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ЕДГ В  
 
 
Беседите и говорите што се содржат во оваа книга произле-

гуваат од моето црковно и теолошко служење во светот пред 
моето доаѓање на вета Гора. Беа напишани од послушание и за 
да одговорат на конкретни потреби на рквата. 

рвото и второто издание одамна се потрошени. 
Ја издаваме повторно оваа книга надевајќи се дека претста-

вува еден мал придонес во областа на пастирското служење. 
ожеби немаше да биде потребно ова издание доколку нашата 

пастирска библиографија беше побогата. 
ние коишто ги имаат предвид и другите две мои студии 

(“ астирската служба на рквата за затворениците” и “ астир-
ската служба според вештените анони”) сигурно се увериле 
дека мојот труд стреми кон теолошко втемелување на астир-
ството и, се разбира, согласно со духот на ветоотечката 
теологија. 

астирската дејност кога не се втемелува теолошки и кога не 
ги изразува верата и свеста на рквата станува еден човеко-
центричен метод, едно хуманистичко, психолошко и етичко 
советување без Дух вети. авидум може да изгледа дека му 
“помага” на човекот, но не го осветува и обожува и затоа не го 
впотполнува, ниту го спасува. 

Денес, после толку години од моето живеење на вета Гора 
можам подобро да видам дека астирството што црпе сокови од 
ветоотечката теологија, од аскезата, од молитвата, од ветите 
ајни и од црковното Богослужение може суштински да му 

помогне на современиот напатен и збунет човек. 
ринесувајќи го и ова издание со љубов во риста молитвено 

посакувам Архипастирот ристос, рвиот, Великиот и Вечен 
рвосвештеник на рквата да не води сите нас кон познание на 
еговата Вистина за наше спасение и надградување на еговото 
ело, кое што е рквата. 

 
 Игуменот на ветогорскиот манастир 

 на реподобен Григориј 
 Архимандрит Георгиј 
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РКВАТА КАКО БОГО ОВЕ КА ЗАЕДНИ А 

 
 
1. Општествениот карактер на рквата 
 

ашата равославна теологија ја гледа тајната на рквата 
главно како ајна на Богочовечка заедница во риста. озна-
тите новозаветни претстави за рквата како ело ристово, 
лозје, брак, го откриваат општествениот карактер на рквата. 

рквата пред се е “заедница на вети” што извира од 
заедницата на трите ичности на ресвета роица. Животот и 
единството на трите Божествени личности се принесува во 
светот преку рквата, та сите луѓе да можат да учествуваат во 
нив. 

рквата како Богочовечка заедница го спасува човекот, затоа 
што во нејзиниот простор преку риста ја наоѓа изгубената од 
прародителскиот грев можност за соединување со его и со 

еговите чеда во едно единство коешто не му ја одзема 
личноста, ниту го собира на еден глобалистички и колекти-
вистички начин, затоа што тоа единство е според образот на 
единството на вета роица (Еден Бог во три различни 
личности). 

Во претставата на рквата како тело ристово гледаме колку 
е тесно единството на личностите со риста и помеѓу себе. екој 
христијанин е еден орган на живиот црковен организам (на 
телото) оживотворуван од животворната енергија на ресветиот 
Дух. Во претставата, пак, на бракот гледаме дека и покрај 
тесното единство личностите не се слеваат, туку се разликуваат 
и ја наоѓаат можноста да постојат како личности поради нивното 
единство. 

адвор од рквата човекот живее автономно, егоистично. е 
се соединува со Бога и со еговите чеда преку несебичната 
љубов и затоа се наоѓа под власта на ѓаволот којшто е таткото 
на егоизмот, на самодоволноста, на поделбата и на расцепку-
вањето. а тој начин се наоѓа и под власта на смртта, затоа што 
не се оживотворува од животворната енергија на ресветиот 
Дух. 
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екако, возможно е и надвор од рквата да постојат убави 
роднински, пријателски и други човечки врски. о тие врски 
немаат искупителен карактер, бидејќи не го носат човекот во 
заедница со Живиот Бог. естопати му нудат едно релативно 
спокојство коешто го употребува како сурогат на неговото 
вистинско единство и спокојство во Бога. ие врски во рквата 
не се исфрлаат, туку се осветуваат, се преобразуваат во риста 
и постануваат средства за општење со Бога. 

