
 
 
 

ЕВХАРИСТИЈАТА НА ЦРКВАТА - ОСНОВА ЗА СЕВКУПНАТА 
БОГОСЛУЖБЕНА ПРАКТИКА∗ 

 
 

Вовед 
 Повлијаени од една теологија чии основни претпоставики се втемелени врз западното 
богословие и пиетизмот, стоиме пред опасност богослужбената практика и севкупниот 
литургиски живот да ги направиме неспоиви со догматското богословие на Црквата од Исток. 
Влијанијата на западната теологија на територијата на Византија го имаат својот почеток уште 
пред падот на Цариград1, но нивиот интензитет се зголемува за време на туркократијата, кога 
единствени училишта на поробената византиска територија се само језуитските, а учители само 
оние што своето образование го стекнале на Запад. Така, низ постепеното отуѓување од 
автентичниот живот во Црква и како Црква Божја, во овој дваесетти век стигнавме дотаму да 
плукаме по западната теологија само затоа што е западна, а притоа исповедајќи ја истата, но под 
епитетот „православна”. Но, овој дваестти век, исто така, ги даде првите обиди за 
превреднување на православното богословие, обиди што напредуваа со толку крупни чекори 
така што сега, на залезот на дваесеттиот век, со право можеме да се пофалиме дека 
православната мисла повторно дојде на вистинскиот извор на богословие од каде што се пие 
вода жива, од која никогаш не се жеднее. Секако дека тој извор на богословие е самата 
Литургија на Црквата, која Христос богочовекот ја принесува, но исто така и ја прима како еден 
од Светата Троица. Затоа Литургијата се поистоветува со Црквата, а оваа, Црквата, со Телото 
Христово, и нема Црква без Литургија, како што не може да служи Евхаристија некоја 
организација основана од луѓето, бидејќи не е Црква. Без поговор, обновата на литургискиот 
живот, кој започна во овој дваесетти век скоро во сите православни Цркви, е најважната 
придобивка од истражувањата на т.н. новопатристичка генерација богослови, меѓу кои 
незаобиколиви се имињата на: Г. Флоровски, А. Шмеман, Ј. Маендорф, Ј. Зизиулас, Х. Јанарас, 
А. Јевтиќ, а сега веќе и многу други нивни последователи, кои најдоа сили да застанат на патот 

                                                   
∗ Тема обработена на Свештеничкото собрание на Преспанско-пелагониската епархија, на 09.05.1998. 
1 Како поинтензивен почеток на отуѓувањето и на влијанието врз источната теологија, проф. Јанарас го определува 
периодот на Димитриј Кидонис, кој во 1364 година ги преведува за првпат делата на Тома Аквински. 
Продолжението на латинизацијата на православнта мисла, професорот гледа во делата на Варлаама, најжестокиот 
противник на свети Григориј Палама, потоа во монахот Григориј Акиндин, по потекло прилепчанец, како и во 
многумина источни патријарси што дошле на тронот по падот на Цариград. Како големи поспешители на 
позападичувањето на Истокот, неодмиливо треба да се споменат личностите што се познати по тоа што во 
источната теологија воведуваат „исповедања” на верата, по углед на Западната Црква, а тоа се: Еремија II, 
Патријарх цариградски, Максим Маргунион (1549-1602), Епископ китирски, Митрофан Критопулос (1589-1639), 
Патријарх александриски, Кирил Лукарис (1572-1638), Патријарх александриски, а подоцна и цариградски, Петар 
Могила (1596-1647), Митрополит киевски, како и Дионисиј Нотарас (1641-1707), Патријарх јерусалимски, кои во 
зависност од тоа кому му го упатуваат „исповеданието”, дали на римокатолиците или на протестантите, биваат 
повлијаени час од едното, час од другото богословие, но секогаш западно по своето потекло. Неодминливо треба да 
се спомене дека ваквите „исповедања” на верата се апсолутна новина во теологијата на Истокот и обид, по угледот 
на Западот, теологијата да се затвори во систем на логички искази, а со тоа да се порекне секаква еволуција како на 
животот така и на теологијата што го толкува животот. За сево ова подетално види: 
3, стр 
Конечно, отуѓувањето од автентичното богословие кулминира во потполното усвојување на апологетската 
теологија, која без примеси е западна теологија, потполно неспоива со Преданието на Истокот. 
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на безживотниот традиционализам и наново да го осветлат литургиското богословие на 
Православната Црква, а со тоа и да одговорат на провокациите на западните теолози дека 
Православнта Црква е сувенир што само служи Литургија, а нема воопшто слух за современите 
светски проблеми. Поистоветувајќи ја Литургијата со Црквата Божја, по угледот на 
апостолското Предание и на учењето на големите византиски богослови, овие новопатристи 
успеаја да докажат дека изворот на севкупното богословие е во Литургијата, а не во 
схоластичките систематизирања. Ќе се запраша некој, можно ли е Црквата да била во заблуда 
толку векови? Црквата ниту била, ниту може да биде во заблуда се додека служи Литургија. Сè 
додека не се откаже од Литургијата, Црквата ќе остане Црква Божја, без разлика на теолошките 
ставови, кои понекогаш може и да се разликуваат. Тоа е така зашто единствена автентична 
вистина е онаа што литургиски се исповеда. Во заблуда биле оние што се обидувале да го 
постават идентитетот на Црквата надвор од Литургијата. А таквите, кои повлијаени од 
тогашната западната еклисиологија сакале да направат схизма меѓу академското богословие и 
Литургијата, ги има многу. Но, неспорно е дека обновата на литургиското богословие кај 
православните не може да не се одрази и врз западната теологија. Доказ за тоа е Вториот 
Ватикански Концил на Римокатоличката Црква, кој како најважна конституција на Соборот ја 
третира обновата на литургискиот живот на Црквата2, а секако и се поголемата 
заинтересираност на протестантите за православната теологија, што се очитува низ се 
позачестеното отворање на катедри за православна теологија во нивните академски институции. 
Покрај фактот дека веќе во сите православни Цркви доаѓа до обнова на литургиско-
богословската практика и дека земјите што спиеја во сонот на комунизмот веќе одамна се 
разбудени, останува потребата да се интензивира двигот кон едно современо богословие што ќе 
одговори на се позачестените кризи на современиот човек. 
Овде, секако онолку колку што ни дозволуваат приликите, би сакале да ги споменеме основните 
еклисиолошки претпоставки за правилно литургиско богословие, но секако и за правилна 
литургиска практика. Би се задржале на есхатолошкиот идентитет на Црквата, на нејзиниот 
епископален карактер, на улогата на свештеникот, како и на парохијата како литургиска 
заедница. 
 
