
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕДНИОТ И МНОГУТЕ НИЗ ЕКЛИСИОЛОШКИ АСПЕКТ 
 

(ЛИЧНОСТА НА ЕПИСКОПОТ ВО ЦРКВАТА) 
 

  
 
ВОВЕД 

 
Човековата слобода не е апсолутна. Човекот, според сè е детерминирано битие. 

Самиот факт на неговата створеност ја условува и неговата ограниченост. 
Ограниченоста пак, се осведочува како временски така и просторно. Секој човек има 
почеток и крај. Но секој човек има и своја физичка конкретност како карактеристика 
на неговото реално постоење. Нагласената глад и жед за слобода без услови, не 
слобода како избор помеѓу дадености, туку апсолутна, онтолошка слобода, не е само 
анамнеза на минатото кога се јадело од „дрвото на животот“1, туку есхатолошки 
порив од егзистенцијален карактер. Вечниот живот без слобода е неприфатлив за 
човекот. Но, и уште повеќе од тоа. Слободата е поемфатична отколку „робскиот“ 
живот во вечноста. Додека за старите грци, изразувањето на слободата се сметало за 
бунт (ς) против боговите и животот кој е нивни дар2, за христијаните, слободата 
постанала онтолошка категорија3. Философските и социолошките толкувања на 
слободата сè до денес се движат помеѓу овие два екстрема. Или слободата се толкува 
како идеолошка категорија, практично неостварлива, што на цивилизациски план 
екстремира во тоталитаризам од сите облици, или пак слободата добива онтолошки 
карактер (во философскиот егзистенцијализам), но само до смртта, зошто смртта ја 
детерминира нејзината онтологија, што пак покажува дека таквата онтологија е quasi 
(и покрај тоа таквата слобода постана императив во сите демократски општества). 

Квази слободата и квази онтологијата постанаа и остануваат карактеристика на 
паднатиот Адам и неговите потомци. Најголемиот дар кој првиот човек (Адам) го 
примил од Бога е слободата. Постоеле два начина да ја изрази истата. Првиот – како 
послушност заради љубовта кон Бога, со што слободата би постанала синоним на 
љубов и заедница; или пак да ја изрази како избор, со што веќе би престанала да биде 
слобода затоа што е детерминирана ако со ништо друго тогаш со самиот избор на 
определен број квалитети кои со самата бројност се покажуваат како граничник кон 
бесконечноста, која пак претставува основен предизвик на слободата.  

                                            
1 види:1Мој. 2,8-3,25.  
2 види: Игњатије Мидић, „Од слободе како бунта до слободе како бића“, Теолошки погледи, бр.1-4/91, Београд. 
3 види: Јован Зизиулас, „Допринос Кападокије хришћанској мисли“, Богословље 1-2/88, Београд. 
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Адам го усвои овој вториов и секако промаши. Со тоа гревот (промашувањето) 
постана алтернатива на слободата4. Од тогаш, па сè до денес, слободата се изразува 
само како избор, но тоа не ја задоволува онтолошката потреба на човекот. Ако  е 
можно, храбрите би оделе и понатаму5. Но секој чекор во природниот начин на 
постоење е всушност чекор подалеку од слободата, наместо чекор поблизу. Така, 
наместо да постане господар на створениот свет, човекот му постана роб. Историјата 
ни покажува дека човекот не се предава лесно, но без оглед на сè, стихијата го 
надвладува. Обоготворувањето на природата го покажува навистина 
егзистенцијалниот човеков страв од големата тајна на тварноста. Стравот секако е 
последица на падот6. Отуѓувањето од Бога истовремено е отуѓување од светот. 
Човекот постана индивидуум. Единка на која навалила целокупната творба. Што 
друго можеше освен тоа да формира цивилизација. Цивилизацијата е формирана 
токму заради тоа човекот да се ослободува од власта на природната стихија. 
Заедничките интереси да се покори суровата природа и стравот од осветата на таа 
иста природа која историски гледано многу рано за човекот постана бог, ги соедини 
луѓето во организиран поход против тој бог, а походот го нарекоа цивилизација. Но, 
исто така многу рано, човекот почна да го угнетува човека, повторно заради истата 
цел. Така никнаа односи на господарење и потчинување7. „Пеколот тоа се другите“ - 
во наше време ќе пишува Сартр8. Како да се помири едниот со многуте, тоа е проблем 
со кој навистина сериозно се занимавале скоро сите философии и теологии, 
современата социологија, антропологија и психологија? 
 
 

I 
„ЕДНИОТ“ И „МНОГУТЕ“  ВО СОВРЕМЕНИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ОДНОСИ 

 
 Историјата познава различни општествени уредувања и облици на 
социјализација. Но, сите тие форми на здружување на луѓето, или го претпоставуваат 
„едниот“ наспроти „многуте“, или пак го жртвуваат „едниот“ за да биде постигната 
некоја „повисока цел“ на „многуте“. Современото христијанство воглавно се соочува 
со два типа на општествено уредување: демократија, или пак некој облик на 
колективизам кој секогаш завршува со тоталитаризам.  
 Демократијата секако дека не е пронајдок на нашиов технолошки век, но 
неоспорно е дека таа како масовна појава постана обележје на дваесеттиот век. Она 
што денеска го нарекуваме западна цивилизација, целиот свој идентитет го гради на 
демократски докртини. Основна пак, доктрина на демократијата е неповредивоста на 
индивидуалните права. Ова остави длабока трага во сите сегменти на современата 
цивилизација почнувајќи од технологијата, преку науката па сè до културата и 
философијата. „Правото постои за да нè заштити од другиот“, правилно ќе примети 
Митрополитот Зизиулас. Среќата и „правото на поединецот“, не се дел само од 