овекот беше создаден за да живее во заедница со Бога и со 
својот ближен. Затоа, доколку ја остварува таа заедница, се 
остварува (реализира) и себеси. Вон таа заедница човекот не го 
исполнува своето назначување, не ја живее полнотата на 
животот, не ја наоѓа смислата на своето постоење и се заблуду-
ва како бескуќник во светот. Во таа состојба тој е самоизгонет 
од татковиот дом и нема удел во Божествениот живот. еѓутоа 
бидејќи и во своето прогонство тој не престанува да е “син” и 
образ Божји, макар и извалкан, свесно или несвесно чувствува 
носталгија за Бога и за заедницата со его. о толку е немоќен, 
што не може само со своите сопствени сили да се поврати во 
Богочовечката заедница. едата Божји после падот толку се 
расцепкани, што никаква човечка сила не може да ги соедини. 
Заедничката човечка природа е распарчена, а човечките личнос-
ти престанаа да се личности преку заедницата со Бога тецот и 
со своите браќа и постанаа одделени, расцепкани индивидуи со 
меѓусебна подозривост и омраза. 

Во тој мрак блесна светлината на Божјата љубов во риста. 
огосот се воплоти, “за растурените чеда Божји да ги собере во 

едно” (Јован 11,52) и ги рашири воите пречисти раце на рстот 
за да ги соедини претходно растурените. поред св. Григориј 

иски, н стана рковникот, “ ојшто заблудените и распрснати-
те ги собра во едно и сите ги направи една рква и едно стадо, 
та да не остане ниту еден што нема да го чуе гласот што сите ги 
оживотворува” (P.G.44,636 B). Ја остави војата рква, воето 
ело, во којашто непрестано се извршува соединувањето на 

верните со Бога и со луѓето. 
Господ со воето воплотување и со војата рква ја принесу-

ва Богочовечката заедница како благодат и дар за оној човек 
којшто сака да ја прифати. Во рквата влегуваме затоа што се 
уверуваме во својата немоќ повторно да ја воспоставиме Богочо-
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вечката заедница и бараме од Бога да ни ја подари. ие не се 
соединуваме меѓу себе во една група, та потоа да Го повикуваме 
риста да дојде меѓу нас, како што се гледа дека се прави кај 
ротестантите. ристос не презема во воето ело и така ја 

наоѓаме можноста да се соединиме со Бога и со нашите браќа. 
Во равославието претходи влегувањето во рквата, а потоа 
следи осветувањето, додека во ротестантизмот прво се бара 
осветувањето преку вертикалното поврзување на секој поеди-
нец со Бога, а после доаѓа соборот на “искупените” за да се 
осигура осветувањето преку меѓусебната соработка и помагање. 
Значи, ротестантите рквата ја гледаат етички (етичко тело 
ристово), а не онтолошки. 

 
2. Теолошките основи на црковната заедница 
 
Богочовечката заедница постојано ја остварува ветиот Дух 

во рквата преку ветите ајни коишто ги вотеловуваат 
верниците во елото ристово. ако што вели карактеристично 
св. икола авасила: “ рквата се означува преку ветите ајни” 
(P.G. 150,452). рва вета ајна на заедницата во риста е 
ветото рштение. ознато е дека светите тци ја споредуваат 
рштелната бања со заедничката утроба од којашто духовно се 

раѓаат ристијаните и затоа сите се браќа. отоа ајната на 
Божествената Евхаристија претставува постојан извор на 
обновување на заедницата со риста и со браќата. Во едниот 
леб “сите едно тело сме” (1. ор.10,18), а пак, пресветата крв на 
Искупителот тече во вените на ристијаните кои се причесту-
ваат, ги оживотворува и ги прави истокрвни. Дали е возможно 
да постои подлабоко единство од тоа што се остварува во 
ветата ричест? авистина се работи за тајна на Божествено 
пштење, како што карактеристично учи и св. Јован Дамаскин. 