 

1.Есхатолошкиот идентитет на Црквата 
 До не многу одамна, есхатологијата го заземаше последното место во богословските 
прирачници. Секако, по угледот на римокатоличкото богословие, за идниот век (есхатонот) 
немаше место во овој век. Пристапот кон верата беше исклучиво историски. Оттаму произлезе и 
потребата со сите логички методи да се апологизира и да се докажува она што е „ипостас (тврда 
подлога) на она на што се надеваме” (Евр. 11:1). Со други зборови, сигурноста на надежта и 
увереноста во она што не го гледаме, според зборовите на апостол Павле, станаа предмет на 
една затворена систематика, во која едвај се снаоѓаа и самите систематичари, а да не говориме 
за лаиците, од кои апологетиката секогаш остана далеку. Не е овде место да го вреднуваме тој 
неуспешен апологетски пристап кон православната теологија (доволно е само да се знае дека 
неговото потекло е од Запад и дека сосема неуспешно е накалемен на источното Предание), но 
она што би требало да го акцентираме е фактот дека сè до 15 век, во Источната Црква есхатонот 
беше најдоминантниот елемент на идентитетот на Црквата. Не можат во друго светло да се 
гледаат споровите меѓу исихастите и варламитите освен како судир на есхатолошкиот идентитет 
на Црквата (теологизиран и доживуван на Исток, а сведочен од исихастите) со историскиот 
идентитет (поддржуван на Запад, а бранет од варламитите). 
                                                   
2 Види: II Vatikanski Koncil, DOKUMENTI (латински и хрватски), Zagreb, 1970, str. 9-65 
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Но, за една посериозна анализа на идентитетот на Црквата е неодминливо истражувањето на 
периодот на раната Црква. Затоа, овде би сакале да видиме каде бил идентитетот на Црквата во 
првите векови. 
Пред тоа, важно е да се потсетиме на она што веќе претходно го рековме, а тоа е дека во 
Преданието на Црквата Литургијата (Евхаристијата) и Црквата се термини за една иста 
стварност. Црквата станува Црква само во Евхаристијата (благодарејќи), а Евхаристијата се 
поистоветува со Црквата од причина што Духот Свети, Кој е призван од верните, прави од нив 
Црква, или Тело Христово, или богочовечки организам. Анализата на стиховите: 20, 33 и 34, од 
1 Кор. 11 глава, без двоумење ни покажуваат дека за апостол Павле, изразите „Господова 
вечера” (), „собирање на исто место” (), и „Црква” 
() се користени да докажат иста реалност. Секако дека има уште многу места во 
Новиот Завет од каде што се гледа дека поистоветувањето меѓу Црквата и Евхаристијата е 
неспорно 3. 
По овој краток, но неопходен дискурс, да се вратиме на она што е предмет на ова поглавје. Не е 
потребен голем труд да се забележи дека за евангелистите, Тајната вечера е прототип на 
Царстовото Божјо. Во 22-та глава на Евангелието според Лука, во 29-тиот и 30-тиот стих се 
вели: „И јас вам ви ветувам Царство, како што и Отецот мој мене ми вети, да јадете и да пиете 
на мојата трпеза во Царството мое, и да седите на престолите и да судите над дванаесете 
племиња Израелеви”. Очигледно е дека на Тајната вечера во потполност е присутен есхатонот. 
Пасхалната вечера секако дека е еден историски настан, но Христовите зборови: „Ова правете 
го во мој спомен” (стих 19) немаат цел да остават аманет само за историска анамнеза, туку и за 
сеќавање дека она што е ветено ќе се исполни во есхатонот. Веруваме дека нема да биде 
претерано ако самата Тајна вечера ја означиме како Осми невечерен ден4, ден во кој историјата 
и иднината се собираат во сегашност за едната (историјата) да го најде своето исполнување, а 
другата (иднината) да ги открие своите почетоци. 
Есхатолошкиот карактер не е впечатлив само за Тајната вечера. Скоро сите јавувања на 
воскреснатиот Христос имаат евхаристиско-есхатолошки карактеристики. Поврзани се со 
„прекршување на лебот” и јадење заедно со учениците (Лука 24 и Јован 21), во радосна 
атмосфера, што секако е знак дека присуството на Царстово Божјо е поврзано со присуството на 
воскреснатиот Христос. Спојувањето на радоста со евхаристиските гозби е една од најважните 
белези во раната Црква5. Ова, пак, сведочи дека раната Црква го живее есхатонот како 
сегашност, зашто вистинската радост може да биде само заради победата над смртта, што, 
секако, како конечно, е настан на иднината6. И посланијата на апостол Павле неодминливо 
сведочат дека Црквата, покрај историска, имала и есхатолошка свест. Нема друго толкување на 
она „Мараната” (Господи дојди!)7, освен како емфатичен повик за конечен крај на историјата и 
за нејзино преоѓање во есхатон. Или, пак, повторувајќи ги зборовите Христови, апостол Павле ја 
                                                   
