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Abstract: Иеја раа је а у кратким цртама прикаже учење о оожењу јеног 
о највећих хришћанских огосова, Григорија из Назијанза. Оожење, које се 
поистовећује и са охристовењем престава, по Светом Григорију, ци живота 
сваког човека хришћанина. Истовремено, ово је и центрана тема Григоријевог 
огосовствовања. Он се на њу непрестано враћао, истичући а јеино у орган-
ском јеинству са овапоћеним Логосом Божјим човек остиже своје назначење 
— а уе ог по агоати.
Key words: Црква, оожење, Христос, светитеи, спасење.

Човек је живо биће овде устројавано и другде пресељавано, и свршетак 
тајне — стремљењем ка Богу обожавано

(Свети Григорије Богосов, Беседа 38)

1. Уво

Оожење престава смисао и ци човековог живота. То је оно што је 
упретено у уине човековог ића још у самом стварању, а што може и 

треа а се реаизује кроз сарању човекове вое и агоати Божје. Буући 
створен по икони и пооију Тројичног Бога, човек је спосоан а постане 
ог по агоати, о чему наазимо многоројна свеочанства у светоотачкој 
итератури1.

• milosjelic@gmail.com
1 Свети Јован Дамаскин, на пример, каже а „израз ’по оразу (икони)’ открива оно што 

је умно и самовасно, ок израз ’по пооију’ открива могућност упооавања ври-
ни“, Свети Јован Дамаскин, Тачно изложење Православне вере — Источник знања, 
Јасен, Никшић, 1997, 207. Сичан став наазимо и ко Светог Максима Исповеника, 
који осено повачи разику између „ораза“ и „пооија“ у човеку. По њему, „ико-
на“ је ата човеку, његовој прирои, ок „пооије“ јесте нешто што постаје, оно што 
човек треа сооно а оствари и заоије помоћу агоати Божје и правине упо-
трее пририних сиа својих. В. Раосавевић, Артемије, „Антропоогија Св. Макси-
ма Исповеника“, у: Шијаковић, Богоу (ур.), ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, Аспекти философске 
и теолошке мисли Максима Исповједника, Луча XXI–XXII (2004–2005), 372–380. Исто 
тако, огосовствујући о ве горепоменуте оренице човековог ића, препоони Јустин 
Ћеијски навои сееће: „У Божјем ику ат је ожански еемент као иманентна саржи-
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Учење о оожењу као могућности човековог упооавања Богу свети 
оци темее, пре свега, на Светом писму2. Иринеј Лионски већ крајем ругог 
века посе Христа говори о оожењу човека овапоћеном Речју Божјом3, ок 
Свети Атанасије Аексанријски (4. век), истину о оожењу практично са-
жима у јену реченицу: „Он [= Логос] се очовечио а исмо се ми оожии“4.

Оожење као суштина хришћанског живота, ипак, тек ко Светог Григо-
рија постаје и центрана иеја хришћанског огосова.5 Већ у својој Првој 
есеи6, изговореној на Пасху 362. гоине, Свети Григорије изаже својим 
сушаоцима сеећу мисао:

Постанимо као Христос, јер је и Христос постао као ми. Постанимо Богови 
раи Њега, јер је Он раи нас постао човек.7

На сичан начин он је понава још у ве своје есее8, као потвру става 
а је оожење човеково посеица овапоћења Логоса Божјег — посеица 
чињенице а је Христос постао човек, не престајући а уе Бог, као што и 
човек постаје ог по агоати, не престајући а уе човек. Оожење, које и 

на човечије ичности, као реаност Бескрајног, а у пооију је ата ескрајна могућност за 
есконачно огоупооавање свега човечијег“, чиме јасно прави разику између онога 
што човек јесте и онога што треа а постане. Уп. Поповић, Јустин, „Проем ичности 
и познања по учењу Св. Макарија Египатског“, у: Пут богопознања — Поглавља из право
славне аскетике и гносеологије, Београ, 1987, 11.

2 Уп. Пост 1, 27; Пс 82, 6; 1Кор 15, 49; 1Кор 15, 53; 2Кор 13, 18; Га 3, 26; Га 4, 5; 2Пт 1, 4 и 
руга сична места.