                                            
4 види: Атанасије Јевтић, „Апофатичко и катафатичко богословље“, Знак препоречни, Београд, 1994. 
5 Кирилов, во „Демони“ кај Достоевски, смета дека самоубиството е единствен израз на апсолутна слобода. 
Навистина, самоубиецот, на извесен начин ги надминува сите дадености, дури и даденоста (фактичноста) на 
животот кој сме го примиле без да бидеме прашани дали го сакаме или не. Сево ова би било добро ако 
последната станица од ваквиот пат не би била смртта и ништавилото. 
6 види: Владета Јеротић, „Страх и религија“, Богословље 1-2/88, Београд, 1988. 
7 види: Oswald Spengler, „Propast Zapada“, Beograd, 1990. поглавие: Problem staleza-plemstvo i svestenstvo, glava 4 
8 во делото да театар: „Зад затворени врати“. 
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американскиот устав, туку полека почнаа да постануваат императиви во уставите 
скоро на сите европски земји. „Сево ова повлекува како последица дека заштитата од 
другиот е основна неопходност. Сè повеќе чувствуваме страв од присуството на 
другиот. Присилени сме и поучени другиот да го сметаме за свој непријател, уште 
пред него, или неа, да ја доживееме како пријател... Нема сомневање дека ова е 
последица на она што со богословски јазик го нарекуваме „гревопад на човекот“. Ова 
е патолошки проблем, вкоренет во длабочината на нашето постоење, наследен со 
раѓањето. Се именува: „страв од другиот“9. Секако дека индивидуализмот е една 
болна состојба, дури и колку да ни се чини дека тоа е еден природен однос со светот. 
Индивидуалистот во суштина е вкоренет во објективниот свет, социјален и природен, 
но и покрај таа вкоренетост сака да се изолира  и да се спротивстави токму на оној 
свет кому му припаѓа. Индивидуалистот е социјализиран човек, но доживувајќи ја таа 
соцојализација како насилство, патејќи од неа, се изолира и немоќно се 
спротивставува. Tокму тоа е парадоксот на индивидуализмот, а со тоа и на 
демокраријата. „На пример лажниот индивидуализам се разоткрива во либералниот 
социјален поредок. Во тој поредок кој фактички беше капиталистички поредок, 
индивидуата беше разорена со играта на економските сили и интереси, таа самата е 
разорена, но и ги разоруваше другите... Индивидуализмот пак, во социјалниот живот 
востановува волчји односи помеѓу луѓето“10. 
 Сепак мораме да признаеме дека индивидуализмот втемелен на слободата како 
избор помеѓу дадености, нагласено се манифестира дури во христијанската 
цивилизација. Дохристијанската цивилизација и робува на нужноста и секој обид од 
нарушување на таа нужност постанува неприфатлив. Во грчката философија скоро 
без исклучок сите индивидуалци се трагичари. Да се игра улога која ја нарушува 
нужноста, тоа можело само в театар. За Платоновата Држава најкарактеристична 
особеност е потполното исклучување на слободата и индивидуалноста. „Платоновата 
идеална држава – тоа е касарна, која не ја сонуваа ниту најголемите вулгаризатори на 
социјализмот“11. Но, како тоа христијанската цивилизација постана лулка на 
индивидуализмот кога самото христијанство е антииндивидуалистичко? 
 
 
 

1.  ПОИМАЊЕТО НА ЛИЧНОСТА ВО ХРИСТИЈАНСКИОТ ИСТОК 
Личноста во христијанскиот Исток, од времето на Кападокијците (четврти век), 

секогаш била доживувана како заедница, а не индивидуа. Она што со речникот на 
егзистенцијалистите ќе биде речено во наше време, дека без Ти нема ниту Јас12, веќе 
одамна го објасниле Кападокијските Отци. Единствено постоењето како личност, а 
тоа значи како заедница, го ослободува Бога од сите робувања на сопствената 
суштина и нема суштина без начин на постоење (τρόπον πάρξεως). Единствениот 
почеток во Бога, монархизмот христијански разбран  и доживеан, не е во Божјата 
суштина, туку во Бога Отца. „Бог е еден зашто Тој е Отец“13 ќе рече Св. Василиј 
Велики. Личноста на Бога Отца е „Почеток“ (Αρχή), „Причина“ (τία), „Извор“ 

                                            
9 Јован Зизиулас, „Заједница и другачијост“, Светигора, 30-32/94, Подгорица, 1994. стр. 22. 
10 Nikolaj Bergajev, O covekovom ropstvu i slobodi, Novi sad, 1991, str. 132. 
11 А. А. Huseinov – G. Irlic, Istorija etike, Novi Sad, 1992, стр. 65. 
12 види: Martin Buber, Ti i Ja, Beograd, 1990. 
13 во 24 тата   Беседа на Св. Василиј Велики, цитирано по: А. Јевтић, Патрологија, Београд, 1984. 
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(Πηγή), на Божеството на Синот и Духот; Таа е центар и врска на Нивното единство, 
за условно речено потоа, да се оствари единството вo едната Божествена суштина 
која истовремено е општа, заедничка на сите Три Лица. Така, љубовта помеѓу 
Личностите која е слободна, а не нужноста на суштината која поробува, е единствена 
„причина“ ако така може да се рече, за Божјото постоење. Отецот го љуби Синот и 
Духот и во тоа е смислата на Неговото постоење. Секој од Тројцата ги љуби 
останатите двајца. Затоа апостолот ќе рече: „Бог е љубов“, зашто љубовта е име за 
Божјата заедница. 
 Токму ова е егзистенцијално важно на антрополошки план зашто човекот е 
икона Божја. Навистина кај човекот природата ì претходи на личноста, па ова ни 
остава впечаток дека практично никогаш не е можно тој да биде слободен од 
сопствената природа. Единствено во некое ново раѓање кое ќе биде по слобода, а не 
по нужност, ќе се обезбедат услови за личносен начин на постоење. Таквото раѓање за 
христијаните постана крштевањето. Преку крштевањето, човекот се раѓа слободно, 
зашто без слобода дури и најубавата вечност би била пекол. Нема пак, вечен живот 
без обожување. Обожувањето е заедница со Бога и постоење на начин на кој постои 
Бог – како заедница14.  
 
 
 

2. ПОИМАЊЕТО НА ЛИЧНОСТА НА ХРИСТИЈАНСКИОТ ЗАПАД 
 Почнувајќи од Боетие и Августин (пети век), личноста (persona) почна да се 
поистоветува со единка, индивидуа (individiuum). За Боетие „личноста е 
индивидуална супстанција со разумна природа“, кај Августина основната 
карактеристика на личноста е свеста и самосвеста. Токму на вака поставената личност 
(како индивидуа) не престана да се темели целокупната западна цивилизација сè до 
денес. Додека единката (индивидуата) е една природна категорија која не му е 
својствена само на човекот туку и на предметите, личноста е категорија која му 
приличи само на човекот. Единката е бројчана категорија која претставува поим за 
количина. Личноста пак претставува категорија за квалитет која ги укинува и 
надминува законите на аритметиката. Единката ги опфаќа во себе појмовите за 
поврзување заради некоја конечна цел, десет единки взаемно здружени 
допринесуваат за остварување на некоја цел (колективизам). Личноста пак, како 
икона Божја, не може да претставува средство за остварување на некоја цел. Секое 
искористување на личноста заради остварување на цели, дури и за оние 
највозвишените, ја претвора во единка. Апсурдот на ваквото разликување помеѓу 
личноста и единката е во тоа што иако на прв поглед се чини дека личноста како 
самоцел, секогаш се разбира сама по себе, а единката како субјект во комбинација со 
другите, во суштина бидува обратното. Тоа е затоа што единката иако е можно да им 
се придодаде на другите, сепак не е во можност вистински да се соедини со другите, 
зашто единката се појавува како диференцијација на останатите единки. Наспроти 
ова, личноста, иако неможе да биде придодадена и да сочинува дел од некоја друга 
личност, бидејќи како самоцел представува целина, не само што може вистински да 
се соедини со другите, туку дури и не може да постои како личност без единство со 

