизмензија нашите прародители општеа хармонично;
со светот, еден со друг и со Бога. Отците (особено, светите Теофил Антиохиски, Ефрем
Сириски, Илариј Пиктависки и Максим Исповедник) истакнуваат дека нашите прародители се
создадени ниту смртни, ниту бесмртни. Пред да згреши, Адам беше безгрешен, но не
совршен и со можност да згреши при практикувањето на својата волја. Тој не беше
бесмртен, туку поскоро способен да достигне бесмртност преку послушание. На Запад, силно
влијателниот блажени Августин го опишува Падот како загуба на изворното совршенство, а
не како прекин (hiatus) во човечкиот развој.
Од св. Иринеј и источните отци на Црквата учиме дека Адам бил како дете, сосема способен
да расте во послушание кон небесниот Отец и да постигне бесмртност. Знаеме дека јадел
плод од дрвото на познанието на доброто и злото во непослушание кон Божјото Слово и како
резултат на тоа претрпел смрт. Тоа не е аналогија на митот за грчкиот паганизам во кој
Прометеј го украл огнот од боговите и платил за неговата дрскост. Самиот плод бил поставен
во Едем кој не бил заобиколен со трајно изолирана зона, оставајќи го човештвото во состојба
на вечна детска (infantile) наивност. Божјата намера била Адам да расте до разликување на
доброто и злото преку послушание и обожение (divinisation), и на тој начин да ја придобива
неопходната духовна зрелост и мудрост. Додека бил дете, тој требало да биде поучуван.
Наспроти тоа, како повеќето деца и возрасни, тој не научил. Посакал да биде самостоен
(autonomous) – да биде богосличен без Бога и така го снашла смртта како негов избор.
Дали смртта е Божја казна?
Св. Иринеј и отците обично не ја гледаат смртта како Божја казна за непослушанието на
прародителите. Тоа гледиште отец Џон Романидис го изложил подробно.27 А, искривувањето
се случило на Запад, под влијание на блажени Августин.
Отците ги толкуваат последиците од Падот поскоро како нешто што на себе сме го нанеле
кога сме се оддалечиле од Бога. Бог сѐ уште оди во Едемската градина. Ние сме тие што се
сокриле и со срам сме ја покриле нашата голотија. Така, изгонувањето на Адам и Ева од
Рајот и ангелот што застанал на стража со огнен меч, не е акт на Божествена одмазда, туку
сострадателна и милостива одредба, за да не јадеме од второто дрво, од Дрвото на животот
и да не умреме вечно. Плодот на тоа дрво, ако го бевме изелe, ќе нѐ осудеше засекогаш. Св.
Јоан Златоуст вели:
„Вкусувајќи од дрвото, мажот и жената станаа подложни на смрт и на идните потреби на
телото. Адам веќе не смееше да остане во Градината, и му беше заповедано да ја напушти −
движење со кое Бог ја покажа својата љубов кон него... Тој стана смртен и за да не се дрзне
повторно да јаде од дрвото што му вети вечен живот во постојано грешење, беше изгонет од
Градината со акт на Божествена грижа, а не од нужност.‟28
Ова толкување е забележително различно од многу современи западни гледишта, зашто
Православната перспектива тука е таква што Адам и Ева се изгонети од Едемската градина
како смртни суштества − не за да бидат казнети, туку за да бидат запазени од „бескрајниот
живот во постојано грешење.‟ Сега живееме надвор од Едем, но со Воплотувањето на
Христос и со Неговото Воскресение може да ги надминеме смртта и гревот и да стигнеме до
вечниот живот. Односно, можеме повторно да влеземе во Рајот. Како што учел св. ап. Павле
27
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во светлината на воскресението: „Смрт, каде ти е осилото?...‟ Осило на смртта е гревот.
Наспроти тоа, постои „победа преку нашиот Господ Исус Христос‟ (1 Кор 15,55-57).
Сега ќе разгледаме како се случува тоа, и тогаш и сега, за секого од нас.
Гревот на Адам и Ева беше непослушанието – родено од демонски предизвиканата гордост.
Знаеме од св. ап. Павле, дека отплатата за таквиот грев е смртта (Рим 6,23); и тоа
поврзување што го поставува св. ап. Павле меѓу гревот и смртта силно влијаело на раната
светоотечка мисла за Падот и неговите последици.29 Смртта има двоен аспект. Таа не е
поставена само како ограничување на гревот на индивидуална основа, туку исто така и за
човештвото воопшто, таа ја придвижува свеста за она што било изгубено во Едем.
Одрекувањето на свеста за отуѓеноста од Бога, во непокајаната душа создава или безбожен
страв од смртта или стоичка истрајност пред неизбежната смрт. И двете реакции го
расипуваат (corrupt) човечкиот дух и предизвикуваат нови зла.
Треба да помниме, дека сите ја споделуваме новата пропадлива природа на Адам. Со
зборовите на св. Кирил Александриски (444 г.):
„Адам слушнал: „Ти си земја и во земјата ќе се вратиш‟ и од непропадлив, тој стана
пропадлив (corruptible, гнилежен) и се подложи на оковите на смртта. Но, откако му се
родиле деца, по паѓањето во таа состојба, ние, неговите потомци, сме пропадливи бидејќи
сме од пропадливо потекло. Така, тоа е она што го наследивме од Адамовото проклетство.‟30
Освен тоа, последицата од паѓањето во пропадлива состојба на човечката природа
навистина водела во „склоност или тежнеење кон грев.‟31 Сепак, среде човечката склоност
кон грев, православното учење цврсто стои на ставот на св. Кирил:
„Што има со нас вината на Адам? Зошто сме имале одговорност за неговиот грев, иако не сме
биле родени кога го извршил. Не рече ли Бог: „Родителите нема да умираат за децата, ниту
децата за родителите, а душата, која згрешила, ќе умре‟ (5 Мојс 24,16)?32
Тогаш е јасна огромната разлика меѓу верувањето дека во Адам го споделуваме
проклетството преку пропадливоста на смртта и општата гледна точка на Запад по Августин,
дека ние сме казнети со смрт за првородниот грев во Едем.
Западот стигна до верување дека првородниот грев е предаден на следните поколенија
преку половото размножување и дека така, освен што сме го наследиле гревот на Адам, сме
ја наследиле и неговата вина. Ова гледиште првпат се сретнува кај блажени Августин:
„...сега, откако тоа (Падот) се случи, целиот човечки вид беше „во неговите (т.е. во
адамовите) бедра.‟ Заради таинствените и моќни природни закони за наследност, следуваше
дека оние кои беа во неговите бедра и кои требаше да влезат во овој свет преку
сластољубие [похотливи желби] на телото – се осудени со него.‟33
Тома Аквински и подоцна реформаторите, врз кои блажени Августин имал огромно влијание,
се чувствуваа принудени да ги повторуваат зборовите на Тома Аквински: „Смешувањето на
половите, кое по гревот на прародителот не се случува без похот, го предава првородниот
грев на потомството.‟34
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Како што беше забележано претходно, ова не е православно. Ние го отфрламе гледиштето
на блажени Августин, дека паднатиот човек е под „суровата нужност‟ за извршување грев.35
Ние сме одговорни за гревовите што ги правиме; и тоа не се распростира ниту на гревовите
на нашите предци, ниту на првиот грев на прародителите, освен што преку нив влегол
гревот во човештвото. Падот не е дамка на карактерот што се пренесува преку половиот
однос, ниту пак, тој однос нужно е извалкан од похот.
Наместо тоа, Православието се повикува на „првородниот грев‟, со што се означува
учеството на човекот во непослушанието на првиот Адам, што било наследено преку смртта,
а не преку половиот однос. Проклетството се состои во тоа што Законот се покажа во
неспособноста на луѓето да го исполнат Мојсеовиот Завет. Сепак, тоа проклетство било
искупено од Христос, Којшто е осуден на дрво т.е. на крст и проколнат заради нашите
гревови (Гал 3,13), кој ни ги дава само благословите на неговото Воскресение. Преку
Воскресението учествуваме во Неговата победа над нашиот грев, над нашето зло,
страдањето и над нашата смрт.
Некои западни толкувачи го критикуваат Православното разбирање на ова место,
напомнувајќи, дека според Псалмот (50,5): „Ете, во беззаконие сум зачнат и во грев ме роди
мојата мајка.36‟ Како што рековме, тоа може да се толкува или на „западен‟ начин, или на
православен начин. Наспроти тоа, преведен во верзијата Септуагинта (LXX), псалмот гласи:
„Ете, во беззаконија сум зачнат и во гревови [множина] ме роди мојата мајка.‟37 Оттука е
сосема јасно, дека гревот е ендемичен за човечката состојба од раѓањето до смртта. Тој стих
не кажува ништо за пренесувањето, воопшто ништо за пренесување преку полов однос.
Мора да претпоставиме дека еврејските научници во Александрија знаеле што прават кога го
преведувале еврејскиот текст на грчки. Православната Црква со сигурност ја прифаќа
нивната ученост и, што е важно, нема ништо, тогаш или сега, што во Јудаизмот е блиско со
западно-христијанското разбирање за прародителскиот грев, нешто многу важно за некој
што би сакал да го разбере учењето на св. ап. Павле за Адам и за Христос – Новиот Адам во
Посланието до Римјаните гл. 5 и во Посланието до Коринтјаните гл.1. Конечно, св. ап. Павле,
како и Господ Исус Христос, беше Евреин по раѓање и по учење, искусен познавач на
Законот.
Значи, ова е карактеристичното разбирање на Падот во Православната Црква – гревот што ја
создадава пропадливоста на смртта, која пак, дојде преку прародителскиот грев. Во постправославниот, пост-христијански Запад, многу луѓе ја гледаат смртта како природно
создадена состојба на човекот и како прифатлива стварност. Тоа изобличено восприемање и
таа анализа, исто така, не се православни. Смртта, проклетството од Едем е неприроден
непријател, ниту Бог ја предназначил во созданието, ниту ја посакува. Смртта, се разбира, е
ендемична во светот уште од муграта на животот. Можеби затоа Преданието јасно кажува за
падот на Сатаната и неговите ангели пред падот на човекот. Следствено, надвор од Едем,
смртта и пропадливоста веќе биле присутни, но во рамките на Едем луѓето имале можност за
бесмртност и обожение – можност што била пропуштена. Во сегашните околности на
човештвото, смртта придонесува луѓето да се чувствуваат отуѓени од своите браќа и сестри и
од Бога. Луѓето се расеани со егоистичката трка по земни нешта, небаре тие ќе го спречат
злиот ден. „Јади, пиј и весели се, зашто утре ќе умреме‟ – како што се вели. Тие се стремат
кон егоистични цели и стануваат острастени од егоизам и нарцизам. Тоа е вистинската смрт
– смрт на духот, од која самата смртност фрла сѐ подолга и подолга сенка врз безбожниот
секуларизам на западниот материјализам. Тоа западно, неправилно толкување на смислата
35
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на смртта има значајни последици за спасението, како што е разгледано во заклучокот на
оваа лекција.
Отпаѓањето што се случи при Падот е самопредизвикан (a self-induced) Ад, кој не е нанесен
врз човештвото од некакво злобно, гневно божество. Бог го обележал заради заштита дури и
братоубиецот Каин. Бог не престана да нѐ љуби и да се грижи за нас дури во нашата падната
состојба. Тој посакал да се отстрани самонанесеното проклетство што било надвиснато над
човештвото и луѓето да ја обноват својата улога на Божји свештеници во созданието преку
повторно растење во духовната зрелост. Тоа, се разбира, Бог го постигна преку Новиот и
последен Адам – Христос. Карактеристично е дека отците говорат за тоа, дека Бог нѐ спасува
преку возглавување (recapitulating) т.е. повторно собирање на целото создание во Него и
Негово откупување (Ефес 1,10).
Почетокот на тој процес е во Воплотувањето: негов врв се Смртта и Воскресението на
Христос, Неговиот плод е излевањето на Светиот Дух на Црквата − прославеното Тело на
Христос. Како што прогласи св. Иринеј: „Бог Синот стана Човек, за да го востанови во Себе
древното создание, за да го убие гревот и да ја уништи силата на смртта и да им даде живот
на сите луѓе.‟38
Клучот на човечкото преродување лежи во дејството на Бог во Воплотувањето, за да се
разбие злобниот круг на гревот и смртта, така што, портите на Рајот да можат повторно да
се отворат за целото создание. Последната победа на тоа дејствување е Воскресението на
Христос. Преку Неговото доброволно потчинување на смртта, Христос ја сотре самата смрт,
победнички изведувајќи го од Адот човештвото кое го усоврши во Него. Доброволното
послушание на Секогаш-дева Марија при Воплотувањето ја скрши главата на змијата (1 Мојс
3,15). Доброто послушание на нејзиниот Син до смртта на крст, ни ја подари победата над
гревот и смртта, очекувајќи го само нашето покајание и одлучност да Му служиме на Бога и
на ближниот во љубов. На овој начин, Христос е откриен како Нов Адам, а Божјата Мајка
како Нова Ева. Тоа е Христос, нашиот Бог, Кој на иконата на Пасха (Велигден) ги урива
портите на Адот и ги ослободува запленетите од оковите на смртта и на гревот. Така беше
отворен новиот пат за враќање во Рајот; Христос е првиот плод, првенец од сите умрени.
Прародителскиот грев, смртта и Православното учење за Спасението
Важно е да знаеме дека подоцната состојба на Рајот (често нарекуван Небо), е
поплодотворна за нас од првата. Во моментот кога Адам го изгуби Рајот, тој и Ева, како
Божји деца, заради нивното непослушание немаа можност да влезат во целосното
наследство. Но, поинаку е за нас. Во Христос сега ја имаме таа можност; не само да бидеме
спасени од смртта и Адот, туку, исто така да бидеме и прославени преку Неговиот живот –
Светиот Дух во нас. Преку љубовта што истиот Дух ја излеа во нашите срца, сега сме во
можност да се храниме и од дрвото за познание на доброто и злото, и од дрвото на животот.
Крстното дрво не само што за нас стана лек; Воскресението, исто така, стана наша врата кон
самиот живот на Бога, наше обожение. Затоа ни се предложува; не само повторно да го
добиеме Рајот, туку да го обновиме целиот Космос според Божјиот план и Неговата цел.
Толкувањето на прародителскиот грев, како што е дадено во оваа лекција, ги истакнува
обете; и незрелоста на Адам и нашата, како и можноста за надминување на таа незрелост
преку преземање целосна одговорност (преку молитва и дејствување) за тоа, како живееме
сега. Ова не е спротивно на свесноста за смртта во претходните параграфи, ниту на
посилното истакнување на отец Џон Романидис, дека „Западот ја смета смртта за појава од
Бога, а источните отци и писатели од тој период вообичаено истакнуваат дека Бог не ја
создал смртта.‟39 Всушност, токму затоа што веќе ни е е јасно дека смрта не е „појава од
Бога,‟ нашата лична слобода е значително зголемена. Според зборовите на св. Јован
Златоуст:
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„Оној што не се плаши од смрта е надвор од тиранијата на ѓаволот... Тој не се плаши од
никого, не е во ужас од никого, повисоко е од сите и послободен од сите.‟40 Наспроти тоа,
како што отец Романидис посочува: „На традицијата на византиската патристика ѝ е
својствена постојаната битка против тиранијата на смрта, ѓаволот и гревот, преку живот со
несебична љубов во Христос. Православниот монашки живот и целата литургиска уметност
во традицијата на Источната Црква се проникнати со херојски и борбен дух.‟41
Православното настојување на прародителскиот грев како соодветно толкување на
значењето на однесувањето на Адам и Ева во Рајската градина, како и одлучното отфрлање
од Православието на августинската доктрина за првородниот грев, имаат значајни последици
на тоа, како секој од нас треба да се стреми да го достигне спасението. Отец Романидис
тврди дека западното, неправилно толкување на смислата на смртта, ги довело
Римокатолиците и Протестантите до современата состојба, во која:
...„ако смртта е од Бога и ако Сатаната е Божји инструмент за казнување, зошто некој би ја
следел верата на Православниот Исток и би морал да војува против ѓаволот кој царува во
смртта? ...Западот престана да се бори против Сатаната и се зафати со смилостивување на
Бога преку дела и акции, небаре на Бога Му требаат служби и служителски дејства од човек.
Наместо да бидат насочени кон духовна борба и битка против Сатаната, молитвите и постите
и добрите дела биле извршувани за да го смилостиват Бога и да добијат заслуги. Откако
теоријата на Анселм [дека само Распетието го смилостивило Бога еднаш засекогаш] конечно
превагнала, природно било протестантите да заклучат дека таинствата и добрите дела не го
смилостивуваат Бога, туку само верата во распнатиот Христос.‟42
Отец Џон пишува за Анселм кој истакнувал дека Христос е совршената жртва, Кој се даде
себе како „откуп за многумина.‟43 Иако тоа толкување е во рамките на Преданието на
Црквата и е сообразно со Светото Писмо, Анселм дополнително го засилил, што повеќе се
должело на феудализмот од негово време, отколку на Евангелието. Тој претпоставил дека
Бог стана Човек за да даде совршена жртва, за да го избегне сопствениот гнев. Подоцните
поколенија на протестантите, со претпоставката дека Бог (Отец) го казнил својот Син
наместо целото човештво, го дополниле и го изобличиле тоа учење. Православните никогаш
не го прифатиле овој приказ на заменски казнен откуп, бидејќи ја загушува Божјата љубов
наводно со праведен гнев во срцето на Бога, каде што такво нешто нема апсолутно никакво
место. На многу начини ова е враќање кон паганството со гневно божество кое сее одмазда
врз човештвото. Затоа, ние одрекуваме дека „Отецот на некој начин бара жртвување на
Синот.‟44 Христос слободно прима смрт и единствениот мотив е љубовта. Тоа е во согласност
со Триедниот Бог со својствата (disposition) на трите ипостаси, кои мора да имаат ист ум во
однос на ова прашање. Накратко, ние го создаваме Адот, а Бог го создава Небото. Секогаш
имаме избор!
Всушност, како што објасни митрополит Калистос (Вер): „Православната слика на паднатото
човештво е многу помалку мрачна, отколку гледиштата на Августин или на калвинистите.‟45
Сепак, треба да се спомне дека самиот блажени Августин сфатил и други поучил, дека: „За
тебе си нѐ создал, Господи, и нашите срца не можат да најдат спокој никаде, освен во
Тебе.‟46
Обожението (Deification): Во овој Свет и во Идниот
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Отец Мак-Гакин коментира дека „теологијата на откуп(ување)... толку преовладала во постсредновековната Западна христијанска мисла,‟ што на Запад малку се знаело за
Православната посветеност на „концептот за вознесување на мажите и жените кон нивната
Божествена судбина... [како што] е предадено од Православниот концепт за обожение на
човечкиот род во Христос.‟47 Таа концепција е јасно изложена во Евангелието според Јован
(7:38-39), каде што Христос говори „за [Светиот] Дух, Кого што ќе го примаат оние што
веруваат во Мене‟ и со резултат дека, од срцата на оние што веруваат „ќе потечат реки од
жива вода.‟ Во нашето Крштение сме го добиле Светиот Дух; и во текот на нашиот живот
„таа утеха,‟ која Светиот Дух „ја излива и распространува врз сите [секој човек] е, во сите
негови внатрешни делови, во неговото срце.‟48 Во овој контекст, архимандрит Василиј вели:
„Чувствувате дека тоа што се случува е оној чуден настан, запишан во Синаксарот на сите
свети: „[Светиот] Дух слегува и земјениот прав се искачува. Духот слегува и земјениот прав
(целото човечко суштество), се искачува.‟49
Ние човечките суштества сме создадени од земја со можност да бидеме обликувани од
Светиот Дух со Божјата цел за сечиј живот ...ако избереме да учествуваме.
Точниот карактер на овој процес на обожение, кој вклучува учествување при слегувањето на
Светот Дух и при искачувањето на целото човечко суштество – е тешко искажлив. Питер
Бутенеф, доцент по систематско богословие на факултетот „Св. Владимир,‟ во Њујорк, го
предложува следното:
„Повикани сме да станеме според благодат сѐ што е Христос според природата. Со други
зборови, наша работа е да учествуваме во делото на Бог и во неговата волја, во Неговата
светлина и слава, до точката, до која – останувајќи создадени човечки личности, исто така
стануваме и учесници во својствата на самото Божество. Во тоа искачување – и преку сите
„крстови‟ кои ни се наложуваат, се соединуваме со Оној што слезе заради нас, Кој,
останувајќи несоздаден и Божествен, станува учесник во својствата на човештвото.‟50
Така, д-р Бутенеф правилно кажува дека тоа е самиот Христос, Кој прв слезе и се вознесе, за
да го овозможи слегувањето на Светиот Дух во нашиот живот.
Тесно поврзано со тоа слегување на Светиот Дух во нашиот живот е неопходноста од
самосвест, на која повикува св. Исак Сириски (+700): „На оној што се познава себеси, му е
дадено познанието на сите нешта. Зашто, самопознанието е исполнување на знаењето за
сите нешта.‟51 Бидејќи Адам и Ева веќе не се одговорни за нашите лични гревови, ние сме
соочени со поразителните согледби на св. Исак Сириски, дека: „Духовен дар од Бога е
човекот да ги согледа своите гревови... Мрзливоста и безделничењето се уништување на
душата и тие можат да ја повредат повеќе од демоните... Овој живот ти е даден за
покајание, не губи го со празни разоноди.‟52 Остварувањето на обожението во овој живот не
е лесен пат.
Размислувајќи за богословието на св. Максим Исповедник, Јарослав Пеликан (1923-2006)
посочил, дека обожението за секое човечко суштество „истовремено е акт на Божествената
благодат и акт на слободната човечка волја.‟53 Имено, тоа е соединување на благодатта и
слободната волја, кон кое се стремеле св. Максим, Јарослав Пеликан (историчар, обратен во
Православието од Лутеранската црква), а се стреми и секој од нас, како во овој живот на
земјата, така и во идниот живот:
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„Идното обожение на оние што веќе станале чеда на Бога [додека се живи на земјата] е
начинот на духовноста чиј етапи на спасение ги опишал св. Максим: верните, откако во овој
живот се преобразени во „чеда на Бога,‟ може да го насетат (anticipate) понатамошното
преобразување во идниот живот, кон учествувањето во самата природа (nature) на Бога.‟54
Меѓутоа, ако сакаме да станеме „чеда на Бога‟ во овој живот, секој од нас треба да се справи
со условите на секуларниот карактер на животот околу нас.
Поетски Епилог: Соочување со современиот секуларизам
Џорџ Херберт (1593-1633) на почетокот од својата песна „Љубов‟ со зборовите:
„Љубовта ме поздрави со добрeдојде: но, мојата душа се повлече
Виновен за прашина и грев‟55
го изразил ставот на безброј други, кои во текот на многу векови се чувствувале недостојни
да примаат благослови од Бога, зашто стравот од прародителскиот грев ја поткопал нивната
слободна волја и способност да бидат помирени со Бога. Може да се каже дека тоа чувство
за недостоинство среде Римокатоличките и Протестантските христијани на Запад стана
важен елемент во опаѓањето на Христијанството, живописно опеано во 1851 год. од Метју
Арнолд (1822-1888) во песната Брегот на Дувер (Dover Beach):
„Морето ноќва е мирно.
Висока плима. ...Да, Морето на Верата
некогаш исто така, полно беше, и брегот наоколу
го обвиткуваше како светол појас.
А сега, слушам само
со меланхоличен, долг татнеж се повлекува тоа,
среде здивот на ноќниот ветар, по огромните рабови на тагата
и голите сливови на светот.‟
Повеќе од 75 години подоцна, Вилијам Батлер Јејтс (1865-1939), ја пишува во 1929 год.:
Деветнаесетиот век и потоа (The Nineteenth Century and After), обидувајќи се со катрен да
одговори на визијата на Арнолд за верата во опаѓање:
„Иако нема враќање на големата песна
тука е силната наслада со она што го имаме:
шумот на каменчињата на брегот
под бранот што се повлекува.‟56
Таа остра слика на христијаните кои станале шум на каменчиња „под бранот [на верата] што
се повлекува,‟ толку остро се однесува на христијанскиот живот сега, колку и во минатите
четири векови, кога Херберт, Арнолд и Јејтс се обидувале да се соочат со смислата на верата
во Христос, за нивниот живот и за животот на другите. Иако, меѓу многу православни
христијани на XXI век може да има извесна смисла „силната наслада со она што го имаме,‟
трајното Православно Предание во однос на гревот и на спасението, е надежта дека целото
човештво ќе поверува во Христос. Таа цел ја изложил св. Макариј Велики (300-390),
обработувајќи го стихот од св. апостол Павле во Второто послание до Коринтјаните (3,18) и
молејќи се: „Внатрешното битие на верниците кои преку совршена вера се родени од Духот,
како огледало ќе ја одразуваат Господовата слава, и се преобразувани во истата икона
(image) од слава во слава.‟57
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Salvation History
ИСТОРИЈА НА СПАСЕНИЕТО
Вовед: Историјата и Верата
Христијанството е историска вера. Нашата вера е вкоренета во историјата – во минатото,
сегашноста и иднината. За разлика од источните мистични религии кои нудат бегство од овој
свет и претопување во божественото или во космосот, христијанството дејствува со животот
и со созданието − тогаш, сега и во иднината. Данскиот протестантски философ Сорен
Киркегор (1813-1855), сакал „да се намали до минимум зависноста на христијанството од
историјата,‟ иако е втемелено во стварноста на животот и смртта на Христос на Земјата и на
одговорот на Неговите први ученици и како модел кој „би го поставил современиот верник
на патот на самооткривањето кое Бог би го дал како одговор на верата.‟1 Секако, апостолите
се претставувале како сведоци на настани што навистина се случиле (сп. Јн 21,25). Сепак,
подоцна, некои протестанти како Карл Барт (1886-1968), оделе и понатаму со настојувањето
дека во обидот „да го сфати вистинското значење на текстот на Новиот завет, историчарот
може да напише само белешки за согледбите на верата.‟2 Православието, пак, настојувајќи
на верување во вистината на христијанскиот догмат, догматот од Преданието секогаш го
поврзува со живата стварност што длабоко е втемелена во историјата. Според тоа, ниту
историјата, ниту рационалноста не ја исклучуваат верата.
Како што истакнал римокатоличкиот теолог, отец Адријан Хестингс: „Историјата е основна за
христијанското верување и себе-разбирање. Евоцирањето на запаметени настани и
интересот за историскиот метод биле својствени за христијанскиот живот во речиси сите
периоди. Како и многу нешта во Христијанството, тоа започна делумно како наследство на
Јудаизмот.‟3 Така, воведната реченица на ова предавање − „христијанството е историска
вера‟ − исто така, е потврда за единството на јудаизмот и христијанството во исполнувањето
на Божјиот план за човештвото:
„Долгиот поход од Адам и Авраам преку Мојсеј, Давид и прогонството до јудаизмот на
Вториот Храм, беше всаден во христијанското паметење и остана како пример за
понатамошното историско разбирање, но сосема нова димензија му беше придадена со
верувањето дека историскиот живот и смртта на Исус, исполнувајќи го значењето на тој долг
поход, воведе ново време. Тоа се многу векови пред да започне историјата да се запишува
со: AD (anno domini, година Господова, почнувајќи од раѓањето на Исус), и подоцна „пред
Христа,‟ но ова решително преобликување на историјата во однос на Исус, било својствено
за христијанската вера уште од почетокот.‟4
Сепак, и покрај важноста на историјата, како во еврејското, така и во христијанското
себеразбирање и верување, „историјата не може да одлучи што е теолошки точно [дури тоа
и да се Божјите делувања во историјата] но, може многу да стори за да ни каже, што не
може да биде вистина, што е само лош догмат кој произлегува од минати слабости на
разбирањето.‟5 Освен тоа, во Стариот и во Новиот Завет, односот помеѓу општата историја и
христијанската историја често е нејасен, со одредени забележителни исклучоци, како што се
цврстите врски меѓу римската и христијанската историја во Евангелието според св. Лука и
неговото продолжение во книгата Дела апостолски.6 Накратко, човечката историја, без
теологијата која ја толкува историјата во светлината на Откровението, самата по себе не
дава целосна слика за Божјиот план за човештвото,.
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Отец Адријан Хестингс ја завршува статијата „историја‟ во Оксфордскиот придружник на
христијанската мисла со тврдењето, дека: „Фактички, историската димензија во теологијата
изгледа зависи од силата на нејзината есхатологија.‟7 Со други зборови, тој настојува на тоа,
дека нашето сфаќање на односот меѓу верата и историјата е тесно поврзан со тоа, колку
важност придаваме на смртта, на Божјиот суд и на животот по смртта. Освен тоа, пишувајќи
за „спасението,‟ отец Хестингс бележи: „Додека во евангелијата акцентот (за спасението) е
повеќе на сегашноста, нешто што веќе е стварно за оние што веруваат во Исус, со текот на
времето чувството за спасението несомнено се пренесува на иднината, на судбината на
верниците по смртта и таа „димензија на идниот век‟ почна да доминира сè повеќе и
повеќе.‟8 Првично, ова сфаќање на спасението, дури и со акцент на „димензијата на идниот
век,‟ беше нераздвојно од сфаќањето дека никој не може да се спаси надвор од Црквата.
Сепак, многу христијански заедници сега застапуваат универзалистичко сфаќање на
спасението, според кое некој може да се спаси, сеедно дали верува во Христа или не верува.
Оваа мешаница ја достигна точката во која (се тврди дека) „неколку зборови што припаѓаат
на основниот речник на Христијанството во моментов имаат слабо дефинирано значење.‟9 Со
други зборови, идејата за спасението стана многу проблематизиран теолошки концепт меѓу
христијаните со различни сфаќања за Христовото спасително дело. Затоа, важно е да се
разбере Православната перспектива за спасението, особено во контекст на тоа, да станеме
„Божји чеда‟ во овој свет. За Православната Црква и за Православните христијани,
спасението го вклучува подвигот за обожение во овој свет, во сегашноста, а не се состои
само од „димензијата на идниот век.‟
Историја на спасението: Библиските основи на Православниот догмат за
спасението во Христос
Историската перспектива скицирана погоре е важен додаток на личносната перспектива на
спасението. И личните и историските перспективи се длабоко вкоренети во ангажманот за
човечката слобода. Изворното значење на арапски за еврејскиот збор спасение (yāsha’) е:
„да биде широко‟ или „да биде доволно‟; овој корен е спротивен на [арапскиот корен на
зборот] sārar − „тесен‟, што значи „да се ограничи‟ или „да предизвика неволја.‟ „Да биде
широко‟ − се мисли на слобода од неволји и способност да се остваруваат своите цели.‟10 На
сличен начин, тесно поврзаната тема со откупувањето произлегува од еврејскиот збор gaal −
што значи: „да се ослободи‟,11 збор што се користел во патристичките списи „за да се
пренесе опширниот план и многуте методи за тоа, како Бог го повикува светот да се врати во
благодатта.‟12 Историјата на спасението била определена како „модел на настани во
човечката историја кои го откриваат Божјиот план за спасување,‟13 но исто така, мора да
знаеме дека планот за спасение е применлив на целата вселена и на животот на секоја
личност. Како што нè потсети протопрезвитер Михаил Помазански: Проповедта на
апостолите е јасна; „спасението на човештвото во целина... веќе е остварено‟, меѓутоа
„[останува] друга вистина – фактот дека секој верник мора лично да го прими и усвои дарот
на спасението и дека спасението зависи од секој човек посебно.‟14
Стремејќи да го опфати целото значење на Православното разбирање на догматот на
спасението во Христос, протопрезвитер Михаил е сигурен водач:
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„Господ Исус Христос е Избавител и Спасител на човештвото. Целата претходна историја на
човештвото пред Воплотувањето на Божјиот Син − јасно насликана и во Стариот Завет и во
Новиот Завет − е подготовка за доаѓањето на Спасителот. Целата историја на човештвото
што следела − по Воскресението и Вознесението на Господ − е актуелизација на спасението
што беше остварено: негово прифаќање и усвојување од страна на верните. Кулминацијата
на величественото дело на спасението е сврзана со крајот на светот. Крстот и Воскресението
на Христос стојат во центарот на човечката историја.‟15
Во обидот да се разберат; подготовката што била потребна за доаѓањето на Христос,
актуелизацијата на спасението од страна на верниците и Второто Христово Доаѓање −
библиската перспектива е од суштинско значење. Наместо да го прекинуваме библискиот
наратив со бројни кратки прегледи, да го разгледаме широкиот опсег на единството на
историјата на спасението.
Библискиот наратив
Иако во раната историја имало праведници, од кои можеби највпечатливиот пример е Ное,
чувството за Бог Кој е активен во историјата, веројатно, прво се појавува со Авраам. Тој е
наш татко во верата. Верата на патријархот Авраам − неговата послушност кон Божјото
ветување − ја создала основата за неговиот праведен и благословен живот. Како и со Ное
пред него, Бог воспоставил Завет − взаемен договор меѓу Авраам, неговите безбројни
потомци и Бог, Кој го повикал Авраама од Ур Халдејски.
Потоа, Бог продолжил да го развива Својот однос со Неговиот избран народ преку низа
Божествени дела и договори. Егзодусот (излегувањето на Евреите од Египет) довел до
Мојсеовиот Завет и Законот − Тора. Вселувањето во Ветената земја довело до склучувањето
завет со Давид и неговиот дом. Отпадништвото на народот се соочило со громогласното
реформистичко движење на пророците кои Бог ги повикувал за да го објавуваат Неговото
Слово меѓу Неговиот народ. Иако Израил бил казнет со прогонство во Вавилон, пророкот
Езекиил пророкувал Нов Завет со кој Божјиот Закон ќе биде впишан во срцата на луѓето, а не
на камења. За таа цел, Евреите го чекале ветениот Месија, Оној што ќе го ослободи Израил,
слободно да го обожава и да му служи на Бог на Авраам, Исак и Јаков со непорочни усти,
срца и животи.
Месијата конечно дошол за да го исполни Божјото ветување (запишано) во Законот,
Пророците и Писмата (Мудрост) − да го исполни, но и да го прошири и продлабочи. Исус
Христос го продлабочил Законот онака, како што пророкот Езекиил пророкувал очовечувајќи
ја пораката на Духот, повикувајќи ги сите на покајание и вера како средства со кои Законот
правилно би можел да се потврди; со други зборови, со жртвената љубов на Бога и на
Човекот. Тој го прошири Законот со благодатта на Љубовта кон сите, Евреи и не-евреи кои
ќе ја прифатат љубовта, како што таа ги прифати нив. Оваа Љубов умре и воскресна, за да
го отвори новиот Божји живот за сите.
Така беше родена Црквата − Божјото Царство на земјата во споделениот живот на новата
заедница, која Светиот Дух ја повика и ополномошти од Израил и од другите (народи).
(Всушност, зборот „ ἐκκλησία (еклисиа)‟ значи „повикан‟ и има семитски корен во qahal −
„собрание‟). Оваа „Црква‟ ѝ даде конечен и конкретен израз на Божјата цел од основањето
на светот. Оваа „Црква‟ го опфати целото создание, животот и човештвото во просторот и
времето. Ништо и никој не остана надвор од нејзината прегратка. Навистина, нејзиниот
последен триумф ќе се покаже дури во Последните Времиња, во Есхатонот, кога Бог ќе биде
„сè во сè.‟ Ова чувство на блискиот крај во големата промисла на Божјата Љубов го изведе
Христовото Евангелие на проповед за да го обрати целиот свет. Бог го собираше во Неговиот
Qahal − Неговата Εκκλησία, Неговата Црква, целиот Универзум – минатото, сегашноста и
иднината.