3 „Он је постао као и ми, а и нас учинио оним што је Он“, говори Св. Иринеј („Irenaeus of 
Lyons, „Against Heresies“, прегеано 15. 5. 2011. на: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.
ix.vii.i.html).

4 Свети Атанасије Веики, „О очовечењу Бога Логоса“, прегеано 2. 2. 2011. на: http://
svetosavlje.org/biblioteka/Bogoslovlje/OcovecenjeBogaLogosa/OcovecenjeBogaLogosa08.htm.

5 Како навои епископ Иарион (Афејев), цитирајући проучаваоце Григоријевог теоош-
ког раа: „Нијеан хришћански огосов пре Григорија није употреавао термин обо
жење тако често и осено, као што је то чинио он“, те је тако „у терминоошком и 
у концептуаном смису отишао аеко испре својих претхоника у непрестаном 
враћању на тему оожења“. Афеев, Иарион, „Жизнь и учение святитея Григория Бо-
госова“, прегеано 10. 2. 2011. на: http://hilarion.ru/wp-content/uploads/pdf/grigory.pdf.

6 Ову есеу, која се још зове и: „На Пасху и о оклевању“, изговорио је Григорије као свеш-
теник у Назијанзу, уући а је посе рукопоожења три месеца оравио у Понту, ко 
Светог Васиија Веиког, окевајући а се прихвати поверене му суже, а и се напо-
сетку вратио у Назијанз на празник Пасхе. Из ове есее потиче оста материјаа који 
је Свети Јован Дамаскин оцније унео у Пасхане стихире и у Васкршњи канон.

7 Григорије Богосов, „Бесеа 1“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 
Треиње – Врњачка Бања, 2001, 39.

8 Реч је о сеећим местима: „Доњи човек постао је Бог након сјеињења са Богом и постао 
је са њим јено; боље је победило да бих и ја био бог у мери у којој је Он постао човек [по-
вукао М. Ј.]“. В. Григорије Богосов, „Бесеа 29“, у: Сабрана дела, II, Хришћанска мисао, 
Београ, 2006, 150; и: „Веруј у Сина Божијег […] Који је у посење ане рођен раи тее 
и произашао као Син Човечији о Дјеве Марије неизрциво и неупрано […] нестрааан 
Божанством, страаним узетим (на Сее) теом; толико је Човек ради тебе колико си 
ти ради Њега (постао) Бог [повукао М. Ј.]“. В. Григорије Богосов, „Бесеа 40“, у: Праз
ничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, Треиње – Врњачка Бања, 2001, 132.
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„није руго о учествовање у Сави и Светости Божијој у Царству Његовом“9, 
показује се, тако, немогућим ез Богочовека Христа, о чему Свети Григорије 
и говори.

2. Овапоћење Христово — преусов обожења

Свети оци, а међу њима и Свети Григорије Богосов, сажу се у кон-
статацији а је за човеково узажење на нео ио неопхоно а Бог сиђе на 
зему. Очовечењем Бога Логоса огоио се „чуо на чуима“, сматра пре-
поони Јустин Ћеијски10, ок се, по Светом Максиму Исповенику, овим 
огађајем испунио оно што он назива преназначеним цием стварања11. 
Свети Григорије је и сам заивен пре тајном Рођења Богомаенца Христа:

О, новога и мешања! О, чунога и сјеињења! Онај који ЈЕСТЕ — постаје, и 
Нестворени ствара се, и Несместиви ива смештен […] и Богати осиромашује, 
јер узима сиромаштво мојега теа, а их се ја оогатио Његовим Божан-
ством; и Пуни се испражњава, умањује се за кратко о Своје саве а их се 
ја причестио Његовом пуноћом. Какво је то огатство ороте! Каква је то 
тајна раи мене! Имао сам уеа у ику (Његовом) и нисам сачувао; саа Он 
узима уеа у теу моме, а и и ик спасао и тео оесмртио.12

Христов оазак је раи нас, „а исмо ми Богу оши“, ии, ое рећи, 
повратии се, како веи Свети Григорије13. Јер није ио ругог начина а 
човек посе паа поново оствари потпуну зајеницу са Богом, осим овога. 
Све ок, по речима Светог Григорија, „свако остаје при своме (остојанству) 
[…], орота ива несмешива и човекоуе несаопштиво“, а проваија 
која разваја ве прирое — створену и пропаиву уску, са јене, и 
9 Зизијуас, Јован, „Оожење Светих као икона Царства Божијег“, прегеано 11. 2. 2011. 