                                            
14 Постоењето како личност не  е исто со постоењето како индивидуа. За ова види ја прекрасната судија: 
„Persohood and being”, John Zizioulas, Being as Communion (Studies in Pershood and The Curch), New York, St. 
Vladimir`s Seminaru Press, 1985; на српски: „Од маске до личности“, Богословље за 1985. 
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другите; личноста се пројавува како однос со другите личности. Оној момент кога 
единката се оддели од другите единки, таа го задобива своето оправдување. Оној 
момент кога личноста ќе се лиши од заедница со другите, таа се губи. Личноста не 
може да постави граници околу себе (егоцентризам), а при тоа автоматски да не 
заврши како единка. И покрај сите настојувања на Историјата на философијата да го 
постави Декарта за основач на нов философски правец (разумна метафизика)15, после 
подлабоко проучување се покажува дека Декарт е само доследен продолжеток на 
средновековната западна филисофија чија антропологија длабоко е втемелена на 
Августиновото учење. Она познато Декратово: Cogito, ergo sum, каде мислењето се 
поистоветува со постоењето, нема никаква есенцијална разлика со  сваќањата на 
Боетие и Августин. Ниеден друг философски правец, освен современиот 
егзистенцијализам, нема да биде втемелен на други основи. Згора на тоа, дури и 
реакционерниот марксизам како најбрутален материјализам, не ќе може а да не се 
поврзе со индивидуализмот, зашто колективизмот кој е теоретски марксизам, во 
практиката секогаш постанува тоталитаризам, што пак, повторно е индивидуализам. 
Индивидуализмот е непријател на личноста, па и колку на прв поглед да изгледа 
апстрактно, секогаш го прати колективизмот, зашто тој претставува сумарно 
(аритметичко), механичко единство на монади, взаемно независни, како средства кои 
служат за остварување на заеднички цели. 
 
 
 

3. ИНДИВИДУАЛИЗМОТ – ОСНОВА НА СИТЕ СОВРЕМЕНИ 
ОПШТЕСТВЕНИ УРЕДУВАЊА 

 Така, на Запад, помеѓу личност и индивидуа веќе не постои разлика. Ваквото 
неразликување на богословски план ќе породи многу проблеми, меѓу кои „filioque” и 
догмата за папската непогрешивост која е римокатолички „изум“ од минатиот век. На 
антрополошки план ќе породи ропство на моралните норми во чие исполнување се 
гледа спасението, а не во заедницата со Бога. На социолошки план, онака како веќе 
видовме, индивидуализмот кулминира во демократското уредување каде државата и 
сите институции постојат за да служат за „среќата и просперитетот“ на единката. 
Единката пак никогаш не се задоволува со понуденото. Таа е спремна да го бара 
апсолутот во сè: во власт, во богатство, и нема обзир кон многуте кои на тој начин би 
постанале потчинети и сиромашни. Така, борбата помеѓу едниот и многуте не знае за 
крај, иако само донекаде се прикрива со силниот правен инструмент – законите. Затоа 
правната држава постана императив на демократијата.  
 Од друга страна современиот колективизам кој требаше да биде премин кон 
комунизмот се покажа како утопија. На теоретски план, а длабоко  изобличено и на 
практичен, колективизмот е спремен да го „жртвува“ едниот  заради повисока цел од 
која би се ползувале многуте. Но, токму во тоа е утопијата, зашто тоа е однос на 
човек кон човека преку објективното општество кое стои над единката. Секоја 
колективна реалност е безлична, а безличноста пак секогаш бидува пополнета со 
некој фирер со што колективизмот се преобразува во фашизам и тоталитаризам. Така 
изиграна бива идејата на современиот колективизам која се состои во тоа што сака да 

                                            
15 Хегел и современата Историја на философијата не можат или не сакаат да приметат дека сето она што се 
припишува како философска иновација на Декарта и Картезијанската школа, засновано е токму на 
Августиновиот индивидуализам; види: G.V.Hegel, Istorija filozofije III, Beograd 1983, стр. 256-283. 
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произведе универзална, сеопшта, колективна  свест и мислење. И покрај тоа што 
колективизмот според теоретскиот марксизам се поставува како антипод на 
индивидуализмот, во праксата се покажува дека истакнувањето на поединци 
постанува неминовност, зашто со тоа барем привидно се губи безличноста која му е 
својствена. Берџаев, ова убаво го приметил со констатацијата дека колективизмот во 
значаен степен е резултат на безличниот (индивидуалниот), анонимниот карактер на 
колективизмот. Капитализмот создаде пролетизирани маси кои на своја несреќа 
склони се кон колективизам16. 
 Проблемот на едниот и многуте и нивната хармонија останаа само убав сон во 
историјата на човештвото. Ниту еден облик на општествено уредување не покажа 
решение. Незаинтересираноста за политика во ранохристијанскиот период може да се 
толкува само преку една недоверба кон сите облици на општественото уредување кои 
пак се втемелени на природните односи и на човечкиот разум. На жалост, таквата 
ранохристијанска провидиенција и копнежот кон небесната татковина, а не кон 
идеалното општество на земјата, сè повеќе слабее за конечно да доживее трагедија во 
Папската држава, а покасно и во византискиот систем кој сметаше дека државата 
може да постане суштински христијанска17. 
 
 

ΙΙ 
„ЕДНИОТ“ И „МНОГУТЕ“ ВО ЦРКВАТА 

 Не само христијанската вера која по идентитет е есхатолошка, туку и 
целокупната историја на човештвото нè упатува на констатација дека Царството 
Небесно не може да се оствари на земјата. Токму затоа и решението на поставениов 
проблем не може да се бара по социолошките зборници или психолошките 
прирачници. Решението единствено ни го дава христијанската еклисиологија која 
бивајќи суштински есхатолошка, потврдува дека човекот е личност (заедница, а не 
индивидуа), личност која својот корен го има во иднината, постојано се вдахновува, 
подобро речено, одржува и храни со иднината, но плодовите на животот ги принесува 
во сегашноста. 

 

1. ЕВХАРИСТИСКИОТ ИДЕНТИТЕТ НА ЦРКВАТА 
 Црквата е Евхаристија. Секоја останата дефиниција е претесна да го изрази 
идентитетот на Црквата. Евхаристијата пак, и самата бивајќи Тајна, постана доследен 
синоним за Големата Тајна на Црквата. Современиот тек на теологијата длабоко е 
вкоренет во евхаристиското толкување на светот и постоењето, а Евхаристијата 
(Литургијата) не ја смета за една света Тајна помеѓу останатите, туку една единствена 
Тајна од која извираат и во која се вовираат сите останати тајни. И покрај тоа што 
Евхаристијата во нашата свест обично се врзува со исполнување пиетизам кој Светата 
Литургија ја согледува како објект и средство за исполнување на нашата побожност, 
или, пак, само како услуга за нашето спасение зашто преку неа се прима некаква 