15

Pomazansky, Orthodox Dogmatic Theology: A Concise Exposition, 197 [Истакнато во оригиналотl].

44

Оваа вера во собирната спасителната сила на Бог се исполнува со сила во Литургијата на
Црквата, која е пројавување на Новиот Завет во Христовото Тело и Крв. Со силата на
Светиот Дух, Евхаристијата ја изгради и ја прошири Црквата. Ова го гледаме во една од
најстарите запишани Литургии на Црквата, во Дидахи − древен Евхаристиски чин, напишан
за заедниците на обратените пагани во Антиохија. Таму се користи типологијата со чудото за
хранење 5000 луѓе: „Како што прекршениот леб прво беше расеан по ридовите, а потоа беше
собран и стана едно, така Твојата Црква да биде собрана од краиштата на земјата во Твоето
Царство, зашто Твоја е славата и силата во сите векови.‟16
Овие прекрасни теми истакнуваат две суштествени христијански убедувања: прво, дека Бог
делува преку и во историскиот процес за да спасува и пресоздава (re-create); и второ, дека
Божјиот народ е распознатлива соборна заедница за таа цел. Така, Бог Кој делува во
историјата – во „историја на спасението‟ − е посебен белег на секој аспект на нашата вера.
Затоа, задача на Црквата е да проповеда и да го претстави она што Бог го извршил, она што
Бог го прави и што ќе го стори за спасување и пресоздавање. Црквата, бидејќи е Qahal,
Εκκλησία која се протега до почетоците на времето, ги вклучува сите праведници како свети,
и пред и по доаѓањето на Месијата. Значи, во Православната Црква, патријарсите,
пророците, царевите и праведниците од поранешните завети се слават и споменуваат во
нашиот календар. Тие, исто така, учествуваат во Христос. Како што Самиот Исус им рече на
своите сонародници: „Авраам, вашиот татко, се радуваше да го види Мојот ден, и го виде и
се зарадува. Јудејците Му рекоа: Уште немаш педесет години, и Авраама си го видел? Исус
им рече: Вистина, вистина, ви велам, пред да беше Авраам, Јас сум‟ (Јн 8,56-58). Христос
слично говорел и при средбата со жената Самарјанка, нагласувајќи дека „спасението е од
Евреите‟ (Јн 4,22).
Божјиот Народ како Црква пред и по Воплотувањето
Православната Црква ја вклучува целата историја на спасение на Евреите, бидејќи тоа беше
Црквата пред Христа. Затоа, за разлика од Запад, не велиме дека Црквата е родена на
Педесетница (Духовден). Црквата е родена во Едемската градина! Да се потсетиме дека св.
Иринеј Лионски го искажуваше ставот на Отците, велејќи дека; во Христа целото Создание е
возглавено (recapitulated), собрано во Qahal или Εκκλησία на новото човештво кое го предизобразува (prefigures) и актуелизира новото создание. „Тој, како вечен Цар, во Себе ги
возглавува сите ствари.‟17
За разлика од ова Православно разбирање, црквите на Запад по расколот, Стариот Завет го
прифаќаат во рамноправна положба со Новиот Завет како текст, но, исто така, се чини дека
тие истакнуваат преголема спротивставеност (contrast) меѓу Божјиот Народ пред и по
Доаѓањето на Христос. Поради оваа причина, црквите на Западот се склони да ја
пренебрегнат положбата на старозаветните праведници како светители, а тоа се покажува со
нивното испуштање од календарот. Тоа може да се види дури и во сенката на
антисемитизмот, кој, исто така, за жал, ги погоди оние делови на Православната Црква, кои
беа под прекумерно влијание на западните заблуди за спасението, како (нешто) меѓу
Стариот и Новиот Завет. Отец Џон Мак-Гакин со право нѐ потсетува на потребата за „длабоко
меѓусебно почитување‟ меѓу Евреите и христијаните, дека „еврејскиот народ некогаш беше
основа на тајната на заветот и дека и понатаму остануваат вложени во него.‟ Затоа,
„Православните или другите христијани кои го сметаат еврејскиот народ и нивната вера како
сосема туѓи на Црквата, се многу измамени.‟18 Исто така, може да се додаде дека оние Евреи,
кои ја гледаат Православната Црква како постојан промотор на погромите и злобниот антисемитизам се (веројатно) подеднакво измамени.
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Св. апостол Павле, како месијански Евреин и слуга на Христос, целосно посветен на мисијата
за нееврејските народи, ја гледал Црквата како „Израилот Божји.‟ (Гал 6,16). Единствениот
дисконтинуитет меѓу Стариот и Новиот Завет, според него, бил во немоќта на Законот да нè
спаси. Во Посланието до Галатјаните (4,1-2), св. апостол Павле развил интересна проценка
за целта на Законот, која би се однесувала и на Евреите и на не-евреите, без да отстапи од
новите согледби и од животот на Евангелието: „...наследникот, додека е млад, со ништо не
се разликува од робот, макар што е господар над сè; туку е под настојници и чувари до
определениот рок од татка си.‟ Педагогијата на Законот сега доведе до зрелоста на
благодатта и слободата во Христос – слобода, која треба да биде слугинка на вистината на
Божјата Љубов што ја победи смртта. Оваа тема продолжува во Посланијата на св. апостол
Павле: „Каде што е Духот Господов, таму е слободата‟ (2 Кор 3,17). Христо Јанарас во
Слободата на моралот, човечкиот живот го нарекува „авантура на слободата.‟19
Ако историјата на спасението не може да ја пренебрегне целта на Бога во Стариот Завет и
Неговиот однос со Новиот Завет, тогаш таа не може да ја игнорира ниту положбата на
Евреите и откако го отфрлиле Христос. Овде мора да се согласиме со св. апостол Павле, дека
Евреите сѐ уште го имаат Мојсеевиот Завет; тие сè уште се Божји Народ. До денес тие
живеат на различно пасиште, сепак, возљубени од Бога. Тие не влегле во Христовото
ветување, но ќе се молиме тоа да се случи. Св. апостол Павле верувал дека и тие, со сите
други народи, ќе бидат собрани (Рим 11,25-26). Многу полезно може да биде проучувањето
на целата размисла на св. апостол Павле по ова прашање, во Посланието до Римјаните,
гл.11-16.
Православната перспектива за Исламот и религиите на Истокот
Постои уште една историска религија од семитски тип: Исламот. Муслиманите го прифатиле
Христос само како пророк, но не и како Божји Син. Сепак, и Исламот верува дека Бог е Бог на
историјата, на Откровението, на големи дела, на Заветот и Законите. Интересно е што св.
Јован Дамаскин (кој живеел во времето на првичното ширење на Исламот и некое време бил
државен службеник во дворот на калифот во Дамаск), ги нарекол муслиманите „Исмаилити.‟
Тој, изгледа, имал став дека Исламот (барем во неговото време) е добро развиена и
автономна ерес на христијанството и јудаизмот, од кои свесно е позајмен.20
Исламот е вера заснована на мудрост и закон. Текот на историјата на спасението не го засега
од една основна причина: спасението обично не е проблем за оние кои веруваат во Аллах.
Според исламското учење − како што е наведено во Куранот, Исламот учи дека Аллах го дал
совршеното и последно откровение на пророкот Мухамед и дека Рајот ги чека оние што го
живеат Божјиот закон, додека пеколот ги чека неверниците и идолопоклониците. Исламот
повремено се приближувал до христијанството, особено кога ги проучувал и ценел
општествените науки, особено историскиот развој во човечката култура и слободните
уметности. Исламот, исто така, се доближил до Христа во искуството на Суфи - мистиците
кои различно тврдат дека имале непосредни, лични, внатрешни, соединувачки односи со
Аллах. Ние може да се молиме да зајакнат таквите мистични традиции во Исламот, за да се
најде некоја заедничка основа за дијалог меѓу нас. Кога, и ако тоа се случи, Христос ќе биде
признаен за она што Тој навистина е.
Религиите на Истокот: сикизмот, зороастризмот, хиндуизмот и будизмот, нудат интересна
можност за евангелизирање од Православната Црква. Од една страна, дијалогот е тежок,
бидејќи тие не се суштински историски религии, а некои од нив (т.е. Будизмот) не се ни
теистички. Од друга страна, Православието во многу аспекти стои блиску до овие традиции,
бидејќи Православната Црква никогаш не ги отфрлала, ниту ги маргинализирала нивните
мистични или сакраментални теологии, кои на човечкиот и материјалниот свет гледаат како
на спроводници на обожителни енергии од Бога. Кружната природа на антропологијата на
19
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овие религии и учењето за спасение, се разбира, е проблематично за нас. Христијанството
никогаш не може да толерира преселба на душите, реинкарнација и мистично претопување
во Бесконечното. Ние инсистираме на целосната трансценденција на личносниот Бог, Кој е
надвор од сѐ што е создадено. Сепак, имаме основа да се надеваме дека, ако овие вери
можат да најдат во нашата вера некое созвучје со нивниот интерес за слободата и
обожението на човечкиот живот, и тие може да бидат поттикнати да влезат во големиот тек
на историјата на спасението. Православието е добро поставено за извршување на ова важно
мисионерско дело. Сепак, Евелин Андерхил упатува неопходни предупредувања за овие
перспективи:
„Вистинската разлика меѓу христијанството и сите други религии е во цврстото прифаќање
на човештвото во неговата целина и на животот во неговата целосност, како нешто
приемчиво за Божественото. Тоа го бара и се занимава со целиот човек, со неговите
титански енергии и спротивставени инстинкти; тоа не е како античките мистерии кои
одвојувале и негувале некои замислени трансцендентални принципи во него, а исклучувале
сè друго. Христијаните веруваат во Бог иманентен и воплотен, Кој го проникнува целиот
живот што Тој го создал и го повикува животот целосно да се соедини со Него.‟21
Карактеристичните мудри согледби на Андерхил поставуваат сцена за дијалогот кој
навистина ги препознава разликите во сфаќањето на човечката личност и Бог, како разлики
помеѓу христијанството и источните религии. Ова препознавање (на разликите) може само
да помогне да се продлабочи дијалогот и да се збогати взаемодејството. Ова се вредни
принципи кои треба да го вдахновуваат (inform) секој меѓуверски дијалог. Православното
христијанство ја има потребната флексибилност за приспособување на својот метафизички и
јазичен израз во потрагата за приближување, без да го жртвува Евангелието.
Заклучок: Обединување на историјата на спасението, на личносното спасение и на
вселената
Обемот на нашето спасение во Христос во историскиот процес секогаш мора да нè води од
парохијализмот кон „поголемата слика.‟ Сепак, освен локалниот парохијализам може да
постои и глобален парохијализам. Можноста и веројатноста животот да биде сеприсутен во
вселената со повеќе од 1.000.000.000.000.000.000.000.000 ѕвезди, силно го предизвикува
секое поимање на земјоцентричната исклучителност. Повеќето христијани, чудно, не сакаат
да го разгледуваат ова прашање. Сигурно е точно дека мора да ја одложиме темата за
„проповедање на евангелието на вонземјани,‟ додека не добиеме некои цврсти докази за
разумен живот, наместо, за бесчувствителен микробиолошки живот некаде во огромната
вселена. Сепак, кратковида е онаа теологија што ја закопува главата во песок и не сака да ја
разгледа положбата и повикот на човештвото во поширокиот контекст на вселената.
Историјата на спасението ќе ја понесеме со нас и кога ќе патуваме на други планети. Какво
значење ќе имаат таму нашето искуство и вера? Што ќе кажеме кога не е човек „личноста‟
што нѐ прашува за нашите религиозни верувања? Дали Христос дошол само заради нас или и
заради нив? Дали Бог, освен за планетата Земја, има план и за целото создание? Може да
бидеме уверени дека, макар што лебот е расфрлан низ вселената, корпите на враќање ќе
бидат полни! Елис Мејнел, во нејзината поема Христос на вселената, пишува:
„Биди подготвена, душо моја!
Да го читаш незамисливото, да видиш
неброени облици на Бога кои ѕвездите ќе ги откријат
на кои, кога ќе дојде време, ќе им го покажеме Човекот.‟
Засега, во обединувањето на личната и историската перспектива на спасението, добро е да
се потсетиме дека „она што ги обединува сите Православни размислувања за спасението е
целосниот фокус на Исус Христос,‟ Кој е „основа на целата историја‟ („преку Кого настана
21
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сè‟), центар на создавањето и образ (image) на Бога (Евр 1,3, Колос 1,15), според Чиј образ
сме создадени.‟22 Постои значи, голема сила во заклучокот за животот на светителот, како
што го опишува архимандритот Василиј: „Бидејќи Бог нè љуби, тој дозволува да се
подложиме на многу искушенија во нашите животи... Во текот на нашиот живот и низ сите
наши тешкотии, подготвени сме да сведочиме, дека Христос воскресна од мртвите. Така се
развива Православното богословие‟23 − обезбедувајќи основа и за личносното спасение и за
историјата на спасението.
Ова фокусирање на Христос Кој доаѓа „во болната човечка природа... како лекар со три
лекови: леб, вино и помазание‟ − убаво е опеано во химна од св. Ефрем Сириски (околу 306373) за единството на спасението и на нашето воспримање на Евхаристијата:
„Неговото Тело беше нова мешавина со нашите тела
и Неговата чиста крв се влеа во нашите вени
и Неговата светлина во нашите очи.
Сè што е Негово се соедини со сите нас преку Неговото сострадание
и бидејќи Тој многу ја љуби својата Црква,
...Тој имаше жив леб за јадење,
пченица, елеј и грозје создадени за наша употреба
овие три служат симболично на три начини:
Со три лекови Ти ја излекува нашата болест.
Човештвото беше слабо и тажно и грешеше.
Го зајакна со благословениот Леб
и го утеши со Твоето отрезнувачко вино
и го израдува со Твоето свето помазание...
Од старите и новите [измами] се откажувам, мој Господи;
од Стариот и Новиот [Завет], во кои поверував
го зедов тактот за моите химни.‟24
Таква е полнотата на православното учење за спасението што е содржано во Евхаристијата и
живеано во Стариот и Новиот завет − за Православниот христијанин, за целото човештво, за
земјата и за вселената. Ова четирикратно теолошко разбирање на православното учење за
спасението го ополномоштува секого од нас, според зборовите на св. апостол Павле, во
Посланието до Ефесјаните (3,12, 16-19):
„...Во Кого, преку верата во Него, имаме слобода да се доближуваме до Бога со доверба... да
се утврдите преку Неговиот Дух во внатрешниот човек, и преку верата Христос да се всели
во срцата ваши, та вкоренети и утврдени во љубовта, да можете да разбирате со сите
светии, што е ширина и должина, што е длабочина и височина, и да ја узнаете Христовата
љубов, што го надминува секое знаење, за да се исполните со сета полнота Божја.‟
Новостекнатата полнота на нашето разбирање на Православното учење за спасението ни
предложува прекрасна лична можност; да го живееме нашето спасение во Христа со „сета
Божја полнота‟ која е во вселената и во секој од нас, водејќи нè низ преостанатите години на
нашиот живот, без разлика колку долго или кратко ќе биде тоа време.
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The Christ of Chalcedon
ХАЛКИДОНСКИОТ ХРИСТОС
Вовед: Истражување на апостолската легитимност
До крајот на II век − како што објаснува отец Џон Мак-Гакин: „...практично бил разработен
системот за одбрана на православието. Неговите главни елементи биле:
1. прифаќањето на канонот на Светото Писмо како авторитетен образец на апостолското
учење;
2. истакнувањето на епископите како наследници на апостолите и нивно овластување да
управуваат со црквите според овој апостолски стандард;
3. воспоставување на систем на синоди од епископи (прво ширум покраината, а потоа и
на пошироко меѓународно ниво) за да се осигура заедничкото учење и усогласените
преданија меѓу сите локални цркви.‟1
Така, средиштето на Православната Црква првично беше и остана на апостолите, на нивното
учење и нивниот авторитет, како што е утврден во Библијата и Преданието и протолкуван од
бројни синоди од локален, регионален и меѓународен состав. Оваа перспектива не е толку
хиерархиска, колку што е соборна (collegial), бидејќи ниту еден Православен патријарх не е
„водач на Православната Црква.‟ На прашањето: „Кој ја води Црквата?‟ − одговорот може да
биде само: „Христос и Христовиот вдахновен народ во нивните различни служби и должности
(епископи, свештеници, ѓакони, аскети, сопружници, пророци, маченици...).‟2 Сите
Православни христијански јурисдикции тврдеа дека на некој начин ги води Христос; сепак,
нивните разбирања понекогаш се разликуваат во прифатливи гледишта (parameters) како за
тоа; која точно е Христовата личност, она што блажени Августин го нарече: totus Christus −
„Христос во сета Своја полнота, заедно со своето мистично тело.‟3
Во различните култури, соочени со различни предизвици, надежите и однесувањето на
Христовите луѓе во нивните различни улоги значително се разликувале, но обидот да се
задржи поврзаноста со апостолите останува главен принцип на Православната Црква. Овој
обид да се дефинира и примени она што може да се нарече „апостолско наследство‟ првично
било координирано од раните собори на Црквата за решавање на споровите што се појавиле.
Посебно значење имаа соборите што беа нарекувани „вселенски (еcumenical),‟ под услов
одлуките на конкретен собор да беа потврдени од верниците. Од 325 год. до 787 год., се
одржале седум собори во три градови: Никеја, Ефес и Константинопол (со Халкидон, како
негово предградие) – и тоа биле собирања кои подоцна станале клучните Вселенски собори
на раната Црква.
Во овие лекции важно е точно да се разбере; кој е Христос. Ова разбирање може да се
стекне преку внимателното созерцување на Христос од Халкидон и како Црквата избра да го
соопшти значењето на Неговиот живот.
Соборот во Халкидон, 451 г.
Соборот во Халкидон (Четвртиот Вселенски собор), ни кажува многу за тоа, како треба да го
гледаме, не само нашиот Господ Исус Христос, туку и Неговата Црква и целото создание. Во
протестантските и католичките кругови стана модерно да се разликува „Исус на историјата‟
од „Христос на верата.‟ Во британски контекст, ова неправилно разликување може да се
нарече „Channel 4 Jesus‟ − тоа е лудата идеја дека Црквата го погребала „вистинскиот Исус‟
(протестантска верзија) или дека Тој е проширен и развиен од страна на Црквата (католичка
верзија). Оваа несторијанска ерес на две одделни личности во воплотениот Христос; еден
човечки и друг Божествен, и личностите сместени меѓу изворната и неавтентичната
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(протестантска верзија) или меѓу првичната и развиената личност (католичка верзија), е
токму она што Халкидонскиот Собор го анатемизираше.
Соборот го кажал ова:
„Следејќи ги светите Отци, сите согласно поучуваме да биде исповедан едниот и ист Син,
Господ наш Исус Христос, истиот совршен според Божеството и истиот совршен според
човештвото, истиот вистински Бог и вистински Човек, од разумна душа и тело, едносуштен
на Отецот според Божеството, и истиот едносуштен нам според човештвото, во сè сличен со
нас освен во гревот, роден во вечноста од Отецот според Божеството, а во последните
денови заради нас и заради нашето спасение од Дева Марија Богородица според
човештвото; едниот ист Христос, Син, Господ, Единороден, во две природи неслиено,
неизменливо, неразделно, нераздвојно познат, така што со соединувањето не е нарушена
разликата меѓу природите, туку напротив, зачувано е својството на секоја природа и се
соединува во едно Лице и една Ипостас − не во две лица раздвоен или разделен, туку
едниот ист Син Единороден, Бог Логос, Господ Исус Христос, како што од древноста (ни
објавија) пророците за Него и како што Самиот Господ Исус Христос нè научи и ни го
предаде Символот на Отците.4
Така беа потврдени Символите усвоени од претходните Вселенски собори, со подетално
разјаснување на двете природи − човечката и Божествената − во едната Личност на Господ
Исус Христос.
Халкидонскиот Собор бил свикан од царот Маркијан, наспроти желбите на светиот папа Лав
I. Сепак, писмото од папата до св. Флавијан, Цариградски патријарх, за еретичките ставови
на свештеникот Евтихиј, кое речиси сите 500 и повеќе епископи кои требало да
присуствуваат на тој најголем собор од сите древни собори, го прифатиле пред да биде
одржан Соборот. Во писмото било запишано сфаќањето (исповедањето) на Исус Христос, кое
претстојниот собор требало да го потврди едногласно. Како што некој епископ му напишал
на папата Лав: „Ова е верата што од дамнини ја држевме; во таа вера бевме крстени; во таа
вера крштеваме.‟5 Таа вера, изразена во символите на претходните собори, според папата
Лав, се фокусирала на три клучни ставови во кои „целото тело на верните исповеда дека тие
веруваат:
1. во Бог Отецот семоќен и
2. во Исус Христос, Неговиот единороден Син, нашиот Господ,
3. Кој е роден од Светиот Дух и Дева Марија.‟6
Папата Лав истакнал:
„Овие три изјави [погоре] ги уништуваат лукавствата на речиси секој еретик. Кога се верува
дека Бог е семоќен и Отец, Синот јасно е докажан како совечен со Него, (вечен) не на
различен начин од Отецот, бидејќи е роден Бог од Бога, семоќен од Семоќниот, совечен од
Вечниот, не подоцна во времето, не со помала власт, не различен со слава, не различен со
битие. Истиот вечен, единороден од вечниот Родител е роден од Светиот Дух и Дева Марија.
Неговото раѓање во времето никако не одзема или додава на тоа Божествено и вечно
раѓање...
И фактот дека раѓањето било чудесно, не значи дека природата која е во Господ Исус
Христос − роден од утробата на Богородица, е различна од нашата. Истиот е вистински Бог и
вистински Човек. Нема никакво претворање во ова единство, бидејќи и смирението на
Човекот и величието на Божественоста се во меѓусебен однос. Бидејќи Бог не се променува
4

Philip Schaff and Rev. Henry Wallace (eds.), Nicene and Post-Nicene Fathers: Second Series, Vol XIV: The Seven
Ecumenical Councils, Acts of the Fourth Ecumenical Council, The Council of Chalcedon, 264-265. Целиот текст online:
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6
Schaff and Wallace, The Council of Chalcedon, 254-258. Available online, “The Council of Chalcedon – 451 A.D. at:
www.papalencyclicals.net/Councils/ecum04.htm .
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покажувајќи милост, ниту човештвото е проголтано со примањето достоинство. Дејноста на
секоја форма е она што е соодветно за неа во заедница со другата: односно, Словото го
извршува она што му припаѓа на Словото, а телото го исполнува она што му припаѓа на
телото... Мора да го кажеме ова повторно: едниот ист е вистински Син Божји и вистински син
човечки. [Ова единство настанува бидејќи] е Бог, затоа што во почетокот беше Словото и
Словото беше при Бога и Словото беше Бог; човек е, затоа што Словото стана тело и
престојуваше меѓу нас...‟7
Папата Лав I го завршува своето писмо до својот свет пријател, патријархот Флавијан, со
зборовите: „Бог да те зачува во здравје, возљубен брате.‟8
Борба за твојата теологија
Денес ни е тешко да ја разбереме жестокоста, а понекогаш дури и бруталноста, поврзана со
теолошките дебати што се случувале во Римската Империја. Црковните клирици често ги
вовлекувале царевите во решавањето на теолошките спорови, а се случувало и обратно;
сепак, овие империјални иницијативи почесто беа поврзани со политичките и општествените
прашања, отколку строго и само со теолошки прашања. Непосредно пред Халкидонскиот
собор, во август 449 год., во Ефес се одржал собор, на кој свештеникот Евтихиј излегол
победник против патријархот Флавијан, а соборот одбил да го прочита писмото од Лав до
Флавијан. Тој собор ќе остане познат како „Разбојнички собор‟ (latrocinium), според фразата
на папата Лав. Во Црквата на древните собори: Дисциплинарната работа на првите четири
Вселенски собори, архиепископот Петар Л. Хуилје, архиепископ на Њујорк и Њу Џерси
епархијата на Православната Црква на Америка, живописно пишува за првиот ден од тој
собор:
„Средбата се одржала во вжештена атмосфера... Диоскор [Александрискиот Патријарх]
предложил да бидат отстранети Флавијан [Константинополскиот Патријарх] и Евсевиј
[Епископ Дорилеумски]. Константинополскиот епископ веднаш протестирал, а ѓаконот Илариј
потоа извикал: „Contradictur!‟ Некои епископи, гледајќи дека работите тргнале на полошо, му
пристапиле на Диоскор со молба да не прави ништо неправилно. [Сепак,] тврдејќи дека бил
загрозен, Диоскор побарал да се отворат вратите на базиликата; во црквата веднаш се
втурнале војници, монаси и народ, сите многу возбудени. Имало насилство, особено против
Флавијан.‟9
Среде богословската и општа мешаница, Флавијан бил соборен и испратен во прогонство. На
патот кон Хипепа, починал од повредите. Така св. Флавијан станал маченик за правото
исповедање на личноста на Христос: една Личност со две природи, човечка и Божествена, а
Диоскор го поставил својот претставник во Цариград како наследник на св. Флавијан.10 Таков
бил амбиентот на некои од раните христолошки дебати − епископите се бореле за нивните
идеи, за нивните епископски катедри, а понекогаш и за нивните животи.
Среде тие години на спорови за Личноста и природата на Христос, Халкидонскиот собор
првенствено бил загрижен за ереста на монофизитизмот (ереста на Евтихиј), кој верувал
дека „човечката природа на Спасителот била претопена (absorbed) во Неговата Божествена
природа; и затоа, тие во Христа признавале само една природа.‟11 Ереста на монофизитите
се појавила како реакција против несторијанците, кои верувале дека „има две одделни
личности во Воплотениот Христос‟12 и инсистирале дека „Пресвета Богородица беше
7

