
 

 
 
 
 
 
 

СВЕТИТЕ МОШТИ - ПЕЧАТ ЗА СВЕТОСТА НА ЖИВОТОТ 
 
 
 

Вовед 
 
 Светоста и светителството уште од почетокот на христијанството ја 
претставувале граничната состојба на човековото постоење. Крајна цел на човековиот 
двиг по скалата на животот е да се восоврши до мерата на растот Христов. Меѓутоа, 
светоста е сепак дар одозгора, не е заслуга за нашето подвижништво. Бог е Тој Кој од 
љубов нè дарува со светост, а со тоа и нè спасува бидејќи никој кој не е свет нема да 
го наследи ветеното Царство Божјо. Откако од протестантизмот се изроди 
секуларизмот, светоста се прогласи за недостижна категорија, па наместо да се 
возвиши со тоа што ќе се воздигне до недофатливост, таа се понизи со тоа што се 
сведе на ранг на непостоење. Секуларизмот не остана невлијателен дури и во 
Православната Црква. Создадената клима на посветовњаченост за жал сеуште е 
карактеристика во некои православни средини, а нејвпечатлив факт за постоењето на 
таа посветовњаченост е релативизацијата на светоста и нејзиното поставување на ранг 
на недофатливост. Не е чудо зошто тогаш и во православната Црква до пред неколку 
децении беше скоро невозможно некој да биде прогласен за светител. Но, 
одалечувајќи ја светоста до подрачјата на апстракното, животот се сведе на многу 
приземна исклучиво биолошка категорија на постоење. Во таквата клима се 
релативизираа и многуте пратечки атрибути на светоста какви што се нетленоста на 
моштите, осветувањето на околината која нè опкружува, па сè до добродетелноста 
која претставува етичка одлика на светоста. Ние овде ќе имаме за цел да ја покажеме 
врската помеѓу светоста на животот и нетленоста на моштите, секако во корелација со 
литургиjскиот живот на Црквата зашто Литургијата е суд на сите животни вредности.  
 
 

1. Светоста - императив на постоењето 
 
„Бидете совршени како што е совршен вашиот Отец небесен”1. Таа евангелска 

порака се поставува како највисок императив на човековото постоење. Нема ништо 
повозвишено од тоа да се биде совршен. Кога некои велат (како на пр. Св. Максим 
Исповедник) дека светот се движи кон Бога, во суштина велат дека светот се движи 
кон совршенството. Навистина, ако добро се погледа, секој човек има некакво 
доживување на совршеноста и се движи кон неа на свој начин. Меѓутоа, Евангелието 
не порачува едноставно: Бидете совршени, туку совршени како што е совршен 
нашиот Отец небесен. Тоа значи дека Евангелието има некаков специфичен начин на 
совршеност кој не е само подобрување од предходната состојба туку потполно 
                                            
1 Мт. 5,48. 
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определен начин на живот. Со други зборови, заповедта да постанеме светители не е 
насочена единствено кон обликувањето на нечие етичко однесување туку 
егзистенцијално се поврзува со начинот на постоење. Бог го створил човекот за тој да 
постане свет. Не е вистина како што некои сакаат да толкуваат дека човекот уште од 
неговото стварање веќе  бил совршен. Совршеноста му била поставена како задача. 
Но, човекот не се покажал на нивото на поставената задача. Наместо во близина на 
Бога да расте во совршеноста, човекот ја промаши целта да биде совршен како што е 
совршен Оној Кој го створил и прифати свој тип на т.н. совршеност, секако погрешен 
бидејќи сè што направи после гревот кон Бога се покажа како промашено. После 
падот човеков совршеноста почна да постанува индивидуален репер, критериум 
основан врз индивидуалните можности и побарувања.  