                                            
16 Nikolaj Berđajev, Carstvo Duha i carstvo Ćesara, Novi Sad, 1992. стр. 84. 
17 види: Џон Маједорф, Византијско богословље, Крагујевац, 1989. стр. 260-265. 
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благодат18, сите подлабоки истражувања покажуваат дека доживувањата и 
разбирањата во древната Црква воопшто не биле такви. 
 Евхаристијата во искуството на Црквата во првите три века пред сè била 
дејство (πράξις), богослужбена дејност, токму тоа карактеристично е покажано со 
самото нејзино име: лит – ургија, што пак значи: општо, заедничко и јавно народно 
дело. Литургија значи акт и дејство на црковниот собор (σύναξης), односно општа, 
католичанска (соборна) пројава и манифестација на целокупната Црква, а не само 
вертикална врска на секој поединец со Бога. Карактеристично е, вели Митрополитот 
Зизиулас, дека православниот Исток, кој често и несвесно се држи на ваквото старо 
искуство, никогаш не дошол на помисла да воведе индивидуални Литургии, нити 
поклонување и созерцавање на Чесните Дарови во смисла на нивно истакнување како 
предмет обожување и поклонување. Светата Евхаристија, Литургијата на Црквата, во 
основа е нешто што се случува, едно дејство πράξις, и тоа не на поединецот туку на 
целата Црква19. 
 И Писмото и Преданието согласни се во тоа дека таму каде што се појавува 
Црквата,( κκλησία), пред сè се покажува како Евхаристија, како евхаристиски собор 
(σύναξης) или собрание на сето мноштво верни (το πλήθος) на едно исто место заради 
прекршување на лебот (Д.Ап.2,46;20,7). Посланијата на апостол Павле, адресирани до 
„Црквата Божја во Коринт“, или во Солун (1Кор.1.1; 1Сол.1,17), јасно укажуваат на 
тоа дека Црква е самиот евхаристиски собор во Коринт или Солун, на кој (собор) 
требало да се прочитаат споменатите посланија. Повторно, кога адресира посланица 
до „светите кои се во Ефес“ (Ефес.1.1), секако дека таа посланица е адресирана до 
Црквата Божја во Ефес.  
 Така, да се влезе во Црквата значи да се влезе во Евхаристијата. Ова пак, 
поврзано е со човековото покајание (μετανοία=преумување). Преумување, во 
црквениот речник значи оставање на биолошкиот идентитет (животот како единка, 
индивидуа), чија последна станица е смртта и распаѓањето и започнување на живот 
како црквено втемелено битие, како личност. Единствено личносниот начин на живот 
во заедница со Троичниот Бог овозможува живот вечен и тоа како слободно и 
конкретно битие. Додека биолошкиот начин на постоење создава подредени односи 
помеѓу луѓето и власт на некои на сметка на слабоста на други, личносниот начин на 
постоење, оној „другиот“ во љубовта го прави поголем од себе (Мт. 20,21-22). Таков е 
начинот на троичното постоење Божјо, но тоа е и човеково назначување да постане 
Бог со тоа што ќе почне да постои како заедница. Секако дека ова е возможно 
единствено во Црквата која е заедница на Бога со луѓето во едно тело, Тело Христово. 
Единствено инкорпорирањето во Телото Христово за христијаните значи спасение. 
Но, пред да видиме како е можно во Црквата „многуте“ да постанат „Еден“, а при тоа 
да не се изгуби конкретноста на многуте, да видиме зошто единствено во Едниот 
(Христос) е надежта на човековото спасение? 

                                            
18 Овде секако треба да се забележи дека учењето за седумте Свети Тајни во Црквата за прв пат го основаат 
римокатоличките богослови и тоа во едно време кога спротиставеноста со протестантите налагаше пишување 
на „исповеднички книги“-Катихизис. Во периодот на теолошка криза, ваквиот доктринален начин на 
исповедање на верата бидува примен и од пооделни црквени великодостојници (Цариградскиот Патријарх 
Кирил Лукарис, Киевскиот Митрополит Петар Могила), што пак некако преќутно се толерира сè до денес. Но, 
само една, подобро речено единствена Тајна го идентификува христијанството, а тоа е Евхаристијата. Ова сè 
повеќе го согледуваат и римокатолиците особено после Вториот Ватикански Концил од 1963г. За ова види: 
Hrvatski biskupi, Liturgija i zivot Crkve (Poslanica), Zagreb, 1989.  
19 види: Јован Зизиулас, „Евхаристијско виђење света“, Видослов, Требиње, 1994. 
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2. ХРИСТОС – АЛФА И ОМЕГА НА СПАСЕНИЕТО 
 Стварајќи го светот, Отецот го створи преку Логосот, во Логосот и за Логосот, 
значи преку личноста на Синот, но и за Синот. Секако дека светот според сè е 
логосен, но она што е најважно е дека светот е назначен да постои единствено како 
личност. Така, за светот да постои, неопходно е да возврати на Божјата љубов која го 
створила. Од сите творби единствено човекот добил дар со слобода да возврати на 
љубовта Божја и да ја принесе целокупната творба во заедница со Него, за оваа 
(творбата) вечно да постои. Веќе е познато дека Адам промаши, но Бог не би бил Бог 
ако би оставил толку лесно да пропадне она што со љубов го створил. Творбата 
створена со љубов не се вреднува. Единствено таа е непроценлива. Заради тоа 
Неговиот Домострој непредвидливо божествено, го жртвува единородниот Син за да 
го посини створениот свет. Овоплотувањето Христово, но и Неговото страдање, 
воскресение и вознесение го исполнија Домостројот. Со тоа светот доби мост преку 
кој може да проаѓа  во вечен личносен начин на постоење. Дури и Адам да не 
згрешеше, Христос мораше да се овоплоти, ќе биде изричит Св. максим Исповедник, 
за да се надмине препреката која доаѓа од различните суштини на Нестворениот и 
створеното. Нема ништо заедничко според суштината помеѓу Бога и човекот, но 
бидејќи суштината не го ипостасира битието, туку обратно: личноста е начин на 
постоење на суштината, може  да биде надмината дијалектиката помеѓу тварното и 
нетварното единствено во средбата на личностите. 
 Така, Бог не го створил човекот како слободна личност за човекот сам по себе 
да го спасува светот од смртноста која е потенцијална можност на сè створено, туку 
за Бог преку него да ја соедини тварната природа со Себе, единствено со што светот 
би постанал бесмртен20. Ете зошто беше толку важен оној халкидонски догмат дека 
Христос е Богочовек и дека во него се соединети две природи, Божјата и човечката во 
една личност и тоа неслиено и неизменливо, неразделиво и неодделиво21. Христос е 
значи таа Личност која го приведува светот во заедница со Бога. Примајќи ја творбата 
за свое тело и со воскресението преобразувајќи ја во нетрулежна, со вознесението 
конечно ја воведе во нераскинлива заедница со Отца. Со тоа, Неговото тело постана 
Црква и оној кој го јаде Телото Негово и ја пие Крвта Негова, ќе има живот во себе и 
ќе биде воскреснат (Јн. 6,50-58). 
 Ова е еден и единствен начин за човекот да се инкорпорира во Телото 
Христово после Неговото вознесение. Да не се причестува, за раната Црква било исто 
како и да се нема заедница со Христа, зашто заедницата не можела да се доживува 
само на идеолошки план (на основа на некои умни категории на вероисповед), како 
што денеска многумина се сметаат христијани едноставно затоа што читаат Нов 
Завет. 
 
