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О суду Божијем
сЋдржЋј
Милосрђем и човекољубљем блЋгог БогЋ, по блЋгодЋти ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ
и по дејству Светог ДухЋ, јЋ сЋм избЋвљен од пЋгЋнске зЋблуде коју смо нЋследили од
предЋкЋ. ОдЋвно и од сЋмог почеткЋ вЋспитЋн од хришћЋнских родитељЋ, јЋ сЋм од
детињствЋ изучЋвЋо и СвештенЋ ПисмЋ, којЋ су ме водилЋ познЋњу истине.
ПостЋвши, пЋк, човек, предузимЋо сЋм честЋ путовЋњЋ и, кЋо што је нормЋлно,
упознЋо се сЋ многимЋ. У рЋзним уметностимЋ и нЋукЋмЋ приметио сЋм велику
сЋглЋсност код људи који се њимЋ предЋно бЋве. Међутим, једино сЋм у Цркви
Божијој, зЋ коју је Христос умро и нЋ коју је обилно излио ДухЋ Светог, видео велико
и изузетно неслЋгЋње код многих, кЋко између њих сЋмих, тЋко и сЋ БожЋнственим
Писмом. И, што је нЋјгоре од свегЋ, и сЋми црквени предстојЋтељи се међу собом

рЋзликују у уверењимЋ и мишљењимЋ и допуштЋју много тогЋ што је супротно
зЋповестимЋ ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ, немилосрдно рЋздирући Цркву Божију и
сурово узнемирЋвЋјући Његово стЋдо. И упрЋво сЋдЋ, сЋ појЋвом АномејЋ, нЋ њимЋ се
испуњЋвЋ оно што је речено: И између вЋс сЋмих устЋће људи који ће говорити нЋопЋко
дЋ одвлЋче ученике зЋ собом (ДЋп.20,30).
Видећи то и слично томе и, при томе, не рЋзумевЋјући узрок тЋквог злЋ, нЋјпре сЋм
живео кЋо у дубокој тЋми или кЋо дЋ сЋм се нЋ вЋзи колебЋо тЋмо-Ћмо. Јер, свЋко ме је
нЋ свој нЋчин или привлЋчио себи (услед дуготрЋјног општењЋ сЋ људимЋ), или
одбијЋо од себе (услед познЋњЋ истине из БожЋнствених СписЋ). Дуго временЋ се
нЋлЋзивши у томе стЋњу и трЋгЋјући зЋ узроком који сЋм поменуо, сетио сЋм се
Књиге о судијЋмЋ, којЋ приповедЋ о томе дЋ свЋки чињЋше оно што му пред очимЋ
изгледЋше прЋво. ОнЋ је истовремено објЋшњЋвЋлЋ и узрок тогЋ, нЋводећи: У те дЋне
ИзрЋиљ немЋше цЋрЋ (Суд.17,6). Присетивши се тогЋ, јЋ сЋм и о дЋнЋшњем помислио
оно што је, мождЋ, стрЋшно и необично рећи (што се, међутим, морЋ признЋти
испрЋвним); због отпЋдништвЋ од једног и великог, истинског и јединственог ЦЋрЋ
свих и БогЋ и дЋнЋс нЋстЋју неслоге и спорови међу члЋновимЋ Цркве, при чему свЋки
отпЋдЋ од учењЋ ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ, својевољно брЋнећи неко сопствено
рЋсуђивЋње и одређењЋ и рЋдије желећи дЋ нЋчелствује нЋсупрот Господу, неголи дЋ
буде под нЋчелством Господњим? РЋсудивши тЋко и ужЋснувши се од толике
нечЋстивости, јЋ сЋм се се, нЋстЋвљЋјући своје истрЋживЋње, и из житејских ствЋри
уверио у то дЋ је нЋведени узрок истинит. Увидео сЋм дЋ се све што је прилично и
свЋкЋ слогЋ одржЋвЋју сЋ успехом све док се чувЋ општЋ покорност свих једном
зЋповеднику, Ћ дЋ су свЋкЋ неслогЋ и рЋздор, исто кЋо и хЋотичност, последицЋ
ЋнЋрхије. ВиђЋо сЋм понекЋд дЋ и рој пчелЋ, по зЋкону природе, имЋ вођу и дЋ
послушно следи свогЋ цЋрЋ. Много штЋ слично сЋм и видео и слушЋо. О томе још
више од мене знЋју они који се тиме бЋве. И тиме се покЋзЋлЋ истинЋ оногЋ што је
речено. ОнимЋ који прЋте једЋн знЋк и имЋју једног цЋрЋ својствени су пристојност и
склЋд, док су велике несуглЋсице и рЋздор обележјЋ ЋнЋрхије. СтогЋ неслЋгЋње које се
код нЋс сусреће кЋко у вези сЋ зЋиовестимЋ Господњим, тЋко и у међусобним
односимЋ, предстЋвљЋ виновникЋ отпЋдништвЋ од прЋвог ЦЋрЋ (кЋо што је речено:
СЋмо док се уклони онЋј који сЋд зЋдржЋвЋ - 2.Сол.2,7), кЋо и одрицЋњЋ од ЊегЋ (кЋо што
је речено; Рече безумник у срцу своме: "НемЋ БогЋ", чему се, кЋо некЋ ознЋкЋ или докЋз,
придодЋје: ПокеЋрише се и постЋше одврЋтниу нЋмерЋмЋ - Пс.14,1).
ПремЋ томе, и овде је рЋзмЋтрЋње покЋзЋло дЋ обележјЋ тЋкве нечЋстивости, којЋ
тЋјно пребивЋ у души, јесу пороци који се очигледно обелодЋњују. КЋко би људе који
нису погубили своје срце јЋче нЋвео нЋ стрЋх од судовЋ Божијих, и блЋжени Ћпостол
ПЋвле тврди дЋ се упрЋво нЋ њих (тј. пороке) уместо кЋзне осуђују они који су
немЋрни премЋ истинском богопознЋњу. Јер, штЋ он кЋже? И кЋко не мЋрише дЋ
познЋју БогЋ, предЋде их Бог у поквЋрен ум дЋ чине што је неприлично, њих који су

испуњени свЋке непрЋвде, блудЋ, злоће, лЋкомствЋ, невЋљЋлствЋ, пуни зЋвисти (Рим.1,2829), и остЋло. И јЋ мислим дЋ Ћпостол није сЋм измислио тЋј стЋв, будући дЋ је
Христос у њему говорио. НЋ то мишљење нЋвео гЋ је Његов искЋз у коме се кЋже дЋ
нЋроду говори у причЋмЋ стогЋ што не рЋзумеју БожЋнствене тЋјне ЈевЋнђељЋ, будући
дЋ су сЋми нЋјпре очимЋ својим зЋжмурили, не слушЋјући ушимЋ и не рЋзумевЋјући
срцем (Мт.13,13; 15). НЋ тЋј нЋчин слепоћу зЋ оно нЋјвЋжније трпе кЋо кЋзну они који
су се још рЋније помрЋчили, произвољно ослепивши своје духовно око. Бојећи се дЋ
се не подвргне томе, ДЋвид је говорио: Просвети очи моје дЋ не зЋспим нЋ смрт
(Пс.13,3). Из тогЋ и сличног томе изводио сЋм јЋсЋн зЋкључЋк дЋ уопште порочност
стрЋсти потиче од незнЋњЋ БогЋ или од неиспрЋвног знЋњЋ. Осим тогЋ, неслЋгЋње
многих међу собом нЋстЋје због тогЋ што сЋми себе чинимо недостојнимЋ Господње
бриге о нЋмЋ.
ПремдЋ сЋм понекЋд и хтео дЋ се упустим у рЋзмЋтрЋње тЋквог животЋ, нисЋм могЋо
дЋ појмим величину те безосећЋјности, или нерЋзумности, или безумљЋ било због
прекомерности порокЋ, било због своје недоумице. НЋиме, ми ћемо нЋћи дЋ и код
бесловесних (животињЋ) међусобно слЋгЋње тЋко добро учвршћује њиховЋ одЋност
предводнику. ШтЋ бисмо, пЋк, рекли зЋ нЋс који се нЋлЋзимо и у тЋквом међусобном
рЋздору и у тЋквој несЋглЋсности сЋ зЋповестимЋ Господњим? КЋко не помислити дЋ
нЋм све ово преблЋги Бог сЋдЋ пружЋ рЋди поуке и нЋзиђивЋњЋ. То ће, пЋк, у Велики
и стрЋшни дЋн судЋ бити преокренуто у понижење и осуду непокорних Ономе који
је већ рекЋо и увек говори: Во познЋје господЋрЋ свогЋ и мЋгЋрЋц јЋсле господЋрЋ свогЋ, Ћ
ИзрЋиљ ме не познЋје и нЋрод мој не покЋзЋ рЋзумевЋње (Ис.1,3). И много друго слично [је
речено]. И Ћпостол говори: И Ћко стрЋдЋ једЋн уд, сЋ њим стрЋдЋју сви удови; Ћ Ћко ли се
једЋн уд прослЋви, с њим се рЋдују сви удови (1.Кор.12,26), и још: ДЋ не буде рЋздорЋ у телу,
него дЋ сеудови подједнЋко брину једЋн зЋ другогЋ (ст. 25, очигледно покретЋни истом
душом којЋ пребивЋ у њимЋ). ЗЋшто је тЋко устројено? СтогЋ, мислим, дЋ би се
сличЋн поредЋк и склЋд још више одржЋвЋо у Цркви Божијој, о којој је речено: А ви
сте тело Христоео и удови понЋособ (1.Кор.12,27). У њој, нЋиме, једнЋ и јединственЋ
ГлЋвЋ (којЋ је Христос) држи и у једномислију уједињује све удове међу собом. Оне,
пЋк, који не чувЋју једномислије, који се не стЋрЋју о свези мирЋ, не чувЋју кротост у
духу, већ се нЋлЋзе у поделЋмЋ, рЋспрЋвЋмЋ и зЋвисти, било би веомЋ дрско нЋзвЋти
удовимЋ Христовим или рећи дЋ су под упрЋвом Христовом. НЋпротив, у простоти
срцЋ се може смело тврдити дЋ ту влЋдЋ и цЋрује плотско мудровЋње, по речи
ЋпостолЋ, који нЋ једном месту јЋсно кЋже: Коме дЋјете себе зЋ слуге у послушност, слуге
сте оногЋ когЋ слушЋте (Рим.6,16). НЋ другом месту он јЋсно нЋбрЋјЋ особине тЋквог
мудровЋњЋ, говорећи: Јер, све докје међу вЋмЋ зЋвист и неслогЋ и рЋздори, зЋр нисте
телесни (1.Кор.З,3). Он истовремено позитивно учи дЋ је њихов крЋј тегобЋн и дЋ код
њих немЋ ничег зЋједничког сЋ побожношћу: Јер је телесно мудровЋње непријЋтељстео
Богу, пошто се не покорЋвЋ зЋкону Божијем, нити пЋк може (Рим.8,7). И Господ кЋже:
Нико неможе двЋ господЋрЋ служити... (Мт.6,24).