Императивот за совршеност која единствено е можна во заедницата со Бога 
остана затскриен во тајната на ветениот Месија кој требаше да донесе нови 
критериуми на постоењето. Меѓутоа, тоа што до Христа беше под велото на тајната, 
за нас христијаните како последователи на тие нови критериуми на постоењето, 
светоста, односно совршеноста постана „категорички императив". Не е христијанин 
оној кој не го усвоил подвигот кон светоста како свој начин на живот. Но, исто така 
не е христијанин оној кој светоста ја доживува безлично, немајќи го Христа за 
протосветител. Не заедничарејќи со Христа однапред сме осудени никогаш да не се 
осветиме. Обратно, заедничарејќи со Него партиципираме во светоста Негова која 
постанува и наша. Постануваме вотолку свети воколку сме во поприсна заедница со 
Оној Кој Е „едниствен свет".  

Толкувајќи го местото од Литургијата „Светињата на светиите", Св. Николај 
Кавасила објаснува дека не се повикуваат овде само совршените во добродетелта, 
туку и оние кои чекорат кон совршеноста иако сеуште не ја стекнале2. Сите сме ние 
потенцијални светители, а сè само заради тоа што Црквата во која заедничариме е 
света, бидејќи е тело Христово. Затоа и народот одговара дека „Еден е свет, еден е 
Господ Исус Христос..." Од причина што Тој (Христос) е свет, сите оние кои 
влегуваат во заедница со Него постнуваат свети, а не заради степенот на 
добродетелност до кој се восовршиле подвизувајќи се и воздржувајќи се од страстите. 
Од истата таа причина и Aпостол Павле ги нарекува светители оние кои заедничарат 
во Црквата3. 
 Поинаку речено, ако светоста ја одделиме од личноста Христова, таа постанува 
една апстрактна идеја. Исто како што и Бог без Христа би бил само една 
трансцедентна сила, несватлива и далечна. Но, затоа Бог се воплоти, слезе помѓу нас, 
ја зеде нашата природа, што би рекле, се доведе себе си до „наша мера" за нас да нè 
доведе до Неговата. Со тоа, пак, се објавија огромните потенцијали на човечката 
природа која е створена, а тоа е да постане природа која во личноста на Богочовекот 
стои на исто рамниште со нестворената природа. Да постане нераздвојно поврзана со 
второто лице на Светата Троица и да биде присутна секаде каде што е присутен и Тој, 
а тоа значи да биде секадеприсутна, но исто така и вечна. Во тоа и се состои смислата 
на осветувањето на човекот и целокупната творба. Без да биде осветена створената 
природа останува во рамките на створеноста, а тоа е распадливост и смртност. 

                                            
2 Види: 
1979, стр. 184. 
3 Види: Евр. 3,1, каде Ап. Павле ги нарекува „свети браќа“ оние кои заедничарат со „небескиот повик“, кој 
секако дека е самиот Христос. 
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Осветена, истата таа створена природа се преобразува и постанува нераспадлива и 
вечна. Но, тоа осветување единствено е можно во заедница со Христа Кој се покажа 
како Спасител токму заради тоа што примајќи ја створената природа истата ја 
преобрази што значи исто што и ја освети, й го покажа правецот на спасение на 
створената природа, а тоа е нејзиното осветување. 
 Ете зошто е потребно човекот и светот да постанат свети ако сакаат да бидат 
спасени. Но, тоа спасение нема други алтернативи освен преку заедница со Оној Кој 
Е единствен свет, а тоа е Христос. Со други зборови, нема индивидуално осветување, 
осветувањето единствено е можно во Црквата која е тело Христово. 
 
 