Schaff and Wallace, The Council of Chalcedon, 254. Available online, “The Council of Chalcedon – 451 A.D. at:
www.papalencyclicals.net/Councils/ecum04.htm .
8
Schaff and Wallace, The Council of Chalcedon, 254. Available online, “The Council of Chalcedon – 451 A.D. at:
www.papalencyclicals.net/Councils/ecum04.htm .
9
Archbishop Peter L’Huillier, The Church of the Ancient Councils: The Disciplinary Work of the First Four Ecumenical
Councils, 183-184 (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 1996).
10
L’Hullier, The Church of the Ancient Councils, 185.
11
Protopresbyter Michael Pomazansky, Orthodox Dogmatic Theology: A Concise Exposition, trans. and ed. Hieromonk
Seraphim Rose, 3rd ed. 380 (Platina, CA: St. Herman of Alaska Brotherhood, 20005). Истакнато во оригиналот.
12
Статија за “Nestorius,”1138-1139 in F. L. Cross and E. A. Livingstone (eds.), Dictionary of the Christian Church
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Христородица, но не Богородица (наводно, го родила Христос, а не Бога).‟13 Како што
Третиот вселенски собор во Ефес ја осудил ереста на несторијанството, така Четвртиот
вселенски собор во Халкидон ја осудил ереста на монофизитизмот.
Христос: Мост меѓу Бог и човештвото
Кога ги разгледуваме достигнувањата на Халкидонскиот собор, важно е да ја цениме
основната христологија - значењето на Исус Христос за христијанската вера. Митрополитот
Калистос дава врамнотежен коментар за природата на Христос:
„...Христос Спасителот мора да биде целосено човек и целосно Бог. Никој помал од Бог не
може да го спаси човештвото; Затоа, ако Христос спасува, Тој мора да биде Бог. Но, само ако
е навистина човек како нас, ние луѓето ќе можеме да учествуваме во она што Тој го изврши
за нас. Воплотениот Христос − Кој е Бог и Човек наедно − постави мост помеѓу Бог и
човештвото.‟14
Црквата ја стекна убавината и рамнотежата на ова разбирање на Личноста и природата на
Христос преку средбите на различните собори, за да ги победи бројните ереси среде многу
порочни личности и теолошки спорови. Одамна пред хуманизмот на тнр. Ренесансен период
кој го отфрли Божественото влијание во човечките дела, Воплотениот Христос ја прогласи
славата и на Бога и на човекот.
Секој Собор решил конкретна ерес, а се справувал и со разни дисциплински и литургиски
прашања. Како што истакнал митрополитот Калистос, свеста за присуството на ерес може да
биде корисно, за да се изгради разбирањето на Личноста на Христос:
„Христос мора да биде целосно Бог и целосно човек. Наспроти тоа, секоја ерес поткопувала
дел од ова витално тврдење. Христос бил претставуван или како помал од Бог (аријанизам);
или Неговото човештво било толку одвојувано од Неговото Божество што Тој, наместо една,
станувал две личности (несторијанизам); или не бил претставуван како вистински човек
(монофизитизам, монотелитизам − кој признавал две природи во Христос, но учел дека
постои само една Божествена волја). Секој собор го бранел ова потврдување [дека Христос
мора да биде целосно Бог и целосно човек]. Првите два собора, одржани во IV век, се
концентрирале на првиот дел (дека Христос мора да биде целосно Бог) и го формулирале
учењето за Троица. Следните четири собори, во текот на V, VI и VII век, биле насочени кон
вториот дел (полнотата на Христовата човечност) и исто така сакале да објаснат како
човештвото и Божеството може да бидат соединети во една Личност. Седмиот собор, во
одбрана на светите икони, на прв поглед изгледа некако раздвоен, но како и првите шест
собори, во крајна линија се занимавал со Воплотувањето и со човечкото спасение.‟15
Понекогаш овие суштински теолошки спорови започнувале со терминолошки недоразбирања,
како кога грчкиот збор ὑπόστασις − ипостасис, што буквално значи „она што стои под нешто‟,
бил преведен на латински како substantia, што значи „суштина‟ или „индивидуална
стварност.‟ До одреден степен, св. Григориј Назијанзин (329/330-389/390) го решил ова
недоразбирање, со тоа што покажал дека ипостаста во тријадолошки контекст ја покажува
„динамиката на различноста (троичноста) [на Бога], додека во Христологијата таа [т.е.
ипостаста] е принципот и динамиката на единството (единечноста).‟16
Меѓутоа, спорот околу тоа како да се протолкува теологијата на св. Кирил Александриски
довел до поделба помеѓу Православието и не-халкидонските Источни Цркви, која сè уште не
е целосно решена.17 Сепак, отец Џон Мак-Гакин истакна дека „двете значења на ипостас
растеа заедно и означија огромна промена во филозофијата, што можеби е еден од
13
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најпрепознатливите придонеси на христијанството во историјата на филозофијата.‟18
Клучната промена била новото гледиште за личноста како релационо битие, создадено
според образот и подобието на Триличностниот Бог, Кој во себе има совршени односи на
Љубов. Такво е крајното значење и достигнување на Халкидонскиот собор.
Халкидонскиот Христос: Демографски, богословски и библиски размислувања
Древноисточните (или нехалкидонски) христијани ги признаваат само првите три вселенски
собори, поради нивното толкување на формулата на св. Кирил Александриски: „Една
природа на Бог Логос Воплотениот (μία φύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένη).‟ Нивното
толкување го пренебрегнало кириловото прифаќање на терминологијата за две природи во
исповедањето на верата, со кое тој се согласил со Јован Антиохиски, што довело до
помирување во 433 год.19 Овој прв, голем раскол на Исток останал до денес. Меѓутоа, по
бројни дијалози помеѓу претставниците на Древноисточните православни цркви и
Халкидонските православни цркви, постои слаба согласност (без целосно заедничарење)
дека „двете заедници сега споделуваат заедничка христологија со различна терминологија.‟20
Наместо подробно да го истражуваме овој теолошки спор што се појавил по Халкидонскиот
собор, од интерес е да се потврди славата на халкидонскиот Христос, врз Кого би можело да
се заснова можното помирување меѓу приближно 210 милиони православни христијани и
околу 86 милиони древноисточни христијани, кои се предводени од архиереите на Коптската,
Етиопската, Еритрејската, Индиската, Ерменската апостолска и Сириската православна црква.
Ако може да се постигне единство меѓу овие христијани – на број повеќе од 300 милиони, тоа
би било значаен настан, со оглед на мошне малата веројатност за институционално единство
или согласност во учењата помеѓу која било друга голема група христијани − околу 1,2
милијарди римокатолици, 600 - 800 милиони Протестанти и 85 милиони Англиканци, кои
заедно сочинуваат околу 2,4 милијарди луѓе – околу една третина од светското население
(вкупно 7,2 милијарди луѓе).21
Теологијата што ја потврдил Халкидонскиот собор може да содржи некои јазични нејаснотии,
но неговото теолошко значење е сосема јасно: нашиот Господ Исус Христос е една света
Личност, во Која се подразбираат подеднакво и без противречности:
Втората Личност на Пресвета Троица, Бог Синот;
Сотворецот на вселената со Отецот и Светиот Дух;
Богочовекот зачнат од Дева Марија и Светиот Дух, една Личност со човечка природа и со
Божествена природа;
Историскиот Христос, кој се родил, живеел, умрел, воскреснал и се вознел на небото; и
Кој ќе дојде повторно за да им суди на живите и мртвите.
Сите овие описи припаѓаат на една и иста Личност − нашиот Господ и Бог и Спасител, Исус
Христос. Во Него нема мешање во единството на човечкото и Божественото, временото и
вечното, личното и космичкото, ниту пак постои раздвоеност на овие димензии на Неговото
постоење. Сите формираат една согласна (coherent) целина − Неговата Личност.
Очигледно е дека ова учење од Халкидон било учење од Светото Писмо. Исус Дрводелецот
од Назарет е, исто така, и Бог на вселената. Во својата единствена Личност тој собира и
соединува сè небесно и земно:
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20
“Oriental Orthodox” на: http://orthodoxwiki.org/Oriental_Orthodox . Cf. Ware, The Orthodox Church, 4; и McGuckin,
The Orthodox Church, 25.
21
Броевите се од повеќе различни интернет-страници и претставуваат груби проценки. Cf. McGuckin, The Orthodox
Church, 24 чии податци сега се стари десетина години. Меѓутоа, сѐ уште е точна проценката на отец Мак-Гакин
дека христијаните се една третина од светската популација.
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„Откако ни ја откри тајната на Својата волја според Своето благоволение, што го беше од
порано положил во Себеси, во уредувањето и извршувањето на времињата, за да соедини сè
небесно и земно под една глава – во Христа‟ (Ефес 1,9-10).
Како што вели св. Јован Златоуст: „Полнотата на времето беше појавувањето на Синот...
Полнотата на времето е онаа Божествена мудрост со Која биле спасени сите, во моментот
кога најверојатно ќе загинеле.‟22 Христос има Тело во Кое се случува собирање на сето тоа –
Црквата, во која е објавена сета полнота на Бога за целата вселена:
„И сè Му покори под Неговите нозе и Го постави глава над сите во Црквата,
која е Негово тело, полнота на Оној Кој исполнува сè во сè.‟ (Ефес 1,22-23).
Св. Јован Златоуст смело размислува за тoa, како Отецот го прославил Христа:
„Бог го постави [Христос] погоре за да биде почитуваn пред другите, не само за да Го
издвои, туку сите да ги направи Негови слуги. Ова навистина е прекрасна стварност – дека
целата сила на созданието конечно ќе се поклони пред човекот, во кого престојува Бог
Словото.‟23
Ова не се изолирани места во Новиот завет. Слушнете го повторно св. апостол Павле во
Посланието до Колосјаните, како го опишува Христос во вселенски рамки.
„Тој е образ на невидливиот Бог, првороден пред секоја твар; бидејќи преку Него е
создадено сè што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо; било престоли,
било господства, било началства, било власти – сè е преку Него и за Него создадено. Он е
пред сè, и сè преку Него се држи. И Он е глава на телото, односно на Црквата; Он е почеток,
првороден меѓу мртвите, за да има првенство во сè. Бидејќи во Него благоволи Отецот да
има секаква полнота и преку Него да измири сè со Себе, било земно, било небесно, творејќи
мир со крвта на Неговиот крст‟ (Колос 1,15-20).
Размислувајќи за значењето на „образ (=икона, слика) на невидливиот Бог‟, св. Василиј нѐ
поставува пред „исчистено огледало,‟ а потоа ги објаснува овие библиски стихови со
споредба на нашиот „одраз на лицето‟ со односот меѓу Отецот и Синот:
„Исто како оној што во чисто огледало го гледа одразот на лицето, добива чисто познавање
за лицето што се огледува, така и оној што го познава Синот, преку своето спознание на
Синот во своето срце добива јасна слика за ипостаста на Отецот. Бидејќи сето она што му
припаѓа на Отецот се согледува во Синот, и сè што му припаѓа на Синот му припаѓа и на
Отецот, бидејќи целиот Син е во Отецот и го има целиот Отец во Себе [Јн 14:11]. Така
ипостаста на Синот станува како образ и лице за познавање на Отецот, а ипостаста на
Отецот се спознава во образот на Синот, додека карактеристичното својство во нив останува
согледано за јасно разликување на ипостасите.‟24
Основната мисла на св. Василиј е длабоката ипостасна заедница во која „божествениот Логос
е единствениот личносен субјект (ипостас) на Христос‟ и во тоа единство „обожението на
човештвото е остварено преку воплотувањето на Бог во човечката историја.‟25
Халкидонскиот собор потврдува дека „образот на невидливиот Бог‟ не се разликува од
Христос, Кој се воплоти од Секогаш-дева Марија, Пресвета Богородица. Истиот е Христос Кој
љубеше, дејствуваше, умре и воскресна. Тој дојде меѓу нас заради вродената трагедија на
Падот, која го засегна не само човечкиот живот, туку и целото создание. Тие не можат да
бидат одделени. Човечкото откупување води кон обновување (restoration) на вселената. Св.
апостол Павле за ова пишува во Посланието до Римјаните:
„Оти, мислам дека страдањата на сегашното време не се ништо спрема славата која ќе се
јави во нас. А и тварите со нетрпение го очекуваат прославувањето на синовите Божји,
22
23
24
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Homily on Ephesians I.1.10.
Homily on Ephesians 3.1.20-21.
St. Basil, Letter 38, To His Brother Gregory, 8 во Nicene, 2nd Ser., IV:382.
Father John McGuckin, The Westminster Handbook to Patristic Theology, “Hypostatic Union,” 175.
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зашто и тие не ѝ се покорија на суетата доброволно, туку по волјата на Оној, Кој ги покори, а
со надеж дека и тие сами ќе се ослободат од ропството на распаѓањето при славното
ослободување на синовите Божји‟ (Рим 8,18-21).
Црковните отци нудат различни толкувања на овие стихови од Посланието до Римјаните.26
Св. Јован Златоуст вели: „Кон каде води човекот, созданието ќе го следи, бидејќи е
создадено за човекот.‟27 Јасно е дека, во Православието спасението не останува на човечко
ниво. Тоа продолжува во и низ човечката област за да ја опфати целата вселена; така
космосот ќе го добие своето ослободување од пропадливоста (corruption) и смртта во Новото
Создание.
Ова искупување на материјата, просторот и времето − ова осветување на сите твари, во
Црквата се постигнува преку силата на Светиот Дух, во Христос Кој преродува сè
(regenerating) и обновува преку својот Народ. Затоа, откупеното човештво како свештенички
чин, има клучна улога во оздравувањето на вселената, така што секој православен
христијанин ќе биде Божји посредник (agent) за обновување на созданието. Ние сме
повикани да бидеме Божји градинари во новиот Едем. Патем, ова објаснува, зошто ние
Православните сме толку загрижени за животната средина и за еколошките проблеми.28
Разграбувањето на Земјата е последица на Падот и е срамен пример за отуѓување на човекот
од неговиот Творец.
Правилната функција на оваа свештеничка служба од нас бара да го разбереме односот
помеѓу човештвото и созданието. Писмото говори за Човекот како „малку понизок од
ангелите‟ и „крунисан со слава и чест.‟ (Пс 8,5). Според тоа, човештвото опфаќа две сврзани
области, кои во нас може и треба да бидат обединети: духовната и материјалната област. За
тоа дека овие две области може да бидат обединети – посведочило Воплотувањето. Во
Христа не постои поделба помеѓу духовното и телесното, меѓу човечкото и Божественото.
Како што тврди Халкидон, во неговата света Личност, сè е помирено, сè е едно.
Ова е затоа што Богочовекот Христос, ја исполнува задачата како Првосвештеник на
Созданието преку обновување на единството што беше изгубено при Падот. Со користење на
јазикот позајмен од грчката платонска и стоичка философија, Христос, а сега и Неговото
Тело е − микрокосмос на Новото Создание. Ова значи дека во секое спасено човечко
суштество може да се види целиот универзум обновен. Затоа, со посредство на спасението
на човештвото, се обновува сè во Христа. Како свештеници, (ние луѓето) имаме Божествен
повик да бидеме Божји посредници во исцелувањето на вселената.
Св. Максим Исповедник (580-662) подоцна ја согледал оваа голема задача на човештвото да
стане микрокосмички свештеник во макрокосмичкиот универзум, во однос на надминување
на поларитетите предизвикани од Падот:
Бог и созданието
духовното и материјалното
небото и земјата
рајот и светот, и
мажот и жената.
Ова не може да се изврши теоретски. Тоа треба да биде сторено во пракса.
„Човекот − пишува св. Максим: ...природно ја има способноста за соединување, заради тоа
што се наоѓа на средината меѓу сите крајности (extremities)... Поради тој разлог човекот бил
26

Види Ancient Christian Commentary on Scripture, New Testament, VI, Romans, ed. Gerald Bray (Downers Grove, IL:
InterVarsity Press, 1998), 220-225.
27
Homilies on Romans 14. Цитирано во белешка 25 погоре, стр. 225.
28
Види Anestis G. Keselopoulos, Man and the Environment: A Study of St. Symeon the New Theologian, trans. Elizabeth
Theokritoff (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2001); и Elizabeth Theokritoff, Living in God’s Creation:
Orthodox Perspectives on Ecology (Crestwood, NY: St. Vladimir’s Seminary Press, 2009).
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воведен последен меѓу постоечките, како еден вид природна врска што посредува меѓу сите
крајности преку нивните соодветни делови и сето она што по природа стои многу далеку
едно од друго − го приведува во себе во едно.‟29
Среде втората деценија на XXI век, овој увид на св. Максим останува важно упатство за тоа;
како да го живееме животот. Природата на нашата човечност е јасно наведена во Прва
книга Мојсеева (1,26), во преводот на Септуагинта: „Тогаш Бог рече: Да создадеме човек
според Нашиот образ (image) и според [Нашето] подобие (likeness)...’‟ Како што нè потсети
митрополит Калистос; бидејќи секоја човечка личност е создадена според образот и
подобието на Бога, тоа значи дека „секој од нас не е ништо помалку од жива икона на
живиот Бог, создаден лик (image) на Божјата несоздадена бескрајност. Затоа сме слободни и
творечки; затоа го надминуваме просторот и времето, затоа [секој од нас] е ‘Божји и
благословен.’‟30
Значи, мисијата на Црквата е − во нејзиниот општ живот − да му покаже на светот сосема
нов поредок на нештата, во кој нема поделба, ниту смрт. Оваа мисија му доделува
одговорност на секој од нас, кои станавме членови на Црквата преку Крштението, за да го
живееме големото достоинство на нашиот повик од Бога. За таа цел, Бог ни го ветил
Царството, кое, како Неговата голема цел, еден ден ќе биде целосно остварено. Дотогаш,
ние делуваме со благодатта за да ја отвориме во себе и за другите динамиката на новиот
живот на Воскресението, против кој пропадливоста и смртта се сосема немоќни. Таквата
промена во самите нас, таа метанија (= покајание) − е сосема можна, бидејќи стекнавме
поцелосно разбирање на халкидонскиот Христос, бидејќи, како св. апостол Павле, секој од
нас има богодадена способност да го стекне „Христовиот ум‟ (1 Кор 2,16) − да го гледа
светот со духовни очи, како што го гледа Христос. Св. Јован Златоуст нѐ потсетува: „Ова не
значи дека сите нешта што Тој ги знае, ги знаеме и ние, туку [поскоро] дека сите работи што
ги знаеме не му припаѓаат [само] на она што е човечко, за да бидеме отворени за
сомничавост, туку [она што го знаеме] е од [Христовиот] ум и од духовните нешта.‟ Полезно
и смирено е да видиме со св. Јован Златоуст дека, дури и секој од нас да го стекне
„Христовиот ум,‟ ние со нашите новодобиени духовни очи не го гледаме сето она што
Христос го гледа.
Нашето новостекнато духовно гледиште останува цврсто втемелено во земските односи; и
ова гледиште е токму она што Христос им го предложи на Своите први ученици и она што Тој
ни го предложува денес, кога веќе подобро разбираме, кој е халкидонскиот Христос. Христос
им го кажал на Неговите ученици она што и нам сега ни го кажува: „Не Ме избравте вие
Мене, туку Јас ве избрав вас и ве поставив да одите и да принесувате плод, и плодот ваш да
остане, та, што и да посакате од Отецот во Мое име, да ви даде. Оваа заповед ви ја давам:
да се љубите еден со друг‟ (Јн 15,16-17).
Важно е да се разбере дека „трите сегашни конјунктиви31 (во библискиот пасус од
Евангелието според св. апостол Јован) ја истакнуваат трајноста – да одите, да принесувате
плод и да бидете истрајни (‘плодот ваш да остане’).‟32 Сите ние сме созданија кои
напредуваат, растат во човечката способност и во опитот на Божествената благодат. Може
да бидеме сигурни дека делото што е во тек во секој од нас ќе биде остварено во нашите
животи. Како што за овој пасус пишува св. Григориј Велики: „Те назначив за благодат. Те
поставив да одиш доброволно и да принесуваш плод од твоите дела. Реков дека треба да
одиш доброволно, бидејќи волјата да твориш веќе е во твоето срце... Твојот плод да
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Ambigua 41, Translated in Cooper, The Body in St Maximus, Adam G. Cooper, The Body in St Maximus the Confessor:
Holy Flesh, Wholly Deified, The Oxford Early Christian Studies (Oxford: Oxford University Press, 2005), 104.
30
Metropolitan Kallistos Ware, Orthodox Theology in the Twenty-first Century, “Living Icon of the Living God,” (World

Council of Churches Publications, 2012), стр. 37.
31
Kонјунктив (л. conjunctivus), грам. − зависeн начин вo глаголската промена со кој се искажува дејството што се
претставува.
32
The Holy Gospels, Vol. 1, Second ed. (Buena Vista, CO: Holy Apostles Convent and Dormition Skete, 2000), Note on
John 15:16a, 536.
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опстане... Она што го правиме за вечниот живот останува дури и по смртта. Да работиме за
плодови што траат.‟33 Благодарност на Бога!
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The Death and Resurrection of Christ
СМРТТА И ВОСКРЕСЕНИЕТО НА ХРИСТОС: Истражување на Православното христијанско
сфаќање за спасението како пасхална победа на љубовта
Вовед: Единството на Крстот и Воскресението
Досега ги обработувавме „големите‟ теми: нашата рајска состојба и падот, историјата на
спасението и Црквата, положбата на Човекот во вселената. Важно е да не ја „пропуштиме
шумата, разгледувајќи го дрвото.‟ Сепак, сега пристапуваме кон „дрвјата,‟ односно „две дрва
во едно‟ − Крстот кој е дрво на смртта, и Воскресението кое е дрво на животот. Од витално
значење е да не се раздвојуваат овие две дрва, бидејќи и Крстот без Воскресение и
Воскресението без Крст се безначајни. Спасител Кој не може да умре, не се изборил со
смртта. Спасител кој не воскреснал, останува плен на смртта, заедно со сите други.
Во проповедта на раната Црква, во Дела апостолски (2,23-24), т.е. првата проповед на Св.
апостол Петар, се вели: „...овој Исус, според определениот совет и предвидување Божјо
предаден, вие Го фативте и откако Го приковавте, со рацете на беззаконици, Го убивте. Но
Бог Го воскресна, откако Го ослободи од врските на смртта, бидејќи таа немаше сила да Го
задржи.‟ Како што објаснува православниот богослов Јарослав Пеликан во неговиот
прониклив коментар на Дела апостолски, овие стихови нудат клучно објаснување за
„таинствениот и крајно несфатлив однос меѓу одговорноста на човечката слободна волја и
сезнајното ʽпредзнаењеʼ на Бог, (однос) кој човечкото дејство не го гледа како Бог да е
неутрален и беспомошен гледач, туку (Бог) Го има она што овде се нарекува „определениот
совет.‟1 Не е грешка, ние сме во срцето на христијанското Евангелие. Бог е Тој што во
Христовата смрт и воскресение нè спаси и како што нѐ потсетува св. апостол Павле во
Посланието до Филипјаните (2,12), тоа се онаа вера и живот во кои мора „со страв и трепет
да го градите вашето спасение, оти Бог е Оној, Кој во вас прави да сакате и да дејствувате
според Неговата добра волја.‟ Сепак, среде нашиот „страв и трепет‟ може да бидеме уверени
дека Бог ни го даде Светиот Дух, исто како што им го дал Светиот Дух на Евреите и неевреите во I век (Дела 15,8). Како што истакна св. Јован Златоуст, овој процес, во кој секој
од нас може „да работи‟ на своето спасение, бара „многу сериозност и голема посветеност...
[но] ако имаме волја, тогаш тој ја поттикнува спремноста; ја зголемува нашата желба... не нè
лишува од слободната волја, туку покажува дека станувајќи праведни, добиваме повеќе
ревност во волјата.‟2
Кога се обидувале да ја објаснат моќта и значењето на она што се случило на Крстот и во
Празната Гробница, апостолите користеле исклучително богати описи со терминологијата и
практиката што произлегуваат од она што го знаеме како историја и ветување на
Старозаветното спасение. Понекогаш користеле метафоричен или алегоричен јазик, но
стварноста што ја опишале секогаш била Тело и Крв − делото на Бог во и преку едната и
единствена Личност, нашиот Господ и Бог и Спасител Исус Христос. Во обидот да бидат
обединети разните нишки на значењето што се наоѓа во Смртта и Воскресението на нашиот
Господ и Бог и Спасител Исус Христос, се истакнуваат три теми: жртва, оправдување и откуп
(искупување).
Жртва: Јагнето Божјо принесено на луѓето и заради луѓето
Овде го користиме јазикот на олтарот – светиот престол што ја симболизира Тајната вечера,
Небесниот Олтар, Престолот на Света Троица, Гробот на Христос и земјата.3 Жртва за
Евреите беше она што ги помирува со Бога секоја година на Денот на сепростувањето (евр.
Јом Кипур); животните ќе бидат жртвувани, а Првосвештеникот (сам) ќе влезе во Светињата

1

Jaroslav Pelikan, Acts (London: SCM Press, 2006), стр. 53-54.
Homily 8 in J. стр. Minge, Patrologia Graeca [PG] 62:257, col.239.
3
David J. Melling, “altar” in Ken Parry, David J. Melling, Dimitri Brady, Sidney H. Griffith and John F. Healey (eds.), The
Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (Oxford: Blackwell, 2001), стр. 20.
2
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на светињите во храмот, да го изврши помирувањето за луѓето (Евр 9,7).4 Со скапоцено
жртвување живот, Бог би се успокоил. Неговата праведност ќе биде задоволена со
промената во срцата на Неговиот народ, бидејќи тие одговориле на значењето на народниот
принос во Ерусалим.
Врската со смртта на Исус овде веднаш била очигледна за раната Црква. Жртвените
упатувања на Исус како Божјо Јагне кое го зема гревот на светот, изобилуваат во Новиот
Завет. Тој аспект е установен на почетокот од службата на Христос преку устата на Пророкот
и Претеча, св. Јован Крстител: „Еве го Јагнето Божјо што го зема гревот на светот‟ (Јн 129).
Во својата книга Именувањата на Христос, отец Матеј Бедниот (отец Мата Ел-Мес,кин),
коптски игумен на манастирот „Св. Макариј‟ во Египет, истакнува дека: „Во Стариот Завет, на
Бога Му било принесувано јагне што им припаѓало на луѓето, но... во Новиот Завет... Јагнето
што Му припаѓа на Бога се принесува на луѓето и заради луѓето!5 Понатаму, „Јагнето што
овде св. Јован Крстител го спомна како Јагне Божјо е во Црквата, пасхалното јагне како што
апостол Павле го прогласи со силен глас: „Затоа што Христос − нашето пасхално јагне е
жртвувано‟ (1 Кор. 5,7).6 Така, преку жртвувањето на Божјото Јагне, Христовото Царство е
остварено, како што е утврдено во Книгата на Откровението, кога „дојде свадбата на
Јагнето, и неговата невеста [т.е. Црквата и сите верни] е подготвена!‟ (Откр 19,7).
Тука станува збор за нешто повеќе од простување, иако простувањето секако е вклучено.
Жртвената смрт на Христос го отвора нашиот пристап кон Бога воопшто. Тоа е нашето
помирување. Раскинувањето на храмовата завеса е негов најречит симбол (Мт 27,51, Мк
15,38). Новиот храм сега е Црквата на Телото и Крвта на Христос преку која имаат директен
пристап сите кои се покајале, веруваат и се крстени. Писателот на Посланието до Евреите
посветува голем дел од своето писмо, покажувајќи како жртвата на Христос е исполнување и
замена на жртвите од Стариот Завет, кои далеку ги надминува според моќта, длабочината и
опсегот. Понатаму, Самиот Христос е нашиот Првосвештеник Кој се принесува за нас. Освен
тоа, колку што е Свештеник, Христос толку е и Жртва, имаме радикално ново разбирање на
жртвата на Бог, Кој самиот се принесува на Себе, заради љубовта на човештвото кому што
сака да му прости, да го очисти и обнови.
Може ли жртвата да биде и клуч и контекст за библиското разбирање на спасението? Самата
по себе, не. Жртвата веќе нема потреба од Воскресение, за да очекуваме жртвуваното
животно повторно да оживее за да ја потврди својата жртва; и видовме дека Воскресението
не може да се остави надвор од потрагата по клучот за разбирање на тоа; што Бог воопшто
извршил во Христос.
Оправдување: Врската со осветувањето како постојан процес
Терминологијата што ја користиме овде е метафора позајмена од судот, но не како во
обичниот човечки суд на правдата. Оваа метафора го гледа Човекот „на обвинителна клупа,‟
безнадежно осуден од неговиот неуспех да го одржи заветниот однос со Бога. Меѓутоа,
мерката што Бог ја презел не може едноставно да се сфати со помош на теоријата за
„заменско помирување‟ (substitutionary atonement), која е искривена, а многу омилена
доктрина на нашите протестантски браќа.
Според оваа теорија, сѐ што Христос мора да стори е да нè замени, да ја земе нашата казна
за гревот и да нè ослободи. Оваа деградирана верзија на оправдување е недоволна, затоа
што во една формализирана, па дури и механичка, правна трансакција, ги пренагласува
човечките и жртвените елементи на смртта на Христос, кои се толку значајни за неговата
моќ за обраќање. Оправдувањето значи „некој да се направи праведен.‟ Го оставаме гревот
и ја стекнуваме праведноста, не во правна трансакциска смисла, туку на личносен внатрешен
4

See Alfred Edersheim, The Temple: Its Ministry and Services as They Were at the Time of Jesus Christ (New York:
James Pott, 1891), достапно на: www.forgottenbooks.org .
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Matthew the Poor, The Titles of Christ (Rollinsford, NH: Orthodox Research Institute, 2008), стр. 206. Истакнато во
оригиналот.
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Matthew the Poor, The Titles of Christ, стр. 214.