“ е нарекува ричест (општење) и навистина е тоа, затоа што 
ние преку неа општиме со риста и учествуваме во еговото 
тело и во еговото Божество. И уште, преку неа општиме и се 
соединуваме помеѓу себе. Затоа што сите се причестуваме од 
еден еб, сите постануваме едно тело ристово и една крв, а 
помеѓу себе членови, со тоа што стануваме ристови сотелесни-
ци” ( очно изложување на равославната вера, глава 4). 
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ите вети ајни имаат заедничарски и црковен карактер, 
т.е. го реализираат соединувањето на причесниците во елото 
ристово. реку хиротонија се поставуваат од Бога светено-

служителите и видливите центри на единството. ред се еписко-
пите, но и презвитерите го примаат дарот и мисијата да “го 
собираат народот” (12 канон на ардикискиот собор и 24 на 
Антиохискиот собор) не затоа што имаат сопствено свештенство, 
туку затоа што се служители на ристовото “свештенство” во 

рквата. реку Апостолското преемство се осигурува единството 
и идентитетот на рквата, помесно со сите црковни заедници во 
светот и временски со рквата на Апостолите и на тците, така 
што сите ристијани сочинуваат една црковна заедница и един-
ство како чеда “на заедничката мајка, која е соборната рква”. 

Единството на црковната заедница се темели и врз заеднич-
ката црковна вера. “Еден Господ, една вера, едно крштевање” 
(Еф.4,5). Еднаш предадената на светиите вера (Јуда Глава 3) ги 
поврзува верните во една света заедница на верата, та сите да 
бидат “истодушни, истомислени” ( ил.2,2). ној којшто носи 
друго учење, отпаѓа од заедницата на верата и од 
причестувањето со ветите ајни. ако е можно да се причести 
со вистинскиот ристос во ветите ајни, оној којшто го 
фалсификува учењето на рквата за риста? Заедница во 
ветите ајни без заедница во верата би претставувало еден 

вид духовна схизофренија. Денес е присутна тенденцијата за 
едно лесно светотаинско единство со инославните, без 
претходна согласност во верата. еѓутоа незаинтересираноста 
за верата не може да изгради автентично црковно единство. 

рквата отсекогаш била многу строга за оние што настојувале 
да останат во ереста или во расколот, а била многу милостива за 
оние што со покајание се враќаат, како што сведочат 
вештените анони. амера на рквата била да одржи една 

вистинска заедница на верата, да биде едно “соборно единство” 
и да не се темели врз гнилите темели на толеранција кон 
различните “вери”, како што во голем степен се случува денес 
во екуменистичкото движење. 

Ереста и расколот го одцрковуваат човекот, т.е. го одделу-
ваат од црковната заедница. ној којшто вистински го љуби 
својот брат што е одделен од оборната рква не ги амнестира 
ереста или расколот, со цел да му даде шанса на братот да ја 
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сфати смртоносната бездна што постои помеѓу него и животвор-
ната црковна заедница и да ја надмине истата преку покајани-
ето. 