2. Обожувањето - еднствен начин на постоење 
 
 Тоа што Адам толку лесно го прифати предлогот на ѓаволот да постане бог 
преку вкусувањето од забранетиот плод само покажува, како што велат некои од 
Светите Отци, а особено Св. Јован Дамаскин, дека човекот беше створен за да се 
обожи. Бог ја стави сопствената икона во човекот, за тој да може да се восоврши до 
подобието Божјо. Меѓутоа не на таков начин на кој одбра тоа да го прави човекот, 
преку кражба. Адам и Ева, растеа духовно и се обожуваа во Рајот, но единствено во 
заедница со Бога. Заедницата со Бога е всушност тој неопходен простор за човекот да 
се развива и обожува. Но, обожувањето на творбата не може да биде открадено од 
Бога туку подарено. Човекот е створен слободен, а тоа значи и одговрен за 
сопствената судбина. Створен е за да расте во заедница со Бога, со други зборови да 
се храни со Бога и така да се восовршува и обожува. Но, тоа да го прави слободно, без 
да биде принудуван од Бога, зашто на љубовта Божја која е единствена храна за 
обожување, може да се возврати само со слободна љубов, а која пак обострано го 
обезбедува заедничарењето со Бога, бидејќи Тој е секогаш волен за заедница со 
човекот. Еден современ теолог вели дека ако ѓаволот би му понудил на Адама нешто 
за што тој не добил предиспозиции од Бога, на пример да постане „кинески цар", 
многу е веројатно дека Адам би го одбил таквиот ѓаволов предлог4. Меѓутоа, ова, да 
постане Бог по благодат, е зададеност уште од самото стварање на човекот. Затоа и му 
беше толку природно на човекот и тој се согласи да се обожува, но она што го 
погреши е начинот на кој сакаше да постане бог. Може да се постане Бог само со тоа 
што ќе се изеде некое овошје? Тоа е магијски пристап со кој ѓаволот сакаше да ја 
одмени вистинската вера на човекот и неговата заедница со Бога. Сакаше да му 
покаже на Адама, и успеа во тоа, дека може по некаков автоматизам да се постане 
Бог. Но, дури и кога би постоел таков начин по некаква хемиска формула да се 
постане Бог, тоа не само што човекот не би го покажало дека тој е равен на Бога, туку 
и Бога би го понижило и би го покажало како неслободен. Бог е Бог само затоа што е 
апсолутно слободен без можност да претрпи принуда од било кого, па дури и од 
сопствената природа. Човекот, пак, може да постане бог, единствено ако слободно и 
непринудно од било кое дејство го одбере обожувањето кое е единствено можно во 
заедница со Бога, како свој начин на живот. 
 Така, обожувањето е исто што и совршеноста. Етимолошки, совршеноста е 
всушност свршеток, крај, цел. Теолошки, пак, свршетокот, крајот и целта на 
                                            
4 Види: Јевтић, А., Духовни живот виђен из православне антропологије, во книгата: Трагање за Христом, 
Београд 1989, стр. 144. 
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постоењето на створената природа е таа да се обожи. Без да се восоврши односно 
обожи, тварта не може да постои вечно. Постои Бог и сè друго што нема да влезе во 
заедница со Него, односно нема да се обожи, ќе остане во рамките на створеноста, а 
тоа значи во смртноста. Само она што се обожило добило и вечно постоење. 
Небитието, тоа значи и створениот свет кој потекнал од небитие нема самопостоење 
од себе туку постои на тој начин што учествува во битието5. Вечно постоечки и вечно 
битие е само Бог. Творбата, пак, со тоа што се обожува добива постоење и ќе постои 
се додека ја одржува заедницата со Бога Кој Е извор на секое постоење. Оттаму, нема 
друга алтернатива за постоењето на творбата освен таа да се обожи. Но, тој 
императив е истиот со оној да се постане свет односно светител. Сè што е обожено е и 
свето. Човекот, природата, целата творба. Во тоа е смислата на Божјиот творечки акт. 
Творбата да се освети со тоа што ќе се обожи.  
 Идентичноста помеѓу обожувањето и светоста многу впечатливо е прикажано 
на едно место во Триадите на Св. Григориј Палама. Вели Палама: „Над (човечката) 
природа и над добродетелноста и познанието е благодатта на обожувањето, а и по Св. 
Максим (Исповедник), сево ова и слично на ова, бескрајно заостанува позади она (т.е. 
обожувањето)6. Зашто секоја добродетел и нашето (човечко), колку ни е можно 
подржување на Бога, го прави својот имател само погоден за божествено 
соединување, додека пак, единствено благодатта го совршува тоа неизречиво 
соединување. Зашто со неа (со благодатта) целиот Бог сецело се сместува во оние кои 
се достојни, а и сецело светите, потполно се сместуваат во Бога, добивајќи го наместо 
себе сецелиот Бог, и како некоја награда за своето воздигнување кон Него, го 
стекнуваат самиот Бог Кој им се прилепува на ист начин како душата со телото, како 
на свои членови (Св. Максим Исповедник, PG. 91, 1088)  и Кој ги удостоил да бидат 
во Него преку воипостазираното восиновување по дарот и благодатта на Духот"7. 
 