на: http://www.verujem.org/teologija/ziziulas_svetitelji.htm.
10 Он каже а „ако је оте [мисећи на огађај овапоћења — прим. аут.] стварање света 

из ничега ио највеће чуо, нема сумње а га је овапоћење Бога превазишо својом 
чуесношћу“. Овакав став препоони Јустин ојашњава тиме што „ок су се при стварању 
света речи Божје оачие у вештаство, оте се при овапоћењу сам Бог оачи у тео, 
у материју, у вештаство“, те је отуа Божје овапоћење — „највећи огађај у свима све-
товима: за сваку ичност, за свако иће, за сваку твар“. В. Поповић, Јустин, Догматика 
Православне Цркве, IΙ, Београ, 2004, 13.

11 Реч је, аке, о сјеињењу свега створеног у Христу: „То је та Веика и Скривена Тајна. 
То је ажени крајњи ци раи кога је све створено. То је тај ожански ци [= саврше
так], презамишен (о Бога) пре почетка свих ића, којега оређујући кажемо: а је он 
унапре смишени свршетак, раи којега је све, а он није ни раи чега (ругог)“. В. Мак-
сим Исповеник, Одговори Таласију LX, у: Шијаковић, Богоу (ур.), ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ, 
Аспекти философске и теолошке мисли Максима Исповједника, Луча XXI–XXII (2004–
2005), 257.

12 Григорије Богосов, „Бесеа 38“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 
Треиње – Врњачка Бања, 2001, 57.

13 Он каже: „Као што су (грехом Аамовим) о орих ствари оше жаосне, тако ће (са 
Христом) о жаосних опет повратити се оре“. В. Григорије Богосов, „Бесеа 38“, у: 
Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, Треиње – Врњачка Бања, 2001, 
48. Свети Григорије јасно показује а вро оро разуме сву важност оаска Христовог, 
као Новог Аама, у којем jе оновена — пресазана уска прироа.
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нестворену и вечну Божанску, са руге стране — ива веика и непреазна.14 
Зато Син Божји и пристаје а постане Син Човечји: „не мењајући оно што је 
ио — јер је непроменив, него примајући (на Сее) оно што није ио — јер 
је човекоуив, а и Несместиви постао сместив, и кроз тео, као кроз за-
весу, сјеинио се са нама“15.

Човек је, каже Свети Григорије, многим начинима раније ио васпитаван 
„зог многих грехова“16, а на посетку потреовавши „јачи ек зог опакијих 
оести“ и већу помоћ зара истих, већу помоћ и оија у Личности Лого-
са који „оази у Своју сику [= у човека], и тео узима раи теа (мога), и с 
ушом умном се сјеињује раи моје уше, очишћујући сично сичним“17.

Рођењем Спаситеа испуњује се цеокупна историја спасења, испуњују 
се Закон и Пророци18. „Сенке нестају — Истина наступа“, узвикује Свети 
Григорије! „Мехисеек се испуњује: Онај који је (као Бог) ез матере — 
постаје (саа као Човек) ез оца: ез мајке претхоно (у првом рођењу), а ез 
оца у ругом рођењу, тј. оваплоћењу)“19. И не само то. Христовим рођењем 
укиају се закони прирое, „јер треа а се испуни горњи свет“. Тумачећи ове 
Григоријеве речи, Свети Максим Исповеник, између остаог, казује и ово: 

„Ако је стари по грехом Аам, уући оичан човек, укинувши пресушањем 
прве уховне законе прирое, испунио оњи свет онима који су по њему 
теом рађани на пропаивост, поставши пооијем свога преступа вођа 
(њихов) […] утоико ће више с правом езгрешни Нови Аам, Христос Бог 
[…] Као Логос, испунити горњи свет онима који су по њему ухом рађани 
за непропаивост, поставши пооијем своје посушности вођа (њихов)“20.