 

 3. ЕСХАТОЛОШКИ КАРАКТЕР НА ЕВХАРИСТИЈАТА 
Очигледно дека ова е евхаристиска тема и тоа од една страна анамнеза на 

зборовите Христови на Пасхалната Вечера со учениците (Мт. 26,26-30; 1Кор. 11,23-

                                            
20 види: Игњатије Мидић, Православље као лек против смрти, Св. Кнез Лазар 1/93, Призрен, 1993. 
21 Халкидоски орос, види: Е. Schwartz, Acta Conciliorum oecymenicorum, II, I,2,126-130, или на српски: Р. 
Поповић, Одабрана документа Васељенских Сабора, Београд 1993, стр.49-52. 
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25), но на друга страна не беше тоа само обредна еврејска вечера, туку потполно нова 
Вечера на Царството Божјо: „и јас ви ветувам Царство, како што Отецот мој мене ми 
вети“ (Лк. 22,29-30). Ако се споредат овие зборови христови на таа Вечера: „ова 
правете го во мој спомен“ (Лк. 22,19) со зборовите на ап. Павле: „Зашто секогаш кога 
го јадете овој леб и оваа чаша ја пиете, смртта Господова ја објавувате, додека не 
дојде“ (1Кор. 11,26), очигледно е дека Евхаристијата покрај комеморативниот имала и 
есхатолошки карактер. Она пак што е важно за есхатологијата тоа е секако дејноста 
на Светиот Дух Кој го донесува есхатонот во историјата. Црквата, секако го прими 
она Јоилово пророштво дека Бог во последните денови ќе го излие Светиот Дух на 
секое тело (Јоил 3,1-5), но и уште повеќе од тоа: факт е дека апостолите не вршеа 
Вечера Господова (Евхаристија) сè до Педесетницата, додека Духот Свети не слезе во 
Црквата, што апк неизоставно сведочи дека Евхаристијата не е можна без Духот 
Свети, односно без есхатолошкиот идентитет кој и го дава Светиот Дух. Затоа на 
Исток за разлика од Запад ќе биде толку неопходна и толку нагласена дејноста на 
Светиот Дух22.  

Присуството на Светиот Дух, во Посланијата на апостолите секогаш се врзува 
за заедницата (κοινονία) (1Κορ. 10,16) на верните со Христа, зашто Он го чини Христа 
Христос за сите верни, бидејќи никој не може да го нарече Исуса Господ освен во 
Духот Свети (1Кор. 12.3; 1Јов.4,2). Навистина постојат два типа на новозаветна 
Пневматологија, еден по кого Светиот Дух му последува на Христа и слегува после 
Христовото Вознесение и вториот по кого Светиот Дух го оприсутнува Христа 
почнувајќи од Раѓањето па сè до Вознесението, а секако и после тоа во Евхаристијата. 
За да бидемe доследни на усвоената евхаристиска теологија, го прифаќаме овој 
вториот тип на Пневматологија по кого нема Христос (самото име Христос значи 
Помазаник, а единствено Духот Свети може да биде оној кој помажува) сè додека 
светиот Дух не го објави како Христос23. Секој сегмент на Христовиот Домострој 
заквасен е со Светиот Дух, почнувајќи од самото биолошко зачнување (Мт. 1,18; Лк. 
1,35), преку крштевањето (Мт. 3,16; Мк. 1,10; Лк. 3,22) и дејствувањето (Мт. 3,11; Мк. 
1,8; Лк. 3,16; Јв. 1,33) до воскресението (Рим. 1,4; 8,11). 
 Сево ова нè упатува на заклучок дека Црквата како заедница е сепак едно Тело 
кое е конституирано во Духот Свети. Светиот Дух прави верните секогаш како 
заедница да заедничарат со Христа. Не може да постои заедница помеѓу личноста 
Христова и поединецот, туку помеѓу Христа и Црквата со што доаѓа до 
поистоветување на овие два поима. Самата пак, Црква се изразува преку 
Евхаристијата чиј идентитет е есхатолошки и покрај тоа што ја вклучува целокупната 
историја како анамнеза. Она што треба да се збидне како идно Царство, тоа е 
полнотата на Црквата (вистина-), додека пак Новиот Завет е само икона 
(), а Стариот, сенка () на тој иден век24. 
 
 

                                            
22 за епиклезата види: А.Шмеман, За животот на светот, Битола, 1992. 
23 види ја студијата: „Christ The Spirit and The Church“, John Ziziοulas, Being as Communion (Studies in Personhood 
and The Church): New York: St. Vladimir`s Seminary press, 1985. или превод на српски: „Христос, Свети Дух и 
Црква“, Теолошки погледи 1-4/91, Београд. 
24 „,
”§ 
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 4. ЕВХАРИСТИЈАТА – ЗАЕДНИЦА НА „МНОГУТЕ“ ВО „ЕДНИОТ“ 

 Кога се третира проблематиката на едниот и многуте, секако дека неодминлив 
е делот на Првото послание до Коринтјаните на ап. Павле (10,16-17): „Чашата на 
благословот која ја благословуваме (т.е. Евхаристијата) не е ли заедница (κινωνία) со 
крвта Христова? Лебот кој го кршиме не е ли заедница со Телото Христово? Зашто 
еден е лебот, едно тело сме ние многуте, зашто сите од еден леб се причестуваме?“ 
Она што е навистина важно во овој дел, секако дека е тоа што „многуте“ постануваат 
„Едно“ Тело кое пак од друга страна се поистоветува со „едниот леб“ на 
Евхаристијата со кој се причестуваат многуте. Изворот на единство на верните со 
Христа и меѓу себе е „едниот леб“ на Св. Евхаристија, кој е тело Христово и 
причестувајќи се сите собрани верни постануваат Едно Тело Христиво – Црква. 
Постојат и други места (Гл. 3,28; 2Кор. 11,2; Еф. 2,15) кај ап. Павле кои говорат за 
„едниот“ во кого членуваат „многуте“. Континуитет на ваквото учење имаме во 
древната Црква уште во списот Дидахи: „Како што овој леб кој се крши беше расеан 
по полињата и собран, во едно направен, така да се собере и Црквата Твоја од 
краиштата земни во Царството Твое“25, за во еклисиологијата на Св. Игњатиј 
Антиохијски, единството на евхаристиската заедница да биде главна преокупација. 
„Онаа Евхаристија – вели Св. Игњатиј во Посланието до Смирњаните (8,1-2) на која 
председава Епископ или оној кому Епископот ќе му дозволи, нека се смета за 
достоверна. Таму каде ќе се појави Епископот, таму нека биде сето мноштво (на 
верните), како што таму каде е Исус Христос, таму е целокупната (католичанска) 
Црква“26. Со ова јасно се гледа дека Епископот во Евхаристиското собрание е 
поистоветен со Христа. Епископот е тој едниот кој седи „на местото Божјо“ ( τοπόν 
Θεού) (Μаг. 6,1; 3,1-2) и почитуван е како, икона Христова“ (Маг. 3,1; Трал. 3,1). На 
друго место пак, се поистоветува Епископот со Христа: „Како што значи, Господ 
(Христос) бидувајќи (со Отца) соединет (Јн. 5,30; 10,30) не направи ништо без Отца, 
нити Сам преку Себе нити преку апостолите, така нити вие не чинете ништо без 
Епископот и презвитерите (свештениците), нити пак, обидувајте се (да направите) 
нешто што вам насамо ви се чини умесно, туку сè чинете на заедничко собрание 
() … Сите како во еден храм Божји собирајте се, како на еден жртвеник 
кон Едниот Исус Христос, кој произлезе од Едниот Отец и во Едниот е и отиде кај 
(Едниот) (Јн. 1,18; 8,4; 13,3) (Магн. 7,1-2). Би ни одзело уште многу простор да ги 
наведуваме сите места од Посланијата на Св. Игнатиј кои сведочат за единството на 
верните (многуте) со Епископот (едниот), кое пак (единство) поистоветено е со 
единството на Црквата со Христос. Од тие карактеристични места можно е да се 
реконструира структурата на евхаристискиот синаксис. Во центарот на собранието на 
„целокупната (католичанска) Црква“ (веќе цитирано), а позади „едниот жртвеник“  
(Филад. 4.; Магн. 7,2; Ефес.5,2), се наоѓал тронот на „на едниот Епископ“ (Филад.4), 
кој седел на „местото Божјо“ (веќе цитирано) и почитуван е како „жива икона 
Христова“ (веќе цитирано). Околу неговиот престол седеле презвитерите (Смир. 8,1; 
Ефес. 20,2), додека од страните стоеле ѓаконите помагајќи при служењето, а наспроти 
нив стоел „народот Божји“. Единствено ваквиот пордок од народниот собир правел 
Црква Божја, не по превасходство на институција туку преку онтолошката поврзаност 
со Христа, Кој е оприсутнет во личноста на Епископот. Затоа, без Епископот „не е 
                                            