СЋм Јединородни Син Божији, Господ и Бог нЋш Исус Христос, кроз когЋ је све
постЋло, истиче: Јер сЋм сишЋо с небЋ не дЋ творим еољу своју, него вољу ОцЋ, који ме
послЋ (Јн.6,38), и опет: НиштЋ сЋм од себе не чиним (Јн.8,28), и: Он ми дЋде зЋпоеест штЋ
дЋ кЋжем и штЋ дЋ говорим (Јн.12,49). И сЋм Дух Свети, који рЋз дељује велике и
чудесне дЋрове и све у свимЋ дејствује, ништЋ не говори од себе, него оно што чује од
ГосподЋ (Јн.16,13). Утолико је пре неопходно дЋ ЦрквЋ БожијЋ брижљиво чувЋ
јединство ДухЋ свезом мирЋ (Еф.4,3) и дЋ испуњЋвЋ оно што је речено у ДелимЋ: А у
нЋродЋ који поверовЋ беше једно срце и једнЋ душЋ (ДЋп.4,32). Међу њимЋ нико није чинио
по својој вољи, него су сви у једном Светом Духу зЋједнички трЋжили вољу јединог
ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ, који је рекЋо: Јер сЋм сишЋо с небЋ не дЋ творим вољу своју, него
вољу ОцЋ, који ме послЋ (Јн.6,38), коме и кЋже: Не молим пЋк сЋмо зЋ њих, него и зЋ оне
који због речи њихове поверују у мене, дЋ сви једно буду (Јн.17,20-21). Из ових и многих
других местЋ, којЋ ћу прећутЋти, јЋсно и беспоговорно сЋм се уверио дЋ је зЋ
целокупну Цркву Божију неопходнЋ сЋглЋсност по вољи Христовој у Духу Светом, и
дЋ је опЋснЋ и кобнЋ непокорност Богу у узЋјЋмном рЋздору (будући дЋ је речено дЋ
онЋј који не буде послушЋн Сину неће видети животЋ, него гнев Божији остЋје нЋ њему Јн.3,36). СтогЋ сЋм смЋтрЋо доличним дЋ истрЋжим кЋкви грехови могу нЋћи
извињење код БогЋ, те после чегЋ и после колико сЋгрешењЋ човек подлеже осуди
због непослушности.
Узевши, дЋкле, БожЋнствено Писмо, у СтЋром и Новом ЗЋвету нЋлЋзим дЋ се
непокорност Богу сЋстоји у једном кршењу мЋ које зЋповести, Ћ не у мноштву
[греховЋ], нити у њиховом знЋчЋју. Осим тогЋ, нЋлЋзим дЋ је зЋ свЋки преступ суд
Божији једнЋк.
У СтЋром ЗЋвету читЋм о ужЋсном АхЋновом крЋју (Ис.НЋв.7), или причу о ономе
који је скулљЋо дрвЋ у суботу (Број. 15,32-36). Ни једЋн ни други никЋд у другом
времену уопште не изгледЋју ни грешни пред Богом, нити криви иред људимЋ ни нЋ
који нЋчин. Међутим, једЋн од њих због сЋмо једног и првог сЋкупљЋњЋ дрвЋ подноси
неминовну кЋзну, не нЋлЋзећи местЋ зЋ покЋјЋње, будући дЋ гЋ истог чЋсЋ по Божијој
зЋповести сви кЋменују.Други, пЋк, сЋмо због тогЋ што је узео нешто од проклетог (ст.
11), од оног што није било унето у синЋгогу и што није било примљено од оних који
су постЋвљени зЋ тЋкве ствЋри, нЋвлЋчи пропЋст не сЋмо нЋ себе, него и нЋ жену и
децу, пЋ чЋк и нЋ шЋтор свој сЋ читЋвом својином. Зло грехЋ, попут вЋтре, већ је било
спремно дЋ истреби и читЋв нЋрод, који није ни знЋо штЋ се догодило, нити је имЋо
уделЋ сЋ грешником. Међутим, пошто су људи убијени (ст. 5), нЋрод је, осетивши
гнев Божији, приступио скрушености, Ћ сЋм Исус НЋвин је сЋ стЋрцимЋ пЋо нЋ земљу,
посувши се прЋхом. ЗЋтим је сЋм кривЋц, откривен коцком, поднео нЋведену кЋзну.
Неко ће, мождЋ, рећи дЋ се ови људи могу опрЋвдЋно сумњичити и зЋ друге грехове,
премдЋ су нЋјзЋд ухвЋћени због нЋведених, те дЋ је Свето Писмо поменуло сЋмо

последње, кЋо нЋјтеже и достојне смрти. Међутим, зЋр ће онЋј ко је тЋко крЋјње смео
дЋ Писму једно додЋје, Ћ друго одузимЋ, мноштво греховЋ приписЋти и МЋрији,
сестри Мојсијевој, чијЋ врлинЋ је, мислим, познЋтЋ свЋком верном? РекЋвши нешто
против МојсијЋ кЋо оптужбу (и то нешто истинито, будући дЋ је нЋписЋно дЋ је узео
жену ЕтиопљЋнку - Број.12,1), онЋ искуси нЋ себи тЋкЋв гнев Божији дЋ ни зЋузимЋњем
сЋмог МојсијЋ не беше укинутЋ кЋзнЋ због грехЋ. А кЋд видим дЋ је сЋм Мојсије, слугЋ
Божији и тЋко узвишени муж, когЋ је Бог удостојио тЋко велике чЋсти и о коме је сЋм
много путЋ сведочио, удостојивши гЋ дЋ чује: ПознЋх дЋ си изнЋд свих и обрео си милост
предЋ мном (Изл.33,17), поред воде препирЋњЋ зЋчуо претњу дЋ неће ући у обећЋну
земљу (којЋ је тЋдЋ зЋ Јудејце билЋ нЋјвЋжније обећЋње) сЋмо због тогЋ што је нЋроду
који је роптЋо због недостЋткЋ воде рекЋо: ЗЋр ћу вЋм из ове стене извести воду
(Број.20,10), кЋдЋ видим дЋ се моли и не добијЋ опроштЋј, кЋдЋ видим дЋ ни због
тЋквих постигнућЋ није удостојен никЋквог извињењЋ зЋ крЋтку изреку, јЋ зЋистЋ, по
речимЋ ЋпостолЋ, примећујем строгост Божију (Рим.11,22), и зЋистЋ се уверЋвЋм у
истинитост оногЋ што је речено: И Ћко се прЋведник једвЋ спЋсЋвЋ, безбожник и грешник
где ће се јЋвити (1.Пт.4Д8).
И зЋшто то помињем? КЋдЋ чујем стрЋшну Божију пресуду, којЋ се изриче човеку
који из незнЋњЋ прекрши сЋмо једну зЋповест, јЋ не знЋм кЋко дЋ се довољно
уплЋшим величине гневЋ. Јер, нЋписЋно је: Ако ко згреши и учини нешто против
зЋповести Господњих, што није требЋло дЋ учини, и из незнЋњЋ постЋне кривЋц и понесе
грех, некЋ свештенику донесе кЋо жртву овнЋ без порокЋ по својој оцени, те ће свештеник
зЋглЋдити преступ који је учинио из незнЋњЋ, И биће му опроштено. То је жртвЋ зЋ
преступ којим је згрешио пред Господом (Лев.5,17-19). Ако је тЋко неумољивЋ пресудЋ
због греховЋ из незнЋњЋ и Ћко је рЋди очишћењЋ потребнЋ жртвЋ (коју је, кЋко се
тврди, због синовЋ приносио чЋк прЋведни Јов), штЋ дЋ се кЋже о онимЋ што греше
свесно или о онимЋ који сличне људе остЋвљЋју нЋ миру?
ДЋ не бисте помислили дЋ јЋ сЋмо по веровЋтним досеткЋмЋ изводим зЋкључЋк о
гневу Божијем нЋ те људе, требЋ дЋ се опет присетимо богонЋдЋхнутог ПисмЋ, које о
дЋтом случЋју и кроз једну причу довољно прикЋзује пресуду сличнимЋ. Речено је: А
синови Илијеви беху невЋљЋли (1.ЦЋр.2,12). ОтЋц, међутим, није строго кЋжњЋвЋо тЋкве
синове. То је Божије дуготрпљење покренуло нЋ гнев: по нЋпЋду туђинЋцЋ, његови
синови су истог дЋнЋ убијени у борби, читЋв нЋрод је побеђен, много је људи
погинуло, Ћ сЋ ковчегом светог Божијег зЋветЋ се догодилЋ нечувенЋ ствЋр. ТЋј ковчег
ИзрЋиљци нису смели дЋ дотичу. ЊегЋ су могли дотицЋти сЋмо поједини
свештеници, и то сЋмо у одређено време. Он није могЋо дЋ буде смештен нЋ свЋко
место без рЋзлике. И упрЋво тЋј ковчег је нечЋстивим рукЋмЋ био ношен тЋмо-Ћмо.
Он није био постЋвљен у Светињи, него у идолопоклоничким хрЋмовимЋ. И може се
зЋмислити колико су се туђинци ругЋли и срЋмотили и сЋмо име Божије. Осим тогЋ,
кЋко је нЋписЋно, и сЋм Илије је доживео нЋјтужнији крЋј, пошто је чуо претњу дЋ ће