 
3. Одржување и изразување на црковната заедница 
 
Гревовноста на неосветените членови на рквата придонесу-

ва во олабавувањето на врските на љубовта и на заедницата со 
Бога и со браќата. екој грев, резултат на егоизмот, има сепара-
тивни и разделувачки последици не по сржта на рквата што е 
постојано вкоренета во единството и заедницата на вета 
роица, туку по нејзините членови коишто отпаѓаат од светото 

единство и заедница. За да стане некој достоен за дарот на 
заедницата во риста со Бога и со своите браќа треба постојано 
да се кае, постојано да соработува со Благодатта преку 
аскетскиот живот и труд, да ја сече својата гревовна волја, да се 
очистува од своите страсти и да напредува во смирението и во 
љубовта. амо камења обработени преку аскетскиот живот е 
возможно хармонично да се вградат во светата градба на 

рквата. 
овторното воспоставување на грешниците и преку покаја-

ние враќање во црковната заедница во древната рква се 
вршело преку јавна исповед пред ветата ричест пред еписко-
пот. Епископот, кој е на местото на емилостивиот Бог тец, го 
примал покајанието на братот како од блудниот син, ги полагал 
врз него рацете, го помирувал него со Бога и со неговите браќа. 

отоа го примал и на радосната вечера на Божествената 
Евхаристија и му го принесувал угоеното еле, за да се весели 
со своите браќа. Денес повторното воспоставување на тоа 
единство се врши пред духовникот, којшто е икона не само на 
Бога, туку и на целата не локално присутна црковна заедница. 
поред тоа, ветата ајна на покајанието има и денес црковно - 

општествен, а не индивидуален карактер. оа ја интересира 
целата рква, земна и небесна, во којашто се враќа грешникот. 

анонските уредби на рквата постојат исто така за да го 
осигураат единството на рковната заедница. вештените 
анони не се законски обрасци, туку пастирски мерки што ја 

заштитуваат и ја изразуваат во просторот и времето тајната на 
рквата како тајна на Богочовечка заедница. азењето на 
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вештените анони им помага на членовите на рквата да 
живеат во единство и хармонија во заедничкото црковно тело, 
та човечката немоќ да не може да ја цепка рквата и да ја 
превртува нејзината цел. 

Во институтот на соборното управување се открива рквата 
како Заедница. е еден непогрешлив човек (папизам), ниту 
секој верник пооделно - индивидуално (протестантизам), туку 
сите помесни ркви преку своите претстојатели се сведоци и 
носители на Вистината. 

инодалниот дух го напојува целиот живот и институциите на 
рквата. 

екоја епископија претставува обор, чијшто претстојател е 
епископот кој е образ ристов и на местото ристово, сопретсто-
јатели се презвитерите коишто се образ на ветите Апостоли, 
служат ѓаконите коишто се образ на светите Ангели и учествува 
верниот народ Божји. ите се синодалци, сите заедно чекорат 
кон арството следејќи Го риста. Епископот и презвитерите го 
имаат дарот да бидат предводници и да го покажуваат патот, но 
не се вон или над останатите. е владеат, туку му служат на 
единството на нивното стадо. резвитерите го сочинуваат 
советот на епископот и оветот на рквата, како што сведочат и 
нивните места во лтарот околу епископскиот престол. Еписко-
пот заедно со презвитерството соборно ја управува епископијата 
и преку нивното свето единство сведочат за општествениот 
(заедничарскиот) карактер на рквата, како што вели и св. 
Игнатиј Антиохиски. 

екоја парохија и секој свет манастир треба исто така да се 
раководат според истиот синодален дух. ретстојателот не ги 
отстранува останатите браќа, клирици и лаици, туку ги усогласу-
ва и води, та сите да го принесат својот дар за изградба на 
целото тело. ветиот Дух, ојшто е заедничкиот извор на сите 
дарови, го твори единството во множеството. 

Верникот во светот во својата парохија и монахот во својот 
манастир ја живеат тајната на рквата, но не на еден општ, 
апстрактен и безличносен начин, туку како конкретно во 
просторот и времето пројавување на рквата како заедница на 
личности во риста и од риста соединети во едно тело, едно 
братство, едно семејство. обранието “на едно место” (epi to 
auto) е одредба за да ја живее христијанинот вистински и 
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реално, а не идеалистички рквата како една конкретна, 
историска, Богочовечка заедница во риста. Во собранието Го 
среќаваме Бога и нашиот брат. Без собранието на едно место не 
се спасуваме, затоа што Solus Christianus - Nullus Christianus. оа 
искуство го искажал и св. Игнатиј: “А оној што не доаѓа на 
собранието на едно место (epi to auto) веќе се погордеал и 
себеси се осудил” (Ефес. 5,3). 