14 Григорије Богосов, „Бесеа 41“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 
Треиње – Врњачка Бања, 2001, 149. Оожење у својој ити не престава ништа руго 
о превазиажење граница створеног, а тиме смртног и пропаивог. Оно на чему Свети 
Григорије инсистира, а што је у скау са цеокупном светоотачком христоогијом, јесте 
а ез сјеињења веју прироа у Личности Христовој, за човека и цеокупну творевину, 
искорак о смртног ка есмртном — не и ио могућ. Дијаектика: створено–нестворено 
укиа се у Христу онако како су оци IV васеенског саора ефинисаи „неразеиво“ 
и „несивено“ — на начин који не опушта поее, аи и не укиа сооу као преусов 
сјеињења, аке, ез гуења осоености и јене и руге прирое. Уп. Зизијуас, Јован, 

„Христоогија и постојање, ијаектика тварног–нетварног и Хакионски огмат“, Бе
седа 3–4 (1992), 173–183, и расправа повоом тога у: Беседа 1–4 (1993), 121–129.

15 Григорије Богосов, „Бесеа 39“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 
Треиње – Врњачка Бања, 2001, 78–79.

16 Ове Свети Григорије миси, пре свега, на старозаветну историју спасења као својеврсни 
ви припреме за оазак Спаситеа, оносно на оно што Свети апосто Паве указује 
каа каже а је Стари завет — „васпитач за Христа“ (Га 3, 24).

17 Григорије Богосов, „Бесеа 45“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 
Треиње – Врњачка Бања, 2001, 179.

18 Уп. Мт 5, 17; Рим 10, 4.
19 Григорије Богосов, „Бесеа 38“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 

Треиње – Врњачка Бања, 2001, 45.
20 Максим Исповеник, Ambigua PG 91, 1273–81, у: Григорије Богосов, Празничне бесе

де, Братство св. Симеона Мироточивог, Треиње – Врњачка Бања, 2001, 46, фн. 1. На-
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Био је потрено а се „човек освешта уском прироом Бога“ а и се 
Богу вратио21. Јер а смо остаи „као што есмо, и заповест сачуваи“, по-
стаи исмо „оно што не есмо“ — оесмрћени и Богу приижени, казује 
Свети Григорије22. Овако, Бог „страа нашим страањем, поставши човек, и 
осиромашује поставши тео, а се ми Његовим сиромаштвом оогатимо“23. 
Зато Христос и јесте, по Светом Григорију, потпуно савршена Жртва по-
нета за нас и наше спасење — „не само зог Божанства, о Којег нема ништа 
савршеније, него и зог узете на Сее (уске) прирое, помазане Божан-
ством и поставше оно што је и Помазавша (прироа)“24 — сјеињене са Бо-
гом, аке, оожене, у чему ежи и куч оожења читаве творевине и сваког 
човека понаосо.

3. Пут богопознања — пут обожења

Учење о огопознању у огосовском систему Светог Григорија заузи-
ма вино место, ое рећи, он то учење става у сам центар свога ого-
совствовања. Но, како примећује отац Георгије Форовски, није ове реч 
искучиво о „увоу ии о огосовској преогомени“ — за Светог Григорија 
огопознање престава пут и заатак живота, пут спасења и оожења25.

Mеђутим, а и се о оожења и оспео, како тври митропоит пер-
гамски Зизијуас, „није овоно просто јено ’очишћење’ (κάθαρσις) ио 
кога виа, а још мање ’виђење’ ии теорија Бога у патоновском маниру“26. 
Куч је у Христу, у органском јеинству са њим, о којег се оази учешћем 

супрот прироном рађању, које се, по мишењу Светог Григорија, јава као посеица 
прароитеског греха, имамо рођење Духом Светим у Светој тајни крштења — рођење 
за нови живот у Царству Нееском, што нам, уостаом, и сам Госпо потврђује (уп. Јн 3, 
5). С тим у вези, Свети Григорије истиче значај Свете тајне крштења, називајући крштење 
најепшим и највеичанственијим о свих Божјих арова. У својој Беседи на крштење он 
приаје многоројне епитете Просвећењу, тј. крштењу, говорећи а је оно „сјај уша, про-
мена живота, оећање савести Богу […] помоћ нашој саости […] скиање (нечистоте) 
теа, сеовање за Духом (Светим), зајеништво са Логосом, васпоставање створења, 
потоп греха, причешће светошћу, уништење таме […] коесница ка Богу, сапутништво 
са Христом, утврђење вере, савршенствоума, куч Царства Нееског, промена живота, 
укиање ропства, разрешење окова, пресазање (нашег) састава […]“. В. Григорије Бого-
сов, „Бесеа 40“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, Треиње – 
Врњачка Бања, 2001.