 

3. Литургијата како простор за восовршување и обожување 
 

 Конечното осветување и обожување е акт на иднината. Царството Божјо е 
царство на осветените и обожените. Но, тоа идно Царство кое го очекуваме да се 
                                            
5  Поподробно види: 1996, стр.46. 
6 Секако дека на Св.Григориј Палама му е познато уште рано во теологијата формираното учење за трите 
стадиуми: а) очистување, б) просветление и в) обожување. Учењето за вака обликуваните три стадиуми му се 
припишува на Св. Дионисиј Ареопагит ( PG 3, 500-
516), а подоцна тоа учење го усвојува и Св. Максим Исповедник ( PG 91, 
708D-709A). Лоски вели дека учењето за трите стадиуми се среќава уште кај Ориген и Евагриј Понтијски, а 
дека Св. Максим Исповедник подоцна му дава само христолошка основа (Losky, V., Vision de Dieu, Neuchatel 
1962, стр. 107). Mеѓутоа не смее да се свати дека овие три стадиуми се потполно разграничени и дека нагло се 
преминува од еден стадиум во друг. Тогаш кога почнува очистувањето почнува и обожувањето односно не 
треба да биде завршено просветлувањето за да започне обожувањето. Трите стадиуми се толку взаемно 
преплатени што не може да се постави некаква строга граница помеѓу нив. Но, она што е важно да се извлече 
од ова учење за трите стадиуми е тоа дека сепак обожувањето е цел на сите движења, на секој подвиг и аскеза. 
Се вежбаме во добродетелта, не затоа што таа е самата за себе цел туку за да бидеме обожени што е пак 
единствен услов да постоиме вечно. Обожувањето не е само лична заслуга, ниту награда за успешната аскеза, 
туку исклучиво милост Божја иако на Бога не му е непознат нашиот подвиг и љубов кон Него. Она што на 
многу места се среќава во Старечникот, а и во другите книги вдахновнени од подвизите на светителите е тоа 
дека и во стадиумот на најголемиот подвиг, светите подвижници се свесни дека уште не направиле ниту 
почеток на подвигот. Тоа значи дека се свесни за тоа дека нема таква мерка на подвиг која би го принудила 
Бога некого автоматски да го обожи и да го спаси, туку дека обожуваењто е сепак милост Божја. 
7 Св. Григорий Палама, Триады в защиту священнобезмолствующих, 3, 1, 27, Москва 1995, стр. 290-291. 
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устрои после Второто Христово доаѓање, во литургијскиот живот на Црквата 
постанува присутно на иконичен начин. Секогаш кога учествуваме во Евхаристијата 
на Црквата, учествуваме и во невечерниот осми ден кого Литургијата го оприсутнува 
и прави да биде сегашност. Технологијата на оприсутнувањето на иднината во 
сегашноста за нас останува тајна, меѓутоа плодовите од учеството во иднината за нас 
постануваат иманентни и воочливи. Литургијата е благословена заедница помеѓу 
нестворениот Бог и створениот свет. Онаа заедница која требаше да биде 
воспоставена уште со Адама се воспостави после воплотувањето на Синот Божји. Тоа 
е таа иста заедница која Адам требаше да ја прифати како основен простор за 
напредок, восовршување и обожување. Како што е познато тој се обиде на друг начин 
да постане бог и промаши, направи грев. Но, Христос дојде за да го открие 
вистинскиот начин на обожување на тварта. Тоа е литургијскиот начин. Тука, во 
Литургијата, Бог и човекот постануваат едно, времето и вечноста се спојуваат во едно 
големо „сега". Посредно преку човекот и целата створена природа се соединува со 
Бога, а со тоа се покажува нераспадлива и вечна. Во Литургијата, човекот ја 
принесува сета твар во заедница со Бога. Но, не го прави тоа во свое име туку во име 
на Христа кој во себе, односно во една личност ги соедини створената и нестворената 
природа. „Неслиено и неизменливо, неразделно и неодделиво"8. Без никаков 
автоматизам, сосема слободно и непринудено Христос го изврши спасителниот 
домострој за нас. Но, исто така, без никаков автоматизам, сосема слободно и човекот 
пристапува кон литургијската анафора и му ја принесува на Бога сета створена 
природа, но му се принесува и самиот себе си. Токму тој принос, пак, го осветува и 
обожува, како човекот, така и целокупната створена природа. Така словенскиот 
термин: подвиг, се покажува многу посоодветен отколку грчкиот: аскеза. Подвиг е 
многу повеќе отколку аскеза. Подвиг значи движење кон Царството небесно како 
конечна цел, не само вежба во добродетелен живот. Црквата не ја отфрла аскезата и 
добродетелниот живот, но ниту пак ги поистоветува со литургиjскиот принос. Бог нè 
спасува заради приносот кој го изврши еднаш за секогаш Неговиот возљубен Син, 
принос во кого и ние учествуваме учествувајќи во Литургијата. Така, Литургијата се 
покажува како единствен простор, би ја нарекле и работилница за осветување и 
обожување. Нема светост надвор од литургискиот живот на Црквата. Ниту пак некој 
може да се обожи надвор од Литургијата. Подвигот рековме не е исклучен, но не е 
пресуден за спасението. Тоа е очевидно во житијата на многу светители, а особено во 
житието на Св. Марија Египетска од каде се гледа дека дури и долгогодишната 
нејзина строга аскеза не била доволна за таа да се спаси (читај: да се освети и обожи), 
туку пред крајот на земниот живот Бог и неа ја упатил кон литургијскиот простор, та 
таму причестувајќи се со спасителните Тајни, потполно да се освети и обожи. 
 Така, причестувајќи се на телото Христово, а што единствено е можно во 
Литургијата, постануваме светители и обожени. Не по некаква заслуга туку заради 
милоста Божја која не прима за членови на едното тело кое е Црквата. „Светињата” е 
за „светите”. Но, само „еден е свет", вели Црквата, „еден е Господ Исус Христос". Тој 
е свет по природа, а ние постануваме свети затоа што општиме со Него во Тајната 
која Тој ја воспоставил, Литургијата. Црквата јасно нагласува дека само Господ е 
свет, а со тоа со други зборови вели дека кој сака да биде свет нека влезе во 
литургијско општење со Оној Кој Е единствен свет по природа. Тоа и го прават 
христијаните. Се посветуваат и обожуваат заедничарејќи со нивниот Бог и Спасител. 
                                            