арохијата не треба да биде едно религиозно бирократско 
началство или една установа за услужување на религиозните 
потреби на некои индивидуи, туку таа треба да биде црковниот 
центар на единство и заедница на сите парохијани и центар на 
соборното преобразување на нивниот живот, на нивните односи 
и на светот во арство Божјо. 

екуларизацијата ја редуцира, особено парохијата, од нејзи-
ните соборни димензии во една установа само за приватен 
интерес. 

а литургиските и евхаристиските собранија во парохијата 
парохијаните се соединуваат за да Го славословат Господа со 
една уста и едно срце и се повикуваат да “се сакаат еден со 
друг, та во едномислие да ја исповедаат” заедничката црковна 
вера. арохијаните треба да ја пројавуваат љубовта и во одно-
сите надвор од храмот преку взаемното разбирање, простување, 
трпение, помагање и братољубие, како што правеле првите 
ристијани во Ерусалим. 

осле сето ова е разбирливо зашто парохијата се определува 
не само Евхаристиски, туку и географски. Затоа што парохијата 
ја сочинуваат ристијаните од една одредена географска област 
кои се собираат на Евхаристија предводени од канонски 
пастири. 

Доколку ристијаните кои живеат во едно место не се 
соберат на едно евхаристиско собрание, како ќе му го принесат 
на Бога својот расцепкан заеднички живот и своите отруени од 
злото односи за да се преобразат во риста? Во еделното 
евхаристиско собрание на пример, парохијанинот ќе го сретне 
својот сосед сопарохијанин со кого што се скарал или нешто 
слично, за да се простат и да се соединат во риста во 
заедничкиот утир. аму и добриот пастир на парохијата ќе ги 
сретне своите чеда, за да ги раководи да живеат со љубов и 
единство во светата заедница на рквата.  
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Вистина е дека современите општествени станбени решенија, 
а особено во големите градови, го отежнуваат парохискиот 
живот поради големиот број на парохијаните и поради честата 
промена на нивните живеалишта. Затоа организацијата на 
парохијата во големите градови претставува проблем за пастир-
ството. 

о и светите манастири постојат за да им ја пружат можноста 
на душите кои копнеат за Господа да ја живеат, колку што е 
можно совршено, Богочовечката заедница, како што ја живееле 
првите ристијани и потоа преподобните тци, жителите на 
пустината во нивните чудесни општежитија во коишто заеднич-
ки копнеж бил жртвата за браќата. 

он заедницата на личностите во риста стреми и христијан-
скиот брак. екое христијанско семејство како една мала рква 
се основува за ја свештенодејствува тајната на Богочовечката 
љубов и заедница. дносот на половите преку светата тајна на 
бракот се издигнува во свето единство во риста. Во манастир-
ското општежитие монахот и во семејното општежитие брачниот 
ристијанин учат да го надминуват својот болен индивидуализам 

и да воспоставуват суштинска заедница со својот ближен подви-
зувајќи се во љубовта, поднесувањето, трпението, жртвата. 

реку сето тоа се подготвуват за совршенството и за осветува-
њето. 

реба да кажеме дека тајната на рквата како Богочовечка 
заедница се доживува и изразува во ветите ајни, во оборите, 
во парохиите, во манастирите, во христијанските семејства, во 
меѓусебната љубов на христијаните и во сите свети во риста 
собири на верниците, но без и да се исцрпува. Во сето ова 
причесниците со риста и помеѓу себе го претвкусуваат нивното 
совршено единство во Бога и ја очекуваат полнотата на истото. 