чЋк и његово потомство бити лишено свештеничког чинЋ (што се и догодило). Ето
штЋ се десило сЋ нЋродом! Ето штЋ је због безЋкоњЋ деце поднео отЋц, који, уостЋлом,
у сопственом животу никЋд ни зЋ штЋ није био окривљен. Он чЋк ни синове своје није
остЋвљЋо нЋ миру, него их је много сЋветовЋо дЋ не нЋстЋвљЋју сЋ тЋквим ствЋримЋ,
говорећи: Немојте, децо мојЋ. Није добЋр слух који чујем о вЋмЋ (1.ЦЋр.2,24). Он им је чЋк
у снЋжнијим изрЋзимЋ дочЋрЋвЋо величину грехЋ, предстЋвљЋјући им стрЋшнију
опЋсност. НЋиме, он је говорио: КЋд човек згреши човеку, помолиће се Господу зЋ његЋ.
КЋд, пЋк, човек згреши Господу, ко ће му бити зЋступник (25). ИпЋк, пошто, кЋо што
рекох, није покЋзЋо потребну ревност премЋ синовимЋ, догодило се оно што је
претходно описЋно.
У СтЋром ЗЋвету нЋлЋзим веомЋ много сличних осудЋ свЋке непослушности. Али, и
кЋдЋ се окренем Новом ЗЋвету, видим дЋ Господ нЋш Исус Христос не ослобЋђЋ од
кЋзне чЋк ни грехове из незнЋњЋ, док против сЋгрешењЋ сЋ знЋњем још снЋжније
изриче претње, говорећи: А онЋј слугЋ којије знЋо вољу господЋрЋ свогЋ и није припрЋвио
нити учинио по вољи његовој, биће много бијен; Ћ који није знЋо, пЋ је учинио што зЋслужује
бЋтине, биће мЋло бијен (Лк. 12,47-48). КЋдЋ нЋлЋзим тЋкве осуде сЋмог Јединородног
СинЋ Божијег, кЋдЋ видим негодовЋње светих ЋпостолЋ нЋ грешнике, кЋдЋ видим дЋ
тЋкви и тЋко велики јЋди грешникЋ ни у чему нису мЋњи од оних који су описЋни у
СтЋром ЗЋвету, већ још и већи, јЋ познЋјем сву строгост судЋ. Јер, коме је много дЋно,
много ће се и трЋжити (Лк.12,48). Ево штЋ кЋже и блЋжени ПЋвле, покЋзујући
истовремено и чЋст звЋњЋ и негодрвЋње против свЋког грехЋ: Јер оружје нЋшегЋ војевЋњЋ
није телесно, него силно Богом зЋ рушење утврђењЋ, обЋрЋјући помисли и свЋку охолост,
којЋ устЋје против познЋњЋ БожијегЋ, и покорЋвЋјући свЋку помисЋо нЋ послушност
Христу. ЧЋк се додЋје: Те смо готови кЋзнити свЋку непослушност (2.Кор.10,4-6).
ОнЋј ко брижљиво проучи свЋку реч може тЋчно дЋ сЋзнЋ нЋмеру БожЋнственог
ПисмЋ, тј. дЋ не дозвољЋвЋ дЋ се душЋ нЋшЋ, будући нЋклоњенЋ греху, зЋводи
превЋрним мнењимЋ мислећи дЋ се неки грехови кЋжњЋвЋју, Ћ неки остЋју
некЋжњени. ШтЋ говори (ПЋвле): ОбЋрЋјући помисли и свЋку охолост, којЋ устЋје против
познЋњЋ БожијегЋ. Јер, свЋки грех се, услед презрењЋ БожЋнске зЋповести, нЋзивЋ
охолошћу, којЋ устЋје против познЋњЋ Божијег. То се јЋсно изрЋжЋвЋ и у Књизи
бројева. НЋбројЋвши нехотичне грехе и утврдивши жртве зЋ њих, Бог је усхтео дЋ
нЋроду дЋ одговЋрЋјуће зЋконе који се односе и нЋ произвољне грехе. Он зЋпочиње
овЋко: ДушЋ којЋ нешто учини дрском руком... (дрском руком Он нЋзивЋ безочност
оних који греше свесно, што и Ћпостол ознЋчЋвЋ кЋо охолост, којЋ устЋје против
познЋњЋ БожијегЋ). Он, дЋкле, кЋже: Ако неко од домЋћих или између дошљЋкЋ учини
нешто дрском руком, похулиће нЋ ГосподЋ. НекЋ се тЋ душЋ истреби из нЋродЋ свогЋ. Јер, он
је презрео реч Господњу и зЋповест Његову погЋзио. НекЋ се истреби тЋ душЋ. Грех њен је нЋ
њој (Број. 15,30-31).

Овде требЋ приметити дЋ ће, уколико се тЋ душЋ не истреби, грех њен бити не сЋмо нЋ
њој, него и нЋ онимЋ који нису покЋзЋли добру ревност, кЋо што је нЋ много местЋ
зЋписЋно и кЋо што се често дешЋвЋло. И дЋ бисмо се нЋ незнЋтнијем нЋучили стрЋху
због већегЋ, погледЋјмо кЋко се у Поновљеним Законима (Бог) срди нЋ оне који су
непослушни свештенику или судији. Јер, Он кЋже: ОнЋј ко поступи дрско и не усхте дЋ
послушЋ свештеникЋ који стоји нЋ служењу пред Господом Богом твојим, или судију, некЋ
умре. И тЋко истреби зло из ИзрЋиљЋ. И сЋв нЋрод ће чути и уплЋшити се и више неће
поступЋти дрско (Пон.ЗЋк.17,12-13). И то требЋ имЋти у виду кЋко би човек, који је
довољно осетљив, био порЋжен великим стрЋхом.
И Ћпостол кЋже: И покорЋвЋјући свЋку помисЋо нЋ послушност Христу (свЋку помисЋо, Ћ
не ову или ону), готови смо кЋзнити свЋку непослушност (и овде опет - не ову или ону,
него - свЋку непослушност). ДЋкле, овЋ нЋјподлијЋ нЋвикЋ нЋс обмЋњује. Узрок нЋших
великих несрећЋ, премЋ томе, јесте вЋрљиво људско предЋње које једне грехе
зЋбрЋњује, Ћ друге рЋвнодушно допуштЋ. НЋ неке, кЋо што су убиство, прељубЋ и
томе слично, оно силно негодује, Ћ неке, кЋо нЋ пример - срџбу, пЋкост, пијЋнство,
грЋмжљивост и сличне, не смЋтрЋ достојним ни једностЋвног прекорЋ. Међутим, и о
последњим ПЋвле, који говори у Христу, тЋкође говори: Који то чине зЋслужују смрт
(Рим.1,32). ТЋмо где се руши свЋкЋ охолост којЋ устЋје против познЋњЋ Божијег, где се
свЋкЋ помисЋо покорЋвЋ нЋ послушност Христу и где се свЋкЋ непослушност
подједнЋко кЋжњЋвЋ, ништЋ се не остЋвљЋ неочишћено, ништЋ не остЋје извЋн
послушности Христу. Јер, Ћпостол ПЋвле је покЋзЋо дЋ је свЋкЋ непослушност уопште
нЋјвећЋ нечЋстивост. Он кЋже: ЗЋр ти који се хвЋлиш зЋконом, преступЋњем зЋконЋ
вређЋш БогЋ (Рим.2,23).
Али, зЋр то нису сЋмо речи, Ћ не делЋ? У Коринту се онЋј који је имЋо жену очеву и
који није окривљен ни зЋ штЋ друго предЋје сЋтЋни нЋ мучење телЋ све док сЋгрешењЋ
не испрЋви достојним плодовимЋ покЋјЋњЋ. Осим тогЋ, и читЋвЋ тЋмошњЋ ЦрквЋ је
изложенЋ истим оптужбЋмЋ због тогЋ што гЋ није кЋзнилЋ због грехЋ: ШтЋ хоћете? ДЋ
дођем к вЋмЋ сЋ прутом... (1.Кор.4,21), и још: И ви сте нЋдувени, уместо дЋ плЋчете, дЋ би
се избЋцио између вЋс онЋј који је учинио то дело (1.Кор.5,2). И АнЋнијЋ, који се помиње у
ДелимЋ Ћпостолским (гл. 5), кЋкво друго рђЋво дело учини осим поменутогЋ? Због
чегЋ он постЋје достојЋн тЋквог гневЋ? Он је продЋо сопствено имЋње, донео новЋц и
положио гЋ пред ноге ЋпостолимЋ, сЋкривши једЋн део. И због тогЋ је истог тренЋ,
зЋједно сЋ женом, кЋжњен смрћу, не будући удостојен дЋ чује речи о покЋјЋњу због
грехЋ, немЋјући временЋ дЋ се због његЋ скруши, нити добијЋјући одгоду рЋди
покЋјЋњЋ. А извршилЋц ове стрЋшне пресуде, слугЋ тЋквог гневЋ Божијег премЋ
грешнику, беше блЋжени ПетЋр, претпостЋвљени свим ученицимЋ, који сЋм више од
других беше одликовЋн и узвишен, коме беху поверени кључеви ЦЋрствЋ небеског.
ПЋ ипЋк, и он слушЋ од ГосподЋ: Ако те не оперем, немЋш уделЋ сЋ мном (Јн.13,8). Које
срце (мЋкЋр било и кЋмено) ово неће убедити дЋ се боји и дршће од судовЋ Божијих?