62

начин, а тоа вклучува и жестока борба против злите сили што го поробуваат човештвото. Ако
пак, оправдувањето останува поврзано со историската димензија на жртвата (како што е во
посланијата на св. апостол Павле), тогаш правните метафори се многу корисни. Меѓутоа,
самото оправдување не може да ги обезбеди и клучот и контекстот на сеопфатното
разбирање, од истиот разлог што и жртвата не може. Воскресението не е составен дел од
гледиштето на човекот кој целосно е вметнат во оваа шема.
Православната перспектива за оправдувањето и осветувањето е „како едно Божествено
дејство... еден траен процес.‟7 Библиската основа на оваа перспектива е онаа на св. Павле:
„Измиени сте, осветени сте, оправдани сте во името на Господ Исус Христос и во Духот на
нашиот Бог‟ (1 Кор. 6,11). Како што вели митрополит Максим (Агиоргус): „Оправдувањето не
е посебен чин на Бога, туку е негативниот аспект на спасението во Христос, кое што е
слобода од гревот, смртта и ѓаволот; додека осветувањето е позитивниот аспект на Божјиот
спасувачки чин, односно на духовното растење во новиот живот во Христос, Кој го дава
Божјиот Свети Дух.‟
За разлика од фокусот на „средновековното Западно христијанство со неговиот акцент на
крстот и казнените теории за заменско обесштетување на Божествената правда,‟ отец
Теодор Стилианопулос ја нагласил централизираноста на Православието на „Воскресението и
терапевтските погледи на спасението како спасување, исцелување и ослободувањето од
вистинските непријатели на човештвото − силите на гревот, пропадливоста, смртта и
ѓаволот.‟8 Додека Бог на средновековниот Запад сè повеќе бил претставуван како притеснет
од претпоставените барања што ги поставува неговата светост и, оттука со гнев заради
човечкиот грев, Православното христијанство отсекогаш нагласувало дека Божјата Љубов
нема такви ограничувања и секогаш слободно се движи низ и надвор од смртта, кон
обновување на човештвото и на вселената во Воскресението.
Во историски контекст, корисно е да се знае дека Кумранската секта на Јудаизмот на Мртвото
Море, го гледала оправдувањето како тековен процес на осветување преку исполнување на
барањата на Тора (носителот на религиското право и учење засновано на првите пет книги
од Стариот завет). Правилото на Кумранската заедница вели: „Моето оправдување е со Бога.
Во Неговата рака се совршенството на мојот пат и чесноста на моето срце. Тој ќе го избрише
мојот престап преку Неговата праведност.‟9 Како што забележал Ц.К. Барет, иако еврејската
и христијанската терминологија се разликуваат, гледиштето на кумранската за
оправдувањето, „не е далеку од Павловото (гледиште),‟ што укажува дека Јудаизмот од I и II
век „бил многу помалку еднообразна структура, отколку што понекогаш се мислело, а
подоброто познавање на Јудаизмот во неговата разновидност и во неговите ексцентричности
не може да не биде корисно за ученикот на Новиот Завет.‟10
Откупување: Ослободувањето од гревот, страдањето, злото и смртта преку
Христовата Победа
Постојат два различни зборови за откуп во Новиот завет. Првиот: λυτρόω (литрòо)− значи
„откуп‟ или „ослободување.‟ Има три примени:
1) откупување од заробеништво − како ослободување на затвореници, што укажува дека
Христос ги простил нашите гревови со Неговата жртвена смрт;
2) откупување од долг − кога ни се простуваат пари што ги должиме некому, во смисла дека
Христос го раздолжил она што го должиме на Бога од Кого сме се отуѓиле; и...
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Цитирано во [Metropolitan] Kallistos Ware, How Are We Saved: The Understanding of Salvation in the Orthodox
Tradition (Minneapolis, MN: Light and Life, 1996), стр. 48-49.
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3) откупување од ропство − бидејќи Христос нѐ ослободи од проклетството на нашата
морална беспомошност и од смртта која е нејзина отплата.
За разлика од жртвата и оправдувањето, откупот е многу повеќе насочен кон целта на
спасението како наше ослободување од гревот, страдањето, злото и смртта, преку победата
на Христос. Тој го опфаќа Воскресението како крунисана слава на Христовата оправдувачка
жртва за нашата слобода. Затоа, не изненадува дека Отците на Црквата најчесто го користат
откупувањето како клуч и контекст на искуството од спасението во Црквата, токму поради
тоа што (откупот) ги вклучува другите библиски идеи поврзани со жртвата и праведноста во
Пасхалната референтна рамка. Големото избавување на човештвото од стисокот на злото и
смртта било обезбедено при Воскресението, но тоа целосно ќе се покаже дури во последниот
ден, на Судот и при Новото создание.
Кога црковните Отци ја обработуваат оваа тема на откупување, иако метафорички зборуваат
за Христос кој го измамува ѓаволот со куката или мамката на Неговата човечка природа,
крварејќи и умирајќи на крстот, тие сакаат да истакнат дека откупот не бил платен ниту на
ѓаволот, ниту на Бог Отецот. Ереста поврзана со првата опција е дека (во тој случај) ѓаволот
има некакви права над Бога, што, се разбира, не е точно. Ова е дуалистичко и
антихристијанско мислење. Ереста поврзана со втората опција е дека откупот на Синот му
дава обесштетување (satisfaction) на Отецот. Оваа ерес не е толку ретка како што се чини.
На пост-православниот Запад, Анселм опасно се приближил до оваа ерес и му оставил
опасно наследство на римо-католичкото и протестантското христијанство во созревањето на
еретичката идеја дека сострадалниот Син се предаде Себеси за да го смири гневниот Отец.
Метафорите, значи, не треба да се туркаат над соодветниот опсег и релевантност. Откупот
во христијанската мисла едноставно значи дека сме во „манџата што самите сме си ја
запржиле‟; и Самиот Бог доаѓа во Христос за да нè ослободи. Сретнувајќи се со гревот и
смртта на нивниот терен, ги победи обете. „Кому му е потребна отплата?‟ − е прашање кое е
несоодветно (irrelevant) и непотребно. Обидот да се одговори на тоа прашање е опасен. Тука
се занимаваме со длабоки таинства, а не со логички задачи и дијалектички заклучоци.
Нашиот говор не смее да се протега надвор од неговата критична точка. Конечно, човечките
зборови паѓаат во тишина пред Стварноста која е Бог.
Вториот грчки збор, ἀγοράζω (агоразо) значи: да купиш за себе. Тој се појавува во Првото
послание до Коринтјаните: „Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, Кој
живее во вас и ви е даден од Бога и дека не припаѓате на себеси? Скапо сте купени. Затоа
прославете Го Бога во своите тела и во своите души, кои се Божји.‟ (1 Кор. 6,19-20).
Фразата, „не припаѓате на себеси,‟ покажува дека поради нашето откупување од ропството
на ѓаволот, сега сме Божји слуги. Обележје на спасението не е, значи, само слободата, туку
ослободувањето на целосната слобода за целосно служење на Господа.
Оваа послушност е родена, не од малодушен страв, туку од љубовен однос на почит и верба
и доверливост кон пријател, кој е Исус. (Јн 15,15). Преку него имаме пристап до Отецот во
Духот. Преку истиот Дух го примаме нашето посвојување како синови на Бога.
Размислувајќи за значењето на грчките зборови за откуп и ослободување, корисно е да го
разгледаме со отец Матеј Бедниот еврејското значење на овие зборови. Во Именувањата на
Христос,, отец Матеј пишува:
„На еврејски јазик, зборот „откуп (ransom)‟ во значењето и изговорот е близу до „отплаќање
(expiation)‟. Спомнато е дека Бог нè откупил во својот Син и ни го понудил нам како отплата.
Кога Христос отплаќаше заради нашите гревови, Тој нè откупи од смртта. Во еврејски, двата
изрази значат „покривка‟ (cover). Откупот е, значи, покривка, превез кој ја крие смртта од
нас. Испаштањето е покривка, превез кој го крие гревот. Покривање на еврејски е:
kapporeth, а во арапскиот јазик: kaffarah. Зборот „cover‟ во англискиот јазик е под влијание
на еврејскиот, па оттука: покривка.‟11
11
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Во Проскомидијата – чин на подготовка за Божествената Литургија, свештеникот ја зема
покривката за дискосот, ја покадува, ја целива и ја става врз дискосот со лебот, а ѓаконот
притоа му вели на свештеникот: „Покриј, владико.‟ Така, лебот за секој од нас што ги прима
Телото и Крвта Христови станува средство за откуп (redemption) од смртта и гревот.12
Така, темата на откупувањето полека нѐ води во срцето на тековниот христијански живот,
кој што е дел од процесот на спасение исто колку што е и оној клучен настан на
Воскресението, кој на откупот му ги дава обликот и содржината. Оттука, нашето конечно
откупување нѐ чека додека одиме во Светлината на Воскреснатиот Христос. Сега можеме да
го дополниме нашето разбирање за оној клучен текст во Посланието до Римјаните:
„Знаеме дека сите созданија заедно со нас воздивнуваат и тажат досега. И не само тие, туку
и ние самите, кои го имаме начетокот на Духот, воздивнуваме во себеси, очекувајќи
посинување и откупување на нашето тело, бидејќи со надеж се спасивме. А надеж за она,
што се гледа, не е надеж, оти, како ќе се надева некој на нешто, што го гледа? Кога се
надеваме, пак, на она, што не го гледаме, со трпение го очекуваме‟ (Рим 8,22-25).
Православното христијанство учи дека терминот откупување е и клучот и контекстот што го
отвора и го држи заедно целото библиско сведоштво во врска со нашето спасение. Ова е од
едноставна причина што се земени предвид и Крстот и Коскресението; и тоа е единственото
толкување кое може да ги вклучи сите претходно наведени теми: жртвување, оправдување и
победа − во една доследна (coherent) порака.
Со откупувањето на ум, станува и нужно и очекувано дека Христос, Кој на крстот ги победил
злото и смртта, треба да воскресне од мртвите за да ги ослободи нашите души и тела од
нивното смртно ропство и угнетување од страна на злото, однатре и однадвор. Сето ова е
дејство на Љубовта која не може да поднесе да го види своето сакано човештво како
снеможува под проклетството на гревот и смртта. Така, Христос слегува во Адот за да го
ослободи праведниот од неговото поранешно земско време, од мрачниот затвор. Оваа трајна
слика на нашата иконографија на Пасха нуди вистинска надеж за разбиениот свет кој е на
умирање. Спасението означува дека ние самостојно не можеме да ги сложиме парчињата, но
Бог може. Тој го сторил тоа; и Тој ќе го направи тоа на крајот... ако работиме со Него и за
Него.
Заклучок: Искусување на Смртта и Воскресението Христови
Во размислувањето за Смртта и Воскресението на Христос, „прашањето не е: Кој беше
Христос? туку: Кој е Христос?‟13 Митрополитот Калистос (Вер) ни нуди врамнотежена
теологија на Крстот и Воскресението:
„Таинството на Христос претставува неделиво единство. Воплотувањето, крштевањето,
преображението, распнувањето, воскресението, вознесението; сите моменти во Христовото
воплотено избавување (dispensation) претставуваат една единствена целина. Ние сме
спасени преку целокупното дело на Христос, а не само преку некој посебен настан во
неговиот живот. Крстот е централен, но може да се разбере само во светлината на она што
се случува порано − примањето на целата наша човечка природа во Христос при неговото
раѓање и, исто така, во светлината на она што доаѓа потоа, воскресението, вознесението и
второто доаѓање. Секоја теологија на спасението што тесно се концентрира на крстот за
сметка на воскресението, нема да биде врамнотежена со Православието.‟14
Надградувајќи го ова нијансирано разбирање на односот меѓу Крстот и Воскресението, може
да постигнеме таква рамнотежа и во разбирањето на тоа, како Крстот и Воскресението
влијаат на животот на раните и современите христијани.

12

Види Archimandrite Ephrem, “Prothesis” in Ken Parry, David J. Melling, Dimitri Brady, Sidney H. Griffith and John F.
Healey (eds), The Blackwell Dictionary of Eastern Christianity (Oxford: Blackwell, 2001), стр.391-392.
13
Father Andrew Louth, Introducing Eastern Orthodox Theology (Downers Grove, IL: IVP Academic, 2013), стр. 51.
14
[Metropolitan] Kallistos Ware, How We Are Saved: The Understanding of Salvation in the Orthodox Tradition
(Minneapolis, MN: Light and Life, 1996), стр. 48.

65

Св. апостол Павле многу јасно кажа: „Ако, Христос не воскреснал, тогаш празна е нашата
проповед, празна е и вашата вера‟ (1 Кор 15,12-19). Отец Стилианопулос укажал дека за
време на формирањето на Црквата „фактот и централноста на Воскресението претставуваат
темел на христијанската вера, потврдено од повеќе од 500 очевидци (1 Кор 15,5-8).‟15 Освен
тоа, во нашиот живот и во свесноста за Христос, секој може да ги искуси Христовото
Воскресение и Неговата победа над гревот во нас. Наместо да се бориме со тешкото
прашање; кој од Евреите и Римјаните повеќе е одговорен за смртта на Христос, добро би
било да се сосредоточиме на нашата одговорност за смртта на Христос, во врска со борбата
меѓу гревот и благодатта во нашите животи. Како што Митрополит Калистос (Вер) смирено
вели: „Делото на спасението на Исус Христос, неговата победа над смртта и гревот преку
крстот и воскресението, навистина е целосна и конечна... Но, додека Господовата победа
секако е остварен факт, моето лично учество во таа победа сè уште е далеку од целосно.‟16
Сепак, како православни христијани, на Велигден наутро сите ние со увереност можеме да
пееме: „Христос воскресна од мртвите, со смрт смртта ја сотре и на оние во гробовите живот
им подари!‟
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The Incarnation and the Theotokos
ВОПЛОТУВАЊЕТО И БОГОРОДИЦА
Кога размислуваме за Воплотувањето и за животот на Богородица, треба да се постават три
важни прашања:
•
•
•

Од каде дошол Исус Христос?
Зошто дошол?
Која е Богородица (грч. Θεοτόκος)?

Да ја започнеме нашата потрага по одговорите во Библијата, а потоа ќе се свртиме кон
човечкото соочување со стварноста на Воплотувањето, определбата за верата на
Халкидонскиот Собор и, конечно, кон Воплотувањето во современата теологија.
1. Библиска перспектива
a. Од каде дошол Исус?
Првата глава на Евангелието според Матеј, го проследува Родословот на Исус Месијата, не
само од „Син Давидов, син Авраамов‟ (Мт 1,1), но и како „зачнат... од Светиот Дух‟ (Мт 1,20).
За разлика од тоа што св. апостол Матеј го разгледува прашањето за потеклото на Исус од
гледна точка на Јосиф кој е во недоумица, почетното поглавје од Лука го разгледува истото
од гледна точка на Марија која е во недоумица. Прашањето над кое сме зачудени денес е
она прашање што со вера го поставила света Марија, кога архангелот Гаврил ѝ кажал дека
ќе роди: „Како ќе биде тоа!‟ (Лк 1,34). Значи, Јосиф и света Марија (и ние) го поставуваме
истото прашање: Какво е потеклото на Исус? Од каде дошол?
За да одговориме на тие прашања, мора да ја продлабочиме нашата вера, а не да ја
продлабочуваме нашата моќ за размислување. Св. Максим Исповедник нуди образец: „Да го
согледуваме со вера таинството на Божественото Вополотување... зашто кој, потпирајќи се
на моќта на разумот, може да објасни како се случи зачнувањето на Божествениот Логос?...
Како беше можно раѓање без загуба на девственоста? Како мајка по раѓањето останува
девица?...‟1
Она што се случило, за св. Матеј и за нас (како што библискиот изучувач на Новиот Завет,
римокатоличкиот отец Рејмонд Е.Браун Го опшишува) е „нов творечки чин кој го воведува во
битие Месијата на начин што Го прави поврзан со Бога на неповторлив начин.‟2
Св. Григориј Палама го објаснува овој „нов творечки чин‟: „Се случил најтаинствен домострој
(economy) на обручението на Богородица; со чуден, неискажлив поздрав, Архангел слегол од
горе и ѝ се обратил со зборови од Бога, кои ја поништиле осудата на Ева и Адам и
проклетството што било на нив го претвориле во благослов... Во утробата слегол, не само со
соединување, туку се извршило и обликување на Воплотеното Божјо Слово преку силата на
Севишниот од пречистата девствена утроба. Така, Божјото Слово се всели во Богородица на
неискажлив начин и од неа се роди во тело.‟3
Така, Исус доаѓа од „таинствен домострој на обручение (courtship)‟ меѓу Бог и Миријам, кое
што проклетството (или непослушноста) на Адам и Ева го претвора во благослов со кој во
утробата на Миријам се вообличи „воплотеното Божјо Слово,‟ Кое потоа се роди од неа и во
тело дојде во светот. Ова не е приказна од научна фантастика; тоа е Евангелие за Божјата
сила и верата на света Марија.
б. Зошто дошол?
Одговорот е даден во контекст на љубовта на св. Јован Богослов, во Првото Послание (4,914):
1

Цитирано од Joanna Manley, The Bible and the Holy Fathers for Orthodox, Menlo Park, CA: Monastery Books, 1984),
стр. 999.
2
An Introduction to the New Testament (New York: Doubleday, 1997), стр. 175.
3
Manley, стр. 1015, го цитира St Gregory of Palamas, Homily on the Dormition.
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„Божјата љубов кон нас се покажа во тоа, што Бог Го испрати во светот Својот Единороден
Син, за да живееме преку Него. Во тоа се состои љубовта, што не ние Го засакавме Бога,
туку Бог нас нè возљуби и Го прати Синот Свој, за да ги очисти гревовите наши.
Возљубени, кога така нè засака Бог, тоа и ние сме должни да се сакаме еден со друг... Ако
се сакаме еден со друг, Бог пребива во нас и љубовта Негова е совршена во нас. Дека
ние пребиваме во Него и Он во нас, узнавме по тоа, што ни дал од Својот Дух. И ние
видовме и сведочиме дека Отецот Го испрати Синот како Спасител на светот.‟
Во овој пасус, св. апсотол Јован, на старост, по многу молитва и размислување, нуди десет
разлози; зошто Бог Отец го испратил Исус Христос, својот Син, во светот:
1. „за да живееме преку Него‟;
2. затоа што „Тој нѐ возљуби‟;
3. „за да ги очисти нашите гревови‟;
4. да нè научи „да се сакаме еден со друг‟;
5. така што, „Бог пребива во нас‟;
6. и „неговата љубов е совршена во нас‟;
7. ‟знаеме дека пребиваме во Него‟;
8. а исто така, дека „Тој пребива во нас,‟ 4
9. бидејќи „ ни дал од Својот Дух‟;
10. и дека Отецот Го испрати Синот „како Спасител на светот.‟
Во стремежот да го разбереме Воплотувањето, важно е да се имаат на ум сите десет намери
на Бог Отецот, внимавајќи да не се фокусираме исклучиво на некоја од овие цели (на
пример, очистување од нашите гревови), како што често се случуваше во минатото со некои
неправославни правци на христијанството. Ако би сакале да ги сумираме сите овие разлози,
зошто Бог Отецот го испратил Синот во светот, веројатно најјасниот одговор е: едноставно,
затоа што Тој нè љуби.
Да се потсетиме со св. Григориј Палама, дека Христова волја беше „да се подложи на
страдање за нас, бидејќи токму затоа стана Богочовек...‟ Тој доброволно избра да [страда] за
да покаже дека неговото смирение беше за да нѐ ослободи и да нѐ подигне.5 Десетте
разлози, изнесени погоре од св. aпостол Јован, зошто Бог Отецот го испратил Синот во
светот − ги сумирал отец Емануел Хаѕидакис: „Целта на воплотувањето, страдањето, смртта
и воскресението е да бидеме откупени и да биде обновен паднатиот образ (image)‟ [на Бога
во човекот].6
в. Која е Богородица?
И покрај цврстите библиски сведоштва за девственото раѓање кои ги добивме од св. апостол
Матеј и св. апостол Лука, ние не разбираме многу добро, како оваа млада еврејска девојка,
која ја нарекуваме Марија (чие име на грчки и црковнословенски е пренесено како „Мариам‟
од „Миријам‟ на еврејски)7 стана Богородица (Θεοτόκος). Улогата на св. Јосиф е полесно да
се разбере. Размислувајќи за првата глава од Евангелието на Матеј, св. Бид проповедал:

4

Забележете ја разликата помеѓу стварноста (т.е. Бог престојува во нас) и нашето познавање на таа стварност
(т.е. знаеме дека тој престојува во нас). Тоа се важни аспекти на Воплотувањето и нашето разбирање за тој
настан − самиот настан и нашата егзистенцијална свест за тоа.
5
St Gregory Palamas, Homily 16.30 in Christopher Veniamin (ed. and tr.), The Homilies (Weymart, PA: Mount Thabor
Publishing, 2009), стр. 128, цитирано од Father Emanuel Hatzidakis, Jesus: Fallen? The Human Nature of Christ
Examined from an Eastern Orthodox Perspective (Clearwater, FL: Orthodox Witness, 2013), стр. 201.
6
Hatzidakis, Jesus: Fallen? стр. 201.
7
Точното име на Богородица е дадено во бeлешката 3, стр.76 за Тhe Gospel of Matthew in The Holy Gospels, Buena
Vista, CO: Holy Apostles Convent, 2000 (скр. HAC). Овој превод е заснован на The King James New Testament, во
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„Блажената Марија тогаш имала маж кој ќе биде најсигурен сведок на нејзината чесност
(integrity) и најверен чувар на Господ и Спасителот. Ова ќе спречи да не биде осудена со
вина за осквернување, заради забременување без сопруг. Тој, исто така, ќе биде таму за да
ја обезбеди грижата што за домот природно е потребна... Причина за тој брак била:
гаранцијата што ја давал Јосифовиот родослов, заштитата на Марија од каменување небаре
е прељубничка и да се прикрие од злиот девственото раѓање.‟8
Значи, разбирањето на Јосиф ни го дава она што може да се нарече апофатично (т.е. она
што не е) разбирање на Миријам − неа не ѝ недостасувала девственост, не била виновна за
прељуба, не заслужила да биде каменувана, ѝ била потребна помош во создавањето на
домот за Исус Христос и за да го скрие од ѓаволот раѓањето на Исус Христос.
Св. апостол Лука ни нуди и други согледувања за оваа извонредна личност, Миријам. Таа е
личност која, во буквалниот превод на зборовите на архангел Гаврил, може „да се радува‟
бидејќи најде „благодат [или благонаклоност] пред лицето на Бог.‟9 Св. Василиј Велики многу
добро ја опишува стварноста на Воплотувањето: „Првиот плод на Духот е мир и радост.
Затоа, ...света Богородица ја беше примила во себе сета благодат на Светиот Дух.‟10 Со други
зборови, Миријам го живеела нејзиниот целосно еврејски живот (и во Назарет и во
престојувалиштето при Храмот) на таков начин, што била подготвена во себе да ја прими
полнотата на Божјиот Месија.
Елисавета, роднина (веројатно братучеда) на Миријам, познала дека Миријам била
Богородица. Кога св. Јован Крстител се придвижил во утробата на Елисавета, таа ѝ рекла на
Миријам: „И откаде со мене ова, при мене да дојде Мајката на мојот Господ?‟11 Миријам била
избрана од Бога за да биде Богородица, бидејќи била подготвена да Го прими Месијата. Како
што св. Ефрем Сириски вели: „Тој [Бог] слезе на начин што само Нему Му е познат. Тој се
соедини (со нас) и дојде на начин што за Него беше пригоден. Влезе и се всели во неа, без
таа да разбира (како). Таа Го прими Него без никакво страдање.‟12
Отец Емануел Хаѕидакис укажал дека: „Девственото раѓање на Божјиот Син не е измислено
од подоцните генерации; Црквата општо верувала во него уште од самиот почеток.‟13
Збиениот преглед на блажени Августин е сеопшто прифатен во Православната Црква:
„Девојка (Virgin) зачнала, Девојка родила, и по раѓањето [останала] Девојка.‟14 Освен тоа,
како што отец Емануел нѐ потсети: „Нема такви, што веруваат во видливото (discoverable)
Воплотување, а да не веруваат во девственото Раѓање.‟15 За нас, како и за Миријам,
Воплотувањето останува неочекуван настан, изненадувачко Таинство. Не бевме подготвени
за тоа и не го очекувавме. Што не очекувавме?
2. Човечкото соочување со стварноста на Воплотувањето

споредба со одобрениот текст на Константинополската Патријаршија, првпат објавен во 1904 год. Тие белешки
нудат одличен извор на патристички сознанија за библиските пасуси.
8
St Bede, Homilies on the Gospels, I, 20-21, CCL 122, 15; CCl, 120, 30-31.
9
HAC, стр. 294, толкување на Лука 1:26-38.
10
HAC, стр. 295, го цитира Toal, IV: 215.
11
Лука 1:43, како што е преведено во The Orthodox Study Bible (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2008).
12
HAC, стр. 295, цитат од Homily on the Nativity in Harp of the Spirit, стр. 66. Св. Амвросиј нуди прекрасен опис на
средбата на Елисавета и Миријам: “Елисавета навистина била првата што го слушнала гласот на Марија, а Јован
бил првиот што го почувствувал Господовото милосрдно присуство. Слатка е согласноста на пророштво со
пророштво, на жена со жена, на бебе со Богомладенец. Жените искажуваат зборови на благодат, бебињата се
движат на таинствен начин. И како што нивните мајки се приближуваат една кон друга, така и тие учествуваат во
таинствениот разговор на љубовта. И во двојново чудо, иако во различни степени на чест, мајките пророкуват во
Духот на нивните деца. Кој − прашувам − го направи ова чудо? Зарем не е тоа Синот Божји, Кој направил идното
да се случи?” (HAC, стр. 297; quoting Of the Christian Faith, Bk IV, Ch IX: 115 in Nicene, 2nd Ser, X: 277).
13
Hatzidakis, Jesus: Fallen? стр. 419. Отец Михал забележува дека единствен исклучок од ова тврдење била мала
еретичка група од II век, наречена Евионити. Види Hatzidakis, стр. 472, белешка 24.
14
St Augustine, On the Creed 6. NPNF-1, Vol. 3, стр. 371, цитирано од Hatzidakis, стр. 419, 472 белешка 30.
15
Hatzidakis, стр. 420. Отец Михаил го навел овој цитат од Charles Gore, Dissertations on Subjects Connected with
the Incarnation (London: John Murray, 1907), стр. 49 како што е цитирано во Jesus: Fallen? стр. 419 белешка 33 и
стр. 543 #124.
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Не го очекувавме единството на Бог и човештвото што Богородица го овозможи. Во
почетокот на поглавјето за Воплотувањето во Мистичната теологија на Источната Црква,
Владимир Лоски истакнува дека:
„За св. Максим, Воплотувањето и обожението се во меѓусебен однос; тие взаемно се
подразбираат (imply) едно со друго. Бог слегува во светот и станува човек, а човекот се
крева кон Божествената полнота и станува бог, бидејќи ова соединување на двете природи,
на Божествената и човечката, е определено во вечниот Божји совет и затоа што тоа е
конечниот крај заради што што светот бил создаден од ништо.‟16
Овој двоен процес на Воплотување и обожение се случува во времето. Од Божествената
страна, самиот Христос постоел пред создавањето во кое што учествувал (Кол 1,16-17); и
Неговото Воплотување е Негово влегување во времето. Но, од човечка страна, долга била
подготовката за Воплотувањето, како што објаснува Лоски:
„Целиот развој на Стариот завет со неговите последователни избирања − изборот на Ное,
изборот на родот на Авраам, изборот на народот Израил, изборот на племето Јуда, изборот
на Давидовиот Дом, законот кој ја зачува чистотата на Божјиот народ, благословот на
избраните потомци, целата оваа света историја се појавува како промислителен (providential)
и месијански процес, како подготовка на Телото Христово, на Црквата − самата средишна
точка на единството со Бога, а пред сè како подготовка на онаа што требаше да ја позајми
нејзината човечка природа, за да може да се оствари тајната на Воплотувањето.‟17
Тоа е она што Миријам го стори за да го овозможи Воплотувањето; ја позајмила „нејзината
човечка природа‟ за да биде достапна за Божјите намери, иако не знаела што би биле тие
цели. Тоа е модел на можноста за нашето обожение − да станеме достапни за Божјите
намери, дури и кога сѐ уште не знаеме какви ќе бидат тие намери. Корисно е да сфатиме
дека обожението не е само нешто што се случува во иднината, со продлабочувањето на
нашата свест за Бога, туку тоа обожение веќе се случува, со нашето (слично на Миријам)
очистување и подготвување од искуствата на животот да прифаќаме сѐ што ни дава Бог.
Колебливоста да го очекуваме Воплотувањето не е изненадувачка. Св. Максим вешто го
опишува природниот човечки одговор на Воплотувањето:
„Зачудени сме што гледаме дека конечните и бескрајни нешта кои се исклучуваат едно со
друго и не можат да се мешаат, се наоѓаат соединети во него и се пројавуваат едно со друго.
Зашто, неограниченото е ограничено на неискажлив начин, додека ограниченото е
протегнато до мерката на неограниченото.‟18
Ова учење за Воплотувањето, за тоа „како крајното и бескрајното‟ се обединети во Исус
Христос, не е лесно да се разбере, дури и кога во верата знаеме дека тоа веќе се случило.
Црквата се бореше да го дефинира ова учење, особено на раните собори.
Среде разбирливото човечко двоумење да го цени и почитува значењето на Воплотувањето,
сметајте го Девственото Раѓање како знак на вистината за Воплотувањето. Како што
истакнал отец Емануел Хаѕидакис, „ако мајката не остане девица, детето родено од неа би
било само човек, а раѓањето − обично човечко раѓање.‟19 Исто како што во науката доказот
на концептот служи како доказ за да провери определен метод или идеја, така Девственото
Раѓање ја потврдува вистината дека Детето Христос е и човечко и Божествено. Сепак, додека
доказот за концептот обично е мал и често нецелосен, Девственото Раѓање со трајната
девственост на Богородица е огромен настан со непосредни последици за човештвото, за
целиот живот и за вселената.