ајсовршен претвкус на полнотата имаат верниците во ветата 
Евхаристија, бидејќи во таа вета ајна Бог се принесува во 
општење и единство со човекот. ристијаните учествуваат во 
Господовата вечера со радост и чекаат да учествуваат во вечна-
та вечера и асха на арството: “дај ни да и бидеме поприсни 
причесници во невечерниот ден на воето арство”. 

Богочовечката заедница во рквата не е нешто символично 
или еден убав сон. оа е реалност што ја обнови Господ со 
воето воплотување и што ја очекува својата полнота при 
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последниот ден, кога се ќе се врати при Бога тецот преку 
риста во ветиот Дух. ваа соборна заедница на сите во Бога 

ја реализира огосот во рквата. Затоа рквата како заедница 
Го поврзува Бога со човекот, живите со упокоените, луѓето со 
ангелите. Дури и самата нелогосна твар која воздишува со 
паднатиот човек во рквата ја наоѓа можноста за своето 
враќање при Бога. 

рквата веќе ја живее зората на невечерниот ден на 
арството, зората на соборното единство преку славословието 

на Бога, како што открива единаесеттата молитва на секојднев-
ната, но и вечна и есхатолошка утрена на рквата:  

“ рими го нашето, според силите, славословие со сите твои 
созданија, и испрати ни ги богатите дарови на војата благост; 
зашто ебе и се приклонува секое колено на земните, небесни-
те, поднебесните и се што дише и секое создание ја пее војата 
недостижна слава. Зашто и и Единствен Вистинит и многуми-
лостив Бог.” 

Истото откровение го прави рквата и со својата химнологија 
и агиографија на православниот храм. атријарсите, ророците, 

раведниците, Апостолите, ачениците, реподобните, ерарси-
те, светите мажи и светите жени се разиграни заедно со Ангели-
те, соединети и искупени од Воплотениот едржител Господ и ја 
повикуваат сета твар да учествува во тоа Божествено торжес-
тво. ака рквата не е еден дел од светот, туку е центарот на 
преобразувањето, на обединувањето и на спасението на светот 
во Бога. реку рквата и во рквата светот има удел во 
Божествениот живот и го наоѓа својот логос (својата смисла и 
назначување) во Единствениот огос Божји. 

  
4. Православната еклисиологија и современиот човек 
 
Доживувањето на тајната на рквата како тајна на Божес-

твеното и човечкото, на вертикалната и хоризонталната во 
риста заедница денес кај мнозина членови на рквата е 

ослабнато. Ја сфаќаме рквата не толку како ело ристово и 
заедница на ветиот Дух, колку како “религија”, или како 
установа за задоволување на религиозните потреби на некои 
религиозни луѓе, или како национално-политичка организација 
која им служи на социолошките цели. 
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оследиците од таквото нехристолошко, неличносно и 
надворешно гледање се очигледни. ајнапред во богослужение-
то не постои секогаш чувството за заедницата што у служи на 
Бога, “на богослужбената заедница”, туку е присутно чувството 
на локалното собирање на индивидуи коишто одвоено у 
служат на Бога. ие изолирани и обично отсечени од равос-
лавното предание индивидуи претпочитаат музика (пеење) што 
ним им се допаѓа и во нашите храмови ја заменуваат предани-
ската и согласна со целиот дух и етос на рквата византиска 
музика со западните романтичарски мелодии што ги пее еден 
хор одвоен од црковното собрание со една завеса. Во тие хорови 
возможно е да пеат и атеисти, или инославни, како што веќе се 
случува во некои православни ркви. д истите причини се 
претпочита европското сликарство на енесансата коешто го 
изразува западниот човекоцентричен дух. За жал малкумина 
забележуваат колку сето тоа ги фалсификува црковниот живот и 
благочестието на христијаните и ги отсекува од телото на 

рквата, бидејќи ги отуѓуваат од нејзиното живоносно предание. 
о и ветите ајни од мнозина се сфаќаат како дејствија или 