3 Црквата се поистоветува со Евхаристијата како на Исток така и на Запад. И тоа е така некаде се до тринаесеттиот 
век, кога за првпат и тоа на Запад, Литургијата почнува да се брои како една меѓу останатите Тајни, а не да се смета 
како една сеопфатна Тајна на Заедницата, од која извираат и во која се вовираат останатите тајни. Ова ќе придонесе 
Литургијата да може да стане и приватна, како што и до денес на Запад се служат приватни Миси. Но, ваквата 
теологија, за жал, ќе се пренесе и на Исток во периодот на туркократијата, за што веќе говоревме, и сега ќе мачиме 
мака да ја осознаеме и да ја отстраниме заблудата во која сме паднале повлијаени од Запад. Подетална анализа во: 
Ziziulas, J., The ecclesiological presuppositions of the holy Eycharist,Nicolaus, X, Bari 1982, str. 333-349 
4 Евхаристиско-есхатолошкиот карактер на „осмиот ден” го подвелекува уште свети Василиј Велики во познатото 
негово дело: За Светиот Дух (27,66) 
5 Дела 2:46 
6 За тоа дека смртта е веќе победена, но луѓето сепак умираат со својата биолошка ипостас, види: 
73/ 82, 1982, стр. 952-953 
7 1 Кор. 16:22 
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поврзува евхаристијата со Второто Негово доаѓање (додека не дојде)8. Конечно, Откровението 
Јованово во основа е евхаристиски текст со најнагласена есхатолошка содржина и од тие 
причини не е чудо што извршило најголемо влијание врз Литургијата на Православната Црква. 
Сево ова е многу важно, зашто ако не се протолкуваат правилно евхаристиските места од 
Новиот Завет, тогаш Црквата ќе се постави врз историски идентитет, како што е тоа во 
Римокатоличката еклисиологија, која е, за жал, се уште присутна и во Православието. Тоа, пак, 
ќе придонесе на Црквата да се гледа како на сувенир, а секаква промена би го направила да не 
личи на поранешната состојба. Многумина сметаат дека Римокатоличката Црква е прогресивна. 
Но, прогресивноста не доаѓа оттаму што ќе се дозволи да се свири рок во храмовите, туку 
прогресивноста е спремност идентитетот да се црпи од есхатонот. Споредена со ваквата 
прогресивност, Римокатоличката Црква, која го црпи својот идентитет од минатото, е и останува 
конзервативна. Тоа се гледа низ најсуштинските показатели на развојот на духовноста, а тоа е 
богослужбата и целокупната литургиска атмосфера. Неодминлив е фактот дека Запад никогаш 
не можел да му соодветствува на Исток во литургиската естетика, не поради немање можности, 
туку за да се остане во едноставноста на раната Црква, сметајќи дака таа (раната Црква) е 
совршена, а не дека совршеноста е зададеност на иднината. Долго време Рим не ќе може да има 
повеќе од седум ѓакони, зашто толку имало во раната Црква. Наспроти тоа, богатството на 
литургиските изразни можности во Византија го достигнува својот максимум. Литургиската 
естетика се восовршува за што поавтентично да го иконизира Царството Божјо. А сето тоа доаѓа 
од присуството на свеста дека Литургијата е икона на Царството Божјо. Ова е многу важно. 
Царството Божјо не е нешто што паралелно му сопостои на овој свет, некаква Небесна Црква, 
паралелна на земната Црква. Црквата Божја е една и во неа нема схизма меѓу душата и телото. 
Обидите на Ориген, кој повлијаен од платонизмот сакаше да ја постави совршеноста на Црквата 
во минатото, поточно во некоја предисторија, уште пред да биде створен светот, а не во 
есхатонот, за Црквата беа неприфатливи9. Царството Божјо е настан на иднината, но таа 
(иднината) веќе постои во сегашноста како икона. Литургијата е икона. Затоа, слободно можеме 
да речеме дека оној што не учестува во иконичниот живот на Црквата, односно во Литургијата, 
не учестува ниту во настанот на Царството Божјо, настан што се уште конечно не се збиднал, но 
постои како икона во Литургијата10. Затоа, Евхаристијата е единствената вистина во светот во 
кој нема вистина, но се уште не е конечна, зашто останува потполно да биде победена смртта 
дури во Царството Божјо. Верата, пак, дека тоа ќе биде така, нас уште на земјата нè прави 
бесмрттни, а со тоа и учесници на вистината. 
Со други зборови, ваквиот есхатолошки идентитет на Црквата, учесниците во Евхаристискиот 
живот веќе ги прави граѓани на Царството Божјо, но исто така овој есхатолошки идентитет се 
покажува како суд пред конечниот Суд. Оној што во Литургијата не ја видел вистината, веќе е 
осуден од самата вистина, па дури и добриот познавач на Библиските текстови, па дури и оној 
што учествува во сите останати молитвословија (треби) на Црквата, па дури и оној што се 
докажал со своите доблести. Сево ова може да биде само подготовка за да се стигне до дверите 
на спасението, но целта е самото литургиско заедничарење на верните со Бога. 
 Ваквите правилно поставени еклисиолошки претпоставки, секако, треба да бидат 
придружени и од една правилна практика (). Тоа значи дека сите дејства во Црквата 
треба да се просудуват со литургиски критериум. Сè до веќе споменатиот 15-ти век, така и било 

                                                   
8 1 Кор. 11:26 
9 Види: „Оригенистичката криза во шестиот век”, од Mayendoff, J., во Christ in Eastern Crhistian Thought, St. 
Vladimir’s Seminary Press, Crestwood, New York 1987, како и: „Космичка димензија на обожувањето: Свети Максим 
Исповедник”, во истата книга. 
10 За ова подетално види: Мидић, И., „Црква и њен идентитет", Свети Кнез Лазар, бр. 2/1993 
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во Источната Црква. Несмисливо било крштевањето или венчавањето или кое било друго 
молитвословие од онаа голема книга Молитвослов (или како што погрешно се нарекува 
Требник) да се извршува секуларизирано од Литургискиот живот на целата Црква. Крштевањето 
на некој е акт за кој мора да се согласи целата заедница, да каже „Амин”, а не приватна работа 
на поединецот, па да може да се прави и по домовите. За жал, некои свештеници го прават тоа и 
до денес. Крштевањето секогаш е поврзано со промена на животот, од живот насочен кон смрт и 
распаѓање, кон живот во заедница со Бога, односно кон бесмртност. Самиот акт на вртење кон 
запад и плукање, нема друго толкување, освен како плукање по стариот начин на живот, кој 
води кон запад (кон залез), со други зборови кон смрт и распаѓање. Вртењето, пак, потоа кон 
исток и исповедувањето на верата значат стремеж, животот да се насочи кон изворот (исток 
значи и извор), а тој извор се Телото и Крвта Христови, со кои заедничарат верните. Тоа не 
може да остане периферен акт за членовите на Црквата, кои се во најразлични односи со оној 
што се крштева. Не попусто постоеле само одредени денови во годината кога се вршело масовно 
крштевање и тоа по период на катихизација. Тоа се деновите пред големите Христови празници, 
кога и останало како архаизам да се пее: „Вие кои во Христа се крстивте во Христа се 
облековте”. Еден од нив е Велика сабота, на која самата служба е, во суштина, служба на 
крштевање, кога заедницата, собрана околу својот Епископ, одлучува кој ќе биде приопштен во 
Телото Христово на Велигден, кога завршува и кругот на литургиската година. Затоа многу 
бесмислено изгледа крштевањето по Литургиското торжество на самиот ден Велигден, зашто 
каква е ползата од таквото крштевање кога новокрстениот не влегол во радоста на својот Бог во 
моментот кога Овој ги излил богатите харизми и над оние кои се подготвувале и над оние кои 
не се подготувале, како што вели свети Јован Златоуст во неговото „Слово на Пасхалната 
Утрена”. Друга работа е што подготовката за крштевање, покрај преумувањето и 
катихизацијата, подразбира и пост, а постот на Велигден е бесмислен. 
Како крштевањето така и венчавањето е неразделно поврзано со Литургијата. Впрочем, доказ за 
тоа е што и едното и другото молитвословие почнуваат исто како и Литургијата, со: 
„Благословено е Царството на Отецот и Синот и Светиот Дух”. Младоженците се венчаваат за 
да царуваат во тоа Царство заедно со нивниот Бог. Издвоени од Литургијата, венците го губат 
своето значење и стануваат само украс, или обратно, ако не се многу лични, само непотребен 
додаток на и онака напнатата свадбена атмосфера. Причестувањето, пак, со лебот и со виното во 
чинот на венчавање, е неуспешна замена за причестувањето со Телото и со Крвта Христови на 
Литургијата. 
Кое било друго молитвословие извршено без врска со литургискиот живот на заедницата, не се 
разликува многу од магиски ритуал. Едно осветување на икона, ако не е во литургиски амбиент, 
останува без преседан, зашто доаѓа како некој (свештеникот) да има моќ сам по себе да ја 
направи иконата да чудотвори, за што и се моли во молитва при осветувањето. Но, секое 
осветување во Црквата „е одозгора”, само Духот Свети осветува, а за тоа биле колку-толку 
свесни старите попови кога велеле дека иконата треба да остане 40 дена во храмот. Во тие 40 
дена, веројатно ќе се изврши барем една Епиклеза. 
Немаме доволно простор да го преразгледуваме односот меѓу Литургијата и сите останати тајни 
во Црквата. Треба да подвлечеме нешто што е најважно. Тоа е дека Литургијата е една и 
единствена Тајна, „тајната на Црквата”, како што се среќава кај апостол Павле. Она схоластичко 
учење дека има седум свети тајни е сосема погрешно. Зошто да не бидат осум или девет, како 
што пишува свети Симеон Солунски во 16-тиот век? Зарем опелото не е света тајна, или можеби 
монашкиот потстриг не е света тајна? Очигледно е дека има безброј свети тајни, но сите тие се 
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суштински поврзани со едната и единствена Тајна, Евхаристијата11. Затоа и една прекрасна 
книга каква што е Молитвословникот (Требникот), која има цел да ја освети севкупната творба 
Божја, може да се чита само во контекстот: „Твои од твоите, Тебе принесувајќи Ти, за сите и за 
сè”. 
Имајќи го сево ова на ум, необјаснива е практиката во храмовите со побројно свештеничко 
братство, во недела или на празник, само еден (чредниот) да служи Литургија. Останатите или 
ќе ја преспијат Литургијата, или во канцеларијата ќе гледаат телевизија и ќе ги озборуваат оние 
што се отсутни, или во најдобар случај, над некој гроб ќе прават „Трисагија”. Во побројните 
братства се случува некој свештеник да не се причести и повеќе од 40 дена. Слободен ќе бидам 
да речам дека и без некој формално да го расчинил таквиот свештеник е веќе расчинет. Ако 
некој мисли дека свештеничкиот чин се добива еднаш за секогаш, без непрестано 
себедокажување и растење од слава во слава, грдно се излагал. Пастирството се осмислува само 
во службата во една конкретна заедница, парохија. Никогаш не можеме да бидеме пастири на 
друго стадо, дури и под услов да ни дозволат да служиме во туѓа парохија. Од ова се гледа дека 
заедницата го удостојува некого да биде свештеник, велејќи му „Достоен”, но исто така, 
заедницата има право да го прогласи недостоен оној што не се однесува како пастир, туку како 
наемник. Но, за свештениците и парохијата ќе се осврнеме во посебни поглавја. 
 