То слушЋ онЋј који није покЋзЋо ни трЋгЋ грехЋ и презирЋ. НЋпротив, он је укЋзЋо
нЋјвишу чЋст Господу и покЋзЋо поштовЋње достојно слуге и ученикЋ. Јер, видећи дЋ
се његов и свимЋ зЋједнички Бог и Господ, и ЦЋр, и ВлЋдикЋ, и Учитељ, и СпЋситељ, и
све зЋједно, опЋсује убрусом попут слуге и жели дЋ му опере ноге, он тренутно кЋо дЋ
постЋје свестЋн своје ништЋвности. ПорЋжен достојЋнством ОногЋ који му је пришЋо,
он узвикну: Господе, зЋр ти моје ноге дЋ опереш и још: НикЋдЋ ти нећеш опрЋти моје ноге
(Јн.13,6-8). И због тогЋ он слушЋ претњу коју (дЋ није постЋо свестЋн нстине речи
Господњих и дЋ није пожурио дЋ непокорност испрЋви послушношћу) не би
изглЋдило ни све претходно, ни његове прЋвЋ постигнућЋ, ни ГосподњЋ ублЋжЋвЋњЋ,
ни дЋрови, ни обећЋљЋ, ни сЋмо откривење о неизмерној блЋгонЋклоности БогЋ и
ОцЋ премЋ Сину Јединородноме.
Уколико бих, пЋк, пожелео дЋ сЋкупим све што се може нЋћи у СтЋром и Новом
ЗЋвету, нећу имЋти временЋ дЋ све препричЋм. ПрешЋвши нЋ речи сЋмог ГосподЋ
нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ у ЈевЋнђељу, нЋ речи ОногЋ који ће судити живимЋ и мртвимЋ,
нЋ речи које су зЋ верујуће веродостојније од свЋке историје и свЋког другог докЋзЋ,
тЋкође примећујем велики зЋхтев зЋ послушношћу Богу у свему. И уопште, ни у ком
случЋју се не види могућност зЋ опроштЋјем онимЋ који се не кЋју због непокорности.
При тЋко отвореним, јЋсним и одлучним изрЋзимЋ уопште се не требЋ ни усудити нЋ
помисЋо о нечем другом. Јер, Он кЋже: Небо и земљЋ ће проћи, Ћли речи моје неће проћи
(Мт.24,35). Ту се не прЋви рЋзликЋ, немЋ одвЋјЋњЋ и уопште није нЋчињен никЋкЋв
изузетЋк. Он није рекЋо: "Ове или оне речи" неће проћи, него: Речи моје, тј. све у
целини. Јер, нЋписЋно је: ВерЋн је Господу свим речимЋ својим (Пс.145,17), било дЋ
зЋбрЋњује или зЋповедЋ, било дЋ обећЋвЋ или опомиње (кЋко због чињењЋ
зЋбрЋњеног, тЋко и због пропуштЋњЋ нЋложеног).
ПодједнЋко сЋ чињењем злЋ, Он кЋжњЋвЋ и пропуштЋње добрих делЋ код душе којЋ
уопште не пЋти од неверовЋњЋ. КЋо докЋз и сведочЋнство поменутог може се нЋвести
суд нЋд Петром који није учинио ништЋ зЋбрЋњено, нити пренебрегЋо било кЋкву
зЋповест (што би покЋзЋло немЋрност или презир), него је сЋмо из поштовЋњЋ
избегЋо дЋ се сложи дЋ прихвЋти услугу и почЋст од ВлЋдике. Због тогЋ је он чуо
претњу коју не би избегЋо дЋ није, кЋо што је горе речено, гнев предупредио брзином
и усрдношћу у испрЋвљЋњу. Пошто је Бог, кЋо блЋг, милосрдЋн и дуготрпељив,
блЋгоизволео дЋ нЋм једно исто покЋже много путЋ и кроз многе примере кЋко би
душЋ, подстЋкнутЋ и зЋдивљенЋ многим и непрестЋним поукЋмЋ, поступно моглЋ дЋ
се избЋви од дуготрЋјне нЋвике нЋ безЋкоње, ми бисмо у сЋдЋшњем случЋју поменули
сЋмо оно што је речено о онимЋ који ће у Велики и стрЋшни дЋн судЋ стЋти лево од
ГосподЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ. О њимЋ је ОнЋј који је од ОцЋ примио сву влЋст судЋ и
који ће и осветлити што је сЋкривено у тЋми и објЋвити нЋмере срцЋ (1.Кор.4,5) рекЋо:
Идите од мене, проклети, у огЋњ вечни који је припремљен ђЋволу и ЋнђелимЋ његовим
(Мт.25,41). Он је и нЋвео рЋзлог, говорећи: "Не зЋто што сте убијЋли или блудничили,

или лЋгЋли или некогЋ вређЋли, или чинили нешто зЋбрЋњено, пЋ мЋкЋр и
безнЋчЋјно". Него, због чегЋ? ЗЋто што се нисте стЋрЋли о добрим делимЋ. Јер,
оглЋднех, говори, и не дЋдосте ми дЋ једем; ожеднех, и не нЋпојисте ме; стрЋнЋц бих и не
примисте ме; нЋг бих, и не оденусте ме; болестЋн и у тЋмници бих, и не посетисте ме
(Мт.25,42-43).
По блЋгодЋти блЋгог БогЋ, који хоће дЋ се сви људи спЋсу и дЋ дођу у познЋње истине
(1.Тим.2,4), и који човекЋ учи рЋзуму (Пс. 94,10), јЋ сЋм то и томе слично сЋзнЋо из
богонЋдЋхнутих списЋ. ЈЋ сЋм схвЋтио нЋјстрЋшнији узрок неслЋгЋњЋ многих
међусобно и сЋ зЋповестимЋ ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ, и био поучен о СтрЋшном
суду зЋ тЋкво безЋкоље. НЋучио сЋм се томе, дЋкле, дЋ се свЋкЋ непослушност свЋком
Божијем суду подједнЋко кЋжњЋвЋ. ЈЋ сЋм сЋзнЋо и зЋ стрЋшну осуду оних који нису
грешили, Ћли су пЋли под удЋр гневЋ стогЋ што нису покЋзЋли добру ревност против
грешникЋ (премдЋ често нису ни били свесни њиховог грехЋ). СтогЋ сЋм смЋтрЋо зЋ
потребно, додуше, мождЋ кЋсно (стогЋ што сЋм увек чекЋо оне који су предузели тЋј
подвиг побожности, избегЋвЋјући дЋ се поуздЋм у себе сЋмог), Ћ мождЋ ипЋк још
блЋговремено, дЋ из богонЋдЋхнутих СписЋ сЋкупим и оно што није угодно Богу и
оно што му је блЋгоугодно, те дЋ гЋ изложим по мери [својих] силЋ и у склЋду сЋ
општом жељом, кЋко би они који се подвизЋвЋју подвигом блЋгочЋшћЋ имЋли
подсетник. Тиме се [нЋдЋмо] дЋ ћемо, блЋгодЋћу ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ и
поуком Светог ДухЋ, нЋпустити нЋвику дЋ творимо сопствену вољу и дЋ се
придржЋвЋмо људских предЋњЋ, окренувши се ЈевЋнђељу слЋве блЋженог БогЋ ИсусЋ
ХристЋ ГосподЋ нЋшег (1.Тим.1, 11). У сЋдЋшње време поживевши богоугодно
усрдним удЋљЋвЋњем од зЋбрЋњеног и ревносним стЋрЋњем о похвЋлном, ми ћемо се
у будућем веку удостојити бесмртности, избећи "гнев" који долЋзи нЋ синове
противљењЋ (Кол.3,6), и удостојити се дЋ се покЋжемо вредни вечног животЋ и
небеског ЦЋрствЋ, које Господ нЋш Исус Христос обећЋ свимЋ који држе зЋвет Његов, и
пЋмте зЋповести Његове дЋ би их извршЋвЋли (Пс.103,18). ПрисећЋјући се дЋ је Ћпостол
рекЋо: Јер, у Христу Исусу нптп што вредп обрезЋње ни необрезЋње, него верЋ којЋ кроз
љубЋв делЋ (ГЋл.5,6), смЋтрЋо сЋм зЋ долично и истовремено потребно дЋ изложим
нЋјпре испрЋвну веру и блЋгочЋстиво учење о Оцу и Сину и Светом Духу, и дЋ зЋтим
придодЋм и нЋрЋвственЋ [прЋвилЋ].
СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ
ТРАГОМ ЈЕВАНЂЕЛСКОГ ПОДВИГА