16
17
18
19

Lossky, The Mystical Theology of the Eastern Church (Cambridge: James Clarke, 1991), стр. 136.
Lossky, стр. 140.
Epist. XXI, PG, t.91.604 BC; цитирано од Lossky, стр. 142.
Hatzidakis, Jesus: Fallen?, стр. 428.
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Разгледувајќи го значењето на Воплотувањето, природно се трудиме да се фокусираме на
неговото значење за човечкото спасение. Сепак, отец Џон Ентони Мак-Гакин во својот
корисен и опширен The Westminster Handbook to Patristic Theology, нагласува:
„Воплотувањето не се однесува само на чинот (на зачнувањето на Исус во утробата на
Богородица, ниту само на настанот Рождество); тоа повеќе е цела низа настани од животот,
учењата, страдањата и прославувањето на Господа, кои се сметаат за земска воплотена
активност на Словото. Како таков теолошки концепт, Воплотувањето е суштински
сотириолошки термин: секогаш ги означува динамичните ефекти на учеството на Бог во
вселената...‟20
За да се стекне дури и мало разбирање за Воплотувањето, отец Џон со право нагласува дека
мора да ја разгледаме „целата низа од настани во животот, учењата, страдањата и
прославувањето на Господа‟ − мора да размислиме како сите настани во животот на Христос
се поврзани едни со други.
3. Разбирањето на Воплотувањето според Халкидонскиот Собор
Во нетехнички термини, Воплотувањето означува дека човечките и Божествените својства на
Исус Христос се соединети; но точното значење на тоа единство било предмет на многу
дебати. Теолошкиот термин кој се користи за изразување на тоа единство е: ипостас (грч:
ύπόστασις - лице); и клучната дефиниција на верата е од петтата сесија на Четвртиот
Вселенски Собор, која се одржала во Халкидон во 451 год., дека Исус Христос „е совршен
според Божественоста и совршен според човештвото, вистински Бог и вистински човек‟ со
својствата на овие „две природи‟ − Божествената и човечката − „зачувани и соединети во
една личност и една ипостас‟ − една конкретна стварност.21
Отец Емануел Хаѕидакис нуди јасна дефиниција на ипостаста, како и концизно објаснување
за нејзиното значење во разбирањето на Христос: „Ипостаста е природа во нејзиното
конкретно постоење. Сè што постои е ипостас, конкретна стварност. Секое човечко
суштество е посебна ипостас. И Христос, иако е од две природи и постои во две природи
(човечка и Божествена), е една ипостас. По воплотувањето, ние немаме Син Божји на небото
и Исус на Земјата. Исус Христос е единствениот и вечен Божји Син, Воплотен.‟22
Добро е да се знае дека целта на халкидонската определба за верата „првенствено била да
се дефинираат границите на законските теоретизирања, отколку да се направи точна и
конечна изјава на теолошка позиција.‟23 Вселенските собори се борат против ерес; тие
најдобро се разбираат како апофатични настани што се согласуваат со она во што не верува
Црквата. Лоски го нагласува „апофатичниот карактер‟ на халкидонското разбирање на
Воплотувањето − како „соединувањето на двете природи се изразува со ...одречни (negative)

20

Father John Anthony McGuckin, “Incarnation” во The Westminster Handbook to Patristic Theology (London:
Westminster John Knox Press, 2004), стр. 180. Повеќе од 400 статии во овој прирачник напишал о. Џон Мак-Гакин.
Сотириологија (грч. σωτηρία) теолошка наука за спасението.” стр.315.
21
Archbishop Peter L’Huillier, The Church of the Ancient Councils: The Disciplinary Work of the First Four Ecumenical
Councils (Crestwood, NY: St Vladimir’s Seminary Press, 1996), стр. 194; Philip Schaff & Rev. Henry Wallace, Nicene and
Post Nicene Fathers, Second Series, Vol XIV, стр. 264; F. L. Cross & E. A. Livingstone (Eds.), Dictionary of the Christian
Church (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 2007), статија за “hypostasis,” стр. 813; Propresbyter Michael
Pomazansky, Orthodox Dogmatic Theology: A Concise Exposition, trans. Hieromonk Seraphim Rose, 3rd ed. (Platina, CA:
St Herman of Alaska Brotherhood, 2005), стр. 183-184, 189).
22
Hatzidakis, Jesus: Fallen? стр. 228. Зборовите “од” и “во” се искосени во изворниот текст. Современите источни
Православни теолози претпочитаат да зборуваат за Христос на (of) две природи, но не во две природи, бидејќи во
нивното разбирање, припишувањето две природи на Христос е исто како да му се припишуваат две личности".
Отец Хаѕидакис предлага: "Ако православните се согласат да се употребува терминот човечка персоналност
(personality) за опишување на единствениот човечки карактер на Христос кој ги изразува сите особености што ги
има човекот, а ориенталните православни христијани го прифатат истиот термин како израз на Неговата
човечност (humanness), тогаш и и едните и другите во заедница со западните христијани, ќе го имаат истото
разбирање за единственоста (uniqueness) на Христовата човечност.” стр. 234-235.
23
Cross & Livingstone, статија за “Chalcedon, the Definition of,” стр. 315.
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дефиниции, така што „го знаеме фактот дека двете природи се соединети во една личност,
но (прашањето) „како‟ за ова единство останува таинство...‟24
Важно е дека, освен што „ги дефинира границите на законските теоретизирања,‟
халкидонското разбирање за Воплотувањето повикува на понатамошно размислување,
наместо на затворање на дебатата.
Како што објаснува отец Емануел: „Петтиот Вселенски Собор [Константинопол, 553 г.]
потврди дека човечката природа на Христос нема сопствена-човечка-ипостас. Како што е
наведено на овој Собор, Христос е Божествениот Логос: Бог Словото беше „едниот и ист [со]
нашиот Господ Исус Христос.‟ Исто така, истиот Собор објави дека соединувањето на двете
природи е вистинско (против Ариј), не е само престојување на Бог во човекот (против
Несториј), со разумна душа (против Аполинариј), и дека Христовата Божествена природа
останува непроменета (против Евтихиј)...‟25
Така, во векот помеѓу Четвртиот и Петтиот Вселенски собор се појавиле четири ереси кои
што Отците на Петтиот Вселенски Собор решително ги отфрлиле.
И покрај големиот напредок низ вековите, во кои Вселенските Собори го разјаснувале
значењето на Воплотувањето, „конечно, (на прашањето) ‘како?’ дејствува Христос, (останува
одговорот;) така што Бог им пркоси на секоја логика и разбирање.‟26 Советот на св. Максим
Исповедник е многу доверлив:
„Да го разгледаме со вера таинството на Божественото Воплотување и со сета простота,
едноставно да го фалиме Оној што во Неговата величественост стана човек за нас. Зашто,
кој, потпирајќи се на моќта на разумски докази, може да објасни како се случило
зачнувањето на Божествениот Логос? Како се создаде тело без семе?... Како се развиваше и
растеше Оној што е исклучително совршен?... Верата само може да ги прегрне овие
таинства, зашто верата ги прави реални за нас нештата кои се зад умот и разумот (intellect
and reason) [види Евр 11,1].‟27
Да разгледаме сега, како современото Православно богословие теоретизира за
Воплотувањето.
4. Воплотувањето во современото православно богословие
Следејќи ја халкидонската определба на верата и нејзиното понатамошно објаснување на
идните собори, сосема е соодветно Воплотувањето да се гледа во прилично општи термини,
како што го гледа и романскиот теолог, отец Думитру Станилое: „Исус Христос е мостот што
се протега од Бог до областа на нашата човечност, преку Неговата една ипостас која ги
соединува и Божествената и човечката природа.‟28 Но, отец Думитру го гледа и Христос во
контекст на Колосјаните (1,16-17), како што е наведено погоре, бидејќи „сите (нешта) се
создадени преку Него и во Него сите (нешта) се одржуваат заедно‟, така што Божествената
природа на Христос го поврзува целото создание на Бог Отецот: „Кога Бог посакал да го
воведе светот од ништо во постоење, Синот добил улога да биде во најблизок однос (contact)
со Него.‟29 Така, преку Воплотувањето на Словото Божјо − Логосот, не само човештвото е
привлечено кон Христа, туку исто така и созданието е привлечено кон Христа. Ова е моќно
проширување на целите на Христовата ипостас − дека Христос не нѐ обожува само нас, туку
и целото создание.
Навистина е соодветно и величествено да се види Воплотувањето како отворање на
можноста за обожение и на целото создание и на целото човештво. Во Православна
24

Lossky, The Mystical Theology of the Eastern Church, стр.143. Cf. Hatzidakis, стр. 228-229.
Hatzidakis, стр. 238.
26
Hatzidakis, стр. 241.
27
St Maximus the Confessor, The Capitula of the Council II of Constantinople, NPNF-2, Vol 5, стр. 313. Цитирано од
Хаѕидакис, стр. 241-242.
28
Staniloae, Orthodox Spirituality: A Practical Guide for the Faithful and a Definitive Manual for the Scholar (South
Canaan, PA: St Tikhon’s Orthodox Theological Seminary Press, 2002), стр. 56.
29
Staniloae, стр. 56.
25
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догматска теологија: кратко изложување, протопрезвитер Михаил Помазански предложува

дека „општото спасение на светот во Христос‟ и „општото оправдување на човечкото
постоење‟ биле „остварени со Воплотувањето на Бог, заедно со сите понатамошни настани
во животот на Господ Исус Христос.‟30 Уредниците од Братството Св. Герман Алјаски нудат
концизна дефиниција за „општото спасение‟ и „општото оправдување:‟
„Ова е ʽбесплатен дарʼ кој „дојде на сите луѓе за оправдување на животот (Рим. 5:18).
Христос ја спаси нашата природа: преку Неговото Воплотување, Неговите Смрт и
Воскресение, физичката смрт нема да нѐ држи и целото човештво ќе биде опфатено со
идното Воскресение. Понатаму, Христос за човечката природа ја отвори можноста; да биде
обожена и соединета со Бога, вечно во Царството Небесно.‟31
Монасите го следат св. Николај Кавасила тврдејќи дека „Христос ги сруши трите прегради
кои го одвојуваа човекот од Бога: преградата на природата − преку Неговото Воплотување,
преградата на гревот − преку неговата смрт и преградата на смртта − преку Неговото
Воскресение.‟32
5. Заклучок: Како може Божјата благодат да ја примиме и да ја зачуваме во себе и
во светот?
Монасите од братството Св. Герман Алјаски проповедаат дека, дури и по Воплотувањето, „сè
уште останале други прегради меѓу човекот и Бог‟ и дека „поради преградата на гревот,
човекот не можел да ја прими и задржи Божјата благодат во себе.‟33 Со други зборови,
повеќето луѓе не се како Богородица. Ние немаме способност да ја примиме и задржиме во
себе, според зборовите на Св. Василиј Велики, „секоја благодат на Светиот Дух.‟ Освен тоа,
светот мора да биде повикан „назад кон благодатта.‟34 Тоа е двојниот предизвик со кој ќе се
соочиме во наредното предавање; како можеме да ги поврземе Воплотувањето и животот на
Богородица со нашите животи во светот?

30
31
32
33
34

Pomazansky, стр. 202.
Pomazansky, стр. 202n.
Cabasilas, The Life in Christ, 3rd Ed. (London: Janus, 1994), стр. 105-106.
Pomazansky, стр. 202n.
McGuckin, The Westminster Handbook to Patristic Theology, стр. 315.
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Incarnation: Applied Theology
ВОПЛОТУВАЊЕТО И БОГОРОДИЦА ВО НАШИОТ ХРИСТИЈАНСКИ ЖИВОТ
1. Образец за следење: апостолот Тома
Целта на ова предавање е да научиме да го поврземе Воплотувањето и животот на Пресвета
Богородица со нашите животи. Техничкиот термин за нашата цел е ортопраксија – правилно
дејствување што произлегува од живеењето според православните христијански верувања.
Се бориме заедно за да ја пронајдеме христијанската пракса − практичната примена на
Воплотувањето во нашите животи. Добро место за почеток е искуството што апостолот Тома
го имал во обидот да го стори токму тоа во својот однос со Исус Христос – како жив, умрен и
воскреснат.
Во овој многу секуларен свет на XXI век, ние сме во многу слична ситуација со св. апостол
Тома. Ќе се сетите дека Тома одбил да поверува дека Исус Христос бил жив по распнувањето
и рекол: „Дури не ги видам раните од клинците на рацете Негови, и не го ставам прстот свој
во раните од клинците, и не ја ставам раката своја во ребрата Негови, нема да поверувам‟
(Јн 20,25). Ова, исто така, било кажано за Христос да биде сретнат како препознатлива, жива
личност, а не како привидение или дух (против докетизмот). Денес, многу луѓе не веруваат
дека Исус е Христос, Месијата, основачот на Православната Христијанска Црква, бидејќи тие
самите не ги виделе главните настани во животот на Исус: Воплотувањето, Распетието,
Воскресението и Вознесението или, уште позначајно, тие лично не ги испитале доказите за
Христос во Црквата.
Св. Тома го добил она што е познато како „лоша медиумска критика‟ (a bad press) – го
паметат по сомневањето, а не по неговиот подоцен покаен плач: „Мој Господ и мој Бог‟ (Јн
20:28), откако Исус го исполнил барањето на Тома. Ниту пак често се сеќаваат на св. Тома
според неговата поранешна определба да ги води другите Христови ученици во Ерусалим и
заедно со Исус да се соочат со смртта (Јн 11:16). Исто така, Тома беше оној што имал
храброст да Му признае на Исус дека, ниту тој, ниту некој друг од апостолите, немал поим за
што зборувал Исус кога рекол:
„Одам да ви приготвам место. И кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам, и ќе ве
земам вас при Себе за да бидете и вие каде што сум Јас. А каде одам Јас знаете, и патот го
знаете. Тома Му рече: „Господи, не знаеме каде одиш; и како можеме патот да го знаеме?‟
Исус му рече: „Јас сум патот, вистината и животот; никој не доаѓа при Отецот, освен преку
Мене.‟1
Со неговото искрено прашање и признавање дека се збунети и тој и другите ученици, Тома
го навел Исус Христос да го искаже тврдењето што е запишано во Евангелието според Јован
(14,6): „Јас сум патот, вистината и животот; никој не доаѓа при Отецот, освен преку Мене.‟
Во извонредниот коментар на книгата Дела апостолски, православниот историчар и богослов
Јарослав Пеликан го разгледува обраќањето на Саул на „овој Пат‟ при патувањето кон
Дамаск, како што е запишано во Дела апостолски (9,1-4). Цитирајќи го пристапот на
американскиот философ и психолог Вилијам Џејмс (XIX век) кон „разновидноста на
религиското искуство,‟ Пеликан пишува за „разликата меѓу она што Џејмс го дефинирал
(посебно осврнувајќи се на настаните што се опишани овде во деветтата глава од Дела) како
за „оние поразителни, моментални случаи, во кои св. апостол Павле е најистакнатиот и во
кои... за еден миг е установена целосна поделба меѓу стариот и новиот живот‟ [за разлика
од] она што [Џејмс] го нарекува „волев тип‟ на обраќање, во кој „преродбената промена
обично е постепена и се состои во градењето, дел по дел, на нова поставка од морални и
духовни навики.‟2
1

Јн. 14:2-6
Pelikan, Acts (London: SCM Press, 2006), стр. 120-121. Цитатите од William James се наведени од Pelikan from The
Varieties of Religious Experience. Gifford Lectures 1901-2 со воовед од Jaroslav Pelikan (New York: Vintage/Library of
America).
2
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Пеликан го наведува примерот на св. Лидија, „продавачката на пурпурна ткаенина‟, во Дела
апостолски (16,14-15) како пример за „обраќање преку постепен процес на убедување...
[што] сосема е Божјо дејство, исто колку и обраќањето преку моментално и драматично
посредништво (intervention).‟3
Исто како што „Господ ... го отвори срцето [на св. Лидија] за да внимава на она што Павле го
кажуваше,‟ така Христос го отвори срцето на св. апостол Тома. Како што секој од нас се
стреми да ги прими Воплотувањето и Богородица во нашите животи, сосема е можно да
согледаме дека „преродбената промена‟ во нас (изразена преку нашите верувања и дела)
поверојатно ќе го следи образецот на св. Тома, отколку искуството на св. Павле, во нашата
потрага да го најдеме и следиме Патот. Св. Јован Златоуст нѐ потсетува дека „потребен ни е
Бог, Кој може да го отвори срцето... Да се молиме на Бога да ни го отвори срцето. Всушност,
Бог ги отвора срцата кои самите сакаат да бидат отворени.... Отворањето е Божјииот дел, а
да се биде внимателен [е делот на Лидија]...‟4
Предизвикот за пронаоѓање, следење и одржување на нечиј живот на Патот на Христос,
добро го изложила англиската писателка и поетеса Алис Мејнел (1847-1922) во нејзината
кратка поема Via, et Veritas, et Vita, во која се опфатени единството на Патот, Вистината и
животот на Христос:
Вие никогаш не сте достигнале до Него.‟ „Ако – да се достигне
значи, да истрајуваш, тогаш би можело.‟
„Бескраен е патот, проследен со толку болка!‟
„Патот беше Тој.‟5
Во потрагата едноставно да истрајуваме со Христос, може да го најдеме Патот, без разлика
дали нашите патувања се „постепен процес на убедување‟ или „моментална и драматична
интервенција‟ на Господ.
2. Нов начин на размислување: „Живеам; но не јас, туку Христос живее во мене.‟
Овој „начин на спасение‟ (Дела 16,17) бара вера, молитва и одреден начин на размислување
или гледиште, какво што не е лесно да се постигне. Грчкиот термин е φρόνημα (=ум, дух,
мисла, цел) − практикување на правата вера (ортодоксија) на правилен начин
(ортопраксија) „а, постигнувањето на φρόνημα може да се нарече прв чекор кон обожението,
кон станувањето сличен на Бога.6 Ова беше практиката на која Св. Павле ги повикуваше
Коринтјаните: „Угледајте се на мене, како што и јас на Христа! Ве пофалувам, браќа, дека сè
мое помните и ги држите заповедите така, како што сум ви ги предал.‟7
За нас, ова подражавање (imitation) на Христос не треба да се заснова на соочување со
ситуацијата прашувајќи: „Што би направил Исус?‟ Исус живеел во поинаква култура, со
различни проблеми и различни решенија на тие проблеми. Како што објаснил Јарослав
Пеликан, живото предание бара „творечки ангажман на вероучението со секоја нова култура
во која доаѓа.‟8 Во Посланието до Евреите (13,8) се прогласува: „Исус Христос е ист вчера и
денес и засекогаш.‟ Во секоја култура Тој останува „посредник помеѓу Бога и човештвото,‟

3
4

Pelikan, стр. 122.

Homilies on Acts of the Apostles 35 and Catena on the Acts of the Apostles 16:13, цитирано од Francis Martin (Ed.),
Ancient Christian Commentary on Scripture [ACCS], New Testament V (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2006),

стр. 201.
5
Поемата е достапна на: http://www.bartleby.com/236/262.html .
6
Види ја статијата за phronema (разум) на: http://en.wikipedia.org/wiki/Phronema .
7
1.Кор. 11:1-2.
8
Види Pelikan’s “The Will to Believe and the Need for Creed” во Valerie Hotchkiss & Patrick Henry (Eds.), Orthodoxy &
Western Culture (Crestwood, NY: SVSP, 2005), стр. 176.
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давајќи го спасението,9 но специфичните карактеристики на Неговото посредништво се
приспособуваат на различните култури.
Воплотувањето на Христос го поставува нашиот нов начин на размислување (mindset) на
најмалку шест начини. Прво, како што св. Јован Богослов јасно објавува во првото поглавје
на неговото Евангелие; Христовото „доаѓање во светот, го просветлува секој човек... така
што сите би можеле да поверуваат преку Него‟ (Јн 1,9, 1,7). Како што укажува еден современ
библиски коментар, св. апостол Јован го користи терминот: свет, во своето Евангелие со
многу различни значења, кои ги вклучуваат: „комосот, земјата, луѓето на земјата, повеќето
луѓе, луѓето кои се противат на Бога или човечкиот систем што се спротивставува на Божјите
цели.‟ Јасно е дека Воплотувањето ни дава мисија; да учествуваме во Христовото
себедавање на светот. Сепак, ние го толкуваме светот, ние сакаме да бидеме со Христос
во животот, така што нашето учество во современата култура да го воведе Христос во
културата (encultures). Со други зборови, сакаме да бидеме толку соединети со Христос, така
што, како што вели св. апостол Јован, „го примаме Него‟ и „стануваме Божји чеда‟ (Јн 1,12),
а потоа ги живееме нашите верувања во нашиот живот. Во овој контекст, важно е да се
запамети дека Воплотувањето „повеќе се однесува на цела низа настани во животот,
учењето, страдањата и прославувањето на Господ, што се смета за земна, воплотена дејност
на Словото.‟10
Второ, овој процес на станување Христоподобен, на спроведување на Воплотувањето во
нашите животи, нè поврзува со вселенската димензија на Христовата мисија –
преродувањето на светот во ново создание (2 Кор 5,17). Христос нѐ спасува нас, а преку нас
и целата вселена (Рим 8,19-23). Како што објаснил св. Атанасиј во неговото дело За
Воплотувањето: „Словото Божјо е во вселената... и влезе во секој нејзин дел.‟ За Св.
Атанасиј:
„Првиот факт што треба да се сфати е ова: обновувањето на созданието е извршено од
истото Слово, преку кого беше создадено во почетокот. Не постои никаква
недоследност помеѓу создавањето и спасението, зашто едниот Отец Го ангажирал истиот
Застапник за двете дела, извршувајќи го спасението на светот преку истото Слово, Кое и го
создало во почетокот.‟11
Така, „теолошкиот концепт на Воплотувањето е длабоко сотириолошки поим,‟ односно,
Воплотувањето е поврзано со спасението; со нашето спасение и спасението на светот.12
Елизабет Теокритоф истакнува дека оваа вселенска димензија на Воплотувањето ѝ дава
православна христијанска димензија на екологијата, охрабрувајќи нè „да правиме добри дела
на земјата со аскетска бестрастност, без да правиме идоли на кои ќе им робуваме.‟13 Таа
истакнува дека Православната Црква не се грижи „за преобразување на структури, туку за
преобразување на човечки суштества‟14 и тој предизвик што Воплотувањето го поставува
пред Црквата, таа го извршува како многу личен предизвик:
9

St Cyril of Alexandria, On the Incarnation 709, цитирано од Erik M. Heen & Philip D. W. Krey (Eds.), Ancient Christian
Commentary on Scripture, New Testament X, Hebrews (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2005), стр. 233.
10
John Anthony McGuckin, The Westminster Handbook to Patristic Theology (London: Westminster John Knox Press,

2004), стр. 180.
11
On the Incarnation, 41; истакнато во оригиналниот текст; достапно на: www.spurgeon.org/~phil/history/athinc.htm . Овој пристап има и екуменска (вселенска) димензија, поврзан со идеите на римокатоличкиот теолог /
научник отец Тјар де Шарден, во The Phenomenon of Man (New York: Harper, 1965) and Le Milieu Divin: An Essay on
the Interior Life (Waukegan, IL: Fontana, 1976). Cf. Elizabeth Theokritoff, Living in God’s Creation: Orthodox
Perspectives on Ecology (Crestwood, NY: SVSP, 2009), стр. 46.
12
McGuckin, стр. 180-181, 315-316.
13
Theokritoff, стр. 255; истакнато во оригиналот.
14
Авторот (о. Грегори Хелем) со почит не се согласува, преобразувањето да се ограничува на личното.
Структурната реформа предводена од визијата на преобразени личности, исто така, е делување за Божјото
царство. Социјалната, политичката и економската стварност, исто така, треба да бидат критикувани од
Евангелието. Старозаветните пророци се сугестивно сведоштво за оваа вистина, како и св. Василиј Велики и други
иницијатори на структурирана, институционална помош за сиромашните и болните.
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„Познатото мото ʽмисли глобално, дејствувај локалноʼ за Православниот христијанин е
истовремено и прешироко и претесно. Ние сме повикани да размислуваме не само на
глобално ниво, туку вселенски; и да дејствуваме не само локално, туку лично. Размислувај
вселенски − биди свесен дека наша крајна задача не е да го подобруваме светот, туку да го
преобразиме целото создание. И дејствувај лично: спознај дека јас сум Адам кој сака светот
да му биде храна, да го искористи без Создателот. За да ги видам корените на отуѓувањето
од Бога што се случува со злоупотребата на неговото создание, не треба да погледнам
подалеку од моето срце.‟15
Мисли вселенски, дејствувај лично, значи, е моќен мотив за живеење на нашиот
живот.16
Трет важен аспект на начинот на размислување во врска со Воплотувањето е дека оваа
аскетска беспристрасност не се применува само во нашиот однос кон животната средина,
туку и во целиот наш живот. Преку соединувањето со Христос во чинот на крштевање,
учествуваме во „смртта и воскресението на Господ;‟ а новата личност „во Христос не
расте и не се шири во нас, освен според мерката; колку што стариот [човек]
отстапува и се смалува во нас.‟17 Такво умртвување на страстите, кои се привлечни за
стариот човек, е можно само со значителен степен на подвиг (asceticism). Сепак, верувањето
во Воплотувањето не значи дека го бараме аскетизмот како цел сам по себе. Романскиот
Православен теолог, отец Думитру Станилое забележува:
„Проблемот со кој се справува аскетизмот е: како ова поробување од страстите (προσπάθεια)
− суштината на страстите − да биде умртвено, а не како да се умртви нашата автентична
природа и светот во кој живееме. Предизвикот е; како може да живееме во светот како
слободни суштества, восхитувајќи му се и сфаќајќи го како провидно (transparent) создание
на Бога, кое без тоа восхитување нѐ заробува со неговата чисто сетилна и непроѕирна
површина и така го попречува нашиот развој како суштества ориентирани кон бесконечниот
духовен поредок. Како можеме да го користиме светот како пат кон нашата цел, без да
паѓаме и да се соблазнуваме од него?‟18
Одговорот на Станилое е да нè поттикне „да ја оставиме секоја земна грижа‟ и да сакаме „да
Му угодиме на Бога, а не на светот,‟ со тоа што ќе бидеме „достапни за Бога,‟ бидејќи „со
исполнувањето на Божјата волја се остварува нашата автентична природа.‟19 Ова
исполнување е можно затоа што Исус Христос преку Воплотувањето нѐ исцели целосно −
умот, телото и душата.20 Сепак, исто така, вистина е тоа што Станилое нагласува дека „не
сме само воскреснати со Христос, туку ние, исто така, сме умреле со Него. Не можеме да
воскреснеме со Христос, ако прво не умреме со Него.‟21
Четврто, Воплотувањето го очистува целиот наш живот, сакајќи да се соединиме со
Христос. Постепено станувајќи свесни за мисионерското, космичкото и аскетското влијание
од Воплотувањето на нашите животи, ние се очистуваме. Овој процес на прочистување нè
води во внатрешниот живот, како што вели св. апостол Павле во Посланието до Галатјаните
15

Theokritoff, стр. 256; истакнато во оригиналот.
Ова поврзување на космичкото со личната перспектива исто така има и екуменска димензија, утврдена од
римокатоличкиот теолог / научник, отец Тјар де Шарден во The Phenomenon of Man (New York: Harper, 1965) and
Le Milieu Divin: An Essay on the Interior Life (Waukegan, IL: Fontana, 1976).
17
Dumitru Staniloae, Orthodox Spirituality: A Practical Guide for the Faithful and a Definitive Manual for the Scholar,
South Canaan, PA: St Tikhon’s Orthodox Theological Seminary Press, 2002), стр. 61-62.
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Staniloae, стр. 115.
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Staniloae, стр. 117-118.
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Свети Григориј Богослов, Назијанзин (329 / 330-389 / 390) нагласува дека, токму затоа што Исус Христос беше
потполно човечен и потполно божествен, го добиваме "нашето потполно спасение." Исус Христос едноставно не
го зел (на себе) "само изгледот на човештвото", туку целината од човечко тело, душа и ум. Тој ја "презел" целата
човечка личност, бидејќи "она што не е примено, не е излечено". Како што вели: "она што е соединето со
Неговото божество, тоа е спасено" и бидејќи целосната човечка личност е соединета со Божеството на Христос,
ние сме целосно спасени.
21
Staniloae, стр. 26.
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(2,20): „Се распнав со Христа и веќе не живеам јас, туку Христос живее во мене. А тоа што
сега живеам во тело, живеам со верата во Синот Божји, Кој ме засака и Себеси се предаде за
мене.‟
Ова не е некој вид на над-духовен процес, туку продлабочување на нашето разбирање за
тоа, што значи да се биде личност. Отец Станилое нуди толкување на Посланието до
Галатјаните (2,20):
„Со други зборови, мојата личност не престана да постои, бидејќи јас сум свесен за неа
истовремено потврдувајќи ја; мојата личност сега го живее Христовиот живот. Сѐ уште сум
[личност] по природа, но јас станав Христос преку оние сили, преку кои сега живеам. Ова е
опитот на христијанинот на највисоките врвови на неговиот [или нејзиниот] духовен
живот.‟22
Накратко, продлабочувањето на нашето разбирање за Воплотувањето, исто така го
продлабочува нашето разбирање за себеси, како личности кои живеат во светот и го бараат
обожението.
Петто, Воплотувањето нѐ води кон лична и соборна (corporate) молитва,
поврзувајќи ги двата облика на молитва. Верата на индивидуалниот христијанин во
стварноста на Христовото присуство е врамнотежена со молитвата на Црквата како соборен
ентитет. Отец Георгиј Флоровски го започнува својот есеј „Црквата и богослужението‟ со
многу значајни согледувања:
„... Да се биде христијанин − значи да се биде во Заедницата, во Црквата и на Црквата.
Сепак, личноста никогаш не треба да биде едноставно потоната во заедничкото. Црквата се
состои од одговорни лица... Црквата е составена од уникатни и незаменливи личности, кои
никогаш не може да се сметаат само како елементи или клетки на целината, бидејќи секој
поединец е во непосредна заедница со Христос и Неговиот Отец. Личното не значи да се
раствориш во заедничкото.‟23
Воплотувањето го повикува секој од нас − дете или возрасен, маж или жена, лаик или
свештеник − да бидат „одговорни личности‟ кои ја живеат Ортопраксијата.
Шесто, Воплотувањето, освен лично и сеопшто значење, има и социјална димензија.
Како што истакнува митрополитот Јован (Зизиулас): „Човечкото суштество се определува
преку различноста. Човекот е битие чиј идентитет настанува само во однос со другите
битија; со Бог, со животните и со остатокот од созданието.‟24 Воплотувањето и можноста да
живееме во единство со Христос‟ значи поставување на сите наши односи во и низ кои го
стекнуваме нашиот личен идентитет, во ипостаста на Христос.‟25 Во длабоката свесност дека
секоја човечка личност е различна од нас, се состои и можноста да се допре до другите со
взаемен однос, со кој ние влијаеме врз нив, како што и тие влијаат на нас и сите ние во
нашите животи сме обликувани од животот на Христос. Оваа социјална димензија на животот
во Христос и на предизвикот на различноста е прекрасно опфатена од Алис Мејнел во
нејзината поема „Непознатиот Бог:‟
„Некој од толпата се поткрена
и падна на колена пред Чашата и Дискосот
Го прими Господа, се врати во мир и се молеше
близу до мене; тогаш во моето срце реков:
„О Христе, во животот на овој човек
− Овој странец кој е Твој − во сета негова борба,
22
23
24
25
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во сета негова блаженост, во доброто и лошото,
Во оваа нападната тврдина на неговата волја, Те исповедам Тебе овде,
Живиот во овој живот; Те знам покрај мене
Во оваа осамена совест, затворена
Во осамениот ден на овој брат.
Христос во неговото непознато срце,
Неговиот непознат ум − оваа љубов, оваа уметност,
Оваа борба и овој мир, оваа судбина
кои никогаш нема да ги знам, погледнете ме!
Христос во неговиот броен здив,
Христос во биењето на неговото срце и во неговата смрт,
Христос во неговото таинство! Од тоа тајно место
И од тоа посебно живеалиште, дај ми благодат.‟26
Сите ние бараме благодат од Христос и често можеме да ја најдеме во и низ нашите односи
со другите.
3. Богородица во нашите животи
На последното предавање реков дека „повеќето луѓе не се како Богородица. Ние не сме
способни да ја примаме и да задржуваме во себе, според зборовите на св. Василиј Велики,
„сета благодат на Светиот Дух.‟ Сепак, оваа изјава не е целосно вистинита. Приближувајќи
се до Богородица и подобро разбирајќи го нејзиниот живот, дознаваме дека можеме да
бидеме послични со неа. Начинот на кој таа живее − е достижна стварност за секого од нас.
Да разгледаме, зошто таквата цел е можна и како може да ја достигнеме.
Прво, треба да разбереме дека „одлучувачкото значење‟ на Богородица „не се
состои во објавување на ʽженскитеʼ својства на Бога,27 туку во отелотворувањето
на начинот на кој [човештвото] соработува во процесот на откупување.‟28 И од
Православна и од Римокатоличка перспектива, Богородица е архетипски христијанин, а не
идеална жена.29 Во феминистичката критика на некои протестантски теолози, Марија
честопати е проучувана како симбол „на ʽженскитеʼ или ʽмајчинскитеʼ својства на Бог.‟30
Меѓутоа, дури ако со право гледаме на Богородица како на најважната жена во историјата,
нејзиниот живот не може да биде целосно проценет преку призмата на христијанскиот
феминизам.
Второ, всушност охрабрувачки е дека Марија беше обично човечко суштество, девојка
на четиринаесет години (a teenager) кога Исус Христос бил зачнат во неа од Светиот Дух.
Нејзината првична реакција на неочекуваната вест од архангел Гавриил била реакција на
верата: „Нека ми биде според твојот збор‟ (Лк 1,38). Меѓутоа, во Протоевангелието на Јаков
− апокрифно евангелие (II век) од Јаков, за детството на Исус − длабоката вера на света
Марија се прикажува со одговор кој би бил вообичаен и за многу други млади мајки: „Но,
гледајќи се себеси секојдневно како расте и плашејќи се, таа отиде дома и се сокри од
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Поемата е достапна на: http://www.bartleby.com/236/263.html .
... едноставно затоа што таа не е Бог!
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Отец Манфред Хауке, на римокатолички ориентираниот сајт, “Mary in Feminist Theology: Mother of God or
Domesticated Goddess?”: www.ignatiusinsight.com/features2005/mhauke_maryfem_july05.asp .
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Отец Хауке забележува дека римокатоличките феминисти, како Розмари Редфорд Рутер (Rosemary Radford
Ruether) во САД и Кетрин Хаикес (Catherina Haikes) во Холандија сметаат Марија Магдалина е посоодветен
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30
Hauke, како што е цитирано погоре.
27

