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1. Ви знате, љубљена моја браћо, да
од времена преступа (заповести)
душа не може да позна Бога како
треба, осим ако се удаљи од људи и
сваке забаве. Тад она наилази на
непријатељске насртаје, и, ако с
времена на време из те борбе
излази као победница, у њу се
усељава Дух Божији, Који сваку
(њену) муку претвара у радост и
весеље. За време борбе душа бива
подвргнута нападима туге, унинија
и свакојаких других тегоба, но она
их се не плаши, јер они не могу да
савладају њу, која свој животни пут
проводи у безмолвију.
2. Зато су се и Свети Оци удаљили
у пустињу, као на пример Илија
Тесвићанин, Јован Крститељ и
остали оци 3). Немојте да мислите
да су праведници досезали
праведност боравећи међу људима.
Не, него су претходно,
подвизавајући се у многом
безмолвију, задобијали Божанску
силу која се у њих усељавала; и
њих, који су (већ) стекли
добродетељи, Бог је (тек тада) слао
међу људе, како би их поучавали и
исцељивали њихове болести. Јер

(ови праведници) били су лекари
душа и могли су да исцеле људске
недуге. Силом такве потребе, они
су били одвојени од безмолвија и
послани људима. Ипак, Бог их је
послао (тек) онда када су њихове
сопствене болести биле исцељене.
Уосталом, немогуће је да Бог
пошаље немоћну душу међу људе
ради њиховог поучавања. А они
који (сада из пустиње) долазе још
нису достигли савршенство, него
долазе по својој, а не по Божијој
вољи. За такве Бог каже: Нисам их
послао, а они трче (Јер. 23, 21).
Зато они не могу да сачувају ни
сами себе, нити су у стању да поуче
другу душу.
3. А они (праведници) које је
послао Бог, не желе да се растају од
безмолвија, знајући да су управо
захваљујући њему стекли божанске
силе. И само да не би отказали
послушност Творцу они долазе (из
пустиње) да би поучавали људе.
4. Ето, упознао сам вас са значајем
безмолвија и (рекао сам) да га Бог
хвали. Пошто сте схватили
предност безмолвија, треба да

тежите ка њему.
5. Међутим, већина монаха га не
достиже, јер остају заједно са
људима, те стога нису у стању да
победе све своје жеље 8); они неће
да се потруде да би избегли забаве
(које потичу) од људи, него увлаче
један другога у такве забаве, и зато
не познају сладост Божију нити
могу да се удостоје тога да се Сила
Божија усели у њих и да им дарује
небеска својства. И (заиста), Сила
Божија се не усељава у њих јер се
забављају стварима овога света,
враћају се страстима душе,
људским схватањима и жељама
старог човека.
6. Дакле, од тог времена Бог нам је
посведочио о будућем, и зато
будите јаки у своме делању. Јер они
који су се одрекли безмолвија не
могу да победе своје жеље, нити да
савладају непријатеља који ратује
против њих. Услед тога, Сила
Божија се не усељава у њих, пошто
Она не обитава у онима који ропски
служе страстима. Но, ви победите
страсти, и сила Божија ће сама по
себи да дође к вама.

Будите здрави у Духу Светом.
Амин.