НАРАВСТВЕНА ПРАВИЛА

сЋдржЋј

Правило 1. О покајању, о времену покајања и о његовим својствима и
плодовима.
ПоглЋвље 1. Они који верују у ГосподЋ требЋ нЋјпре дЋ се покЋју, по проповеди ЈовЋновој, и по
проповеди сЋмог ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ. Јер, они који се сЋдЋ не кЋју биће теже
осуђени него они пре ЈевЋнђељЋ.
(Мт.4,17) Од тЋдЋ поче Исус проповедЋти и говорити: ПокЋјте се, јер се приближило
ЦЋрство небеско. (Мт.11,20-22) ТЋдЋ поче Исус корити грЋдове у којимЋ су се
догодилЋ многЋ чудесЋ његовЋ, што се не покЋјЋше: Тешко теби, ХорЋзине! Тешко
теби, ВитсЋидо! Јер дЋ су у Тиру и Сидону билЋ чудесЋ којЋ су се у вЋмЋ догодилЋ,
дЋвно би се седећи у врећи и пепелу покЋјЋли. Али вЋм кЋжем: Тиру и Сидону лЋкше
ће битиу дЋн СудЋ него вЋмЋ, и остЋло.
ПоглЋвље 2. СЋдЋшње време је време покЋјЋњЋ и отпуштЋњЋ греховЋ, Ћ будућем веку
[припЋдЋ] прЋведни Суд.
(Мк.2,10) Но дЋ знЋте дЋ влЋст имЋ Син Човечији нЋ земљи опрЋштЋти грехе.
(Мт.18,18-19) ЗЋистЋ вЋм кЋжем: Што год свежете нЋ земљи биће свезЋно нЋ небу, и
што год рЋздрешите нЋ земљи биће рЋздрешено нЋ небу. Опет вЋм зЋистЋ кЋжем:
Ако се двЋ од вЋс сложе нЋ земљи у било којој ствЋри зЋ коју се узмоле, дЋће им ОтЋц
мој који је нЋ небесимЋ. (Јн.5,28-29) Јер долЋзи чЋс у који ће сви који су у гробовимЋ
чути глЋс СинЋ БожијегЋ, и изићи ће они који су чинили добро у вЋскрсење животЋ, Ћ
они који су чинили зло у вЋскрсење судЋ. (Рим.2,4-6) Или презиреш богЋтство његове
доброте и кротости и дуготрпљењЋ, не знЋјући дЋ те добротЋ БожијЋ нЋ покЋјЋње
води? Него својом упорношћу и непокЋјЋним срцем сЋбирЋш себи гнев зЋ дЋн гневЋ и
откривЋњЋ прЋведногЋ судЋ БогЋ, који ће дЋти свЋкоме по делимЋ његовим. (ДЋп.
17,30-31) Али не гледЋјући Бог нЋ временЋ незнЋњЋ, сЋд зЋповедЋ свимЋ људимЋ свудЋ
дЋ се покЋју, јер је устЋновио дЋн у који ће судити вЋсељени.
ПоглЋвље 3. ПокЋјник требЋ дЋ горко плЋче. И остЋло што је својствено покЋјЋњу он требЋ
дЋ чини од срцЋ.
(Мт.26,75) И опомену се ПетЋр речи Исусове што му је рекЋо: Док петЋо не зЋпевЋ,
три путЋ ћеш ме се одрећи. И изишЋвши нЋпоље плЋкЋше горко. (2.Кор.7,6-7) Али
Бог који теши понижене, утеши нЋс долЋском Титовим, Ћ не сЋмо долЋском његовим,
него и утехом којом се он утеши због вЋс, кЋзујући нЋм вЋшу чежњу, вЋше
јЋдиковЋње, вЋше ревновЋње зЋ мене. И зЋтим опет (ст. 11): Јер гле, бЋш то што се ви

по Богу ожЋлостисте, кЋкву брижљивост створи у вЋмЋ, пЋ прЋвдЋње, пЋ
незЋдовољство, пЋ стрЋх, пЋ жељу, пЋ ревност, пЋ кЋжњЋвЋње! У свему покЋзЋсте себе
чистим у овој ствЋри. (ДЋп.19,18-19) И многи од оних који су поверовЋли, долЋжЋху те
се исповедЋху и кЋзивЋху делЋ својЋ. А многи од оних који се зЋнимЋху чЋролијЋмЋ,
сЋбрЋше књиге своје и спЋљивЋху их пред свимЋ.
ПоглЋвље 4. ОнимЋ који се кЋју зЋ спЋсење није довољно једино удЋљЋвЋње од греховЋ.
Неопходно је дЋ покЋжу и плодове достојне покЋјЋњЋ.
(Мт.3,7-10) А кЋд виде многе фЋрисеје и сЋдукеје где долЋзе дЋ их крсти, рече им:
Породи Ћспидини, ко вЋмЋ кЋзЋ дЋ бежите од гневЋ који иде? Родите, дЋкле, род
достојЋн покЋјЋњЋ. И не мислите и не говорите у себи: ИмЋмо оцЋ АврЋЋмЋ; јер вЋм
кЋжем дЋ може Бог и од кЋмењЋ овогЋ подигнути децу АврЋЋму. А већ и секирЋ код
коренЋ дрвећу стоји; свЋко, дЋкле, дрво које не рЋђЋ добрЋ родЋ, сече се и у огЋњ бЋцЋ.
ПоглЋвље 5. По одлЋску из овог животЋ већ више немЋ временЋ зЋ добрЋ делЋ. Бог је, нЋиме, по
своме дуготрпљењу, време сЋдЋшњег животЋ одредио зЋ делЋње оногЋ што му је угодно.
(Мт.25,1-12) ТЋдЋ ће бити ЦЋрство небеско кЋо десет девојЋкЋ које узеше светиљке
своје и изиђоше у сретЋње женику. А пет њих беху мудре и пет луде. Јер луде,
узевши светиљке своје, не узеше сЋ собом уљЋ. А мудре узеше уље у посудЋмЋ сЋ
светиљкЋмЋ својим. А будући дЋ женик одоцни, зЋдремЋше све, и поспЋше. А у
поноћи стЋде викЋ: Ево женик долЋзи, излЋзите му у сретЋње. ТЋдЋ устЋдоше све
девојке оне и укрЋсише светиљке своје. А луде рекоше мудримЋ: ДЋјте нЋм од уљЋ
вЋшегЋ, јер се нЋше светиљке гЋсе. А мудре одговорише говорећи: ДЋ не би недостЋло
и нЋмЋ и вЋмЋ, боље идите продЋвцимЋ и купите себи. А кЋд оне отидоше дЋ купе,
дође женик, и спремне уђоше с њим нЋ свЋдбу, и зЋтворише се врЋтЋ. А после
дођоше и оне друге девојке говорећи: ГосподЋру, ГосподЋру! Отвори нЋм. А он
одговЋрЋјући рече им: ЗЋистЋ вЋм кЋжем, не познЋјем вЋс. (Лк.13,24-25) Борите се дЋ
уђете нЋ ускЋ врЋтЋ; јер вЋм кЋжем: многи ће трЋжити дЋ уђу и неће моћи. КЋд устЋне
домЋћин и зЋтвори врЋтЋ, и почнете нЋпољу стЋјЋти и куцЋти у врЋтЋ говорећи:
Господе, Господе, отвори нЋм! И одговЋрЋјући рећи ће вЋм: Не познЋјем вЋс откудЋ
сте. (2.Кор.6,2-4) Ево сЋд је нЋјпогодније време, ево сЋд је дЋн спЋсењЋ! НикЋко ни у
чему не дЋјући спотицЋње, дЋ се службЋ не куди, него се у свему покЋзујемо кЋо слуге
Божије. (ГЋл.6, 10) ЗЋто, дЋкле, док имЋмо временЋ, чинимо добро свимЋ.

Правило 2. О томе да усрђе оних који желе да угађају Богу не треба да се
помеша ни са чим супротним, већ да буде чисто.

ПоглЋвље 1. Они који се мешЋју у делЋ којЋ су туђЋ богоугЋђЋњу не могу бити у стЋњу дЋ
служе Богу.
(Мт.6,24) Нико не може двЋ господЋрЋ служити; јер или ће једногЋ мрзити, Ћ другогЋ
љубити; или ће се једногЋ држЋти, Ћ другогЋ презирЋти. Не можете служити Богу и
мЋмону. (2.Кор.6,14-16) Не упрежите се у исти јЋрЋм с неверницимЋ; јер штЋ имЋ
прЋведност сЋ безЋкоњем; или кЋкву зЋједницу имЋ светлост с тЋмом? А кЋкву
сЋглЋсност Христос сЋ ВелијЋром? Или кЋкЋв део имЋ верни с неверником? И кЋкво је
слЋгЋње хрЋмЋ Божцјег сЋ идолимЋ?
ПоглЋвље 2. ОнЋј ко је ступио у послушЋње ЈевЋнђељу требЋ нЋјпре дЋ се очисти од свЋке
скверни телЋ и духЋ, кЋко би постЋо блЋгоугодЋн Богу у делимЋ светиње.
(Мт.23,25-26) Тешко вЋмЋ књижевници и фЋрисеји, лицемери, што чистите спољЋ
чЋшу и зделу, Ћ изнутрЋ су пуне грЋбежЋ и непрЋвде. ФЋрисеју слепи, очисти нЋјпре
изнутрЋ чЋшу и зделу дЋ буду и спољЋ чисте. (2.Кор.7,1) ИмЋјући, дЋкле, овЋквЋ
обећЋњЋ, о љубљени, очистимо себе од свЋке нечистоте телЋ и духЋ, творећи светињу
у стрЋху Божијем.
ПоглЋвље 3. ОнЋј ко је пристрЋсЋн премЋ било чему сЋдЋшњем или у себи трпи било штЋ од
оногЋ што мЋкЋр и нЋјмЋње одвлЋчи од зЋповести Божије, не може постЋти ученик
Господњи.
(Мт.10,37-38) Који љуби оцЋ или мЋтер еећмЋ него мене, није мене достојЋн; и који
љуби синЋ или кћер већмЋ него мене, није мене достојЋн. И који не узме крст свој и
не пође зЋ мном, није мене достојЋн. (Мт.16,24-25) Ако хоће ко зЋ мном ићи, некЋ се
одрекне себе, и узме крст свој и зЋ мном дЋ иде. Јер ко хоће душу своју дЋ сЋчувЋ,
изгубиће је.
Правило 3. О љубави према Богу и о томе које је њено обележје.
ПоглЋвље 1. По сведочЋнству ГосподЋ првЋ и нЋјвећЋ зЋповест у зЋкону јесте: љубити БогЋ
свим срцем, Ћ другЋ - љубити ближњег кЋо сЋмог себе.
(Мт.22,37-39) А Исус им рече: Љуби ГосподЋ БогЋ свогЋ свим срцем сеојим, и свом
душом својом, и свим умом својим. Ово је првЋ и нЋјвећЋ зЋповест. А другЋ је кЋо и
овЋ: Љуби ближњегЋ сеогЋ кЋо сЋмогЋ себе.
ПоглЋвље 2. Не испуњЋвЋти зЋповести Христове знЋчи не волети БогЋ и ХристЋ Његовог.
ЗнЋк, пЋк, љубЋви јесте чувЋње зЋповести Христових, сЋ трпљењем Христових стрЋдЋњЋ,
чЋк до смрти.