80

децата на Израел; имаше четиринаесет години кога се случија овие работи.‟31 Секако,
постоел силен разлог да се сокрие, бидејќи каменувањето било можна казна за блуд.
Збунетоста на света Марија и нејзината свесност за сопствената половост се изразува и во
нејзиниот разговор со архангел Гавриил во почетната молитва на Големата вечерна
богослужба на Благовештение: „Не сум познала задоволство; Не сум стапила во брак. Како
тогаш ќе родам дете?‟ Тоа прашање од света Марија е добро поставено.
Трето, токму поради тоа што Марија била обичен човек и подлежи на последиците од падот
на Адам, таа „се родила со склоност кон грев.‟32 Треба да се забележи дека ова
православно учење се разликува од римокатоличката догма за Безгрешно Зачнување (дека
Марија при раѓањето била ослободена од грев) прогласена од папата Пиј IX во 1854 год.
како логичен заклучок за вознесувањето на Богородица на небото,33 прогласено од папата
Пиј XII во 1950 год. Отец Помазански истакнува, дека:
„Ако Богородица била изземена од општите закони на прародителскиот грев, тоа значи дека
со самото нејзино раѓање ѝ биле дарувани многу натприродни дарови: праведност и
бесмртност (какви што биле нашите први предци пред да паднат во грев) и таа не смеела да
биде подложна на законот за телесна смрт. Затоа, ако Божјата Мајка умрела, тогаш, според
римските [католички] теолози, таа доброволно ја прифатила смртта за да го подражава
нејзиниот Син; но смртта немала власт над неа.‟34
Во таква перспектива, Богородица е многу помалку пример како да живееме, бидејќи таа
веќе не е човек на сосема ист начин како што сме ние.
Св. Јован (Максимович) Шангајски и Сан Франциски истакнува дека: „Ниту еден од древните
свети отци не вели дека Бог на чудесен начин ја очистил Дева Марија уште додека била во
утробата; а многумина директно укажуваат на тоа дека Дева Марија, исто како сите луѓе, ја
поднела борбата со грешноста, но го победила искушението и била спасена од нејзиниот
Божествен Син.‟35
Всушност, како што нагласува отец Помазански; „слободата од лични гревови‟ на света
Марија пред Благовештението „беше плод на единството од нејзиниот [духовен труд] врз
себеси и изобилството на [Божествена] благодат што била излеана врз неа.‟36 Навистина,
архангелот ѝ рекол дека со соединување на своите напори и влијанието на благодатта,
„нашла милост кај Бога‟ (Лк 1,30); и, како што објаснува отец Помазански; „нашла‟ значи
дека света Марија „ја постигнала, стекнала, заработила‟ својата нова улога. Таа иста
можност е отворена за нас: со соединување на нашата молитва, „духовниот труд‟ и
благодатта, можеме да ги најдеме улогите што Бог ги има за нас − и тие можат да бидат
сосема неочекувани, како што било за неа!
Изненадувачки, може да започнеме на истото место како света Марија, молејќи се со
педесетиот псалм:
„Создај во мене чисто срце, Боже,
И обнови го вистинскиот дух во мене;
Не отфрлај ме од Твоето лице,
И не одземај го Светиот Дух од мене.
Врати ми ја радоста на Твоето спасение,
31

На сајтот: http://ministries.tliquest.net/theology/apocryphas/nt/protevan.htm ; гл. 9, ст. 22-23.
Белешки од the St Herman of Alaska Brotherhood во Protopresbyter Michael Pomazansky, Orthodox Dogmatic
Theology: A Concise Explanation (Platina, CA: St Herman of Alaska Brotherhood, 3rd ed., 2005), стр. 195n.
33
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И утврди ме со Твојот владетелски Дух.‟ (стихови 12-14)
Ние, исто така, може да се потсетиме на неа во молитвата на седумдесетиот псалм:
„Господ е моја надеж од мојата младост.
Ти ме поддржуваш од раѓање;
Уште од утробата на мајка ми си бил мој заштитник;37
Станав како чудо за многумина,
И ти си мој силен помошник.‟ (стихови 5-7)
Значи, животот на света Марија − животот на Богородица − не е толку далечен за нас, како
што изгледа. Начинот на кој таа го живеела нејзиниот живот е сосема достапен за секого од
нас.
Конечно, ако света Марија служи како дејствен образец за нас − образец што го дава
посакуваниот резултат − треба да поминеме време со неа во молитва. Треба да
научиме да ја почитуваме како изворна личност со голема духовна длабочина, а не само како
лик на пиедестал кој недостижно го надминува нашиот опит. Две илјади години
Православната Црква се бореше со овој предизвик; и нејзиниот одговор не беше да се
развијат нови догми (како во Римокатоличката црква), туку (одговорот се состои во тоа) да
се расте со Литургијата што нè учи што се случило со Дева Марија при петте клучни настани
во нејзиниот живот: (1) нејзиното раѓање (се слави секоја година на 8 септември); (2)
нејзиното влегување на детска возраст во Храмот (21 ноември); (3) нејзиното Благовештение
(25 март); (4) нејзиното очистување, 40 денови по раѓањето на Исус Христос (2 февруари); и
(5) нејзиното упокојување (Успение, 15 август).
Охрабрувањето од Митрополитот Калистос да ја примениме Библијата „директно на нас,‟ се
однесува и на животот на Богородица: „Треба да си кажеме: ова не се само далечни места и
настани во далечно минато. Тие припаѓаат на мојата средба со Господ. Тие раскази ме
вклучуваат мене.‟38 За секој од нас ова е голем предизвик, како што било и за Православната
Црква низ вековите. Водени од црковното учење можеме да го исполниме тој предизвик и да
го потврдиме присуството на Богородица во нашите животи.
4. Заклучок: Богородица е жив образец за нашето обожение
Митрополитот Калистос раскажува еден свој сон: „Пред неколку години имав сон кој сè уште
го паметам живописно. Се вратив во куќата, каде што како ученик три години живеев во
интернат. Прво еден пријател ме водеше низ просториите кои ми се познати од детството.
Но, тогаш за време на мојот сон влеговме во други простории кои никогаш не сум ги видел −
пространи, убави, исполнети со светлина. На крајот, дојдовме до мал, темен параклис со
златни мозаици што сјаеа од светлината на свеќите. ʽКолку чудно − му реков на мојот
придружник: Толку долго живеев тука, а сепак не знаев дека постојат овие простории.ʼ Тој
одговори: ʽСекогаш е така.ʼ Се разбудив, и ете, тоа било сон.‟39
Иронијата на раскажаниот сон на митрополитот Калистос е во тоа што, сонот не е фантазија,
како што тој сигурно осознава кога вели: „Има толку многу нешта што ние сѐ уште треба да
ги истражиме.‟ За него е јасно а, се надевам и за нас, дека „овие простории‟ кои сѐ уште не
ги знаеме, може да станат присутни за нас како возрасни, иако не сме ги знаеле како деца.
37

Божјата моќ да формира и да заштитува личност во женска утроба е утврдена традиција на Стариот Завет.
Забележете дека на Еремија му било речено: "Пред да те обликувам во утробата, Јас те познав, и пред да
излезеш од утробата, те посветив;..." (Еремија 1:5). Овој благослов е особено силен во книгата на Исаија: "Господ
Ме повика уште од утробата, од мајчината Ми утроба го нарече името Мое" (Исаија 49: 1, сл 43:24). Во белешка
од новата американска Библија се вели дека: "Бог го создал народот Израел исто како што како што го создал
првиот човек" (Исаија 43:1, cf. 49:5). Ова создавање на некоја личност или на некоја група, носи одговорност:
"Луѓето што ги создадов за Себе, ќе ја објават Мојата пофалба” (Исаија 43:21).
38
“How to read the Bible,” во The Orthodox Study Bible (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2008), стр. 1765.
39
“How to Read the Bible,” во The Orthodox Study Bible, стр. 1759.
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„Секогаш е така‟: можеме да растеме, во себе, во нашата љубов кон Господа и кон
Богородица и во нашата љубов кон другите. Можеме да станеме посилни Православни
христијани со подлабока вера, втемелени во нашето разбирање на Воплотувањето и на
животот на Богородица.
Па, како може секој од нас возрасните да продолжи да ги истражува овие „нови простории,‟
со нивната можност да ги внесат Воплотувањето и Богородица подлабоко во нашиот живот?
Во претходното предавање го спомнавме согледувањето на Владимир Лоски дека света
Марија ја позајмила „нејзината човечка природа‟ за да го овозможи Воплотувањето, така
што стана образец за своето обожение. Тоа е вистина, но и ние можеме да го живееме
Воплотувањето: Бог има намери за и во секој од нас што сака да ги оствари. Подлабокото
разбирање на животот на Богородица и на Литургијата со нејзините празници води до
подлабока свесност за тоа; како може и ние да бидеме дел од Воплотувањето.
Како што е наведено во Протоевангелието на Јаков, родителите на света Марија, Јоаким и
Ана, ја посветиле на Бога и служење при Храмот.40 Во Православното предание, најраните
спомени за Дева Марија се за неа како мало дете, на возраст околу три години, со свеќи
околу неа. Библиските и преданиските извори укажуваат дека Марија сакала да го разбере и
потврди тоа посветување. Сепак, нејзиното прифаќање на надежите на нејзините родители и
нејзиното сопствено трагање не довеле до откажување од нејзината личност или жртвување
на нејзините таленти.
Како што веќе рековме за Богородица, така и секој од нас е роден со склоност кон грев.
Сепак, исто така, важно е да се има предвид и дека не треба да грешиме; Бог ни дава
навистина слободна волја. Рускиот православен пијанист и диригент Владимир Ашкенази
истакнал дека сите имаме различни дарови, но без оглед на даровите што ги наследуваме
генетски и од нашето детство, треба да вежбаме за да ги усовршиме тие дарови.41 Неговите
согледувања за сопствениот музички живот се релевантни за тоа како да пристапуваме кон
нашиот живот: несоодветно е да бараме слава, ниту да мислиме дека имаме големи дарови и
дека сите околу нас треба да знаат за тоа. Напротив, клучот на животот за Ашкенази, а се
надевам и за секој од нас − е длабокото смирение.42 Ако, како возрасни го стекнеме и
задржиме смирението, тогаш може да бидеме отворени за Божјите цели, исто како што беше
Дева Марија – дури и кога, ниту таа, ниту ние, не ја знаеме полнотата на тие цели. Самиот
живот нè предизвикува, исто како и Дева Марија, а според нејзиниот пример и ние можеме
да живееме со смирение.

40

Види: http://ministries.tliquest.net/theology/apocryphas/nt/protevan.htm , гл. 1-7
Говор од Владимир Ашкенази, Liverpool Philharmonic Hall, 7. 10. 2010 год. Ашкенази, исто така, рекол: „Ако им се
допаѓате на луѓето, им се допаѓате; ако не им се допаѓате, не грижете се за тоа.” Еден христијански советник
рекол: „Ние нема да се грижиме за тоа, што другите луѓе мислат за нас, ако сфатиме колку малку тие
размислуваат за нас.” Со други зборови, повеќето луѓе се презафатени со својот живот, за да расудуваат; како
треба ние да го живееме нашиот живот.
42
Завршната песна на Дантеовиот Paradiso (од Божествена комедија) како централно го нагласува смирението на
Марија, кое ја оспособило да ја исполни Божјата волја при Воплотувањето: „Богородица Мајка... посмирена и
повозвишена од кое било друго создание... Ти си таа што ѝ даде на човечката природа толку многу смирение што
нејзиниот Творец не го презре Неговото создание.” (Programme Note, “The Sixteen: A Mother’s Love: Music for
Mary”, Bridgewater Hall, Manchester, 8. 10. 2010 г.) Види: www.online-literature.com/dante/paradiso за Canto XXXIII.
41
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Eschatology and the Kingdom of God Part 1
ЕСХАТОЛОГИЈАТА И БОЖЈОТО ЦАРСТВО
(ДЕЛ 1)
1. Вовед: Кога е тоа „наскоро‟?
Зборот „есхатологија“ значи проучување на последните нешта (грчкиот збор: ἔσχᾰτος значи:
последен). Самиот збор е современа ознака која во средината на XIX век ја воведоа
библиските научници „во обид да опфатат цела низа идеи што преовладувале во древната
теологија, особено во апокалиптичната мисла.‟1 Есхатологијата може да се фокусира на
различни перспективи – на последните настани, смртта, Божествениот Суд, крајот на
времето или крајот на светот, поврзани со апокалипсата (грчки збор за „откровение,
откривање‟). Основниот библиски увид е од првиот стих од последната книга од Библијата −
Откровение, во кое св. апостол Јован го изложува „Откровението на Исус Христос, што Бог
му го даде за да ги покаже на Неговите слуги [т.е. сите верници], работите што наскоро
треба да се случат‟ (Откр 1,1).
Клучниот збор во тој стих е „наскоро.‟ Во раната Црква и писателите на Евангелието и
повеќето други книги од Новиот Завет предвидувале дека Божјото зацарување на Земјата е
неизбежно со доаѓањето на Месијата, Исус Христос. На пример, св. апостол Марко, пишувајќи
во 50-тите или раните 60-ти години (I век), го сумираше тоа предвидено владеење во
почетното поглавје од своето Евангелие: „Времето е исполнето и Божјото царство се
приближи; покајте се и верувајте во Евангелието‟ (1,15). Сепак, во времето на пишувањето
на Второто Петрово послание, најверојатно помеѓу 65 и 68 год.,2 отсуството на παρουσία
(парусиа, односно очекуваното појавување на Христос на крајот на времето) било оправдано
од идејата дека „Господ не доцни со своите ветувања... туку е трпелив кон вас, не сакајќи
никој да загине, туку сите да дојдат до покајание‟ (2 Петр. 3,9). Книгата Откровение,
напишана од св. апостол Јован,3 во исто време со Второто Петрово послание, или можеби
уште пред 95 година, завршува со Христовото тврдење: „Да, ќе дојдам скоро‟ (Откр 22,20).
Конечно, оваа книга е неодвоив дел од литературниот жанр на апокалиптичните списи, во
кој времето е надминато (transcended).
2. Царството Божјо: Суштината (crux) на православната христијанска есхатологија
Римокатоличкиот библиски изучувач, отец Рејмонд Е. Браун, со право забележува дека:
„Новозаветната христијанска апокалиптика се разликува од еврејската апокалиптика од
истиот период во тоа што новата ера веќе започнала заради доаѓањето на Христос.‟4 Секако,
разликите меѓу еврејските и ранохристијанските апокалиптични текстови се добро
нијансирани. На еврејската страна, „еврејската надеж за Божјото владеење на земјата што се
пројавува во овој свет‟ паднала во очај; и наместо тоа „очекуваат царство од
трансцендентен вид кое може да биде воспоставено само како резултат на Божествено
втурнување во сегашниот поредок за да го порази со сите негови зла.‟5 На христијанската
страна, апокалиптиката сè уште ги има своите корени во Старозаветното Пророштво, во кое
и пророкот и читателот се „воведуваат во небесната судница каде што се сретнуваат во
Божјото присуство и им е претставен таинствениот план на Бога‟ (Амос 3,7,1 Цар 22,19-23,
Ис 6)6, но во книгата Откровение, самиот Христос кој е „Цар на царевите и Господ на
1

John Anthony McGuckin, The Westminster Handbook to Patristic Theology (London: Westminster John Knox Press,
2004), стр. 122-124; A. T. Hanson, “Eschatology” in Alan Richardson & John Bowden (Eds.), A New Dictionary of
Christian Theology (London: SCM Press, 1983), стр. 183-186.
2
Овој датум, малку пред мачеништвото на св. ап. Петар во времето на императорот Нерон, е потврден од
библиските белешки во Тhe New American Standard Bible (NASB), која што ја отфрла 120 год., предложена од
Хенсон (стр.184). Види Zondervan NASB Study Bible (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1999), стр. 1820.
3
The NASB го отфрла гледиштето на Дионисиј дека Откровението го напишал некој презвитер Јован, бидејќи
“надворешните докази преовладуваат со поткрепа на традиционалното гледиште.” стр. 1846.
4
Brown, An Introduction to the New Testament (New York: Doubleday, 1999), стр. 775.
5
Christopher Rowland, “Apocalyptic”, in Richardson & Bowden, A New Dictionary of Christian Theology, стр. 29.
6
Brown, An Introduction to the New Testament, стр. 775.

84

господарите‟ (Откр 19,16), владее од „големиот бел престол‟ (Откр 20,11) и прогласува:
„Ете, Јас правам сѐ ново‟ (Откр 21,5).
Додека Евреите од првите два века биле соочени со уништувањето на Ерусалим во 70-тата
година, неуспешниот бунт на Симон Бар Кохба во 135 год. и нивното погрешно согледување
дека вистинскиот Месија не дошол, првите христијани се соочиле со слично мачно искуство –
со сознанието дека Христос не се вратил толку брзо, колку што се очекувало. Првично,
првите христијани биле убедени дека „царското владеење на Бог секако е присутно во ликот
на Царот − Месија‟, но тие исто така верувале дека Божјото владеење „ќе биде целосно
пројавено дури на крајот.‟7 Оваа напрегнатост помеѓу сегашните и идните аспекти на
Царството Божјо‟ се одразува во речиси секој период од христијанската историја.‟8 Од една
страна, „веста за близината на Царството станува лајтмотив за Христовото проповедање‟,
што ги предизвикува Неговите слушатели (и во раната Црква и низ историјата) да ги
променат своите животи; а Христос, исто така, им кажува на своите ученици (и нам) дека
Царството „ќе достигне полнота дури во есхатонот, при Неговото второ доаѓање‟ (Лк 22,2930).‟9
Оваа напрегнатост помеѓу сегашните и идните аспекти на Царството Божјо е парадоксална и
централна за православната христијанска вера. Како што вели отец Александар Шмеман:
„Како христијани веќе го поседуваме она во што веруваме. Царството сѐ уште не е дојдено, а
сепак, Царството што ќе дојде е веќе меѓу нас. Царството не е само нешто ветено, туку
нешто што можеме да го вкусиме овде и сега... [Ние] живееме во времето преку она што е
надвор од времето; живееме преку она што сè уште не е дојдено, но кое веќе го познаваме и
поседуваме.‟10
Така, самата идеја за Царството Божјо заради кое се живее во сегашноста, а кое ќе дојде во
иднина, е суштината на Православната христијанска есхатологија. Разврската е тоа, дека сé
уште нема разврска.
3. Протестантските забуни за есхатологијата
Епископот Иларион (Алфеев) со право смета дека есхатологијата е „основна за [современата
православна] црква.‟11 Сепак, тој изложува сфаќање за есхатологијата што е многу различно
од она што го застапуваат многу евангелистички и либерални протестанти, кои понекогаш
покажуваат неправилно разбирање на есхатологијата, што можеби до одреден степен се
провлекува на некои места и во современото Православие. Во правилното Православно
поимање на есхатологијата: „...мораме да забележиме дека есхатологијата е област на
прашања, а не на одговори; на тајни, а не на очигледното; на надежи, а не на последни,
завршени тврдења. Голем дел од она што се однесува на идната судбина на светот и на
човештвото ни се открива во Светото Писмо и во Преданието на Црквата, но многу нешта сè
уште остануваат во скриените длабочини на Божјите тајни.‟12
Ова апофатично сфаќање на есхатологијата е соодветно, дури неопходно, особено во
контекст на отфрлање на евангелистичката и пиетистичка, претерана возбуда за Царството
Божјо и за крајот на светот.
Мартин Лутер и Џон Калвин сметале дека Римокатоличката црква се видела себеси како
остварување на Царството Божјо на земјата; и силно ја отфрлиле идејата дека Царството
„треба да биде поистоветено (identified) со самата видлива црква или со владеењето на
Христос над поединечниот верник.‟13 И пиетистите и евангелистите верувале дека, како
7

Eric J. Sharpe, “Kingdom of God”, in Richardson & Bowden, стр. 317-318.
Sharpe, стр. 317.
9
Bishop Hilarion Alfeyev, “Eschatology”, in Mary B. Cunningham & Elizabeth Theokritoff (Eds.), The Cambridge
Companion to Orthodox Christian Theology (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), стр. 108.
10
“Liturgy and eschatology”, Sobornost 7.1 (1985), стр. 243-245; цитирано од Алфеев, стр. 108.
11
стр. 107.
12
стр. 109.
13
Sharpe, стр. 317 за сите цитати во овој параграф.
8
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евангелистични (т.е. мисионери), индивидуалните христијани би можеле да „работат за
доаѓање на царството‟ така што ќе ги наведуваат луѓето да бидат „нови граѓани на
ʽцарството на Христос.ʼ Откако била отфрлена идејата дека Царството Божјо е „целосно во
рацете на Бога, како дар на благодатта,‟ Имануел Кант (1724-1804), Фридрих Шлаермахер
(1768-1834) и Албрехт Ричл (1822-1889), можеле да инсистираат на тоа дека царството било
поврзано со „идеални човечки односи на земјата‟, што „го отворило патот за секуларизација
на идејата за царството во смисла на поимите за напредок, развој, еволуција и материјален
просперитет.‟ Еден вид библиско толкување, наречено: диспензационализам, потекнува од
Џон Нелсон Дарби (1800-1882) и Плимутските браќа, кои го поделиле човечкиот живот на
земјата во седум периоди (dispensations), што довело до понатамошни забуни, особено околу
значењето на врзувањето на сатаната за 1000 години.14
Друг значаен елемент во протестантското есхатолошко размислување беше објавувањето и
следните контроверзи за вредноста на Тајната на Царството Божјо (The Mystery of the
Kingdom of God, 1901, преведена на англиски, 1914) и Потрагата по историскиот Исус (The
Quest of the Historical Jesus, 1906, преведена на англиски, 1910 ) од Алберт Швајцер. Швајцер
им понудил лажен избор на христијаните од XX век; или да прифатат дека историскиот Исус
го очекувал и го објавил крајот на светот или „да се вратат на речиси тотален скептицизам
за животот и значењето на Исус.‟15 Теологијата на Швајцер била опширно оспорена во 1930тите со „разбраната есхатологија‟ од К.Х. Дод, заснована на „верувањето дека Исусовите
спомнувања за Божјото Царство означувале сегашна стварност, а не идна апокалипса.‟16
Сепак, скептицизмот за историската вредност на Синоптичките Евангелија, како и за идејата
дека Царството Божјо е само идеално човечко општество се застапени меѓу многу
протестантски научници и верници.17
4. Православна есхатологија: врамнотежување на универзално-историските и
личните димензии
Постојат две димензии на есхатологијата во христијанската теологија: едната е лична, а
другата − универзално-историска. Личната есхатологија не е поврзана само со смртта и
судбината на човекот по смртта, туку и со сознанието дека Царството Божјо е опит кој е
„достапен‟ за човечките суштества во нивниот земен живот.18 Иако е добро да се прави
разлика меѓу нив, различните перспективи; универзално-историската и личната − се
испреплетени и обединети.
Како Православни христијани осознаваме дека есхатологијата е од фундаментално значење
за Црквата, токму поради тоа што се случиле Воскресението и Вознесението.19 Епископот
Иларион смело, но точно вели дека „без есхатолошката димензија, христијанството го губи
своето значење.‟20 На пример, Божествената Литургија не е само сеќавање на минати
14

Види Revelation 20:4; J. C. O’Neil, “Dispensationalism” in Richardson & Bowden, стр. 158; and the Scofield New King
James Study Bible (Carlisle: STL, 1902/1989). Cf. Michael Pomazansky, Orthodox Dogmatic Theology: A Concise
Exposition (Platina, CA: St Herman of Alaska Brotherhood, 2005), стр. 341-344, esp. 344n. Авторитетно споредбено
истражување на хетеродоксните протестантски есхатологии може да се најде во T. L. Frazier, A Second Look at the
Second Coming: Sorting Through the Speculations (Chesterton, IN: Conciliar Press, 1999).
15
Hanson, стр.184-185. За повеќе мaтeријал види: https://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Schweitzer , со неговата
статија за Алберт Швајцер, забележува дека Н.Т.Рајт напишал “сеопфатно разрушување” на ставот на Швајцер во
Jesus and the Victory of God: Christian Origins and the Question of God (London: SPCK, 1996). За поумерена проценка
на теологијата и животот на Швајцер, види во: F. L. Cross & E. A. Livingstone’s Dictionary of the Christian Church
(Peabody, MA: Hendrickson, 2007), p.1469-1470.
16
See: http://en.wikipedia.org/wiki/C._H._Dodd .
17
Hanson, стр. 184-186; Sharpe, p.318).
18
Епископот Иларион ја прави оваа разлика помеѓу личните и универзалните / историските толкувања на
есхатологијата од N.A. Berdyaev, “Eschatological metaphysics”, во Berdyaev’s The Kingdom of the Spirit and the
Kingdom of Caesar [in Russian] (Moscow: Respublika, 1995), стр. 277. Сепак, личната димензија на Берѓаев се
однесува само на "прашањата во врска со смртта и судбината на човекот по смртта", додека ова предавање го
следи епископот Иларион, кој нагласува дека есхатолошките ‘последни времиња’ започнуваат со првото доаѓање
на Христос и со Неговото проповедање на земјата” (стр. 108).
19
Види Bishop Hilarion, стр. 107.
20
стр. 107.
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настани (Тајната Вечера, Страдањето, Смртта и Воскресението на Спасителот), како што е за
протестантите, туку „учество во идната стварност‟ на Христовото Царство, „кога времето е
преобразено во вечност.‟21
Во Православната догматска теологија: кратко изложување, протопрезвитер Михаил
Помазански ја разгледува христијанската есхатологија од седум библиско-поддржани
перспективи:
(1) посебниот суд за судбината на луѓето по смртта до Општиот Суд; (2) знаците за
близината на Денот на Второто доаѓање на Господ и Последниот Суд; (3) Второто доаѓање на
Синот Човечки (т.е. Христос); (4) Воскресението на мртвите; (5) крајот на светот; (6)
општиот Суд; и (7) Царството на славата.22
Неговата сеопфатна анализа е малку обесхрабрувачка, но е добар противотров за серијата
книги Left Behind (Оставени), особено кога анализата на отец Михаил е поврзана со
есхатолошките согледби на св. Исак Сириски, монах од VII век.
Прво, посебниот суд се однесува на она што се случува со луѓето откако ќе умрат, па до
Последниот Суд при Второто Доаѓање на Христос.
Кога човекот ќе умре, душата се одвојува од телото; бидејќи душата е бесмртна. Отец
Михаил истакнува дека „состојбата на душата по смртта, според јасното сведочење на
Божјото Слово, не е несвесна, туку свесна‟; и тој ја цитира параболата за богатиот човек и
Лазар, со молбата од богатиот човек во име на неговите пет браќа кај Авраам (Лк 16,19-31),
како и стихот во Посланието до Евреите 9,27, кој сведочи дека „на луѓето им е определено
да умрат еднаш, а потоа – суд.‟23 Овој посебен суд следи по смртта на човек, но не е сосема
јасно како се случува тој суд.24 Ангелите учествуваат, бранејќи го штотуку починатото лице
од „темните сили (кои) сакаат да ги проголтаат оние што се духовно слаби‟ и душата чие
тело тукушто починало има „посебна потреба‟ да биде „поддржана со молитва од живите
членови на Црквата.‟25
Православната црква не го признава учењето на Римокатоличката црква дека по смртта
секоја душа оди во чистилиште, каде што се чисти пред да замине на небото, но има некои
сличности со учењето на посебниот суд.

Посланието на Источните Патријарси за Православната вера, засновано на Исповеданието на
Православната вера, составено од патријархот Ерусалимски Доситеј и одобрено на
Ерусалимскиот Собор во 1672 година, гласи:

„Веруваме дека душите на упокоените се во состојба на блаженство или мачење според
нивните дела. Откако ќе бидат одвоени од телото, тие веднаш преминуваат во радост или во
тага и болка; сепак, тие не чувствуваат ниту целосно блаженство, ниту целосно мачење.
Целосното блаженство или целосната мака секој ги добива по Општото Воскресение, кога
душата повторно ќе биде обединета со телото во кое живеела со доблест или со порок.‟26
Во Православното учење, има некоја смисла дека судот по смртта е процес кој не е завршен
до Второто доаѓање на Христос, но она што се случува со душата веднаш по смртта не е
јасно.

21
22

стр. 109, 119.

Orthodox Dogmatic Theology: A Concise Exposition ( Platina, CA: St Herman of Alaska Brotherhood, 2005), стр. 332354.
23
стр. 333.
24
Отец Михаил ја истакнува важноста на "митарствата" на кои душите се соочуваат и отплаќаат за своите гревови
на земјата, но бидејќи овој став нема библиска основа и е со ограничено, контроверзно сведоштво во
Преданието, овој пристап не е изложен во ова предавање. Види стр. 334-335 во Помазански или целиот текст Life
after Death: A Description of the First Forty Days after Death од св. Јован (Максимович) на:
http://www.orthodox.net/articles/life-after-death-john-maximovitch.html.
25
Pomazansky, стр. 334.
26
Par. 18; цитирано од Pomazansky, стр. 335,345.