25 Дидахи, Домострој 1/93, Скопје, стр.7. 
26 Сите места во продолжение цитирани се од: Посланице Св. Игњатија Антиохијског, Београд, 1991. 
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дозволено нити да се крштева, нити агапи (вечери на љубовта) да се свршуваат“ туку 
она што тој ќе го одобри, тоа му е на Бога угодно (Смирн. 8,2). Единствена основна 
функција на овој „еден Епископ“ била: во себе да го изразува „мноштвото“27 верни на 
тоа место. Тој бил единствениот кој принесувал Св. Евхаристија во име на Црквата, 
воздигнувајќи го така до престолот Божји целото Тело Христово. Тој бил „едниот“ во 
кого тоа соединето „мноштво“ постанувало „Божјо“, бидувајќи повторно вратено на 
Оној Кој ги создаде, благодарејќи за искупувањето од власта сатанина преку Оној 
„Едниот“ Кој ги зеде во себе. Така постои „еден“ низ чии раце требала да помине сета 
заедница за да биде принесена на Бога во Христа, односно до највозвишената точка 
на единство на Црквата28. 
 Можеме да констатираме дека проблематиката на „многуте“ во „едниот“ се 
провлекува во целокупната патристичка литература, почнувајќи од ап. Павле чие 
учење е само продолжеток на Христовото Евангелие (ср. „за да бидат сите едно“ 
(Јн.17) и уште на многу други места), преку  Св. Игњатиј и Иринеј Лионски, Кипријан 
Картагински и останатите Свети Отци, за да постане многу актуелна во наше време. 
Целокупното документирање кое го изнесуваме до сега би покажало само 
конзерватизам, ако не успееме истото да го протолкуваме онтолошки. Секако дека во 
тоа не ќе успееме ако оваа тема не ја поврземе со проблематиката за личноста и 
личносниот начин на постоење за кого веќе пишувавме. 
 

 
 5. ВО ЦРКВАТА НЕ ПОСТОЈАТ „МНОГУТЕ“ БЕЗ „ЕДНИОТ“ НО 

НИТИ „ЕДНИОТ“ БЕЗ „МНОГУТЕ“ 
 Есхатолошкиот карактер на Црквата го прави тоа да нејзината литургиска 
пројава биде икона на идниот век. Така Литургијата и е и не е Царство Небесно. Со 
други зборови во Литургијата постои една перманентна и навидум неразрешива 
дијалектика. Кога велиме дека е, велиме затоа што преку верата Христос бидува 
оприсутнет во собранието, па така од една страна и самата Црква му дава идентитет 
на Христа со тоа што преку верата го оприсутнува, а од друга страна Христос и дава 
идентитет на Црквата со тоа што ја признава за свое Тело29, бидејќи сопствениот 
идентитет како личност веќе еднаш му е потврден во заедницата која ја има со Отца 
(како негов Син) и со Духот Свети. Но од друга страна Литургијата уште не е Царство 
Небесно зашто нејзините членови сеуште се подложни на смрт и распаѓање.  

Ваквата дијалектика во овој паднат свет е неизбежна, за љубовта кон Бога да 
биде слободна. Кога Христос не би се вознесол, Неговото физичко присуство на 
земјата би го принудувало нашето влегување во заедница со Него, но не заради љубов 
која е слободна, туку заради страв од несреќи и смрт. Вистина интензитетот на љубов 
не е ист кон оној кој е физички присутен и оној кој е физички отсутен. Но, токму 
заради тоа христијанското очекување на повторното Христово пришествие, 
емфатично е изразено уште со оние Павлови зборови: Маран ата!30 (1Кор. 16,22)   
 Конечното соединување со Христа е настан на идниот век, а се дотогаш нашата 
                                            
27 „мноштвото“ (верни) Тралијанци можат да бидат видени во лицето на нивниот Епископ (Трал. 1,1;Ефес. 1,3). 
28 John Zizioulas, „Euharist and catholicity“, во веќе наведената книга, стр. 153, превод на српски: Атанасије 
Јевтић, во зборникот: Саборност Цркве, Београд, 1986, стр. 143. 
29 Личностите кои влегуваат во една љубовна заедница една со другата си даваат идентитет. Така, од една 
страна Христос ì дава идентитет на Црквата, но од друга страна и Црквата му дава идентитет на Христа како на 
човек, па можеме слободно да речеме дека без Црквата го нема ни Христос. 
30 Арамејски израз со значење: Господи дојди! 
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заедница со Него се остварува преку заедницата со Епископот кој во литургиското 
собрание на службите на верните, ја иконизира службата Христова. Во Литургијата, 
тој е тој „единиот“ кој како глава на локалната црква ги координира сите црквени 
служби почнувајќи од свештеничката, пореку ѓаконската па сè до различните служби 
на лаиците. Навистина, во Црквата сите се носители на Духот Свети, зашто тоа е дар 
кој го добива секој крстен христијанин кој бидува миропомазан, но чинот на 
крштение односно примање некого во заедницатз на верните и дарувањето на 
Светиот Дух преку миропомазанието го свршува Епископот, со што постанува 
воочливо дека Светиот Дух делува преку Епископот31. Затоа Епископот го има тоа 
исклучително право на поставување (ракополагање) и тоа само на Литургија. 
Поставувањето пак означува поредок (чин) и затоа создава чинови во Црквата. Но, 
иерархијата воопшто не била необична во првите евхаристиски собири кои биле 
составувани токму од такви чинови. Чинувањето во некои биолошки одниси можеби 
и значи разбивање на единството, но во евхаристиската заедница каде 
ракополагањето е исклучително право на Епископот, но не на Епископот како 
индивидуа туку како глава на заедницата, чиновите се доживувани како различни 
дарови на Светиот Дух, а сè заради надградување на црквата32. 