 

2.Епископалното устројство на Црквата 
 Отците никогаш не се обиделе да ја ограничат Црквата со дефиниција. Секоја 
дефиниција е претесна да го дефинира како животот така и Црквата. Она определување на 
Црквата од свети Николај Кавасила кое не е основано само врз законите на формалната логика, 
туку и врз животното искуство што е пошироко од логичките силогизми, се чини дека 
најдлабоко го изразува битот на Црквата. Вели Кавасила: „Црквата низ тајните се објавува”, за 
понатаму да рече дека ако некому му се овозможи да ја види (не да ја определи Црквата), само 
во Евхаристијата може да ја види12. Чудно е што уште не се нашол некој да го обвини Кавасила 
за евхаристиски монизам, но од неговите две многу познати дела: „Толкување на Божествената 
Литургија”, и „За животот во Христа”, очигледно е дека за него меѓу Црквата и Евхаристијата 
не постои аналогија на сличности, туку тие се идентични. Или, како што ќе рече Флоровски: 
„Евхаристијата ја прави, ја сочинува Црквата”13. 
Така, Црквата е евхаристиски собор () на народот Божји, околу својот Бог, воплотен, 
воскреснат и вознесен, Кој седи од десната страна на Отца и Кој пак ќе дојде со слава да им суди 
на живите и на мртвите. Секое внимателно читање на двата веројатно најпознати обиди во 
визнтиската литература за толкување на Св. Евхаристија, „Мистагогија” на свети Максим 
Исповедник и веќе споменатото „Толкување на Божествената Литургија” од свети Николај 
Кавасила не воведува во иконичниот амбиент на Црквата, односно на Евхаристијата. Така, 
народот Божји е икона на прототипот што ќе биде остварен дури во Царстовотo Божјо, под 
услов овој (народот) да не го запре евхаристискиот двиг. Светителите, исто така, учестуваат во 
Литургијата како икони, како што учествуваат како икони и покојните што се запишани во 
сеќавањето на Црквата. Но, и Христос има своја литургиска икона. Тоа е Епископот. Тој седи на 
                                                   
11 Епископот Атанасиј Јевтиќ на многу места пишува за ова. Види на пр. „Литургија и васпитање”, во книгата: 
Трагање за Христом, Београд 1989, стр. 95-96; потоа: „Свети Симеон Солунски као тумач богослужења”, во 
книгата: На путевима отаца, II, Београд 1991, стр. 168-169, и уште на многу други места. 
12„
” (P. G. 150, 
452-453) 
13 Florovsky, G., „The Church: Her Nature and Task”, во зборникот: The Universal Church in God’s Design, 1948, стр. 47 
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местото Божјо  ()14 и е Негова слика15. Околу неговиот престол, пак, седат 
презвитерите (старешините)16, додека од страната им стојат ѓаконите, а народот Божји е 
наспроти нив. Ова е единствената можна структура на Црквата, во која секој прототип има своја 
икона и секоја икона се стреми кон својот прототип. Ако изостане кој било елемент од ваквата 
структура, Црквата веќе не постои. Епископот, пак, е иницијатор на сите харизми. „Како што, 
пак, Господ (Христос), бивајќи (со Отца) соединет, не направи ништо без Отца, ниту Сам со 
себе ниту со апостолите, така ни вие не правете ништо без Eпископот... ”, пишува во 
Посланието до Магнезијците свети Игнатиј (Магн. 7,1)17 Многу е важно да се потсетиме на сево 
ова затоа што денаска многумина сметаат дека за да се изврши Литургија е доволен канонски 
ракоположен свештеник. Се оди дотаму што некои не можат или не сакаат да видат дека е 
бесмислено прашањето дали свештеникот може да служи Литургија сам (без народ)? Типикот 
на Црквата тоа го забранува, како што забранува еден свештеник или Eпископ да служи повеќе 
од една Литургија во текот на еден ден, или како што забранува на еден престол или антиминс 
да се служи повеќе од една Литургија во текот на еден ден. Ние, бивајќи досетливи, веднаш 
најдовме решение и за тоа. Нема да служи истиот свештеник, ќе служи друг свештеник и тоа не 
на истиот престол и антиминс, туку на некоја друга маса и друг антиминс, ама важно ќе 
служиме две или повеќе Литургии во текот на еден ден. Но, изигрувајќи го ова правило, ние 
само покажуваме дека сме далеку од она Предание што го поставило тоа правило18. Тоа правило 
не е нешто што може и вака и поинаку. Тоа правило го изразува идентитетот на Црквата, за што 
веќе доста напишавме. Со ова е во суштина осигурано најважното за да биде Црквата Црква. 
Единството. Една Црква, една Литургија, еден Епископ. Ако во раната Црква се случело да се 
служат две Литургии во една епархија, тоа било јасен показател дека дотичната помесна Црква е 
во схизма19. Со други зборови, Епископот е конститутивен елемент на Литургијата, а со тоа и на 
Црквата. Но, од друга страна, треба да бидеме свесни дека во Црквата не постои пирамидална 
структура. Епископот не е издвоен од заедницата, односно не постои без зедницата. Ако сепак 
би сакале стереометриски да ја претставиме Црквата, би ја претставиле како превртена 
пирамида20. Епископот се поставува за да служи, и врз него се потпира целата пирамида. 
Најдобар начин да се разбере службата на Епископот во Црквата е преку библиската слика на 
Едниот и на Многуте, за што имаме пишувано посебна студија21. Тој е устата на многуте и ја 
исповеда верата во името на многуте. Се што прави, прави во интерес на многуте. Нема свое 
мислење, свој приватен живот или нешто што го индивидуализира и го издвојува од заедницата. 
Тој е главата на многуте. Затоа и тогаш кога се обраќа од својата смиреност, секогаш се обраќа 
со „ние”, а не со „јас”. Но, и покрај тоа што заедницата му дава идентитет на Eпископот, го 
признава за достоен и за личност што ќе биде гарант за единството во зедницата, веднаш мораме 