87

Во Животот по смртта: Опис на првите 40 денови по смртта, Св. Јован (Максимович)
Шангајски и Санфранциски (1896-1966) го нуди следниот важен духовен совет:
„Секој од нас кој сака да ја покаже својата љубов кон покојните и да им укаже вистинска
помош, најдобро може да го направи тоа преку молитва за нив и особено со нивното
споменување на [Божествената] Литургија, кога честичките кои се одделени за живите и за
мртвите се ставаат во Крвта на Господа со зборовите: ʽИзмиј ги, Господи, од гревовите оние
што овде се спомнати со твојата драгоцена Крв и по молитвите на Твоите светии.ʼ
Ние не можеме да направиме ништо подобро или поголемо за мртвите отколку да се молиме
за нив, споменувајќи ги на Литургијата. Тоа за нив секогаш е потребно, а особено во текот
на овие четириесет денови кога душата на починатиот е на својот пат кон вечното
блаженство. Телото тогаш не чувствува ништо: не ги гледа своите блиски кои се собрани, не
го чувствува мирисот на цвеќињата, не ги слуша погребните говори. Но, душата ги чувствува
молитвите што се принесуваат за неа, благодарна е на оние што се молат и е духовно блиска
со нив.‟27
Што и да се случува со душата на посебниот суд, молитвата од оние што живеат за оние кои
штотуку починале, секако е соодветна.
Второ, не е наше да го знаеме точното време на Второто доаѓање (Дела 1,7); и ако го
паметиме овој совет, многу човечки забуни ќе бидат спречени. Сепак, постојат многу знаци
кои се дадени во Библијата за близината на Второто доаѓање и Страшниот суд, особено во
24-тата глава на Евангелието според Матеј, како и во Второто послание до Солунјаните (2,311), Даниил (7-11) и Откр (11-13).28 Тогаш е соодветно да „одржуваме во будност‟ токму
затоа што „не знаеме кога ќе дојде одреденото време‟ (Мк 13,33), или, како што св. Исак
Сириски искажува таков став, цитирајќи го свети Ефрем во 4 век:
„Ние треба да ја направиме нашата душа како подготвен брод кој не знае кога ќе ве задува
поволен ветер, или како станар кој не знае кога сопственикот ќе му даде наредба да си
замине... [Треба] да сме подготвиме однапред, пред доаѓањето на тој одлучувачки ден, тој
мост и таа врата кон новата епоха.‟29
Вистинската „нова епоха (new age)‟ е она со што се соочуваме после смртта во светлината на
Христовото Воскресение, а не како што многумина претпоставуваат за окултни, мистични,
астролошки или други фантастични појави. Овие современи опсесии се демонски
фалсификати на Божјото Царство и многумина воведоа во заблуда.
Темата на одржување на будноста за Второто доаѓање не е некакво бедно прикривање на
неуспехот на Исус Христос дека ќе се врати бргу, како што тврди Хансон.30 Постои цврста
монашка традиција на „созерцување на идниот свет‟ во која, според зборовите на св. Исак
Сириски, се твори молитва „со смирено покајание‟ во обид да се одржува во душата
„постојаното паметење на Бога.‟31
Епископот Иларион вели дека: „Преодниот карактер на човечката природа, според Исак, е
првата мисла која потекнува од Бога во човечката личност и создава во него [или неа] добра
основа за начинот кој води кон длабоко (profound) созерцание.‟32
Според св. Исак, „загриженоста за Божјиот суд‟ е „постојана потрага по неговиот спокој,‟
поврзана со свеста дека, заради нашата човечка природа, „секогаш ќе бидеме несовршени.‟33
27

Види: www.orthodox.net/articles/life-after-death-john-maximovitch.html .
Види Pomazansky, стр. 335-337.
29
Цитирано од Hilarion Alfeyev, The Spiritual World of Isaac the Syrian (Kalamazoo, MI: Cistercian Publications, 2000),
стр. 270.
30
Види Hansen, стр. 184.
31
Цитирано од Hilarion Alfeyev, Isaac the Syrian, стр. 271.
32
стр. 270. Епископот Иларион го парафразира свети Исаак: "Секоја вечер, пред спиење, треба да се потсетиме
на смртта, со мислата дека оваа ноќ може да биде последна." Молитвата на Св. Исак нѐ предизвикува: "Кога ќе
одиш кон својот кревет, речи му: "Оваа ноќ, можеби ќе бидеш мој гроб, кревету; зашто, не знам дали вечерва,
наместо минливот сон, мој ќе биде вечниот сон на смртта?’”(стр. 270-271).
28
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Заради нашите несовршености и „телесни грижи,‟ „есхатолошкото созерцување на нештата
од идниот век е извор на духовно преродување и обновување.‟34 Св. Исак ги сумира
разлозите за размислување за близината на Второто доаѓање и последниот Суд со главниот,
директен повик до секој од нас да растеме во нашата православна вера и живот:
„Почетокот на обновување на внатрешниот човек се состои, значи, во созерцувањето и
постојаното размислување за настаните што доаѓаат. На тој начин, личноста, малку по малку
се прочистува од вообичаената расеаност по земните нешта; тој [или таа] станува како змија
која ја соблекува својата стара кожа и се обновува и подмладува. Така, колку што телесните
мисли и грижата за нив се намалуваат во умот, соодветно; размислувањето за небесните
нешта и загледаноста во идните нешта, сѐ повеќе нараснуваат во душата. Радоста од
служењето на тие нешта ги надминува и надјакнува задоволствата од телесните мисли.‟35
Ова е „обновување на внатрешниот човек‟ со прилично различен фокус од современата
„обнова‟ или идејата дека блискоста со Христос води до материјален напредок. Со
соблекувањето на нашата „стара кожа‟ од фокусирањето на „земните нешта‟, Православната
есхатолошка перспектива попрво станува добродојдена, отколку заплашувачка, како што ќе
видиме во продолжението за односот меѓу есхатологијата и Божјото Царство.

33
34
35

стр. 271.
Hilarion Alfeyev, Isaac the Syrian, стр. 273.
Hilarion Alfeyev, Isaac the Syrian, стр. 274.
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Eschatology and the Kingdom of God Part 1
(ДЕЛ 2)
Во ова предавање продолжуваме да ги проучуваме седумте теми на Православната
христијанска есхатологија на отец Михаил Помазански за Царството Божјо.

Трето, целите на Второто Христово доаѓање се многу различни од оние на Неговото прво
доаѓање. Додека при Неговото прво Доаѓање, Христос „се смири‟ со тоа што стана човек и

„беше послушен до смрт и тоа смрт на крст‟ (Мт 1 и Флп 2,8), при Неговото Второ Доаѓање
Христос ќе дојде „на небесни облаци со сила и голема слава‟ (Мт 24,30). Додека при Неговото
Прво Доаѓање Христос „не дојде да му служат, туку да служи и да го даде својот живот како
откуп за многумина‟ (Мт 20,28), „не да го суди светот, туку светот да биде спасен преку него
(Јн 3,17), при Неговото Второ Доаѓање Христос „и тогаш ќе му даде секому според делата
негови.‟ (Мт 16,27) и „тој ќе му суди на светот во праведност‟ (Дела 17,31). Затоа, Второто
Христово Доаѓање треба да се смета за „најголем иден настан на светската историја.‟1
Митрополитот Иларион вели дека „главниот фокус на христијанската есхатологија е второто
доаѓање на Христос‟ но, исто така, забележува дека постојат противречни одговори за Второто
Доаѓање.2 Од една страна, постои „дух на радосно очекување на Христовото Доаѓање‟ како
„барање и забрзување на доаѓањето на денот Божји‟, изразено во крикот на првите
христијани, Мараната, „Господи, дојди‟ (1 Кор. 16,22, Откр. 22,20); но исто така, постои и
загриженост за страшните настани што ќе претходат пред Второто доаѓање, особено за
борбата со Антихристот (1 Јн 2,18-19; 2 Сол. 2,8-9; Откр 11,7, 13,1-18, 17,1-20,15). Во оваа
борба меѓу „доброто‟ и „злото‟, важно е да се памети дека „главниот лик на второто Доаѓање
ќе биде Христос, а не Антихристот‟ и дека Второто Доаѓање „нема да биде момент на пораз,
туку величествен настан на Божјата слава.‟3
Можеби еден од разлозите; зошто христијаните се толку збунети од есхатологијата? − е тоа
што тие се фокусираат на она што ќе се случи пред Второто Доаѓање, наместо да бидат
восхитени од плодовите на Второто Доаѓање − Општото Воскресение на мртвите, Судот и
замена на светот со Царството на славата. Уредниците на New American Study Bible укажуваат
на тоа, дека при разгледувањето на книгата Откровение треба да ја согледаме „нејзината
целосна порака‟, а „да се спротивставиме на искушението да бидеме обземени од деталите.‟4
Без сомнение, ова е поздрав пристап, отколку да ги следиме 16-те романи Оставени (Left
Behind), но таквиот став во значителна мерка е бегање од соочувањето со личната смрт, како и
со смртта на светот. Кога постои проблем во животот, особено неизбежноста на смртта,
неопходно е да се осознае тој проблем и да се соочиме со него, наместо да го игнорираме.
Четврто, како што пишува св. апостол Павле во Првото послание до Коринтјаните гл. 15,
„воскресението на сите луѓе [и живите и мртвите] следува од воскресението на Христос со
истата очигледна логика, како што смртта на сите луѓе следуваше од смртта на Адам.‟5 Исто
како што Адам го води човештвото во склоност кон грев, така Христос го води човештвото кон
отфрлање на гревот и стекнување вечен живот. Преку Воскресението, Христос ја покажа

1

Види Protopresbyter Michael Pomazansky, Orthodox Dogmatic Theology: A Concise Exposition (Platina, CA: St Herman of
Alaska Brotherhood, 2005), tr. Hieromonk Seraphim Rose, стр. 338-339.
2
Bishop [сега Митрополит] Hilarion Alfeyev, “Eschatology”, in Mary B. Cunningham & Elizabeth Theokritoff (Eds.), The
Cambridge Companion to Orthodox Christian Theology (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), стр. 109.
3
Metropolitan Hilarion, стр. 110.
4
New American Study Bible, стр. 1847.
5
v. 17-23, 47-49; Metropolitan Hilarion, стр. 111.
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Својата способност „да го преобрази телото на нашата понижена состојба во согласност со
телото на Неговата слава, преку силата што Тој ја има да покори сѐ на себе.‟6
Св. Исак Сириски дава интересно толкување на воскресението на мртвите, засновано на
традиционалното и литургиско разбирање на Саботата како симбол на смртта и Осмиот ден
како симбол на воскресението:
„Шесте денови се извршуваат како делување во животот со запазување на Заповедите,
седмиот ден целосно се минува во гробот, а осмиот – во излегување од гробот... Вистинската и
неспоредлива Сабота е гробот кој го покажува и означува совршеното успокојување од
тормозењето на страстите и од делувањето кое спротивно на спокојот. Тогаш Саботата ја
запазува целата човечка природа – и душата и телото. Вистинското воскресение на телото е
кога тоа на неискажлив начин се преобразува во онаа идна состојба, по отфрлањето на секоја
плотска нечистотија... А, таинственото воскресение на телото е кога тоа воскреснува од секој
грев, од којшто тоа било засегнато во земскиот живот и се посветува на превосходното
служење (на Бога).‟7
Така, животот на идниот век за св. Исак е „постојан и неискажлив спокој во Бога,‟ во кој „нема
телесни дејства,‟ а умот на секој човек со восхит го созерцува Бога со „нерасеано созерцание.‟
По општото Воскресение, „човечката природа никогаш не го прекинува нејзиното восхитување
од Бога,‟ бидејќи „како разумот може да се отклони додека ја созерцува убавината на Бога?‟8
Слично на внимателниот став на уредниците на New American Study Bible, отец Помазански
вели дека не можеме да го разбереме целосно „сеопштото Воскресение и настаните што следат
по него‟, бидејќи „ние никогаш не сме ги доживеале во нивниот автентичен иден облик.‟9
Според него, прашањата за точната природа на сеопштото воскресение „не влегуваат во
предметот на догматска теологија, чија должност е да ги скицира точните вистини за верата
заснована на Светото Писмо.‟10
Сепак, во IV век, св. Григориј од Ниса предложи многу длабоко разбирање за тоа како телото и
душата се соединуваат при општото Воскресение:
„Во одговарањето на прашањето каков ќе биде ʽмеханизмотʼ за повторното соединување на
душата со телото при општото воскресение и како душите ќе ги препознаат сопствените тела,
св. Григориј го искажува мислењето дека постои природна, взаемна привлечност помеѓу
душата и телото, привлечност што не престанува дури и по смртта.
Секое тело има свој сопствен облик (είδος), свој изглед што останува во душата како отпечаток
дури и по нејзиното одвојување од телото. При општото Воскресение, душата ќе го препознае
овој είδος и повторно ќе се соедини со своето тело. Притоа, расфрланите честички што некогаш
ја сочинувале материјалната суштина на телото повторно ќе се обединат, исто како што се
спојуваат капките од истурена жива. Епископот на Ниса пишува: „Ако е Божја заповед да се
соединат соодветните делови, самите од себе, со она што е нивно, ова нема да претставува
тешкотија за Оној што ја обновил природата.‟11
И по шеснаесет векови, ова, изгледа, е најмногу што можеме да разбереме за општото
воскресение.
6
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Петто, во Православната есхатологија, крајот на светот е во контекст на очистување на
„целиот материјален и човечки свет‟ од човечкиот грев.12 Фокусот е на обновувањето, та исто
како што „се сее тело душевно‟ а потоа „воскреснува тело духовно‟ при општото Воскресение
(1.Кор. 15:44), св. Симеон Нов Богослов тврди дека „на ист начин и целото создание... по
општото Воскресение... треба да биде повторно создадено (re-created) и да стане некакво
нематеријално и духовно живеалиште.‟13
Библиската основа за ова учење е во Второто послание на св. апостол Петар, гл.3; а
практичниот заклучок е; бидејќи не го знаеме времето на еден таков огромен историски
настан, треба да бидеме „грижливи,‟ така што, кога ќе дојде крајот на светот, Господ да нѐ
најде „во мир, беспрекорни и непорочни,‟ растејќи „во благодат и познание на [Него]‟ (2 Петр
3,15, 3,18). Тоа е секојдневен предизвик, бидејќи растењето во богопознанието бара
значително учење, молитва и литургиска посветеност, во контекст на тоа дека никогаш не
може да знаеме кога ќе ја доживееме Божјата благодат.
Шесто, општиот Суд најдобро се разбира не како настан за кој треба да се плашиме кога ќе
бидеме на умирање, туку како показател за „духовната состојба што човек ја достигнал за
време на неговиот живот.‟14 Гледиштата на Исак Сириски се сумирани со зборовите на епископ
Иларион:
„Последниот Суд е моментот на средба на човечката личност, не само со Бога, туку и со луѓето
со кои бил поврзан за време на неговиот земен живот. Пресудата на Судијата ќе значи дека
личноста; или влегува во Царството Христово заедно со праведниците, или е одвоена од нив.
Оваа пресуда не е нешто повеќе, отколку потврда на состојбата што ја постигнала таа личност
за време на неговиот/нејзиниот живот.
Некој што бил одвоен од своите ближни со неговиот духовен живот, ќе биде одвоен од нив во
животот што доаѓа.‟15
Св. Исак ги истакнува личносните односи, што исто така е очигледно и во „најцелосната слика
за овој Суд,‟ дадена во Светото Писмо, во Евангелието според Матеј (25,31-46) кога „Синот
Човечки доаѓа во Својата слава‟ со „сите ангели со него,‟ седнува на својот престол и „ги
одделува овците од козите.‟16
Традиционалното православно толкување на оваа парабола за општиот Суд е дадено во
Големата вечерна на Месопусна недела: „Откако ги разбравме заповедите на Господа, да
живееме во согласност со нив: да нахраниме гладни, да дадеме пиење на жедни, облека на
оскудни, да најдеме прибежиште за странци, да посетиме болни и затвореници, та кога ќе
дојде Судијата на целиот свет да ни каже: Дојдете, благословени на мојот Отец, наследете го
Царството подготвено за вас.‟17
Меѓутоа, овој совет од св. апостол Матеј треба да се толкува внимателно: „Православната
Црква учи дека сите луѓе, без исклучок, ќе застанат на последниот Суд‟ но, христијаните се во
посебно опасна ситуација, бидејќи ќе бидеме „судени со посебна строгост.‟18 Многу јасно е
12
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дека: „Кога ќе се вреднуваат делата извршени за време на нечиј живот, моралните критериуми
ќе се применуваат за сите луѓе без исклучок. Единствената разлика е во тоа што; Евреите ќе
бидат судени според Мојсеовиот закон, христијаните според Евангелието, а незнабожците
според законот на совеста напишан во нивните срца.‟19
Св. Јован Златоуст донесува радикален заклучок: „Ако некој незнабожец го исполни законот,
тоа ќе биде доволно за неговото/нејзиното спасение.‟20 Св. Василиј Велики го претставува
последниот Суд „не толку како надворешен, колку како внатрешен настан: тој ќе се спроведува
првенствено во совеста на секоја личност, во неговиот ум и паметење.‟21 Така, отците го
навеле митрополитот Иларион да смета дека „во православното сфаќање, последниот Суд не е
толку момент на отплата, колку што е победа на вистината. Тој е откровение на Божјата
милост и љубов.‟22
Седмо, вечното Царство Божјо, кое е Царството на славата, по нашата смрт нѐ носи во
„различни степени на блискост со Бога, секого според наша способност за примање на
светлина од Божеството.‟23 Секој човек доживува љубов кон Бога, а нема смисла „хиерархиска
нееднаквост меѓу оние што се спасени.24 Стварноста што ја изрази Исус Христос, дека „во
домот на Мојот Отец има многу живеалишта‟ (Јн 14,2), св. Исак ја толкува со вакво значење:
„...Тој [Исус Христос] не рече дека секоја личност ќе биде ограничена во своето постоење со
посебно просторно живеалиште и со видлив, препознатлив знак на различното сместување на
секој човек. Не така, туку би се рекло дека секој од нас стекнува единствена придобивка преку
едната радост − заедничка за сите, секој според чистината на неговиот вид и способноста на
учениците да го примаат постојаното зрачење светлина од Сонцето.‟25
Оваа состојба на блаженство е, со зборовите на св. апостол Петар; бидување „учесници на
Божествената природа‟ (1 Петр 1,4); и „крајната состојба‟ на човечкото обожение се случува
„само по Општото Воскресение, кога целосната [личност] – со телото и душата − засекогаш ќе
живее во состојбата на обожение, проникната со нестворената Светлина.‟26
Excursus: Сеопшто Спасение?
Самата можност за оваа крајна состојба на човечкото обожение го покренува прашањето; дали
секое човечко суштество може да достигне таква состојба или дали некои луѓе, дејствувајќи со
слободната волја, одлучуваат да ја отфрлат можноста за обожение на човекот и се соочени со
маки во пеколот. Митрополит Иларион објаснува:
„Според многу теолошки и литургиски текстови на Источната Црква, Христос при Неговото
слегување во Адот ги ослободи сите луѓе од Адот − без исклучок. Навистина, Воскресението
Христово го укина Адот; тој веќе не е неизбежен за луѓето и не ги држи под својата власт. Но,
луѓето повторно го создаваат Адот за себе, кога свесно прават грев и потоа не се покајуваат.‟27
Освен тоа, важно е да се направи разлика помеѓу тагата како „бесцелно и задоцнето каење‟ и
покајанието кое е засновано на вистинско „каење за гревовите, придружено со промена на
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умот (ова е буквалното значење на грчкиот збор: μετάνοια), промена на целиот начин на
живот.‟28

Размислувајќи за црковната осуда на некои аспекти на теологијата на Ориген, Митрополит
Калистос се осврнува на прашањето; дали е можно сеопшто спасение:
„Кога на станицата Оксфорд го чекам возот до Лондон, понекогаш одам до најсеверниот дел на
долгата платформа додека не стигнам до известувањето: Патниците не смеат да одат понатаму
од ова место. Казна: 50 фунти. Во разговорот за идната надеж [за спасение на сите], потребно
ни е такво известување:
ʽТеолозите не смеат да продолжат понатаму од ова место.ʼ Моите читатели нека изнајдат
соодветна казна. Несомнено, грешката на Ориген беше тоа, што се обиде премногу да каже.
Тоа е грешка на која повеќе се восхитувам, отколку што ја мразам, но, сепак, тоа било грешка.
Нашето верување во човечката слобода значи дека немаме право категорично да тврдиме:
Сите мора да бидат спасени. Но, нашата вера во Божјата љубов ни дава смелост да се
надеваме дека сите ќе бидат спасени.‟29
Мора да се грижиме да не ја напуштиме платформата до патеката по која пристигнува возот на
ереста, но можеби е прифатливо да се каже дека човеквото обожение, во крајна линија, е
можност за секој од нас.
Заклучок: Дали можеме да го достигнеме Царството Божјо сега?
Никој од нас во овој живот не може да го достигне Царството Божјо во смисла на Царство на
славата за кое се надеваме дека нѐ очекува по нашата смрт и при второто Доаѓање на Христос.
Кога Христос им рекол на своите ученици: „Вистина ви велам, има некои од оние што стојат
тука, кои нема да вкусат смрт додека не го видат Божјото Царство како ќе дојде во сила‟ (Мк
9,1) мислел на фактот дека шест денови подоцна Петар, Јаков и Јован ќе го видат преобразен
пред нив, придружуван од Илија и Мојсеј. Митрополитот Иларион предлага дека ова е „не само
праслика (prefiguration) на вечното блаженство кое сите христијани нетрпеливо го очекуваат,
туку и дека Божјото Царство веќе е откриено, остварено и дојдено.‟30
Малку е веројатно дека некој од нас, додека сме живи, ќе го види Христос преобразен, но
можеме да го доживееме Царството Божјо како редовен настан во нашиот живот, целосно
учествувајќи во Божествената Литургија:
Зборовите на евхаристиската молитва ги поставува во една трајна низа настаните што се
случиле во минатото и што ќе се случат во иднина: „Ти нѐ воведе во постоење од ништо и кога
паднавме, повторно нè подигна. Не престана да правиш сè, додека нѐ вознесе на небото и ни
го даде твоето идно царство.‟ Царството Божјо е „иднина,‟ но истовремено тоа веќе ни е
дадено. Литургијата веќе ги вознесува луѓето на небесата; таа веќе е „небо на земјата.‟31
Сите ние можеме доволно да разбереме од Православната есхатологија за да го достигнеме
Божјото Царство сега.

28

Metropolitan Hilarion, стр. 114.
“Dare We Hope for the Salvation of All” во The Inner Kingdom, Crestwood, NY: SVSP, 2001, стр. 193-215). Митрополитот
Антониј Сурожски се согласува со Митрополитот Калистос: "Сигурноста на спасението на сите луѓе не може да биде
сигурност на верата, бидејќи нема јасни тврдења за тоа во Светото Писмо што би послужиле како доказ, но може да
биде сигурност на надежта, знаејќи го Бога каков што го познаваме, имаме право да се надеваме за сите нешта.”
Цитирано од Metropolitan Hilarion, стр. 118.
30
Metropolitan Hilarion, стр. 108.
31
Истакнато во оригиналот, Metropolitan Hilarion, стр. 109.
29
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Прилог: Барањето општествена правда и Преобразувањето на човештвото: Целосно
одговарање на присуството на Света Троица во нашиот живот.
Од овие предавања за Православното христијанско учење ќе биде јасно, дека нашата цел како
човечки суштества на Земјата е лично искупување, како и обновување на целото создание во
Божјата промисла (plan) за вселената. Сепак, исто така е јасно дека за време на нашиот
престој на земјата секој може да се соочи со можности за унапредување на општествената и
економска правда во локален, национален или глобален контекст.
22-та Химна на Рождеството од св. Ефрем Сириски нуди важни упатства за тоа, како да се
обедини потрагата по општествена правда со преобразбата на човештвото, фокусирајќи се на
одговарањето на Присуството на Троица целосно во нашиот живот.
Кетлин Меквеј со свој коментар на 22-та химна од св. Ефрем за Христовото Рождество,
укажува: „Главната тема [овде] е потребата да се знае болеста, за да го цениме Лекарот. Во
случајот на Христовото Доаѓање, болест е идолопоклонството, а исцелението е ослободување
од идолопоклонството...‟32 Св. Ефрем прашува: „Како навистина може да се восхитуваме на
Лекарот, ако некој не слушне и не дознае што беа болките?‟ Тој дава суштински одговор:
„Созданијата биле обожавани, бидејќи обожавателот бил неразумен.
Тој се поклонувал на сè, а Оној што не бил почитуван слезе [и] од сострадание го скрши
јаремот што ја поробил вселената.
Блажен е тој што нѐ ослободи од нашиот јарем!‟
Со други зборови, поклонувајќи се на други човечки суштества и на нивната моќ и влијание
(често насилни) врз другите, создадовме јарем за себе.
Св. Ефрем правилно го гледа ѓаволот како иницијатор на овој уништувачки циклус, што го
прави постигнувањето на општествената и на економската правда на земјата неизмерно тешко:
„Злото знаеше [како] да ни наштети...
Со богатства нѐ осакати, со злато нѐ осиромаши.
Со идолопоклонство ни создаде срце од камен. [Cf. Езекиил 11: 19ф.]
Блажен е Оној што дојде да го омекне!‟
Неговата анализа за тоа, како настанала оваа состојба е предизвикувачка:
„Гревот ги шири своите крилја за да покрие сè
така што, никој не можеше да ја види вистината од горе.
Вистината слезе во утробата [и] гревот е отстранет.
Блажен е Оној што го уништи [гревот] со Неговото раѓање!‟
Св. Ефрем предлага:
„Сезнајниот [Бог] видел дека обожававме созданија.
Тој зеде создадено тело за да нè улови со нашата навика,
со создадено тело да нѐ привлече кон Создателот.
Блажен е Оној што смисли да нè привлече [кон Него]...
32

Ephrem the Syrian: Hymns, translated and introduced by Kathleen E. McVey (New York: Paulist Press, The Classics of
Western Spirituality, 1989), стр. 181 str. 1-3.

95

Ти зеде видливо тело; да ја примиме твојата скриена сила.
Нашето тело стана Твоја облека; Твојот дух стана наша наметка.
Блажен е Оној што беше украсен и нас нѐ украси!...
Ти ни го даде Утешителот...
голема сила слезе на нас...
Дојдете сите и од вашите усти излејте и станете
како вода и извори на гласови; нека дојде Духот на вистината!‟
Во помалку поетски изрази, човечките недостатоци и грешки, личните и заедничките, не можат
да се решат само со човечки средства – неопходно ни е целосното присуство на Света Троица
во нашиот живот.
Митрополит Калистос во Православниот пат напишал за предизвиците со кои се соочува секој
од нас:
„Треба да одржуваме во рамнотежа две комплементарни вистини: без Божјата милост не
можеме да сториме ништо; но без нашата доброволна соработка, Бог нема да направи ништо...
Нашето спасение произлегува од спрегнувањето на два фактора, нееднакви по вредност, но
неопходни: Божествената претприемчивост (initiative) и човечкиот одговор. Она што Бог го
прави е неспоредливо поважно, но исто така е потребно и човечкото учество.‟33
Се надеваме дека овие предавања за Православното христијанско учење го подобрија нашето
разбирање за Божествените иницијативи и за можните човечки одговори.