8 Халкидонски орос, види: Schwartz, E., Acta Conciliorum oecymenicorum, II, I, 2, 126-130. 
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 Но, како тогаш, ако сите оние кои се причестуваат со телото и крвта Христови 
се свети, што е јасно воочливо од литургијските текстови, сепак Црквата за некои од 
тие светители определила денови кога се слави нивниот спомен, а за други, пак, кои 
исто така се свети бидејќи заедничарат со Бога, не се определени денови за нивниот 
спомен? И покрај тоа што потенцијано се свети сите оние кои задничарат во телото 
Христово, сепак Црквата, добивајќи гаранции „одозгора" ги прогласува некои за 
светители уште пред конечно да биде устроено Царството Божјо. Последиот збор за 
тоа кој е свет и спасен ќе го има Христос на Неговиот Страшен суд. Но, некои 
членови од телото Христово многу впечатливо се истакнуваат по нивната 
есхатолошка ориентација уште за време на нивниот земен живот, а со тоа постануваат 
светли примери на кои се учат на побожност многу генерации после нив. Некои 
светлеат со својот пример на пожртвованост за верата, некои се учители, некои се 
исповедници некои големи подвижници, но што и да се, Господ ги покажал за од 
Него возљубени и долично ги прославува како што тие го прославуваат Него. 
Најголем гарант „одозгора" е благодатта која Бог ја испраќа на Црквата Своја таа да 
ги распознае во себе оние кои се вистински Божји угодници. Но, покрај тоа, Бог често 
пати испраќа и видливи знаци со што ги воздигнува оние кои Него го воздигнуваат. 
Или на своите избраници кои ги посветува и обожува им дава да прават чудеса во 
Негово име, или им овозможува да постават критериуми на однесување во средината 
и во епохата во која живеат и на тој начин да бидат признати за углед и од самите 
нивни сограѓани, или пак дури после смртта ќе ги открие нечии скриени подвизи со 
тоа што ќе ги покаже нечии мошти како свети и нетлени. Така основен услов за некој 
да биде прогласен за светител, и покрај тоа што потенцијално се свети сите членови 
на Црквата, сепак е односот кој Бог го има кон тој член и знаците што сам Тој ќе ги 
даде на членовите на Црквата за некого да го признаат за светител.9 Еден важен знак 
се секако нетленоста на моштите. 
 