                                                   
14 Во Посланието на Игнатиј Антиохиски до Магнезијците (6, 1 и 3, 1-2). Подбелешките што следуваат само нè 
упатуваат до кого се испратени посланијата на свети Игнатиј Антиохиски. 
15 До Магнезијците (3, 1) и до Тралијанците (3, 1). 
16 До Смирњаните (8, 1) и до Ефесјаните (20, 2). 
17 Тука би дополниле, ниту да се облекуваме во полно одејание при дочекувањето на Eпископот, бидејќи не сме 
добиле од него благоволение дали ние ќе сослужуваме. 
18 види: Мајендорф, Џ., Византијско богословље, Крагујевац, 1989, стр. 255 
19 Станува збор за веродостојноста на самата Евхаристија, ако таа не е принесена од самиот Епископ, но и ако во 
текот на денот тој двапати принесува дарови. Чии дарови се тоа - на истата заедница или на некоја друга, зашто таа 
заедница првиот пат веќе принесла евхаристија „за сите и за се”? Како е решен проблемот на неможноста 
Епископот физички да биде присутен на секое место каде што има потреба да служи Литургија, ќе видиме во 
наредното поглавје, кога ќе говориме за парохијата. 
20 види:  19954, стр. 166-167 
21 види: Вранишкоски, З., „Едниот” и „многуте” низ еклисиолошки аспект (личноста на епископот во Црквата)”, 
Пелагонитиса, бр. 2/ 96, Битола 1996, стр. 84-95 
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да го потенцираме и она што веќе погоре го споменавме - дека Eпископот го претставува Христа 
во заедницата. И како што Христовата служба има извесен парадокс, имено, Христос е Тој, Кој 
ја принесува Црквата на Бога Отца, но исто така Тој е и Оној, Кој и ги раздава даровите на 
заедницата со посредство на Духот Свети, така и во службата на Eпископот има парадокс. 
Епископот ја принесува заедницата како нејзин дел и како нејзина глава, но истовремено, тој е и 
единствениот што ракополага, никој друг не може да и го предадде Светиот Дух на заедницата, 
освен Eпископот. Во таа смисла, тој, исто како и Христос, стои над заедницата.  
И конечно, нешто многу важно: Eпископот е врската меѓу локалната и вселенската Црква. Тој 
не е клир, туку клирот е негов. Тој е дел од локалната заедница, но сепак не на ист начин како 
презвитерите и ѓаконите. Него го ракоположиле два или повеќе Eпископи и неговата служба ја 
надминува локалната заедница. Епископот е тој што секоја помесна Црква ја прави католична 
(соборна) и цела. Затоа, кога свештеникот прави проскомидија, прв меѓу живите го споменува 
Eпископот на епархијата во која се служи Литургијата, зашто тој е гарантот, поточно, во негово 
име свештеникот ги принесува даровите22.  
Меѓутоа, сведоци сме денеска дека свештениците принесуваат дарови и, како што веќе 
спомнавме, може човек да помисли дека не е ни потребен Епископ кога свештеникот може и сам 
да принесува Евхаристија. Ова прашање се решава само ако го преразгледаме во атмосферата во 
која свештениците за првпат добиваат право да принесуваат Евхаристија. Тоа е некаде во 
почетокот на четвртиот век, кога се појавуваат и првите парохии како резултат на ширењето на 
христијанството. 
 
 

3.Парохијата како Евхаристиска Заедница 
 Црквата е Тело Христово. Оваа толку позната фраза, поради нејзината едноставност, 
честопати одминува без да ни го привлече вниманието. Но, токму во оваа едноставна реченица е 
собран сиот домостој Божји. Бог Отец го гледа светот собран во Логосот, во Синот Свој 
возљубен. Впрочем, светот и е створен во Христа и за Христа. Единствено така створен може да 
претендира за вечно постоење. Секој член на тоа Тело е единствен и неповторлив. Она, пак, што 
е створено, не е вечно само по себе, туку вечноста е негова зададеност. И уште повеќе. Вечноста 
е зададеност уште пред конечно да биде изречено она: „Нека биде”23. Така, зададената вечност 
не е иста со Божјата вечност. Бог е вечен, а светот ја остварува вечноста што му е наменета само 
заедничарејќи со Бога. Поинаку речено, онаа вечност на логосите на битијата 
()24, според кои светот е создаден и се движи кон конечно спасение, е вечност 
на вољата, а не на природата Божја. Ова е нешто многу важно, нешто што Ориген, неколку века 
пред свети Максим, не беше доволно просветлен да го согледа. А, важно е затоа што со ваквато 
разликување на вечноста Божја и „вечноста на светот” се избегнува еден насилен 
Апокатастасис, но и Царството Божјо се покажува како зададеност, а не како даденост уште при 