33

Bishop [сега Митрополит] Kallistos, The Orthodox Way, Rev. Ed. (Crestwood, NY: SVSP, 1998), стр. 112.
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Theosis
ОБОЖЕНИЕ
Библиски и патристички основи
Библиските основи на православното учење за обожението (грч. θέωσις, анг. deification) се
наоѓаат во Второто послание на св. апостол Петар (1,3-11):
„Бидејќи Неговата Божествена сила ни подари сè што е потребно за животот и побожноста, а
преку познавањето на Оној Кој нè повика со Својата слава и совршенство, преку кои ни се
дарувани многу големи и драгоцени ветувања, та преку нив да станете учесници на Божјата
природа, ако се оддалечите од гнилежните похоти на овој свет; затоа, грижејќи се за ова
сестрано, принесете кон верата своја добродетел, а кон добродетелта разум, кон разумот
воздржување, кон воздржувањето трпение, кон трпеливоста побожност, кон побожноста
братољубивост, кон братољубивоста љубов. Оти, ако овие добродетели ги има во вас и се
умножуваат, тие нема да ве остават празни, ниту бесплодни во познавањето на нашиот Господ
Исус Христос. А при кого ги нема, тој е слеп, кусоглед и заборава дека се очистил од
поранешните гревови. Браќа, затоа уште повеќе настојувајте да го зајакнете вашиот позив и
избор, оти, ако го вршите тоа, никогаш нема да погрешите, бидејќи по таков начин ќе ви се
овозможи слободен влез во вечното царство на нашиот Господ и Спасител Исус Христос.‟
Историчарот Евсевиј и раните црковни отци едногласно ја прифатиле каноничноста на Првото
послание на св. апостол Петар, меѓутоа имало значителни сомневања кај црковните отци, дали
ова послание навистина го напишал апостолот Петар? До времето на св. Бид (673-735)
автентичноста на Второто послание на св. апостол Петар била широко прифатена, според
толкувањето на св. Бид: „преку знаењето на нашиот Господ и Спасител Исус Христос доаѓаме до
разбирање на тајните на Неговото Божество преку кое сме спасени.‟1
Треба да се забележи дека неколкумина отци од раната Црква, вклучувајќи ги Ориген (род.185)
и св. Амвросиј (333-397), силно ја поддржале важноста на пораката од Второто послание на св.
апостол Петар (1,3-11) за тоа, како да се живее христијанскиот живот. На пример, св Амвросиј
сосема јасно напишал во своите писма до свештениците:
„Факт е дека Бог го направил човечкиот род учесник на Божествената природа, како што читаме
во Второто Послание на Петар. Тој ни подарил врска (relationship) со Него и ние имаме разумна
природа која нè прави способни да го бараме она што е Божествено, што не е далеку од секој од
нас, во кого живееме и сме и се движиме.‟2
Врамнотежениот увид на св. Илариј од Арлес (401-499) стана Предание на Црквата: „Исто како
што Бог излезе од Својата природа за да стане учесник (a partaker) во нашето човештво, така
1

St Bede, On 2 Peter, цитирано од Gerald Bray (Ed.), Ancient Christian Commentary on Scripture, New Testament XI
(Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2000), стр. 132. За авторството на 2.Петрово послание, види Bray, “Introduction
to the Catholic Epistles,” стр. xix-xxi.
2
Letters to Priests 49, цитирано од Bray, стр. 132. Разликите меѓу префинетитот грчки јазик од 1.Петрово и грубиот
јазик на Петар можеби се поврзани со фактот дека ап. Сила се распознава во завршните реченици на 1.Петрово како
писар, но не и во 2.Петрово.
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ние сме повикани да излеземе од нашата природа за да станеме учесници на Неговото
Божество.‟3 За можноста од постојано напредување во овој личен пристап кон обожението, св.
Бид вели:
„Колку е поголемо твоето познание (knowledge) на Бога, толку повеќе ќе ја разбираш
величината на Неговите ветувања. Кога Бог нè благословува, Тој го менува нашето битие, така
што она што сме биле по природа е преобразено со дарот на Неговиот Свет Дух, за да можеме
навистина да станеме учесници на Неговата природа.‟4
Ова не е невозможна цел, бидејќи според зборовите на блажениот Теофилакт, архиепископ
Охридски (1050-1108): „Благодатта и мирот се средства со кои Бог ни дава сѐ што е потребно за
да живееме побожен живот.‟5
Блажениот Теофилакт, исто така, јасно укажа на редот по кој можеме да ги примиме благодатта
и мирот. Во неговото Толкување на Второто Петрово послание, за оваа прва глава, тој пишува:
„Петар овде го наведува редоследот во напредувањето. На прво место е верата, бидејќи таа е
основа и потпора на доброто. На второ место е добродетелта т.е. делата, зашто без нив, како
што вели апостолот Јаков: ʽверата е мртваʼ (Јк 2,26). Понатаму знаењето. Какво знаење? Знаење
на скриените Божји тајни, кое не е достапно за секого, туку само за оној што постојано прави
добри дела. Потоа воздржанието (self-control). И тоа е неопходно за оној што достигнал до
означената мера, за да не се возгордее со величиината на дарот. Бидејќи при краткотрајно
воздржание не може да се утврди дарот во себе (зашто страстите, без оглед на слободата што
ги задржува, секогаш се стремат кон полошото), мора да се стекне трпението. Тоа и
благочестието и надевањето на Бога ќе ги усоврши. Кон благочестието ќе се присоедини
братољубието, а кон сето тоа љубовта, која апостолот Павле ја нарекува ʽврска на
совршенствотоʼ‟ (Кол 3,14).6
Со овие библиски и патристички основи за патот кон обожението, сега да разгледаме како ова
библиско и патристичко разбирање може да се постигне теолошки и практично.
Обожението: Цел на сите наши патувања и борби
За православните христијани, θέωσις т.е. обожение е целта на секој човек, како „враќање на
целото создание во нејзината рајска форма... кога земјата ќе биде полна со познание на Господ‟
(Ис 11,9).7 Затоа, обожението треба да се гледа како цел на сите наши патувања и борби во
арената во која се наоѓаме. Според современите монаси – старци, само кога сме сосредоточени
на обожението може да тргнеме на големото духовно патување, на кое се повикани сите луѓе.
Оваа авантура неизбежно ќе нѐ одведе кон нашата вистинска цел. Во преданието на
патристичките автори, се тврди дека само по овој „царски пат‟ може да развиеме просветлено
гледиште за многуте прашања со кои се соочуваме во времето што ни е дадено и на местото
3

St Hilary of Arles, Introductory Commentary on 2 Peter, цитирано од Bray, стр. 133.
St Bede, On 2 Peter, цитирано од Bray, стр. 133.
5
Blessed Theophylact of Ohrid, Commentary on 2 Peter, цитирано од Bray, стр. 132.
6
Цитирано од Bray, стр. 133-134.
7
Father Emmanuel Hatzidakis, Jesus Fallen? The Human Nature of Christ Examined from an Eastern Orthodox Perspective
(Clearwater, FL: Orthodox Witness, 2013), стр. 7.
4
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каде што се наоѓаме. Освен тоа, ако целта на θέωσις не е наш водечки принцип, тогаш нашиот
живот лесно може да остане без смисла и нашите духовни авантури едноставно може да станат
цел самите за себе. Според незаборавната фраза на блажени Августин од почетокот на неговите
Исповеди: „Ти [Господи] нѐ создаде за Тебе и нашите срца немаат мир, сѐ додека не се смират
во Тебе.‟8
За да постигнеме θέωσις, мора да го бараме вистинскиот Христос, внимавајќи на
предупредувањето од св. апостол Павле во Второто послание до Коринтјаните (11,3-4) за
опасностите што „ќе ги заблудуваат вашите умови‟ кога „некој ќе дојде и ќе проповеда друг
Исус, кого ние [т.е. Павле] не го проповедавме или ќе добиете... друго Евангелие.‟ Отец
Емануел Хаѕидакис предупредува дека за многу неправославни христијани би било добро да
размислат:
„ʽВо Христосʼ секој има потенцијал да постигне θέωσις, единство со Бога. Но, мора да веруваме
во вистинскиот Христос. Затоа Црквата низ вековите цврсто се бореше против ереста, против
изопачувањето (falsification) на кое било вистинско учење за Христос, бидејќи соединувањето со
лажен Христос ќе биде лажно единство. Тоа би било трагична измама. Лажни пророци се
појавуваат дури и во нашиве денови, обидувајќи се да ги оддалечат овците од вистинскиот
Христос.‟9
Ова гледиште често е непопуларно, особено кај неправославните христијани, и треба да се
практикува со значително расудување и милосрдие, учејќи да се „говори вистина во љубов‟
(Ефес 4,15). Во обидот да се разбере вистинското значење на патувањето кон θέωσις, на кое
секој од нас е повикан во Второто послание на св. апостол Петар (1,3-7), знајте дека постои
„разлика помеѓу суштината и енергиите [на Бога, што] овозможува да се запази вистинското
значење на зборовите од апостолот Петар: ʽучесници на Божествената природа.ʼ‟10 Св. Василиј
Велики (330-379) ја објаснува основната теологија:
„Велиме дека ја знаеме величината на Бога, Неговата сила, Неговата мудрост, Неговата
добрина, Неговата промисла (providence) над нас и праведноста на Неговиот суд, но не и самата
Неговата суштина.... Енергиите [на Бога] се различни, а суштината е проста [и] велиме дека го
познаваме нашиот Бог од Неговите енергии, но не ветуваме дека ќе се приближиме кон
Неговата суштина. Неговите енергии слегуваат кон нас, но неговата суштина останува надвор од
нашиот досег... Значи, познавањето на Божествената суштина го подразбира осознавањето на
Неговата несфатливост, а објект на нашето обожавање не е Оној чија суштина ја разбираме,
туку Оној чија суштина знаеме дека постои.‟11
Такви се ограничувањата на нашето патување, при кое стануваме „учесници на Божествената
природа.‟
Искачување кон духовните височини како Личности и во Заедница
8

Confessions 1.1.1, цитирано од Hatzidakis, Jesus Fallen? стр. 500.
Hatzidakis, Jesus Fallen? стр. 500. Види: Preaching Another Christ, an Orthodox View of Evangelicalism, A Letter by Saint
Theophan the Recluse, tr. Dimitri Kagaris (Chicago, IL: Orthodox Witness, 2011, 2nd ed.).
10
Exegesis of 2 Peter 1:4a во The Orthodox New Testament, Vol. 2, Acts, Epistles, and Revelation (Buena Vista, CO: Holy
Apostles Convent/Dormition Skete, 3rd ed., 2003), стр. 473, достапно на: www.HolyApostlesConvent.org .
11
St Basil, Letter 234 to Amphilochius, цитирано од The Orthodox New Testament, Vol. 2, стр. 473.
9
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Архимандритот Георгиј, поранешен игумен на манастирот Григоријат, на Света Гора, е
извонреден толкувач на православните учења за обожението, кое го објаснува во Обожението
како цел на човечкиот живот.12 Според aрхимандритот Георгиј, целта на нашиот живот е
објавена во првото поглавје на Библијата. Таму читаме дека Бог го создал човекот „според
Неговиот образ и подобие.‟ Со тоа ја утврдуваме големата љубов што Бог ја има кон нас. Тој не
сака ние едноставно да бидеме суштества со одредени дарови, одредени квалитети, одредена
надмоќ над остатокот од созданието, туку Тој сака да бидеме „богови по благодат.‟ Св. Григориј
Богослов пишува дека човекот е „живо суштество... што може да биде обожено преку своето
стремење кон Бога.‟13 Ние треба да разбереме дека даровите на она „според неговиот Лик‟ ни
се дадени, за да можеме, како личности и во заедница, да се искачуваме кон духовните
височини. Значи, нашата цел не е само да негуваме надворешен, морален однос, туку да
постигнеме лично единство со нашиот Творец.
Православните патристички автори низ вековите нè предупредуваат дека и во Црквата и надвор
од Црквата многумина се изненадени од толку храбри тврдења. Денес често се претпоставува
дека целта на нашиот живот, во најдобар случај, е едноставно морално подобрување − дека
целта на нашето духовно патување е да ни помогне да станеме сè повеќе општествено свесни,
поумерени, поразумни итн. Во поширокото општество, каде што христијанската Црква воопшто
има определена улога, често во однос на општествената правда и расправите за моралот, без
разлика дали се лични, меѓу-лични, еколошки или економски. Меѓутоа, за св. Атанасиј Велики,
овие и сродните грижи се само почетна точка на многу поголемо, изискувачко и конечно,
повозбудливо патување.
Архимандрит Георгиј пишува: „...Човекот е „повикан да биде бог‟ со тоа што е создаден да стане
бог и сè додека не се најде на патот на обожението чувствува празнотија во себе; дека нешто не
е в ред; тој не чувствува радост дури и кога се обидува да ја покрие празнотијата со други
активности. Тој може да стане бесчувствителен, да создаде забавен свет, но во исто време доста
плиток, мал и ограничен. Тој ќе се затвори себеси во него. Тој може да го организира својот
живот, така што никогаш да не биде во тишина, самиот со себе. Тој може преку бучава,
напнатост, телевизија, радио, чести информации за сѐ и сешто или како со дрогата, да
заборави, да не мисли, да не се грижи, да не се сети дека тоа не е на вистинскиот пат, дека
заскитал од неговата назнаначеност.‟
Како и другите атонски мислители, архимандритот Георгиј тука тврди дека нашиот вистински
предизвик е да општиме и да се соединиме со Бога.
Потешкотии во постигнувањето на обожение
Во еповите и митовите на многу од древните народи, а пред сѐ во филозофијата на античките
Елини, може да се насети копнежот за непознатиот Бог и желбата да се доживее Божественото
(речиси со секакви средства). Иако Персијците, Елините, Римјаните и другите народи верувале и
12

(Mt Athos: Praxis Press, 2001). Види и The Living Witness of the Holy Mountain: contemporary voices from Mount Athos,
tr. with introduction and notes by Hieromonk Alexander Golitzin (South Canaan, PA: St Tikhon’s Seminary Press, 1996),
посебно глава 11, “The Experience of The Transfiguration in the Life of the Athonite Monk by Archimandrite Aemillianos, стр.
194-215.
13
Homily on the Epiphany MPG 36, 324, 13.
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биле религиозни, не можеле да влезат во целосна заедница со Бога. Исто така, во Стариот Завет
среќаваме праведни, доблесни и свети луѓе. Сепак, целосната заедница со Бога беше
овозможена само со Воплотувањето на Божествениот Логос, како што пишуваат патристичките
писатели од почетниот дел на ова предавање.
Според архимандрит Георгиј: „Ова е целта на Воплотувањето на Бога. Ако целта на човечкиот
живот е да стане само морално подобар, немаше да биде потребно Христос да дојде во светот,
за сите овие настани на Божествената Промисла да се извршат; Воплотувањето на Бог; Крстот,
Смртта и Воскресението на Господ; сè што ние христијаните веруваме дека се случило преку
Христос. Човештвото можеше да научи да биде морално подобро од пророците, философите,
праведниците и учителите.‟
Мора да забележиме дека такви луѓе не недостасувале ниту меѓу Евреите или паганите од
претхристијанските векови, а не се малку такви светила и надвор од Црквата до денес.
Се разбира, Адам и Ева сакале да станат богови. Сепак, тоа била прерана желба,
неблагословена, ниту во соработка со Бог Творецот. Првите луѓе немале духовно расудување, а
немале ниту опит од смирение, жртва и љубов. Во Светото Писмо се открива дека тие се
потпирале на сопствениот нагон и дејствувале своеволно, како палави деца. За Православната
Црква, суштината на падот беше и секогаш ќе биде: егоизмот. Со предавањето на искушението
на егото, самоувереноста и гордоста, нашите предци се одвоија од Бога. Наместо да го
постигнат обожението, тие го постигнаа токму спротивното: духовната смрт. Од патристичките
списи сме сигурни дека Бог е живот. Затоа, секој кој е одвоен од Бога, одвоен е од животот.
Воплотувањето: Пат до Обожението
Св. Григориј Богослов многу ни помага, кога објаснува што се сменило со доаѓањето на долгоочекуваниот Месија. Воплотувањето на Логосот воспоставува втора заедница меѓу Бог и
човештвото. Првата таква заедница била во Рајот. Таа, сепак, била неповратно разурната.
Човекот бил одвоен од Бога. Тогаш милосрдниот Бог предвидел друга, втора заедница, која веќе
не може да се раскине. Ова е новото соединување на Бог и човештвото − втора заедница на Бог
и луѓето што се случува во личноста на Божјото Слово, Исус Христос. Овој аргумент има
значајно место во списите на сите Кападокиски отци.
Во христијанскиот концепт, при соединувањето на двете природи во Христовата личност,
човечката природа е соединета со Божествената природа. Тоа е затоа што Исус Христос е
вечниот Богочовек (грч. θεάνθρωπος). Како вистинскиот Месија − Тој се вознесе на небото,
покажувајќи го патот што Неговите следбеници треба да го следат. Како Богочовек − Тој седи
од десната страна на Отецот. Како Богочовек − Тој ќе дојде да му суди на светот при Второто
Доаѓање. Затоа, човечката природа сега е востоличена во прегратката на Света Троица. Веќе
ништо не може човечката природа да ја одвои од Бога. По Воплотувањето на Словото, без
разлика колку пати грешиме, без разлика колку пати се одвојуваме од Бога, секогаш постои
можност за покајание, ако сакаме повторно да бидеме соединети со Бога.
Архимандрит Георгиј изјавува: „Значи, Господ Исус ни ја дава оваа можност, да се соединиме со
Бога и да се вратиме на првичната цел што Бог ја постави за човекот. Затоа во Светото Писмо
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Тој е наречен Пат, Врата, Добар Пастир, Живот, Воскресение, Светлина. Тој е новиот Адам, Кој
ја исправа грешката на првиот Адам. Првиот Адам нѐ одвои од Бога со неговата непослушност и
со неговиот егоизам. Со Неговата љубов и Неговото послушание кон Отецот, со послушание до
смрт − и тоа смрт на крст, вториот Адам, Христос, повторно нè враќа кон Бога. Тој повторно ја
насочува нашата слобода кон Бога, за да Му ја принесеме и така да се соединиме со Него.‟
Тоа е опит во Христа; насочување на „нашата слобода кон Бога,‟ што нè отвора за патот кон
обожението.
Богородица и Светителите: Примери на Обожение
Химнографот св. Касијана, меѓу другото, прогласила дека „големиот проект‟ на новиот Адам го
претпоставува „комплементарниот проект‟ на новата Ева (Богородица), тема која се сретнува и
порано кај св. Иринеј Лионски. Богородица, со нејзиниот Син, ја исправила грешката што ја
направила старата Ева и го преобразила нејзиниот престап, правејќи го „прва причина‟ за
Воплотувањето. Ева го охрабрила Адам да не биде послушен. Новата Ева, Богородица,
придонесува за Воплотувањето на новиот Адам, Кој ќе го води човештвото кон послушание пред
Бога. Поради оваа причина, како прва личност што постигнала обожение на исклучителен и
навистина неповторлив начин, Богородица има клучна улога во нашето спасение. Нејзината
улога не е само суштинска, туку и неопходна и незаменлива, со тоа што го надмина и го
благослови првиот престап.
Според св. Никола Кавасила од Солун, голем богослов од XIV век, оваа улога го поткрепува
целото Православно богословие. Зашто, иако Богородица послуша, таа беше слободна пред Бога
− ако не му речеше „да‟ на Бога, тогаш втората Личност на Пресвета Троица немаше да се
воплоти. Без оваа чиста, сесвета девојка што ја принесе својата слобода, волја и самата себе се
принесе на Бога, спасението ќе беше непознато за нас, дури и сега ќе гиневме во нашите
гревови и нашата смртност ќе нѐ уништеше засекогаш. Затоа Секогаш-дева Марија е фалена во
Источните Цркви како „почесна од херувимите и неспоредливо пославна од Серафимите‟ и
прославувана со безброј икони и празници во чест на нејзини чуда.
Православната црква се радува пред иконите на светителите, на обожените личности. Тие се
наши водачи по овој тежок пат, како „во-божени (en-godded)‟, тие се силни сведоци на нашиот
целосен потенцијал. Тие се христијани кои станале богови по благодат, бидејќи Бог стана човек.
Овие светители нѐ повикуваат барем да се обидеме со искачувањето. Затоа, во Православните
цркви се претставени, не само Воплотениот Бог − Христос и Неговата Мајка − Богородица, туку
и светителите од секое време и место. Вообичаено, светителите се сликаат по ѕидовите на
Црквата, придружувајќи го Христа и покажувајќи кон Христос Седржителот (Παντοκράτωρ) во
куполата. Во црквите, параклисите, христијанските домови и јавните простори со изобилство
икони ги прославуваме придобивките од Божјото Воплотување. Нашите свети придружници нѐ
придружуваат на нашето животно патување, нѐ охрабруваат и нѐ водат кон нашата надежна
цел: обожението.
Обожението и Црквата... со живите, покојните и покајничките членови
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Оние од нас кои сакаат да го примаат Светиот Дух, да се соединат со Христос и да се соединат
во Христос со Бог Отецот, осознаваат дека ова единство може да се постигне во арената
подготвена за ова големо дело. Ние веруваме дека тоа најдобро се остварува во Телото
Христово, кое што е Православната Црква. Паметејќи го св. Григориј Палама, ќе додадеме, како
што порано забележал св. Василиј Велики, дека ова не е единство со Божествената суштина,
туку со обожената човечка природа на Христос. Меѓутоа, оваа заедница со Христос не е ниту
надворешна, ниту просто морална, а сигурно не и за правилна примена на упатства, како на
пример; во „Пидалион‟ или некој друг христијански прирачник. Тоа не значи дека не можат да
се покажат како добра појдовна точка, правилата и прописите што ги објавила Црквата на разни
точки во нејзиниот историски престој.
Ние не сме следбеници на Христос на начинот на кој древните пагани следеле просветлен
филозоф или праведен учител. Ние, всушност, сме членови на Христовото Тело, Црквата.
Црквата е Христово Тело − вистинско тело, не некакво морално, општествено или политичко
движење, како што повремено се претпоставува. И покрај нашата недостојност и грешност,
Христос нè прима нас христијаните и нè вградува во Своето Тело. Тој нè прави свои членови. И
така, стануваме вистински членови на Христовото Тело, а не само морално. Како што вели св.
апостол Павле: „Ние сме членови на Неговото тело, од Неговата плот и од Неговите коски‟
(Ефес 5,30). Архимандритот Георгиј навремено предупредува:
„Секако, зависно од духовната состојба на христијаните, тие некогаш се живи членови на
Христовото тело, а некогаш − мртви. Сепак, дури и како мртви, тие не престануваат да бидат
членови на Христовото Тело. На пример, некој што е крстен, станал член на Христовото Тело.
Ако не се исповеда, не се причестува, не живее духовен живот, тој е мртов член на христовото
Тело. Но, кога ќе се покае, веднаш го прима Божествениот живот. Ова го проникнува и тој
станува жив член на Христовото Тело. Тој не треба да биде повторно крстен. Сепак, некој што
никогаш не бил крстен, не е член на Христовото Тело, дури и ако живее живот што е морален
според човечките мерила. Тој треба да се крсти за да стане член на Христовото Тело, за да биде
вотеловен (incorporated) во Христос.‟
Тоа е затоа што ние сме членови на Христовото Тело, ни се дава Христовиот живот и станува
наш живот. Така сме оживеани, спасени и обожени. Ќе беше неможно да бидеме обожени, ако
Христос не нѐ направеше членови на Неговото свето Тело.
Во Црквата во која се соединуваме со Бога, ја живееме новата стварност, која Христос ја донесе
во светот – новото создание. Ова е животот на Црквата, животот на Христос, Кој станува наш,
бидејќи е дар од Светиот Дух. Сè во Црквата води кон обожение. Светата Литургија, Светите
Таинства, Божествените богослужби, евангелската проповед, постот; сите тие водат до
обожение. Црквата е единственото место за обожение.
Можно е ние слабите и грешни луѓе повремено да поминуваме низ кризи и тешкотии во
Црквата. Можно е дури и скандали да се случат во Црквата. Сето тоа се случува во Црквата,
бидејќи ние сѐ уште сме на пат кон обожението; и природно е дека човечките слабости сè уште
постојат. Стануваме богови, но сѐ уште не сме. Значи, без оглед колку често и да се случуваат
овие нешта, нема да ја напуштиме Црквата, бидејќи во Црквата имаме можност да се соединиме
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со Бога. Во Православната Христова Црква, можеме да постигнеме обожение, бидејќи, според
учењата на Светото Писмо и на отците на Црквата, Божјата благодат не е создадена. Бог не е
само суштина, туку е и енергија. Треба да паметиме дека многу западни теолози го набљудуваат
Бога првенствено како суштина, што е чудно повторување на муслиманското учење. Ако Бог
беше само суштина, немаше да може да се соединиме со Него, ниту да заедничариме со Него.
Ова е затоа што, суштината на Бога е страшна и недостапна за човекот, согласно библиското
предупредување: „Не можеш да го видиш Моето лице, зашто никој не може да Ме види и да
остане жив‟ (2 Мојс 33,20).
Разбирање на Енергиите и Суштината на Бога
Според Православното богословско гледиште, Бог е и Еден во Троица и Троица во Еден. Како
што учеа св. Максим Исповедник, св. Дионисиј Ареопагит и други свети отци; Бог е исполнет со
Божествена љубов, Божествен „Ерос‟ кон Неговите созданија. Поради оваа негова бескрајна и
екстатична љубов, тој излегува од Себе и сака да се соедини со нив. Ова се изразува и
остварува со помош на Неговата енергија или подобро е да се рече, Неговите енергии.
Следејќи ги св. Василиј и исихастичките писатели, архимандрит Георгиј го наведува следното:
„Енергиите на Бога се Божествени енергии. Тие, исто така, се Бог, но не се Неговата суштина
(essence). Тие се Бог и затоа можат да го обожат човекот. Ако Божјите енергии не беа
Божествени и несоздадени, тие не би биле Бог и не би можеле да нѐ обожуваат, ниту да нѐ
соединат со Бога. Би имало непремостливо растојание меѓу Бог и луѓето. Но, бидејќи Бог има
Божествени енергии преку кои се соединува со нас, ние сме способни да заедничариме со Него
и да се соединиме со Неговата благодат, без да се поистоветиме со Бога, што би се случило ако
се соединиме со неговата суштина. Ние се соединуваме со Бога преку Неговите несоздадени
енергии, а не преку Неговата суштина. Ова е таинството на нашата Православна вера и живот.‟
Големиот пресврт во Црквата во XIV век бил предизвикан од еден грчки монах од Италија,
Варлаам. Тој реагирал против тековните учења за обожението, кои во голема мера
произлегувале од Синај и Атос. Тој бил запрепастен од тогашните тековни исихастични
расправи, кои се фокусирале на идејата дека христијаните по многу борба, очистување од
страстите и многу молитви, може да се преобразат и да се удостојат да бидат соединети со Бога,
дури и да имаат опит од Бога, да Го созерцуваат Бога. Било објавено дека таквите личности би
можеле да ја доживеат (experience) несоздадената светлина, што ја виделе светите апостоли за
време на Преображението на нашиот Спасител Христос на гората Тавор.
Меѓутоа, под влијание на тогашните западни учења, Варлаам го поддржал рационалистичкиот
став и целосно ги отфрлил учењата на исихазмот. Влегувајќи во расправи со исихастичките
отци, тој внел сомнеж за автентичноста на секој опит од Божественото и особено ги исмевал
атонските монаси, сметајќи дека се во заблуда. Расправите што следеле по неговиот напад биле
усложнети од политичките односи и тековниот раскол (и обидите да се надмине расколот меѓу
Источната и Западната Црква. Новопојавените хуманистички мислители на Исток и Запад,
заедно со оние Византијци кои беа за Унија со Рим како средство за оживување на
„христијанскиот свет (Christendom)‟, тврделе дека не е можно некој да Го види Бога. Ова
гледиште произлегло од отсуството на неопходното разликување помеѓу суштината на Бога и
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Неговите несоздадени енергии, (разликување) кое ги усогласува неспознатливоста на Бога и
Неговата посведочена (testified) самопројава или теофании. Расправата што ја започнал
Варлаам, дополнително ги отуѓила Источната и Западната Црква, за да го зајакне „унијатството‟
и да ја компромитира позицијата на православните христијани на териториите во кои
доминираат Франките.
Од друга страна, Варлаам, исто така, предизвикал навремен и образложен православен одговор
од св. Григориј Палама, Архиепископ Солунски. Со неговиот висок интелект, културна
чувствителност и личен духовен опит, тој во расправата успешно ја бранел позицијата на
исихастите. Во согласност со Светото Писмо и Светото Предание на Православната Црква,
исихастите објавила дека Божјата светлина не е создадена – дека таа е самиот Бог. Од оваа
позиција следело дека обожените луѓе ја гледаат оваа светлина како краен, највисок опит од
обожението и дека тие се видени во оваа Божја Светлина. Св. Григориј Палама поучувал дека
ова е Божјата слава, Неговиот сјај, Светлината на гората Тавор, Светлината на Христовото
Воскресение и Педесетница и светлиот облак на Стариот завет. За св. Григориј Палама ова е
вистинската Несоздадена Светлина на Бога, додека за Варлаамитите и многу други мислители до
денешен ден, ова, во најдобар случај, е прилично поетска или чисто симболична метафора за
чувствувањето на „единство‟ со Божественото.
Св. Григориј Палама и неговите следбеници (тнр. Паламити) ги потврдија и продлабочија
православните учења за обожението. Св. Григориј објави дека христијанинот не е христијанин
само затоа што е човек способен да зборува за Бога, туку одредена личност е христијанин
поради тоа што е во можност да има опит од Бога.
Слично, и со нашите возљубени сопатници од земниот престој, чувствуваме многу повеќе од
просто надворешна врска. Обожението го следи стекнувањето на Светиот Дух како мистична
заедница на Бог и човекот.
Заклучок: Движење кон Обожението
Патристичките писатели се одлучни дека може и треба да постигнеме обожение во Црквата.
Сепак, тоа е дар од Бога, како и сè друго. Архимандрит Георгиј го разјаснува предизвикот со кој
се соочуваме:
„Тоа не е нешто што можеме да го постигнеме со ʽположување тестовиʼ или со сопствени
заслуги. Се разбира, ние мора да бараме, да се бориме и да се подготвиме себеси за да бидеме
достојни, способни и доволно приемчиви за да го примиме и да го чуваме овој голем дар од
Бога, бидејќи Бог не сака да направи ништо за нас без нашата слобода. Сепак, обожението е
дар од Бога. Поради оваа причина, светите Отци велат дека, од една страна, го „отстрадуваме‟
обожението, а од друга страна, Бог [Самиот] го извршува обожението.‟
Ние, исто така, можеме да препознаеме одредени нужни својства (qualifications) на патот на
човештвото кон обожението – особено постојана молитва, сеопфатна љубов, длабоко смирение,
вистински аскетизам и будност (чување на умот). Понатаму, учествувањето во Светите Таинства
и заедничкото богослужење, исто така, се неопходни бидејќи ја зајакнуваат нашата
решителност и нè отвораат за даровите и познанијата на Светиот Дух.
105

Секоја молитва на Црквата помага за очистување на срцето, но особено е корисна една кратка,
позната како умствена молитва или молитва на срцето. Тоа е Исусовата молитва: „Господи Исусе
Христе, помилуј ме, мене грешниот.‟ Оваа молитва, која со векови била наследувана меѓу
монасите, е кратка, непосредна, дури интимна. Со тоа што е една реченица, ни помага да го
сосредоточиме нашиот ум и да го фокусираме нашето битие. Според вековното учење на
атонските монаси: нашиот ум со концентрирање го нурнуваме во нашето срце и, на тој начин,
сме во состојба да го посветиме целото внимание, за да се осигураме дека нашето срце не е
зафатено со други работи и идеи, добри или лоши, туку е зафатено само со Бога.
Ова практикување на „молитвата на срцето‟ е централно за исихазмот и се потврдува како
средство за постигнување на „непрестајна молитва‟ за која зборува св. апостол Павле во Првото
послание до Солунјаните (5,17) и многу други отци по него. Во текот на вековите,
православните монаси создале цела „духовна наука‟ или „света уметност‟ во врска со Исусовата
молитва или „Молитвата на срцето.‟ Главните дела посветени на оваа тема се собрани во
Добротољубие (Philokalia).14
При читањето на Добротољубие ни остави впечаток тоа што и покрај нашите разни грижи и
секојдневни активности, сѐ уште ни помага она што понекогаш се нарекува „христијанска
медитација‟ − едноставно, редовни термини за молитвеното правило, за да се внесе молитвата
во тишина. Се разбира, сите задачи и обврски што Му се посветени на Бога, можат да нѐ
осветуваат и дури да бидат молитвени, но, исто така, треба да го развиваме молитвениот живот
и нашата молитва да биде редовна.
Архимандрит Георгиј предупредува дека: „Иако сме повикани на оваа голема цел; да се
соединиме со Бога; да станеме богови по благодат; и да се радуваме во овој голем благослов за
кој нè создал нашиот Творец, ние често живееме како да не постои оваа голема и благородна
цел за нас. Поради ова, нашиот живот е исполнет со неуспеси.‟
Тој изјавува: „Бог, бидејќи е Љубов, нè создал за обожение. Ако не сме обожени, значи не сме
успеале да го постигнеме нашиот целосен потенцијал како луѓе.‟
Нашите неуспеси во областа на молитвата и нашата неспособност да го замислиме, а не пак, да
го постигнеме обожението, православните Старци постојано ги припишуваат на: нашата
претерана приврзаност кон световните или само кон основните грижи во животот, стерилен и
често осудувачки морализам − што всушност е фарисејство и прифаќање на сегашните
идеологии или тенденции на мислите со кои се откажуваме од обожението. За светогорските
отци, Православниот став е непроменлив; за човештвото не може да има поголем напредок од
постигнувањето на единство во љубов со Бога.

14

The Philokalia: The Complete Text, 4 vols. compiled by St Nikodimos of the Holy Mountain & St Makarios of Corinth, edited
by G. E. H. Palmer, Philip Sherrard & Kallistos Ware (London: Faber & Faber, 1983-1998) и Writings from the Philokalia on
the Prayer of the Heart, edited by E. Kadloubovsky & G. E. H. Palmer (London: Faber & Faber, 1975). Види и: Metropolitan of
Nafpaktos Hierotheos, A Night in the Desert of the Holy Mountain: Discussion with a Hermit on the Jesus Prayer, tr. Effie
Mavromichali (Levadia-Hellas, Greece: Birth of the Theotokos Monastery, 1991); Bishop [сега Митрополит] Kallistos Ware,
The Jesus Prayer, new ed. (London: Catholic Truth Society, 2014); и Bishop Ignatius Brianchaninov, On the Prayer of Jesus
(Lake Worth, FL: Ibis Press, 2007).
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Еден христијанин вака го искажа своето размислување: „Во нашиот живот, често се движиме во
вистинскиот правец и постепено ги уредуваме нештата. Сепак, очекуваната промена не се
случува. Господ нѐ има во Неговите раце. Ние сме Негови; и убаво е тоа да се види. „Таа
перспектива покажува дека правилно Го бараме Господа, но обожение може да се постигне само
со благодатта. Ова предавање нека биде уште еден чекор во нашето подготвување за
благодатта − толку многу јасно изразена од многу патристички и светогорски отци.
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