21 Григорије Богосов, „Бесеа 45“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 
Треиње – Врњачка Бања, 2001, 193.

22 Григорије Богосов, „Бесеа 44“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 
Треиње – Врњачка Бања, 2001, 160.

23 Исто. Треа приметити а Свети Григорије страањем Божјим назива већ и само Хри-
стово узимање уске прирое на сее.

24 Григорије Богосов, „Бесеа 45“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 
Треиње – Врњачка Бања, 2001, 182–183.

25 Форовски, Георгије: „Свети Григорије Богосов“, прегеано 8. 1. 2011. на: http://www.
verujem.org/teologija/grigorije_bogoslov_florovski.htm.

26 Зизијуас, Јован, „Битије Бога и итије човека“, Видослов 30 (2003), 69.
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у светотајинском животу Цркве. Притом, потрена је припрема а ис-
мо се уостојии виђења Саве Божје, јер „сам овај Логос, зог Своје при-
рое, страшан је неостојнима, а зог човекоуа, сместив је погоно 
припременима“27. Зато нас Свети Григорије и позива: „Очишћавајмо се и 
преусавршавајмо Логосу, а и тиме највише сеи оро чинии, сее учи-
нии огосичнима и примии оазећег Логоса“28, ок на ругом месту он 
каже: „Треа очистити најпре сее, па она приступити Чистоме“29, чиме нас 
упућује на оно што треа а чинимо, а исмо се успеи уз ествицу спасења.

Ипак, треа имати на уму а познање Бога по ономе шта он јесте, тј. по 
његовој суштини, није могуће. Јер како и сам Свети Григорије есеи, „о-
жанство је ескрајно и тешко сагеиво, и свакако Му је схватива само 
есконачност“30. С руге стране, намеће се питање: како је она човеку уоп-
ште могуће а говори о Богу? Јер Бог, уући сушти, аке, Онај Који Јесте 
(2Мојс 3, 14), нашим умом је тек „ео означаван, и то оваш и ограниче-
но, не по ономе што Он јесте, него по ономе око Њега, саирајући (наш ум) 
јену о руге замисао у неку преставу [= сику] истине, која пре но што 
уе схваћена већ ежи, и пре но што се замиси изгуи се, само тоико 
оасјавајући наш ум, и то очишћен, коико и рзина тренутне муње наше 
ице“31.

Решење за могућност познања Бога наазимо у ономе што су капаокијски 
оци, а међу њима и Свети Григорије Богосов, започеи у своме огосову, а 
Свети Григорије Паама ае развијао — у разиковању суштине и енергија 
у Богу. Ово учење за свој крајњи ци има поијање схватања а Сушти-
на Божја може ити познатива и причасна, што истовремено оезеђује 
Божју трансценентност и опушта зајеницу између Бога и света. Бога, а-
ке, познајемо јер нам се открива преко својих нестворених енергија, које не 
исијавају изравно из ожанске суштине, већ нам се ају само преко ичности 

27 Григорије Богосов, „Бесеа 39“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 
Треиње – Врњачка Бања, 2001, 74.

28 Н. д., 75.
29 Н. д., 73.
30 Григорије Богосов, „Бесеа 38“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 

Треиње – Врњачка Бања, 2001, 51.
31 Н. д., 50. Реч је ове, аке, о ономе што се у правосавној траицији назива апофатич-

ким и катафатичким огосовем, оносно о потврђивању и орицању, каа се ово тиче 
говора о Богу. Јер, како навои Свети Јован Дамаскин, „ожанство је […] неограничено и 
умом неоухвативо, а оно што је јеино умом оухвативо, то је његова неограниченост и 
неоухвативост“. В. Свети Јован Дамаскин, Тачно изложење Православне вере — Источ
ник знања, Јасен, Никшић, 1997, 149. Говорећи о Богу, нисмо у могућности а изразимо 
оно шта он јесте, већ оно што он није. Речи као што су: нестворен, бескрајан, беспоче
тан, бестелесан само су атриути које ми приписујемо Богу својим скромним језиком, 
немајући начина а га ругачије опишемо, а што управо престава својеврсно орицање 
(апофазу). Јеино што о Богу засигурно можемо рећи потврно (катафатика) то је а он 
јесте, оносно а постоји. Уп. Максим Исповеник, Ambigua PG 91, 1288BC.