                                                   
22 Догматски е сосема погрешно на Литургиите што се свршуваат во една епархија, возглавена со Eпископ, на 
Проскомидијата, на местото каде што се споменува Владиката, прво да се споменува Архиепископот, а потоа 
Епископот на дотичната епархија. На тоа место се споменува само Владиката на епархијата во која се врши 
Литургијата, а ако свештеникот сака, може да го спомне Архиепископот кога вади честици за живите. 
23 1 Мој. 1: 3 
24 За логосите на битијата (), свети Максим Исповедник говори на повеќе места низ неговите 
дела.Ср.
 13 (P. G. 90, 293-296),  32 (P. G. 90, 373), потоа многу познатата Мистагогија: (P.G. 91, 
681 и 700), а особено:   (P.G. 90, 912-913), (без разлика што некои 
се сомневаат во тоа дали свети Максим е автор на ова дело), каде што зборува за врската меѓу Логосот и логосите 
на битијата. 
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стварањето на светот и на човекот. Но, единствената онтологија на овие логоси на битијата е 
евхаристиската. Тие не постојат независно едни од други или пак независно од Бога, како што 
постојат, на пример, Платоновите идеи. Логосите на битијата се осмислуваат само во нивното 
евхаристиско единство со Логосот Божји. Секое нивно издвојување од Телото на Логосот, на 
Синот Божји, значи и нивно заборавање во вечноста, а тоа е исто како и непостоење25. Со други 
зборови, зададеност на створениот свет е да стане едно Тело, Тело на Логосот Божји, Тело кое 
Бог Отец го познава како Тело на Синот Свој. А секако дека единствен начин за тоа е 
евхаристискиот. Евхаристијата го собира сиот домострој Божји, го прави практика, настан. 
Затоа слободно може да се рече дека Литургијата прави да постои Црквата. Нема Црква без 
Литургија, но ниту обратно, Литургија без Црква. Сосема погрешно би било да се рече дека 
Литургија е едно од делата на Црквата (една од светите тајни), со други зборови дека Црквата, 
покрај другото врши и Литургија. Ниту едно од овие двете не може да се нарече прво, ниту 
второ. И Црквата и Литургијата се имиња за иста стварност, собирање на творбата Божја во 
едно Тело26. 
Но, да се вратиме на она што го поставивме како проблем во пртходното поглавје. Како да се 
помири мноштвото Литургии што се служат од многуте свештеници по парохиите на една 
локална Црква27 со единството на Црквата во Литургијата и во Епископот? 
 Предуслов за да одговориме на ова прашање е да видиме кои се причините што 
предизвикале парохиите да се одвојат од локалната Евхаристиска заедница, возглавена со 
Епископот. За период кога за првпат во историјата се појавува парохијата во денешна смисла, се 
зема крајот на третиот и почетокот на четвртиот век28. Се дотогаш, презвитерите што го 
сочинувале презвитерскиот совет или колегиум немале право да претстојат на некоја Литургија. 
Во својата Епархија, претстоел единствено Епископот, дури и на денот на неговото 
ракополагање, кога во Епархијата гостувале и Епископи од други локални Цркви. Имено, 
Епископот се ракополагал токму за да принесе евхаристија претстоејќи во заедницата29. Но, со 
помасовното христијанизирање се појавила потреба да се врши Евхаристија на повеќе места во 
исто време. Секако дека Епископот не бил во можност да биде присутен во исто време на повеќе 
места. За втор услов за појавата презвитерите да се јават како претстоители на евхаристиската 
заедница, може да се смета подолгото отсуство на Епископите од својата катедра во периодот на 
гонењата. Тогаш Епископот бил заменуван од некој од презвитерите, со што овој (презвитерот), 
вистина само како заменик, но, сепак, се јавувал како претстоител на заедницата. Кој било од 
овие два услова да бил пресуден при формирањето на соодветна парохија како литургиска 
заедница предводена од некој презвитер, или дури и да бил некој трет за нас непознат услов, 
факт е дека таквата заедница (парохијата) не само што не исчезнала низ историскиот од на 

                                                   
25 Една прекрасна студија, со име: „Евхаристиска онтологија”, скоро објавена, од презвитерот Николај Лудовик 
( 1992.) на современ јазик го препрочитува 
големиот Максим Исповедник и неговото според сè оргинално учење за логосите на битијата. Конкретно за ова 
види ги страниците 190-202. 
26 Поопширно види:   1989, стр. 108 и натаму. 
27 Овде нема да го резгледуваме односот меѓу локалната католична (соборна) Црква - епархијата и Вселенската 
Црква. За тоа дека секоја локална Црква што е возглавена со Епископ е сецела, соборна Црква, види: Ziziulas, J., 
Being as communion, St. Vladimir’s Seminary Press 1985, особено седмото поглавје: „The local Church in a perspective 
of communion", стр. 247 и натаму. 
28 Нашите ставови за настанувањето и развојот на парохијата главно ги базираме врз истражувањата на 
 направени во неговата докторска дисертација: 

 19902, стр. 159-188. 
29 Нема основа да се сомневаме дека оваа практика, која се опишува во „Апостолско предание” на свети Иполит 
Римски, била само една специфичност. Подетално, види: Афанасјев, Н., Трпеза Господња, Цетиње 1996, стр. 65 
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Црквата туку, напротив, се развивала, па дури и во неочекуван правец, така што денеска некој 
да ја смета за полна Црква. Но, дека парохијата како литургиска заедница, како во почетокот на 
нејзиното настанување така и денес, не можела да постои издвоено од локалната помесна Црква 
(епархијата), која е возглавена со Епископ, сведочат многу елементи. Најрано сведоштво за тоа 
дека парохиската литургиска заедница била во извесна смисла во подредена положба под 
литургиската заедница на која претстоел Епископ е практика т.н. Fermentum. Епископот 
испраќал дел од осветениот Леб до сите останати литургиски заедници што биле во составот на 
неговата диецеза и тоа, секако, во знак на единство. Една практика што се вовлекла во 
Литургијата, а останала до денес и што не можеме да ја објаснеме на никаков друг начин освен 
поврзувајќи ја со практиката Fermentum е ставањето во Путирот на оној дел од Агнецот на кој 
пишува I’S. Не веруваме дека е можно некое друго објаснување за оваа практика, која настанува 
токму пред да се причестат свештениците, а потоа и народот, освен објаснувањето дека тоа 
останало како споменик од она време кога тој Леб што се ставал во чашата бил Лебот што го 
испраќал Епископот во знак на единството на Црквата, кое не можело да не биде литургиско. 
Со текот на времето, се развивале и други форми преку кои се изразувало единството на 
Црквата во Литургијата и во Епископот. Една од нив е практиката, во парохиите да се служи на 
антиминс што е испратен од Епископот на епархијата. Погоре веќе напишавме за 
споменувањето на Епископот на епархијата во чинот на Проскомидија и тоа на место што, 
условно речено, го издвојува од другите, а тоа е пред Архиепископот или пред останатите 
архијереи, живи или упокоени, кои ги споменува свештеникот. Потоа, споменувањето на името 
на Епископот во ектениите и при Големиот вход, со што јасно се покажува дека тој е гарант за 
автентичноста на литургиската жртва, а не свештеникот. Потоа, тронот, кој секогаш нè 
потсетува дека сè што чиниме, чиниме во име на Владиката. Ако Владиката седи на тронот, го 
кадиме прво него, а дури потоа светата Трпеза и сето останато по ред. Ако, пак, Владиката е 
отсутен, тогаш, веднаш по покадувањето на светата Трпеза, го кадиме тронот, како видливо 
присуство на отсутниот Владика, а дури потоа иконостасот и сето останто по ред. Тој, пак, трон 
(горно место) е повеќе издигнат од останатите столици и на него не смеат да седат презвитерите, 
дури и во отсуство на Владиката30. Архаичен почеток, пак, на Литургијата е ѓаконовиот возглас: 
„Благослови Владико”, а не „Благослови Презвитеру”, со што исто така се покажува дека и оние 
Литургии што се служат во парохиските храмови се иницирани од Епископот. Конечно, ќе 
речеме и најважно - е тоа што свештеникот се ракополага исклучиво на Литургија31, за да 