Така „многуте“ не можат да постојат без „едниот“, но од друга страна нити 
„едниот“ т.е. Епископот не може да постои без „многуте“. Нема ракополагање за 
епископски чин надвор од црквената заедница. Секогаш ракополагањето се врши на 
Литургија, значи во присуство на заедницата, со што се покажува дека заедницата е 
конститутивен елемент во однос на самиот Епископ33. Епископот се ракополага токму 
за да служи (да началствува) во Литургијата, но Литургијата е симфонија на сите 
црквени служби, така што јасно постанува дека Епископот е Епископ само во 
согласност со сите останати служби на народот Божји кој тие различни служби ги 
примил како дар на Духот Свети затоа што е крстен и миропомазан. Значи, никој не 
                                            
31 Овде секако треба да се спомене дека сегашната фактичка состојба која е евидентна во Црквата, имено 
свештениците да крштеваат и миропомазуваат, не била пракса во првите три векови. После зголемувањето на 
бројот на христијаните, Црквата добила потреба да се служи Евхаристија на повеќе места. Тоа се решило на 
таков начин што свештениците кои до тогаш не биле самостојни служители на Литургијата туку само 
сослужители на Епископот (види за структурата на евхаристискиот собор за кого веќе пишувавме) добиле 
благослов да председаваат со помали литургиски заедници, но не во свое име туку во име на Епископот кој ги 
поставувал. Така се запазило началото: една Црква, еден Епископ, една Литургија. Видлив знак за ова имаме во 
праксата да свештеникот бидува ракоположен од Епископ од кого добива антиминс и грамата со потписот на 
Епископот во чие име служи Литургија. Столицата на „горното место“ позади трпезата во олтарот на секоја 
парохиска црква е повеќе подигната од останатите столици и на неа не смеат да седат презвитерите дури и во 
отсуство на Епископот. Така Литургијата во парохиските литургиски заедници постанува продолжеток на 
централниот евхаристиски собор кој е возглавен со Епископот. За ова да се обезбеди се договарало Литургиите 
во парохиските заедници да почнуваат во исто време кога Епископот ја почнува Литургијата во катедралниот 
храм. На крај, во денешната рецензија на Литургијата, без разлика на тоа што понекогаш служи свештеник, а не 
Епископ, во почетокот ѓаконот возгласува: Благослови Владико, што токму покажува на сè она што го 
наведовме до овде. Сосема друг проблем е што можеме да констатираме дека поедини Епископи не служат 
повеќе Литургија секоја недела и празник со што секако ја нарушуваат вака поставената еклисиологија. 
32 „Принципот на иерархија ја подразбира идејата на послушност, а не на подчинетост, затоа што послушноста е 
основана на лични односи, додека подчинетоста во својот бит е безлична. Синот му е потполно послушен на 
Отецот, но не му е подреден... Не му е подреден, затоа што подреденоста подразбира несовршено знаење и 
однос, а со тоа и неопходност од присила.“ За ова види: А. Schmeman, „Church, World, Mission“, St. Vladimir 
Sem. Pres, Crestwood,1979, стр. 159-178. 
33 Со времето од Литургијата се одвоиле: крштението, венчавањето, исповедта и останатите како сега се 
нарекуваат Св. Тајни. Под влијание на Запад, сега и на Исток ќе се сретне учење дека постојат седум Св. Тајни. 
Во почетокот една и само една била Тајната на Црквата – Литургијата. Во Литургијата Црквата секогаш наново 
се конституира како Тело Христово и надвор од таа заедница секоја пракса била неважечка. За прекрасно чудо, 
токму од овие причини, ракополагањето никогаш не се одвоило од Литургијата. 
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може да постане Епископ без согласност на црквената заедница дека дотичниот е 
„достоен“. 

Епископот е навистина проистаменос (предстојател на евхаристискиот собор), 
но не за да владее со многуте, туку да им служи на многуте, а тој тоа го прави затоа 
што неговата харизма е ништо свое да не поседува, туку потполно да прпаѓа на сите, 
да нема друг живот и други цели освен соединувањето со Христа. 

Друг важен податок е дека нема Епископ без конкретно именувана црквена 
заедница. Во молитвата која се чита за време на ракополагањето на Епископ се 
споменува името на црквената заедница чиј Епископ ќе биде новоракоположениот. 
Со тоа се покажува дека црквената заедница чини дел од онтологијата на 
Епископатот34. Нема ниту еден Епископ, дури нити теоретски, а да не е условен од 
некоја страна од некоја црквена заедница. Така постанува јасно дека „многуте“ 
онтолошки го условуваат „едниот“. 
 
 

6. СЕЦЕЛОСТ (КАТОЛИЧАНСТВО) НА ЕВХАРИСТИСКОТО 
СОБРАНИЕ 
 Од сето до овде изложено постанува јасно дека евхаристиската заедница на 
верните од секое место, собрани околу својот Епископ на Евхаристија, е потполна, 
сецела (католичанска) Црква која единството во Христа го остварува преку 
единството на верните со Епископот. „Затоа во времињата на древната Црква на 
Исток, за сите локални епископални Цркви употребувано е името католичанска 
(сецела, соборна) Црква, а Црквите по вселената наречени се во множина: 
католичански Цркви.“35 Секако дека на прв поглед постои еден парадокс: ако е 
локалната Црква потполна, сецела (католичанска) Црква, како тогаш се остварува 
единството со Едната Света Соборна (Католичанска) и Апостолска Црква во светот? 
 Секако дека повторно одговорот е: во Евхаристијата. Секоја локална 
евхаристиска заедница отворена и комуникативна е со сите останати евхаристиски 
заедници. Нивното општење е во Едното Тело Христово кое не се објавува сегменто 
во локалните заедници туку единствено и цело во секоја од нив. Ова постанува 
видливо преку фактот што главата на евхаристиската општина, Епископот, врзан е со 
останатите евхаристиски општини уште од чинот на неговото посветување 
(ракополагање). Така Епископот бидува ракоположен единствено во присуство 
најмалку на двајца Епископи од кои едниот го ракополага, значи во присуство 
најмалку на двајца репрезенти на евхаристиските заедници на кои началствуваат. Тоа 
значи дека најмалку две соседни Цркви треба да земат учество во секое епископско 
посветување36. Самото пак ракополагање се врши на Литургија, за одма после 
ракополагањето новиот Епископ да го заземе местото на предстојател (т.е. да 
чиноначалствува), подобро речено да ја принесува црквата на Бога. Овој чин со 
најдлабоки врски го врзува новоракоположениот Епископ, а со него и целокупната 
евхаристиска заедница за која се посветува со останатите евхаристиски општини 
раширени по светот. Хиротонијата на Епископот од страна на другите Епископи 