 

5. Светите мошти - доказ за осветувањето на целокупната творба Божја 
 

 Светот е створен за да ја наследи вечноста. Но, не вечност осакатена и 
минимизирана, вечност само на некаков духовен свет во која материјата нема никаков 
дел. Идниот живот ќе ги задржи сите димензии на постоењето, збогатени и украсени. 
Единствено што ќе отсуствува е гревот кој е квасец за расипливост и пропадливост на 
творбата.  

                                            
9  Сепак овде важно е да се напомене дека сè до конечниот суд, Црквата се моли и за светителите. Таа се моли 
на светителите тие да се молат за членовите на Црквата, но исто така не престанува во Литургијата да ги 
споменува имињата на светителите за и тие да бидат спасени. (Види ја молитвата која се чита на Литургијата 
после осветувањето на даровите, односно после: Особено за Пресветата...) Тоа јасно покажува дека спасението 
е акт на заедницата, а не на поединци кои се истакнале со соодветен добродетелен живот. Бог ја љуби 
добродетелноста, но со неа не се постанува автоматски светител. Светоста е производ на соработката на целата 
Црква со нејзината глава, а тоа е Христос. Тоа значи дека само во црковната заедница  некој може да биде 
распознат и признат како светител, надвор пак од неа светоста е обезличена до непостоење. Ако светоста се 
мери само според индивидуалната етика, тогаш ниту разбојникот од десната страна на крстот Христов би 
можел некогаш да влезе во рајот, бидејќи цел живот го поминал неморално, ниту пак еден – цар светител каков 
што е Св. Константин, би можел да биде причислен на соборот на светителите зашто како што се тврди не само 
што немал некој возвишен морал туку се крстил дури пред часот на смртта (За ова поопширно види: 
, стр. 121-122). 
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Во Црквата се преобразува и се осветува целокупниот живот на творбата. 
Единствено затоа што е преобразен, светот ќе се покаже дека останува без влијание 
од законите кои важат во него ако истиот се движи кон погрешна насока. Створен е за 
да заедничари со Бога, а не да самопостои. Сè што е створено бара некого да го 
одржува во постоење. Истото е и со светот кој без Бога е затворен во сопствената 
самораспадливост. 

Тајна или чудо го викаме тоа, да истиот тој свет подложен на законите на 
створеноста, во моментот кога влегува во заедница со Бога го менува квалитетот и се 
покажува неповлијаен од законите на створеноста10. Најопиплив доказ за промената 
на квалитетот на творбата и за нејзината вечност и нераспадливост кога е во заедница 
со Бога се светите мошти на светите Божји угодници кои се покажуваат нетлени. 
Црквата е еден голем трезор на свети мошти бидејќи истата е работилница во која 
светот се преобразува. Тука, во Црквата, вечноста е оприсутнета во времето. 
Причестувајќи се со нестворените Божји енергии христијаните напредуваат кон 
конечната цел, Царството Божјо. Но, некои од нив, навистина се истакнуваат со 
силата на намерата и со интензитетот на движењето кон тој конечен настан за 
творбата. Затоа и можат со целокупното свое битие да го сведочат тој есхатолошки 
настан кого заради силната вера веќе го вкусиле иако сеуште конечно не настапил. По 
смртта, пак, го оставаат и последниот печат на нивното преобразување, а тоа е 
нетленоста на моштите. Пред светите мошти времето како да застанало, а законите на 
природата како да немаат сила. Тие го сведочат новото време кое го очекуваме. Го 
сведочат општото воскресение после кое материјата ќе покаже нов квалитет кој не ќе 
биде подложен на распаѓање. Затоа и толку голема грижа покажуваат христијаните 
кон моштите на оние кои посветувајќи се ја преобразиле и материјата до толкава мера 
што таа се покажува неповлијаена од законите на тварноста. Уште од најрано време 
Црквата се грижела за моштите на починатите, а сè само заради тоа што била свесна 
дека воскресението за идниот живот ќе биде  воскресение како на душата така и на 
телото. Царството Божјо колку што ќе биде духовно толку ќе биде и материјално за 
што доказ се токму светите мошти кои уште сега ја сведочат силата на преобразбата, 
колку повеќе ќе ја сведочат тогаш кога целата творба ќе биде преобразена.  

