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Посланица трећа његова, о дару
(духовне) проницљивости и о томе
да се треба клонити лење братије
Љубљеној браћи у Христу желим да
буду здрави!
1. Ви знате да вам пишем као својој
љубљеној деци, као деци обећања
(Гал. 4, 28) и деци Царства, те вас
се стога сећам и ноћу и дању, да би
вас Бог сачувао од сваког зла и да
бисте (у молитвама) тражили и
постојано се старали о даривању
вама (способности духовног)
разликовања и виђења, како би сте
научили јасно да видите и у свему
разликујете добро од зла 21). Јер је
написано: А јака је храна за
савршене, чија су чула навиком
извежбана за разликовање добра и
зла (Јевр. 5, 14). Синови Царства су
постали, и сматрају се (децом)
усиновљења 22), они којима је Бог
даровао такво (духовно) виђење 23)
у сваком делу њиховом, како нико
не би могао да их доведе у заблуду.
Јер човек бива уловљен
(лукавством) под изговором добра,
и многи су на тај начин доведени у
заблуду, будући да још нису од

Бога примили такво (духовно)
виђење. Зато блажени Павле,
знајући да оно представља велико
богатство верних, говори овако:
Ради тога преклањам даноноћно
колена своја за вас пред Господом
нашим Исусом Христом, да би вам
(Он) дао откривење у познању
Њега, просветивши очи вашег срца,
како бисте могли разумети ширину
и дужину, дубину и висину, и
познати љубав Христову која
превазилази разум (Еф 3, 14–19) 24)
и тако даље. Пошто их је Павле
заволео од свега срца, он је желео
да велико богатство које је знао, а
које је (духовно) виђење у Христу,
буде даровано његовој вољеној
деци. Знао је да ако им оно буде
дато, они се више ни око чега неће
мучити, нити ће се било чега
плашити, него ће радост Божија
бити са њима и ноћу и дању, а дело
Божије за њих ће бити слађе од
меда који тече из саћа. И Бог ће
свагда да буде са њима и даће им
откривења и велике тајне које се не
могу изразити (људским) језиком.
2. Дакле, љубљени, пошто се ви
сматрате мојим синовима, усрдно

молите Бога и ноћу и дању, са
вером и сузама, да добијете овај дар
духовне проницљивости 25), који,
ступивши на пут подвижништва,
још нисте добили. А ја, ништавни,
молим за вас, да достигнете такав
степен напредовања и (духовног)
узраста, који многи монаси не
достижу, изузев малобројних Богу
драгих душа на (разним) местима.
Ако желите да доспете до такве
мере (духовног узрастања), не
навикавајте се на посете (било
коме) монаху који се прочуо по
лењости, него се таквих клоните,
пошто вам они неће дозволити да
напредујете у Богу, него ће
насупрот, охладити вашу топлоту.
Јер лењи (монаси) немају (у себи)
топлоту, него иду за својим
сопственим жељама 26), и када се
сретну са вама говоре о стварима
овога века. Таквим разговором они
гасе вашу топлоту и лишавају вас
ње, не дозвољавајући вам да
напредујете. Написано је: Духа не
гасите (1. Сол. 5, 19). Он се гаси
сујетним речима и забавама. Када
видите такве (монахе), пружите им
услугу и бежите од њих, не
ступајући с њима у општење. Јер

они су ти који не дозвољавају
човеку да напредује за време овога
живота.
Укрепите се у Господу, љубљени, у
духу кротости.