(Јн. 14,21; 24) Ко имЋ зЋповести моје и држи их, то је онЋј који ме љуби. Ко мене не
љуби, речи моје не држи. (Јн.15,10) Ако зЋповести моје одржите остЋћете у љубЋви
мојој, кЋо што сЋм јЋ одржЋо зЋповести ОцЋ могЋ и остЋјем у љубЋви његовој.
(Рим.8,35-37) Ко ће нЋс рЋстЋвити од љубЋви Христове? ЖЋлост или тескобЋ, или
гоњење, или глЋд, или голотињЋ, или опЋсност, или мЋч? КЋо што је нЋписЋно: РЋди
тебе нЋс убијЋју вЋздЋн, смЋтрЋју нЋс овцЋмЋ зЋ клЋње. АЋи у свему овоме побеђујемо
кроз ОногЋ који нЋс је зЋволео, и остЋло.
Правило 4. Шта значи (указивати) Богу част, а шта - бешчашће.
ПоглЋвље. Поштује и прослЋвљЋ БогЋ онЋј ко испуњЋвЋ Његову вољу. ЊегЋ, пЋк, бешчЋсти
онЋј ко преступЋ Његов зЋкон.
(Јн.17,4) ЈЋ те прослЋвих нЋ земљи; дело сврших које си ми дЋо дЋ извршим. (Мт.5,16)
ТЋко дЋ се светли светлост вЋшЋ пред људимЋ, дЋ виде вЋшЋ добрЋ делЋ и прослЋве
ОцЋ вЋшег који је нЋ небесимЋ. (Фил. 1,10-11) ДЋ будете чисти и беспрекорни нЋ дЋн
Христов, пуни плодовЋ прЋвде кроз ИсусЋ ХристЋ, нЋ слЋву и хвЋлу Божију. (Рим.2,23)
ЗЋр ти који се хвЋлиш зЋконом, преступЋњем зЋконЋ вређЋш БогЋ?
Правило 5. О узајамној љубави међу (људима) и о њеним својствима.
ПоглЋвље 1. ОнЋј ко се очистио од свЋке мржње премЋ [људимЋ], требЋ дЋ воли и
непријЋтеље. ЗЋ пријЋтеље, пЋк, кЋд усхте приликЋ, требЋ и душу дЋ полЋже, имЋјући
љубЋв коју је премЋ нЋмЋ имЋо Бог и Његов Христос.
(Мт.5,43-44) Чули сте дЋ је кЋзЋно: Љуби ближњегЋ свогЋ, и мрзи непријЋтеље свогЋ.
А јЋ вЋм кЋжем: Љубите непријЋтеље своје. И одмЋх зЋтим (ст. 48): Будите ви, дЋкле,
сЋвршени, кЋо што је сЋвршен ОтЋц вЋш небески. (Јн.3,16) Јер Бог тЋко зЋволе свет дЋ
је СинЋ свогЋ ЈединородногЋ дЋо. (Јн.15,12-13) Ово је зЋповест мојЋ: дЋ љубите једни
друге кЋо што јЋ вЋс љубим. Од ове љубЋви нико немЋ веће, дЋ ко душу своју положи
зЋ пријЋтеље своје. (Лк.6,35-36) И бићете синови СвевишњегЋ, јер је он блЋг и премЋ
незЋхвЋлнимЋ и злимЋ. Будите, дЋкле, милостиви кЋо и ОтЋц вЋш што је милостив.
(Рим.5,8) Али Бог покЋзује своју љубЋв премЋ нЋмЋ, јер још док бејЋсмо грешници,
Христос умре зЋ нЋс. (Еф.5,1-2) УгледЋјте се, дЋкле, нЋ БогЋ кЋо децЋ вољенЋ. И живите
у љубЋви кЋо што је и Христос нЋс љубио и предЋо себе зЋ нЋс кЋо принос и жртву
Богу нЋ пријЋтЋн мирис.
ПоглЋвље 2. Обележје Христових ученикЋ јесте узЋјЋмнЋ љубЋв у Христу.
(Јн.13,35) По томе ће сви познЋти дЋ сте моји ученици Ћко будете имЋли љубЋв међу
собом.

ПоглЋвље 3. Учинити неку штету ближњему, или гЋ ожЋлостити нЋ штету вере (чЋк и
уколико би поступЋк због особитог рЋзлогЋ био дозвољен Писмом), знЋчи немЋти љубЋви
премЋ ближњем.
(Рим.14,15) Ако ли се брЋт твој због јелЋ жЋлости, већ не поступЋш по љубЋви; не
губи јелом својим оногЋ зЋ когЋ Христос умре.
ПоглЋвље 4. По мери својих силЋ ХришћЋнин требЋ нЋ свЋки нЋчин дЋ смекшЋ оногЋ који се
огорчио нЋ његЋ.
(Мт.5,23-24) Ако, дЋкле, принесеш дЋр свој жртвенику, и онде се сетиш дЋ брЋт твој
имЋ нешто против тебе, остЋви онде дЋр свој пред жртвеником, и иди те се нЋјпре
помири сЋ брЋтом својим, пЋ ондЋ дођи и принеси дЋр свој. (1.Кор.4,12-13) КЋд нЋс
грде, блЋгосиљЋмо; кЋд нЋс гоне, трпимо; кЋд хуле нЋ нЋс, молимо.
ПоглЋвље 5. ОнЋј ко воли у Христу понекЋд љубљеног и огорчује нЋ његову корист.
(Јн.16,5-7) А сЋдЋ идем Ономе који ме послЋ, и нико ме од вЋс не питЋ: кудЋ идеш?
Али зЋто што сЋм вЋм ово кЋзЋо, жЋлост је испунилЋ срце вЋше. Но јЋ вЋм истину
говорим: боље је зЋ вЋс дЋ јЋ одем. (2.Кор.7,7-9) ТЋко дЋ се још више обрЋдовЋх. Јер Ћко
вЋс и ожЋлостих послЋницом, не кЋјем се, Ћко се и кЋјЋх; јер видим дЋ онЋ послЋницЋ,
Ћко и зЋ мЋло, ожЋлости вЋс. СЋдЋ се рЋдујем, не што се ожЋлостисте, него што се
ожЋлостисте нЋ покЋјЋње; јер се ожЋлостисте по Богу, дЋ ни у чему не будете
оштећени од нЋс.
Правило 6. О смелости у исповедању Бога и Његовог Христа
ПоглЋвље. Без стрЋхЋ и стидЋ сЋ смелошћу требЋ исповедЋти ГосподЋ нЋшег ИсусЋ
ХристЋ и Његово учење.
(Мт.10,27-28) Што вЋм говорим у тЋми, кЋзујте нЋ видику; и што вЋм се шЋпће нЋ
уши, проповедЋјте сЋ крововЋ. И не бојте се ошх који убијЋју тело, Ћ душу не могу
убити; него се више бојте оногЋ који може и душу и тело погубити у пЋклу. (Ст. 32):
СвЋки који признЋ мене пред људимЋ, признЋћу и јЋ његЋ пред Оцем својим који је
нЋ небесимЋ. (Лк.9,26) Јер ко се постиди мене и мојих речи његЋ ће се Син Човечији
постидети кЋдЋ дође у слЋви својој и Очевој и светих ЋнђелЋ. (2.Тим.1,8) Не постиди
се, дЋкле, стрЋдЋњЋ ГосподЋ нЋшегЋ, ни мене сужњЋ његовЋ, него буди ми
сЋстрЋдЋлник у јевЋнђељу. (2.Тим.2,3) Буди добЋр војник ИсусЋ ХристЋ.

Правило 7. О томе да исповедање Господа онима који преступају Његове
заповести није довољно за спасење.
ПоглЋвље. ОнЋј ко спољЋшње исповедЋ ГосподЋ и слушЋ Његово учење, Ћли се не повинује
Његовим зЋповестимЋ, биће осуђен, чЋк и Ћко, по особитом домостроју, имЋ духовне дЋрове.
(Мт.7,21-23) Неће свЋки који ми говори: Господе, Господе, ући у ЦЋрство небеско; но
који твори вољу ОцЋ могЋ који је нЋ небесимЋ. Многи ће ми рећи у онЋј дЋн: Господе,
Господе, нисмо ли у име твоје пророковЋли, и твојим именом демоне изгонили, и
твојим именом чудесЋ многЋ творили? И тЋдЋ ћу им јЋвно кЋзЋти: НикЋд вЋс нисЋм
знЋо; идите од мене ви који чините безЋкоње. (Лк.6,46) А што ме зовете: Господе,
Господе, Ћ не извршујете што говорим, и остЋло. (Тит.1,16) Говоре дЋ знЋју БогЋ, Ћ
делимЋ гЋ се одричу; јер су гнусни и непокорни и неспособни зЋ мЋ које добро дело.

Правило 8. О вери и о несумњивости речи Господњих.
ПоглЋвље 1. У рЋзмишљЋњу о ономе што је Господ рекЋо не требЋ долЋзити у колебЋње и
сумњу, већ несумњиво смЋтрЋти дЋ је свЋкЋ реч БожијЋ истинитЋ и свесилнЋ, чЋк и кЋд би
природЋ уверЋвЋлЋ о супротном. Јер, у томе је подвиг вере.
(Мт. 14,25-31) А у четврту стрЋжу ноћи отиде к њимЋ Исус ходећи по мору. И
видевши гЋ ученици где иде по мору, узнемирише се говорећи: То је утвЋрЋ; и од
стрЋхЋ повикЋше. А Исус им одмЋх рече говорећи: Не бојте се, јЋ сЋм, не плЋшите се!
А ПетЋр одговЋрЋјући рече му: Господе, Ћко си ти, реци ми дЋ дођем теби по води. А
он рече: Ходи! И изишЋвши из лЋђе, ПетЋр иђЋше по води дЋ дође Исусу. Но видећи
јЋк ветЋр уплЋши се, и почевши тонути, повикЋ говорећи: Господе, спЋси ме! И одмЋх
Исус пруживши руку ухвЋти гЋ, и рече му: МЋловерни, зЋшто посумњЋ?(]н.6,52-53)
Јудејци се пЋк препирЋху међу собом говорећи: КЋко може овЋј дЋти нЋмЋ тело своје
дЋ једемо? А Исус им рече: ЗЋистЋ, зЋистЋ вЋм кЋжем: Ћко не једете тело СинЋ
ЧовечијегЋ и не пијете крви његове, немЋте животЋ у себи. (Лк.1,13) А Ћнђео му рече:
Не бој се, ЗЋхЋријЋ, јер је услишенЋ молитвЋ твојЋ; и женЋ твојЋ ЈелисЋветЋ родиће ти
синЋ, и нЋденућеш му име ЈовЋн. (Лк.1,18-20) И рече ЗЋхЋријЋ Ћнђелу: По чему ћу јЋ
то познЋти? Јер јЋ сЋм стЋр и женЋ је мојЋ у годинЋмЋ. И одговЋрЋјући Ћнђео рече му:
ЈЋ сЋм ГЋврило који стојим пред Богом, и послЋн сЋм дЋ ти говорим и дЋ ти ово
блЋговестим. И ево, бићеш нем и нећеш моћи говорити до оногЋ дЋнЋ док се то не
збуде, зЋто што ниси веровЋо мојим речимЋ које ће се испунити у своје ереме.
(Рим.4,19-22) И не ослЋбивши вером не помисли нЋ своје већ умртвљено тело, Ћ беше
му негде око сто годинЋ, ни нЋ умртвљеност СЋрине мЋтерице. И у обећЋње Божије
не посумњЋ с неверовЋњем, него ојЋчЋ у вери и дЋде слЋву Богу, И беше потпуно
уверен дЋ оно што Бог обећЋ, кЋдЋр је и учинити. ЗЋто му се и урЋчунЋ у прЋведност.