                                                   
30 Друго е што денеска многу свештеници не го почитуваат упатството Земањето време да го започнат со поклон 
пред тронот на Владиката дури и при негово отсуство, со што се покажува дека благословот за служење Литургија, 
иницијативата, ако може така да се рече, потекнува од Епископот, од кого потекнуваат сите иницијативи во 
Црквата. 
31 Ракополагањето е единствена тајна што не само теоретски туку и практично не можела да се одвои од 
Литургијата, бидејќи за валидноста на самата тајна било неопходно заедницата за која се ракополага да служи 
свештеникот, да го прифати како достоен, со други зборови, да потврди дека го прифаќа да претстои на 
литургиското собрание. Од тие причини, ракополагањата на свештеници треба да бидат во заедниците каде што тие 
ќе служат. Покрај тоа, службите во Црквата немаат времен карактер, туку се икони на службите во Царството 
Божјо. Оттаму, не е можно некој да добие структурална служба во Црквата (погоре веќе пишувавме дека 
свештениците, исто како и Епископот, или ѓаконите, или народот Божји, се неопходен елемент за да постои 
Црквата), а притоа таа служба да не се добива од Литургијата, место каде што Црквата се покажува како Црква. 
Оттаму сметаме дека е неправилно да се врши ракополагање за ѓакон на Преждеосвештена Литургија, со 
образложение дека ѓаконот и вака и така се ракополга пред чинот на причестување во Литургијата. Точно е дека 
ракополагањето на ѓаконот се врши пред причестувањето, но Преждеосвештената Литургија по својот карактер е 
Вечерна служба на која се причестуваме, додека Литургијата е самото Царство Божјо во икона. Со други зборови, 
Литургијата е единствен критеријум дали некоја служба ќе опстане во историјата и ќе го дочека ветеното Царство. 
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принесува Евхаристија, но не во свое име, туку во името на Епископот, од кого добива и 
грамота дека е во негова служба32. 
Сево ова ни сведочи дека парохијата како литургиска заедница го добива својот идентитет од 
литургиската заедница на која претстои Епископот, кој пак е единствениот гарант за единството 
на локалната Црква со останатите локални Цркви, а со тоа и гарант за единството на 
парохиската литургиска заедница со Едната, света, соборна и апостолска Црква.  
Останува уште да ја видиме службата на свештеникот како во контекст на парохиската 
евхаристиска заедница така и во контекст на локалната Црква, поточно, да го разгледаме 
местото на свештеникот како претстоител на парохиското литургиско собрание, како и односот 
на тајнодејствата и молитвословијата, кои ги извршува со единствената Тајна на Црквата - 
Литургијата. 
 
 

4.Службата на свештеникот 
Бог го створи човекот како круна на сета природа. Го обдари со најбогатите дарови, но во 

исто време му зададе и најголеми должности. Од една страна, го постави за цар, да владее со 
сета творба, но, од друга страна, за свештеник, да се грижи за творбата и непрекинато да му ја 
принесува на Бога. Љубовта Божја кон човекот го прави човекот господар, зашто Бог во 
љубовта не знае за свое и се му предава на оној кого го љуби - човекот. Слободата, пак, 
човекова, која е икона Божја во човекот, го прави да биде најсличен со Бога од целата створена 
природа. Таа сличност го предизвикува човекот да и возврати на љубовта Божја со љубов, чиј 
единствен можен начин на изразување е слободното и непринудено изразување. Така, за да и 
одговори достојно на Божјата љубов, која го возвишува до цар, човекот треба, од љубов, да се 
откаже од владеењето над творбата Божја, и да му ја принесе на Бога, чија, во суштина, таа и е, а 
со тоа, покрај цар, би станал и свештеник, и би ја осигурал вечноста како на родот човечки така 
и на целокупната творба Божја, зашто само заедничарејќи со Бога, она што станало „ни од што”, 
може да остане во битие. Човекот треба да расте до големината на царското свештенство и да 
стане вистински клир, вистинско наследство Божјо. Но, прв свештеник (Архијереј) по чинот 
Мелхиседеков е самиот Христос. Во Него се соединуваат сите служби во Црквата33. Негова 
икона, пак, е Епископот. Тој, со самата положба, онтолошки е врзан за Црквата. Нема Црква без 
Архијереј, но ниту може да биде некој Архијереј надвор од Црквата. Тој е оној, како што веќе 
видовме погоре, што целокупната творба Божја, собрана во лебот и виното, му ја принесува на 
Бога како: „Твои од Твоите”. И тоа е неговата најважна работа. Според таа своја положба во 
Црквата, веќе рековме, Владиката е некако издвоен и не спаѓа во клирот, а клирот е негов. 
Ваквата еклисиологија, која е позната во раната Црква, е многу далеку од некаков „монархиски”  
или, пак, „институционален” Епископат, кој владее, а не служи34. Веќе покажавме дека 
презвитеријумот (советот на старешините) бил и останува суштински орган на Црквата. Самото, 
пак, негово постоење уште од најрано време покажува дека Црквата живее и делува соборно, а 

                                                   
32 Шмеман сосема без никакви аргументи пишува дека свештеникот не е полномошник на Владиката, и дека не 
постои ополномоштено (делегирано) свештенство. Смета дека свештеникот уште од почеток бил свештеник и дека 
имал удел во свештеничките функции. Не наведува врз кои податоци го заснова ова гледиште, кое е противречно на 
целокупната аргументација што е користена во студиите за еклисиологијата на раната Црква, врз кои и ние се 
потпревме. Види: Шмеман, А., „Ка богословљу сабора”, во Православље на Западу, Цетиње 1997, стр. 201 
33За службите што се соединуваат во Христа, види: 
 19962, стр. 298-308 
34 Може овде да се говори и за отстапувањето од вистинската еклисиологија на Црквата, која во наше време 
Епископиите ги прави административни единици, а парохијаните, како и свештениците, го среќаваат Владиката 
само во извесни свечени моменти или, пак, кога имаат некаква админстративна потреба. 
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не апсолутистички. Презвитерите се тие што се поставуваат за да управуваат со Црквата 
соборно, но, сепак, ништо не прават без Епископот. Со нивната управувачка положба, тие не му 
се спротиставени на народот, туку, напротив самиот народ им ги признал даровите на: мудрост, 
праведност, поучување и управување, дарови што како зададеност стојат пред целиот народ 
Божји за да стане царско свештенство. Со други зборови, свештениците околу Епископот се 
како апостолите околу Христа35. Како што на Епископот најважна работа во Црквата му е да 
принесува дарови, на свештениците, бивајќи икони на апостолите, најважна работа им е 
поучувањето и мисијата. Тие се оние што ги подготвуваат кандидатите за крштевање. Затоа, 
нивната најважна служба е проповедничката36. Ете зошто апостол Павле му пишува на Тимотеја 
на никого да не полага раце брзо (1 Тим. 5:22). Презвитерот прво самиот треба да биде добро 
упатен во Тајната на Црквата, во нејзиното богословие, со други зборови да биде одечко 
Евангелие, како на збор така и на дело, та да може некому да му проповеда37. Меѓутоа, факт е 
дека свештениците сега принесуваат и Евхаристија. Притоа, секогаш треба да се има на ум дека 
тоа го прават во име на Епископот. Впрочем, и канонското право на Црквата тоа јасно го 
покажува. Епископот може некому да му забрани да свештенодејстува. Ако свештеникот чини 
нешто во свое име, тогаш никој не би можел тоа да му го забрани, но бидејќи врши Евхаристија 
во име на Епископот, тогаш единствено од него ќе зависи дали некому ќе му дозволи да 
литургисува во негово име или не. Но, има и други служби во Црквата, кои повеќе се служби на 
презвитерите, иако понекогаш презвитерите покажуваат мала заинтересираност за нив. 
Хуманитарната мисија на Црквата, честопати под изговор дека е работа на ѓаконите38, 
презвитерите потполно ја запоставиле. Иако по својот идентитет есхатолошка, не смее да се 
заборави дека Црква во овој свет е и едно лекувалиште39. Нејзините членови имаат најразлични 
потреби и тие потреби не треба да им бидат туѓи на презвитерите. Преку посредништвото на 
ѓаконот или, онаму каде што нема ѓакон, дирекно, свештеникот учествува во секој аспект на 
социјалниот живот на парохијата. Само таа несебичност да се живее за другите, го удостојува 
некого да биде свештеник. 
 