 Саорнос 5 (2011) [71–80]|77

Свете Тројице. Отуа пут оожења човековог може ити само пут ичности, 
уући а о оожењу по прирои не може ити речи.32

4. Црква — место обожења

Као што смо и виеи, а што нам и Свети Григорије потврђује на више ме-
ста у својим изагањима, „Бога, ко је Он по прирои и суштини, нико о уи 
никаа није нашао и, наравно, неће пронаћи и схватити […] Пронаћиће, како 
ја то схватам, каа се ово огоико и ожанско, тј. наш ум и наша реч сјеине 
са сеи сроним, каа оичје узађе о Првоика коме и иначе стреми“33. Да-
ке, можемо рећи а Свети Григорије остава потпуно познање Бога, оно-
сно оожење, за оно што тек треа а ође — за ууће Царство Божје. А ок 
се нео и зема не преоразе у „нео ново и зему нову“ (Откр 21, 1), већ 
саа и ове учествујући у Светајни Цркве — Светој Литургији, учествујемо 
у уућем огађају Царства. У Литургији се испуњава тајна нашега спасења: 
она пројавује веру у овапоћење Сина Божјег — овапоћење Бога који је по-
стао човек и који орави и оравиће међу нама о свршетка света. Литургија 
пројавује распетог Христа, јер Литургија је пре свега жртва и жртвени при-
нос Госпоа Исуса Христа, који оровоно жртвује сее а и нас осооио 
о смрти. Литургија је гоготска рама која се зиа и која се зива нас раи 
и нашег спасења раи. Литургија је и пројава васкрсог Христа. Литургија је 
икона Царства Божјег. Само у Литургији познајемо јеиног истинитог Бога 
Оца и он нама постаје Отац јер смо у Литургији неразеиво сјеињени 
са његовим Сином. По речима епископа раничевског Игнатија (Миића), 
„итургијско сарање је најпотпуније исповеање и истинска пројава наше 
вере и нае у оећано Царство Божије, као и онтоошки израз наше уави 
према Богу и човеку, као и цеокупној прирои, у њиховом неразеивом 
јеинству, о које уави нам зависи живот вечни“34. Саирајући се око за-
јеничке чаше у Евхаристији, саирамо се око овапоћенога и васкрсога 
Христа, постајући оновени и пресазани агоаћу Божјом, нови уи, 
есмртни и вечни у Христу. Не треа она а уемо изненађени што Све-
ти Григорије истиче а „нијено није такво као чуо мојега спасења: мао 
капи крви — сав свет препорађају, и постају као текуће меко свима уима, 
сјеињујући и саирајући нас у јено тео Христово = Цркву“35.

32 Зизијуас, Јован, „Битије Бога и итије човека“, Видослов 30 (2003). Такође в. Раовић, 
Амфиохије, Тајна Свете Тројице по Светом Григорију Палами, Манастир Острог, 2006.

33 Григорије Богосов, „Бесеа 28“, у: Сабрана дела, II, Хришћанска мисао, Београ, 2006, 
120–121.

34 Миић, Игнатије, „Литургијско сарање осикава и оприсутњује ууће Царство Божије“ 
(есеа изговорена на Литургији у манастиру Жича, 7. 11. 2006. у повоу 800. гоишњице 
манастира Жиче), Светигора 170–171 (2007), 5–6.

35 Григорије Богосов, „Бесеа 45“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 
Треиње – Врњачка Бања, 2001, 200.
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5. Бууће Царство Божје — истина обожења

Како, чини нам се, оро примећује већ цитирани епископ Иарион (А-
фејев), есхатоогија је за Светог Григорија „оаст питања, а не оговора, 
оаст нагађања, а не тврњи“36. Међутим, иако се у својим еима не ави 
превише овом темом, Свети Григорије је и те како свестан чињенице а ће 
се потпуна и савршена истина о свету и човеку ознанити тек о Другом о-
аску Христовом37. Зато он и нагашава:

Узећемо уеа у Пасхи (тј. јешћемо је), саа још праоразно, маа (много) 
јасније о старе (Пасхе) […] а мао касније (јешћемо на неу) Савршенију и 
Јаснију, каа ову Логос уе пио нову у Царству Оца Свога, откривајући и 
учећи (нас) оно што је саа са мером показао38.
Jер Пасха је и „преазак о оњих (земаских стварности) ка онима горе 

(нееским стварностима) и напреак и узазак у зему оећану“39.
За Светог Григорија је Царство Божје царство светости — „живот прави 

у коме нема преврата, срамотних ствари, ге ћемо иковати и сјати око веи-
ке Светости“40, царство „ге је оите свих раосних, ге се чује празнични 
гас, гас раости, најсавршеније и најчистије озарење Божанства, које саа 
примамо тек у сенкама и загонеткама“41.

6. Закључак

Из свега навееног, можемо закучити а у огосовском систему Све-
тог Григорија Богосова, што је у сагасју и са цеокупним огосовско-
итургијским преањем Цркве Христове, оожење не престава ни шта 
руго о потпуно јеинство човека (и света) са Христом Богочовеком. 
36 Афејев, Иарион, н. д.
37 Свеочанство овој тврњи нека уе и својеврсна мистагогија коју Свети Григорије 

упућује онима који кроз крштење ступају у Цркву. Између остаог, он у својој 40. бе
седи, изговореној на празник Богојавања, 380. ии 381. гоине (Божић, Крстован и 
Богојавање су се још у то време празноваи зајено), каже и сееће: „Стајање оно којим 
ћеш стати омах посе крштења, испре веиког стајаишта, јесте пренацрт онамошње 
саве на неу. Песмопојање са којим ћеш ити примен у Цркву, јесте уво у тамошње 
вечно песмопевање. Свеће које ћеш упаити, тајна је тамошњег световођства, са којом 
ћемо сусрести Жениха Христа, свете и евствене уше, са светим светикама вере, а 
не спавајуће зог ењости, а је не изненаи каа ође изненаа Очекивани, нити ез 
хране и уа ии потреујући ора еа, а не исмо ии изван рачне оаје [= Раја] 
[…]. Каа уемо унутра (у рачној оаји = у Рају), она зна Жених шта ће нас научити и 
како ћеити са ушама које су уше са Њим. Јер ће ити са њима, како мисим, учећи 
их савршенијим и чистијим (тајнама = блаженствима), које нека и ми заоијемо […]“. В. 
Григорије Богосов, „Бесеа 40“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 
Треиње – Врњачка Бања, 2001, 133–134.

38 Григорије Богосов, „Бесеа 45“, у: Празничне беседе, Братство св. Симеона Мироточивог, 
Треиње – Врњачка Бања, 2001, 194.

39 Н. д., 180.
40 Григорије Богосов, „Бесеа 18“, у: Сабрана дела, I, Хришћанска мисао, Београ, 2004, 302.
41 Григорије Богосов, „Бесеа 24“, у: Сабрана дела, II, Хришћанска мисао, Београ, 2006, 65.
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Оожење се, тако, намеће и као искучиви ци стварања, аи и ци живо-
та сваког човека понаосо. Да постане ог по агоати — позив је упућен 
свакоме. Крштењем поставши синови Оца нашега који је на неесима, рађа-
мо се за живот вечни. Зато јеино у итургијским оквирима, тј. оквири-
ма Цркве као Теа Христовог, можемо говорити о човековом оожењу као 
охристовењу, а то су и оквири у којима је живео и свецеосно сее прино-
сио Богу — Свети Григорије Богосов.
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Man’s deification as Christification by St. Gregory of Nazianzus

In the theological system of St. Gregory of Nazianzus, deification is nothing but 
a complete unity of man (and world) with God — Man Christ. There is an invi-

tation sent to every person to become a god by grace, which was made   possible by 
the Incarnation of the Logos of God. Through baptism we are becoming the sons 
of our Father Who is in Heavens, and therefore born for eternal life. Only in li-
turgical terms, that is, within the Church as the Body of Christ we can speak 
about man’s deification as union with Christ, and those are the terms in which he 
lived and offered up to God himself — St. Gregory the Theologian (St. Gregory 
of Nazianzus).

Key words: The Church, Deification, Christ, The Saints, Salvation.
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