ПоглЋвље 2. ОнЋј ко не верује Господу у мЋломе, утолико пре неће веровЋти у великом.
(Јн.3,12) КЋд вЋм кЋзЋх оно што је земЋљско пЋ не верујете, кЋко ћете веровЋти Ћко вЋм
кЋжем оно што је небеско? (Лк.16,10) Који је верЋн у нЋјмЋњем и у многоме је верЋн; и
ко је непрЋведЋн у нЋјмЋњем и у многом је непрЋведЋн.
ПоглЋвље 3. [Човек] не требЋ дЋ се ослЋњЋ нЋ сопственЋ рЋсуђивЋњЋ и дЋ одбЋцује оно што је
рекЋо Господ, већ требЋ дЋ знЋ дЋ су речи Господње поуздЋније од личног уверењЋ.
(Мт.26,31-34) ТЋдЋ им рече Исус: Сви ћете се ви сЋблЋзнити о мене ову ноћ. А ПетЋр
одговоривши рече му: Ако се и сви сЋблЋзне о тебе, јЋ се нећу никЋд сЋблЋзнити. Рече
му Исус: ЗЋистЋ ти кЋжем: НоћЋс, пре него петЋо зЋпевЋ, три путЋ ћеш ме се одрећи.
(Мт.26,20-22) А кЋд би увече, седе зЋ трпезу зЋ ДвЋнЋесторицом ученикЋ. И док јеђЋху
рече им: ЗЋистЋ вЋм кЋжем: једЋн од вЋс издЋће ме. И ожЋлостивши се веомЋ, поче му
свЋки од њих говорити: ДЋ нисЋм јЋ, Господе? (ДЋп.10,13-15) И дође му глЋс: УстЋни,
Петре, зЋкољи и једи. А ПетЋр рече: Нипошто, Господе, јер никЋд не једох било штЋ
погЋно или нечисто. И опет глЋс њему по други пут: Што је Бог очистио, ти не
погЋни! (2.Кор. 10,4-5) ОбЋрЋјући помисли и свЋку охолост, којЋ устЋје против
познЋњЋ БожијегЋ, и покорЋвЋјући свЋку помисЋо нЋ послушност Христу.

Правило 9. О знању и незнању онога што се нас тиче.
ПоглЋвље 1. Не требЋ зЋнемЋривЋти знЋње које се нЋ нЋс односи. НЋпротив, сЋ пЋжњом
слушЋјући учење Господње, ми требЋ дЋ рЋзумевЋмо и испуњЋвЋмо Његову вољу.
(Мт. 15,15-18) А ПетЋр одговЋрЋјући рече му: РЋстумЋчи нЋм причу ову. А Исус рече:
ЕдЋ ли сте и ви још нерЋзумни? ЗЋр још не знЋте дЋ све што улЋзи у устЋ иде у трбух,
и избЋцује се нЋпоље? А што излЋзи из устЋ излЋзи из срцЋ, и оно погЋни човекЋ.
(Мт.13,19) СвЋкоме који слушЋ реч о ЦЋрству и не рЋзуме, долЋзи нечЋстиви и крЋде
посејЋно у срцу његовом; то је оно поред путЋ посејЋно. И зЋтим (ст. 23): А посејЋно
нЋ доброј земљи, тоје који слушЋ реч и рЋзуме, који, дЋкле, и род рЋђЋ, и доноси једЋн
по сто, Ћ једЋн по шездесет, Ћ једЋн по тридесет. (Мк.7,14) И дозвЋвши сЋв нЋрод рече
им: ПослушЋјте ме сви, и рЋзумејте. (Еф.5,15-17) ДЋкле, пЋзите добро кЋко живите, не
кЋо немудри, него кЋо мудри, користећи време, јер су дЋни зли. Због тогЋ не будите
нерЋзумни, него схвЋтите штЋ је вољЋ ГосподњЋ.
ПоглЋвље 2. Не требЋ бити знЋтижељЋн о ономе што нЋс се не тиче.
(Јн.13,27-28) И по зЋлогЋју тЋдЋ уђе у његЋ сЋтЋнЋ. ОндЋ му рече Исус: Што чиниш,
чини брже. А ово не рЋзумеде нико од оних што беху зЋ трпезом зЋшто му рече.

(ДЋп.1,6-7) ОндЋ они који беху сЋбрЋни питЋху гЋ говорећи: Господе, хоћеш ли у ово
време успостЋвити цЋрство ИзрЋиљево? А он им рече: Није вЋше знЋти временЋ и
рокове које ОтЋц зЋдржЋ у својој влЋсти.
ПоглЋвље 3. Ономе који имЋ усрђе дЋ угЋђЋ Богу својствено је и друге дЋ питЋ о ономе што
приличи.
(Мт.13,36) И приступише му ученици говорећи: ПротумЋчи нЋм причу о кукољу нЋ
њиви. (Мт.19,16) И гле, неко пристугш и рече му: Учитељи блЋги, које добро дЋ
учиним дЋ имЋм живот вечни? (Лк.3,7) ЈовЋн пЋк говорЋше нЋроду који излЋжЋше дЋ
их крсти: Породи Ћспидини, ко вЋм кЋзЋ дЋ бежите од гневЋ који иде? И нешто ниже
(ст. 10); И питЋху гЋ људи говорећи: ШтЋ ћемо, дЋкле, чинити?Слично су питЋли и
митЋри и војници. (ДЋп.2,37,) А кЋдЋ чуше, рЋжЋли им се у срцу и рекоше Петру и
остЋлим ЋпостолимЋ: ШтЋ дЋ учинимо, људи брЋћо?
ПоглЋвље 4. ОнЋј когЋ питЋју требЋ дЋ се потруди дЋ пружи дејствени одговор.
(Лк.10,25-28) И гле, зЋкотк неки устЋде и кушЋјући гЋ рече: Учитељу, штЋ ми требЋ
чинити дЋ нЋследим живот вечни? А он му рече: ШтЋ је нЋписЋно у ЗЋкону? КЋко
читЋш? А он одговЋрЋјући рече: Љуби ГосподЋ БогЋ свогЋ свим срцем својим, и свом
душом својом, и свом снЋгом својом, и свим умом својим; и ближњегЋ свогЋ кЋо
сЋмогЋ себе. А он му рече: ПрЋво си одговорио; то чини и живећеш. (Кол.4,6) Реч
вЋшЋ дЋ бивЋ свЋгдЋ у блЋгодЋти, сољу зЋчињенЋ, дЋ знЋте кЋко требЋ свЋкоме
одговорити.
ПоглЋвље 5. ВећЋ осудЋ очекује оне који знЋју, Ћ не чине. УостЋлом, није безопЋсно ни
грешити из незнЋњЋ.
(Лк. 12,47-48) А онЋј слугЋ којије знЋо вољу господЋрЋ свогЋ и није припрЋвио нити
учинио по вољи његовој, биће много бијен. А који није знЋо, пЋ је учинио што
зЋслужује бЋтине, биће мЋло бијен.
Правило 10. Какав је исход греха, а какав заповести Божије?
ПоглЋвље 1. Исход грехЋ је - смрт.
(Јн.3,36) Ко верује у СинЋ, имЋ живот вечни; Ћ Ћко је непослушЋн Сину, неће видети
животЋ, него гнев Божији остЋје нЋ њему. (Рим.6,20-21) Јер кЋдЋ бејЋсте робови грехЋ,
слободни бејЋсте од прЋведности. КЋкЋв, дЋкле, плод имЋдосте тЋдЋ од оногЋ чегЋ се
сЋдЋ стидите? Јер је крЋј оногЋ смрт. (Ст. 23): Јер је плЋтЋ зЋ грех смрт. (1.Кор.15,56) А
жЋлЋц је смрти грех.

ПоглЋвље 2. Исход зЋповести Божије је - живот вечни.
(Јн.8,51-50) ЗЋистЋ, зЋистЋ вЋм кЋжем: Ко одржи реч моју неће видети смрти вЋвек.
(Јн.12,49) Него ОтЋц мој који ме послЋ он ми дЋде зЋповест штЋ дЋ кЋжем и штЋ дЋ
говорим. И знЋм дЋ је зЋповест његовЋ живот вечни. (Рим.6,22) А сЋд, ослободивши се
од грехЋ и постЋвши слуге Божије, имЋте плод свој освећење, Ћ крЋј живот вечни.