чинодејствија од приватен карактер и интерес, а не како екли-
сиолошки собитија. И самата par exellance ајна на единството и 
заедницата, ајната на Божествената Евхаристија, честопати се 
смета како средство за индивидуално усовршување и осветува-
ње, а не како ајна на вотеловување во телото ристово, во 
коешто се осветувањето и спасението. Затоа и парохијаните не 
се поврзуваат како членови на едно тело и на едно семејство. 
очинуваат “маса” , а не заедница, збир на индивидуи, а не 

собор на личности во риста. ако односите помеѓу верниците, 
така и односите помеѓу пастирите и верниците се неличносни. 

Исто така секое сепаративно движење во крилото на 
Ерархијата, на епископите, или на парохиите и на манастирите 
ги спречува неосвестените христијани во рквата да ја 
препознаат “заедницата на ветите” и да пристапат во неа. 
Единството на клириците и на лаиците е најубедителната пропо-
вед и најпродуктивниот мисионерски метод. 

уѓето од сите епохи имаат длабока потреба за примање на 
нивната личност во една заедница на љубов и на братство. 

аа потреба ја чувствува и во голема мера неисполнетиот 
современ човек поради неговото големо отуѓување од Бога, од 
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коешто следи неговото отуѓување од ближниот. Бидејќи Бог 
отсуствува од животот на луѓето, отсуствува и соединувачкиот 
центар, а луѓето и покрај многуте средства за комуникација, 
дури и кога се доближуваат меѓу себе, остануваат суштински, 
дешевно неповрзани, како што се случува и во самиот брак. 

туѓувањето се проширува поради новите услови на живот. 
овекот во анонимното мноштво на големите градови или во 

механизираните и неличносни услови на работа, образование, 
релаксација, ја нема можноста да постои како личност, да ги 
сретне другите човечки личности, за да побара една вистинска 
заедница со нив. Во таквите околности претставува една бројка, 
паразит на една машина, потрошувач на потрошувачкото 
општество. И така немоќен да живее во заедница со Бога и со 
ближните човекот прибегнува кон сурогати, вештачки 
блаженства и рај, неодговорни телесни односи и сл., што конеч-
но му ја прошируваат не-заедницата и го прават невротичен и 
плашлив. 

ака целата состојба на човекот претставува еден предизвик 
за рквата, еден трагичен повик сличен со повикот на 

акедонецот: “премини во акедонија и помогни ни” (Дела 
16,9). 

овремениот човек, дури и кога не може тоа да го изрази, 
очекува од рквата да го пројави надворешно она што е 
внатрешно, т.е. Богочовечката заедница. оставеноста на пасти-
рите наспроти својата паства, организацијата на епископиите и 
на парохиите, секој детал од животот на рквата да ја открива 
нејзината вистина. ога вистината на рквата не се изразува со 
нејзиниот живот, рквата нема да има доверба во светот. А 
вистината на рквата којашто сите треба да ја живееме и потоа 
да ја проповедаме е тоа дека Воплотениот огос Божји не прави 
членови на еговото ело и заедница на ветиот Дух. 

ваа вистина ја сведочи секој христијанин којшто е вкоренет 
преку верата во светото единство на ресвета роица во 

рквата. екојдневно се бори да напредува преку покајанието и 
постанува блескав знак за тоа единство во светот. иот негов 
живот постанува еден повик кон оние што доаѓаат во контакт со 
него да го остават расцепканиот и егоистичен живот и да 
учествуваат во “единството на верата и заедницата на ветиот 
Дух”. 
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Господ нека ни ја даде војата благодат со смирение и 
славословие да го примиме дарот на Богочовечката заедница и 
единство во рквата и да напредуваме во него “додека сите не 
стигнеме до единство во верата и познание на инот Божји, до 
состојба на совршен маж, до мера на возраста од ристовата 
полнота” (Еф. 4,13). 

  