                                            
34 Со ова јасно постанува зошто Православната Црква не ќе може да има викарни Епископи. Таквата служба не 
е идентификувана од нити една црквена заедница со што постанува нелегална. 
35 види: А. Јевтић, „Евхаристија у Источној Цркви“, Трагање за Христом, Београд, 1989. стр. 55. 
36 види: Први Васељенски Сабор, 4 и 6 канон, Никодим Милаш, Правила Православне Цркве са тумачењима, 
1895. стр. 175,189. 
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постанува признание дека во една одредена Црква исполнета е вољата Божја37. Од 
друга страна, секој Епископ може и треба да го препушти местото на предстојател на 
еден од свиоте собраќа Епископи кога ќе му дојдат во посета во неговата 
евхаристиска општина, со што јасно се распознава дека секој Епископ е предстоител, 
возглавител, не само на сопствената епархија туку на целокупната Црква во 
вселената38.  
 Што се однесува пак на Соборите (Синодите) и нивното поставување од некои 
теолози како авторитет кој ì обезбедува вселенски карактер и единство на Црквата, 
значаен е фактот дека повеќето од првите Собори, ако не и сите, се однесувале во 
последна инстанца на проблемот на евхаристиското општење, со што лесно може да 
се покаже дека Соборот не бил некоја надлокална структура која своите одлуки 
автоматски ги спроведува на локално ниво, туку токму потврда дека сецелоста на 
Црквата се огледува во Евхаристијата на локалната заедница, а соборот е само доказ 
дека католичанството на вселенската Црква зависи од католичанството на помесните 
епархии. Оној момент кога некоја епархија ќе се затвори во себе, било потполно 
(одделувајќи се од евхаристиското општење со останатите локални заедници), било 
делимично (не дозволувајќи некому од друга општина да се причести во оваа, или пак 
примајќи во општење – причестување верник кој од својата општина веќе бил 
одлучен од причест), таа постанува предмет на Собор, зашто тоа е нешто што се 
однесува на целокупната Црква39. Вака протолкувани, Соборите потврдуваат дека тие 
не се причина на евхаристискиот идентитет на секоја локална и универзална Црква, 
туку спротивно, тие се потврда на евхаристискиот идентитет на секоја локална 
црквена општина која го открива целиот Христос, а не Негов дел, со што постанува 
сецела (католичанска) Црква. 
 Така, ако соборноста (сецелоста, католичанството) се оствари на локално 
(епархиско) ниво, ако секој член на Црквата учествува во црквениот живот согласно 
со призивот, дарот и положбата, тогаш сигурно дека на ниво на Помесните Цркви или 
на вселенско ниво, ќе се оствари соборноста (сецелоста) на Црквата преку 
епископските собори, зашто самите Епископи не се провинциски делегати туку 
носители на полнотата и сецелоста во епархијата40.  

                                            
37 „Зависноста на секоја Црква од другите Цркви така не е зависност во смисла на потчинување туку сведочење: 
секоја Црква сведочи за сите други и сите други за секоја пооделно дека се едно во верата и животот и дека се 
тие одвоено и сите заедно, Црквата Божја, дека се невидлив дар на новиот живот во Христа. Секоја Црква има 
полнота во себе самата, призната и исполнета во единство на Епископот и народот, а идентитетот на оваа 
полнота со полнотата на Црквата Божја (па со тоа и со `плиромата` на секоја друга Црква) се изразува и 
одразува во хиротонијата на новиот Епископ од страна на другите Епископи... Ова ја спречува помесната Црква 
да се изолира во организам кој сам за себе е доволен и кој нема потреба за другите Цркви.“  А. Шмеман, Идеја 
Примата у православној еклисиологији, чланок во зборникот: Примат Апостола Петра, Крагујевац, 1989. 
38 Кај римокатолиците, единството на Црквата се остварува во еден вселенски епископ - папата. Ова секако 
доаѓа од една поинаку поставена еклисиологија во која секоја помесна Црква е само дел од едната Вселенска 
Црква. Ваквата еклисиологија овозможува одржување на папскиот примат особено после Првиот Ватикански 
Концил кој ја озваничи ваквата еклисиологија. Вториот Ватикански Концил во доста е конфронтиран со  
Првиот Концил според тоа што го призна католичанството (сецелоста) на помесните Цркви, но сепак не го 
укина папскиот примат со што постана контрадикторен на самиот себе. Спореди: Н. Афанасјев, Црква 
преседавајућа у љубави, чланок во зборникот: Примат Апостола Петра, Крагујевац, 1989.  
39 Егзистенцијалната важност која се придава на причестувањето во Црквата посведочена е токму со мотивите 
да се свикуваат Собори, па дури и Вселенски, заради претресување на одлуката за нечие одлучување од причест 
(види: Канон 5 од Првиот Вселенски Собор). Со ова постанува јасно дека во Црквата секоја личност е носител 
на целиот Христос, а не само на некој Негов дел, па затоа и за нечие спасение се свикува Вселенски Собор. 
40 Секоја злоупотреба на службата на „едниот“ или „многуте“, не може, а да не кулминира во егзистенцијална 
катастрофа по целото црквено Тело. Ако Соборите на Епископите се претворат во заседанија од затворен тип, 
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ЗАКЛУЧОК 
 Со ова се обидовме да објасниме дека решението на проблемот на „едниот“ и 
„многуте“, единствено е можен во Евхаристијата. Не само затоа што Евхаристијата е 
„лек за бесмртност“ (), туку и затоа што во Евхаристијата се 
покажува дека „едниот“ е во онтолошки однос со „многуте“ и нема еден без многуте, 
но нема ни многу без едниот. Бидејќи пак, основното евхаристиско начело е 
слободата изразена како љубов, тогаш смееме да тврдиме дека љубовта е помирување 
на антиномичностите помеѓу едниот и многуте. Евхаристискиот програм е 
единствениот исправен програм кој како христијани можеме да му го понудиме на 
овој свет кој западнал во длабоки институционални кризи токму заради немање слух 
евхаристиски да го реши проблемот помеѓу „едниот“ и „многуте“.  
 
 
 
      Зоран Вранишкоски 
   сега Архиепископ охридски и Митрополит скопски Јован 
 
 

Горе приложениот текст е дипломска работа одбранета на Богословскиот 
факултет во Белград и истиот е објавен во Пелагонитиса бр. 2 од 1996 г.  

                                                                                                                                                 
без претходно советување со клирот и народот и без одржување на старата пракса да секоја соборска одлука 
биде потврдена со аминување од народот на Литургијата, тогаш очигледна постанува органската неповрзаност 
помеѓу главата и телото, помеѓу едниот и многуте. Од друга страна, ако многуте (народот), немајќи доверба во 
едниот (Епископот), побараат и самите да учествуваат на Соборот (во т.н. Црквено народен Собор, што 
постана погрешна пракса од познатиот Московски Собор 1917-1918г. кога за прв пат после неколку стотина 
години повторно се бираше руски Патријарх), тогаш сигурно е дека соборот ќе ги поддржи нивните интереси 
од причина што тие имаат повеќе гласови. Но со ова, повторно очигледен постанува расколот помеѓу едниот и 
многуте кој се манифестира преку различитоста на целите. 
 