Како што Црквата внимава да го зачува литургијскиот живот, како што се 
грижи за чистотата на Светите книги, исто толку внимателно се однесува и кон 
светите мошти кои ги смета за предание и особена благодат Божја. Се чуваат на 
особено украсени места и се изнесуваат пред верните само во определени денови за 
сите нас да не поткрепат во верата и надежта. Зашто тогаш кога имаме доказ за 
воскресението, а што често пати бараме, тогаш и верата наша постанува 
поплодотворна, а и надежта наша поостварлива. Впрочем, затоа Бог и ни ги оставил 
светите мошти, за гледајќи ја нивната нераспадливост да не мислиме дека е неможно 
уште сега да се преобразиме и осветиме. 

                                            
10 Не ни дозволува овде просторот да ја развиеме поопширно темата за последиците од створеноста врз душата. 
Само воопштено ќе напоменеме дека учењето за бесмртноста на душата не е христијанско туку најповеќе е 
развиено во платонизмот и новоплатонизмот. Според учењето останато од големите Отци на Црквата, исто како 
и материјата, и душата е подложна на законите од створеноста. Тоа значи дека душата нема сили сама од себе 
за да постои вечно. Ќе постои вечно или не, зависи само од тоа дали е во заедница со Бога или не е. Ако пак 
прифатиме бесмртност на душата зашто таа е створена како бесмртна, тогаш би биле пред голема опасност 
покрај нестворениот Бог да поставиме уште еден, овој пат створен бог, но кој би можел автохтоно да постои и 
без да биде во заедница со Бога. Секако дека таквото учење е многу опасно и дека ја потврдува основната 
христијанска вистина дека Бог е еден и дека само Тој е вечен Сам од Себе. 
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Заклучок 
 Бог го створи светот и човекот за да се осветат и обожат. Осветувањето е 
можно само во заедница со Бога. Ниту еден индивидуален подвиг не може да го 
замени заедничарењето во Телото Христово кое е Црква. Црквата, пак, се пројавува 
на Литургија и нема Црква без Литургија. И бидејќи никој не се осветува и не се 
обожува надвор од Црквата, тогаш никој не може да се освети и обожи надвор од 
евхаристијскиот живот. Оние кои учествуваат во евхаристијскиот живот се 
потенцијални светители. Не по природата на сопствениот начин на постоење туку 
затоа што заедничарат со Оној Кој Е единствен свет и Кој ја совршува Евхаристијата, 
а тоа е Христос. Доказ, пак, за светоста и преобразбата на тварната природа се светите 
мошти на оние кои уште во текот на нивниот живот изградиле присна заедница со 
Бога. Преку нераспадливоста на нивните свети мошти Бог ни покажува дека е можно 
човек во текот на еден земен живот да се освети и обожи, но само ако заедничари со 
Оној Кој Е по природа свет, и второ дека тварната природа се преобразува, го менува 
квалитетот и се покажува уште сега, пред конечниот суд како нераспадлива и вечна, 
но само ако влегла во евхаристијско општење со Творецот. 
 
           
 

  + Јован Епископ Дремвицки 
       сега Архиепископ охридски и Митрополит скопски 
 

 
 

Рефератот е поднесен на Симпосион организиран од Богословскиот факултет 
во  Софија во 2000 година,  а во чест на 530 години од преносот на моштите на Св. 
Јован Рилски во Рилскиот Манастир. 