                                                   
35 Види: Послание на свети Игнатиј Антиохиски до Тралијанците (2,2). Ова особено сакаме да го нагласиме бидејќи 
сметаме дека во еклисиологијата на Православната Црква, Епископот е икона Христова, а свештениците икона на 
апостолите, за разлика од римокатоличката еклисиологија, каде што Епископите се икони на апостолите, а бидејќи 
Петар е првоврховен апостол, папата, како икона негова, е pontifex maximum. Под влијание на римокатоличката 
еклисиологија, за жал, во многу Прирачници за Догматско богословие на Православната Црква се среќаваат истите 
ставови. Види на пр. Станилоје, Д., Православна догматика,  II, Београд 1993, стр. 163 
36 Доказ за ова се мноштвото проповеди што ги правеле големите отци на Црквата уште во периодот додека биле 
презвитери (Златоуст, Ориген...), а обратно, пак, ниту една Литургија што дошла до нас, не носи име на презвитер, 
туку на некој Епископ, што јасно покажува кој каква служба имал во Црквата. 
37 Литургијата, пак, не е средство за мисија, зашто во есхатонот не ќе има мисија. А, Литургијата го иконизира 
токму есхатонот. Од тие причини, свештеникот не може во свое име да принесе Евхаристија, туку секогаш во името 
на Епископот на епархијата во која служи. Неговата харизма е да проповеда, односно да мисионерува, а единствено 
Епископот има харизма да принесува Евхаристија. Проповедањето, пак, на Литургија, по причестувањето на 
верните, ги губи врските со иконичноста. Зашто, каква е смислата од поучувањето ако вратите за влегување во 
Царство се затворени. Не залудно, местото кога се  поучува е веднаш по читањето на Евангелието, кога во храмот 
се присутни и катихумените, и кога вратите на храмот се отворени и за оние што нема да се причестат. Исто така, 
бесмислено е да се пренесува Литургијата на ТВ или на радио. Во Литургијата или учестуваш (а учестуваат и оние 
што од какви било причини биле спречени физички да присуствуваат, со тоа што Црквата ги споменува) или, пак, 
те нема. Не може да се учествува преку средствата за информирање. 
38 Дела 6:2 
39 Сепак, дејстувањето во хуманитарни акции не е она што и дава идентитет на Црквата, како што е, да речеме, кај 
протестантите. Бидејќи тие севкупното дејство на Црквата го врзуваат за хуманитарните дејства, не е чудо што учат 
дека во есхатонот Црквата веќе нема да постои, зашто си ја завршила работата. 
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5.Наместо заклучок 

 За крај, со неколку реченици, сакаме да потсетиме на она што сметаме дека е од 
исклучителна важност како за правилното разбирање на Црквата така и за правилното 
учествување во тајните на Црквата. Не треба да се сомневаме дека во долгиот период на 
туркократијата Црквата на нашите простори, а иста е судбината и со Црквите на останатите 
делови од некогашната Византија, примила влијанија од Запад, како во богословието така и во 
литургиската практика. Влијанието на Запад врз Руската Православна Црква не може да се 
поврзи со туркократијата, но таму, пак, влијанието е уште поголемо поради многу блиските 
контакти што ги воспостаува Русија со западните земји од времето на Петар Велики, па се до 
Октомвриската револуција. Крајот на овој век ги донесе резултатите од превредувањето на 
источното богословие и на неговата литургиска практика. Превреднувањата започнаа од 
руските богослови и научници што пребегаа на Запад по востановувањето на комунистичкиот 
режим во Русија, а за своја основа го имаат како богословието на раната Црква така и 
богословието што се развива на територијата на Византија до падот на Цариград. 
Од сите истражувања направени во овој век, со јасност може да се заклучи дека на Исток, 
Црквата и Евхаристијата се две имиња за една иста стварност. Евхаристијата ја пројавува 
Црквата, и не постои Црква ако не принесува Евхаристија. Таа, Евхаристијата, е икона на 
идното Царство. Сè што влегува во Литургијата го добива печатот на вечноста, бидејќи таа 
самата е икона на вечноста, а со тоа и на вистината, и нема друга вистина во овој свет во кој се 
се менува и се стреми кон конечно распаѓање. Со други зборови, идентитетот врз кој е 
поставена Црквата не е само историски, како идентитетот на сето друго што постои во овој свет, 
туку повеќе, би рекле, Црквата својот почеток го има во иднината, во есхатонот, зашто само 
таму се јавува како Царство кое нема да пропадне, а овде тоа Царство се појавува во икона, со се 
уште присутната дијалектика: смрт-воскресение. Но, единствената работилница во која се 
работи за да се надмине оваа дијалектика е Литургијата. Затоа, таа е Тајната на Црквата, една и 
единствена, и нема Црквата некои други тајни рамнозначни на оваа. Сите молитвословија што 
се прават се осмислуваат само во Литургијата. 
И бидејќи Црквата и Литургијата се имиња за иста стварност, во Литургијата се очитува и 
целокупната структура на Црквата. Епископ, свештеници, ѓакони, народ Божји. Еден елемент 
ако недостасува, нема Црква. Сепак, Епископот е единствениот што принесува Евхаристија. Тој 
е икона Христова, а свештениците не се икона Христова, туку икона на апостолите. Меѓутоа, со 
појавувањето на парохиите, оваа практика е веќе практично неостварлива. Проблемот да се 
задржи единството на Црквата во Епископот и во Евхаристијата се решава со тоа што им се дава 
право на свештениците да служат Литургија, но не во свое име, туку во името на Епископот на 
епархијата. За тоа наведовме многу докази. Но, фактот дека не служи Литургија во свое име не 
го прави свештеникот неполезен во Црквата. Напротив, харизмата што ја добива, а тоа е да 
проповеда и да мисионерува, толку е значајна што слободно може да се рече дека од неговата 
сеидба (штедра или сиромашна) ќе зависи какава ќе биде жетвата во последниот ден. 
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