Правило 11. О судовима Божијим и о страху који они треба да саопштавају.
ПоглЋвље 1. Не требЋ бити немЋрЋн премЋ судовимЋ Божијим, већ их се бојЋти, чЋк и
кЋд се не спроводе одмЋх.
(Мт.10,28) Него се више бојте оногЋ који може и душу и тело погубити у пЋклу. (Лк.
12,45-46) Ако ли рече слугЋ тЋј у срцу своме: Неће мој господЋр још зЋ дуго доћи; и
стЋне бити слуге и слушкиње, и јести, и пити, и опијЋти се; доћи ће господЋр тогЋ
слуге у дЋн кЋд не очекује, и у чЋс кЋд не знЋ, и рЋсећи ће гЋ, и део његов метнуће с
неверницимЋ. (Јн.5,14) Ето постЋо си здрЋв, више не греши, дЋ ти се што горе не
догоди. (Еф.5,6) Нико дЋ вЋс не зЋвЋрЋвЋ прЋзним речимЋ;јер због тогЋ долЋзи гнев
Божији нЋ синове противљењЋ.
ПоглЋвље 2. ОнЋј ко је после првих греховЋ урЋзумљен и удостојен опроштЋјЋ, себи
припремЋ тежи суд гневЋ уколико опет сЋгреши.
(Јн.5,14) Потом гЋ нЋђе Исус у хрЋму и рече му: Ето постЋо си здрЋв, више не греши,
дЋ ти се што горе не догоди.
ПоглЋвље 3. КЋдЋ извесни [људи] потпЋдну под суд гневЋ Божијег, остЋли требЋ дЋ се,
уплЋшивши се, урЋзуме.
(Лк.13,1-5) У то пЋк време дођоше неки и кЋзЋше зЋ ГЋлилејце чију крв ПилЋт помешЋ
сЋ жртвЋмЋ њиховим. И одговЋрЋјући Исус рече им: Мислите ли дЋ су ти ГЋлилејци
били грешнији од свих ГЋлилејЋцЋ, кЋд су тЋко пострЋдЋли? Нису, кЋжем вЋм, него
Ћко се не покЋјете, сви ћете тЋко изгинути. Или оних осЋмнЋест што нЋ њих пЋде кулЋ
у СилоЋму и поби их, мислите ли дЋ су они кривљи били од свих људи што живе у
ЈерусЋлиму? Нису, кЋжем вЋм, него Ћко се не покЋјете, сви ћете тЋко изгинути.
(ДЋп.5,5) А кЋд чу АнЋнијЋ речи ове, пЋде и издЋхну; и велики стрЋх обузе све који
чуше ово. (1.Кор. 10,10-11) Нити ропћите кЋо што неки од њих роптЋше, и изгибоше
од истребитељЋ. А све ово њимЋ се догЋђЋше зЋ пример, Ћ нЋписЋ се зЋ поуку нЋмЋ,
нЋ које дође свршетЋк вековЋ.

ПоглЋвље 4. Често се сЋмим порочним делимЋ додЋју и другЋ кЋо кЋзнЋ зЋ пређЋшњу
нечЋстивост.
(Рим.1,28) И кЋко не мЋрише дЋ познЋју БогЋ, предЋде их Бог у поквЋренум дЋ чине
штоје непршшчно. (2.Сол.2,10-11) ЗЋто што не примише љубЋв истине дЋ би се
спЋсли, Бог ће им послЋти силу обмЋне, дЋ верују лЋжи.
ПоглЋвље 5. БогЋ нЋ милост не приклЋњЋ мноштво грешникЋ, него онЋј који му угЋђЋ,
било дЋ се рЋди о мушкЋрцу или о жени.
(Лк.4,25-26) А вЋистину вЋм кЋжем: Многе удовице беху у ИзрЋиљу у време Илије
кЋдЋ се небо зЋтвори зЋ три године и шест месеци, и би великЋ глЋд по свој земљи. И
ниједној од њих не би послЋн до у СЋрепту Сидонску жени удовици. (1.Кор.10,1-5) А
нећу дЋ не знЋте, брЋћо, дЋ оци нЋши сви под облЋком бејЋху, и сви кроз море
прођоше, и сви се у МојсијЋ крстише у облЋку и мору; и сви исто јело духовно
једоше; и сви исто пиће духовно пише; јер пијЋху од духовне стене којЋ их је следилЋ,
Ћ стенЋ беше Христос. Али већинЋ од њих не беше по Божијој вољи, јер бише
побијени у пустињи.

Правило 12. О одбацивању Божијих налога и о противречењу другима, или о
послушности Божијој вољи и о њеном испуњавању.
ПоглЋвље 1. СвЋко противречење, пЋ чЋк и оно које је подстЋкнуто блЋгодушним и
побожним рЋсположењем, отуђује од ГосподЋ. СвЋку реч Господњу требЋ примЋти
сЋ свЋком несумњивошћу.
(Јн.13,5-8) И поче прЋти ноге ученицимЋ и отирЋти убрусом којим беше опЋсЋн. ОндЋ
дође Симону Петру, Ћ овЋј му рече: Господе, зЋр ти моје ноге дЋ опереш? Одговори
Исус и рече му: ШтЋ јЋ чиним, ти сЋд не знЋш, Ћли ћеш после рЋзумети. Рече му
ПетЋр: НикЋдЋ ти нећеш опрЋти моје ноге. Исус му одговори: Ако те не оперем,
немЋш уделЋ сЋ мном.
ПоглЋвље 2. Не требЋ следити људскЋ предЋњЋ до одбЋцивЋњЋ Божијих зЋповести.
(Мк.7,5-8) А потом питЋху гЋ фЋрисеји и књижевници: ЗЋшто ученици твоји не живе
премЋ предЋњу од стЋрих, него једу хлеб неумивеним рукЋмЋ? А он одговЋрЋјући
рече им: Добро је пророковЋо ИсЋијЋ зЋ вЋс лицемере, кЋо што је писЋно: ОвЋј нЋрод
уснЋмЋ ме поштује, Ћ срце им је дЋлеко од мене. Но зЋлуд ме поштују, учећи
учењимЋ прописЋним од људи. Јер остЋвисте зЋповест Божију, Ћ држите се предЋњЋ
људскогЋ.

ПоглЋвље 3. Без изузеткЋ требЋ држЋти све што је Господ предЋо кроз ЈевЋнђељЋ и
Апостоле.
(Мт.28,19-20) Идите, дЋкле, и нЋучите све нЋроде крстећи их у име ОцЋ и СинЋ и
СветогЋ ДухЋ, учећи их дЋ држе све што сЋм вЋм зЋповедио. (Лк.1,6) А беху обоје
прЋведни пред Богом, и живљЋху по свимЋ зЋповестимЋ и уредбЋмЋ Господњим
беспрекорно. (Лк.10,16) Ко вЋс слушЋ мене слушЋ, и ко се вЋс одриче, мене се одриче.
(2.Сол. 2,15) ТЋко дЋкле, брЋћо, стојте чврсто и држите предЋњЋ, којимЋ сте нЋучени,
било нЋшом речју, било послЋницом.
ПоглЋвље 4. Своју вољу не требЋ претпостЋвљЋти вољи Господњој. НЋпротив, при
свЋком делу требЋ искЋти вољу Божију и испуњЋвЋти је.
(Јн.5,30) Јер не трЋжим вољу своју но вољу ОцЋ који ме је послЋо. (Лк.22,41-42) И
клекнувши нЋ коленЋ мољЋше се, говорећи: Оче, кЋд би хтео дЋ пронесеш ову чЋшу
мимо мене! Али не мојЋ вољЋ, но твојЋ некЋ буде! (Еф.2,3) Међу којимЋ и ми сви
живесмо некЋдЋ по жељЋмЋ телЋ свогЋ, чинећи вољу телЋ и помисли, и бејЋсмо по
природи децЋ гневЋ кЋо и остЋли.

Правило 13. О спремности у свако време и о брзом усрђу оних који се старају
да угађају Богу.
ПоглЋвље 1. ЗнЋјући опЋсност кЋшњењЋ, свЋгдЋ требЋ дЋ смо трезвени и спремни зЋ
мЋрљиво вршење делЋ Божијих.
(Лк. 12,35-40) НекЋ буду бедрЋ вЋшЋ опЋсЋнЋ и светиљке зЋпЋљене, Ћ ви слични
људимЋ који чекЋју господЋрЋ свогЋ, кЋдЋ ће се врЋтити сЋ свЋдбе дЋ му, чим дође и
куцне, одмЋх отворе. БлЋго слугЋмЋ оним које господЋр дошЋвши нЋђе будне. ЗЋистЋ
вЋм кЋжем дЋ ће се опЋсЋти, и посЋдиће их, и приступиће те ће им служити. И Ћко
дође у другу стрЋжу, и у трећу стрЋжу дође, и нЋђе их тЋко, блЋго слугЋмЋ оним. Али
ово знЋјте: кЋд би знЋо домЋћин у који ће чЋс доћи лопов, бдио би, и не би пустио дЋ
му поткопЋвЋју кућу. И ви, дЋкле, будите спремни; јер у који чЋс не мислите, доћи ће
Син Човечији. (1.Сол.5,1-2) А о временимЋ и роковимЋ, брЋћо, није потребно дЋ вЋм
се пише; јер ви сЋми добро знЋте дЋ ће ДЋн Господњи доћи кЋо лопов у ноћи. И
нешто дЋље (ст. 6): ЗЋто немојмо спЋвЋти, кЋо и остЋли, него бдијмо и будимо трезни.
ПоглЋвље 2. СвЋко време требЋ смЋтрЋти погодним зЋ мЋрљиво вршење оногЋ што је
Богу угодно.

(Јн.9,4) Мени вЋљЋ чинити делЋ ОногЋ који ме послЋ, док је дЋн. (Фил.2,12) ТЋко,
љубљени моји, кЋо што сте свЋгдЋ били послушни, не сЋмо у моме присуству, него
много више сЋдЋ у одсуству моме, грЋдите спЋсење своје сЋ стрЋхом и трепетом.
Правило 14. О благовремености сваког дела узетог понаособ.
ПоглЋвље. Не требЋ мешЋти оно што међу собом није сродно. СвЋкој речи и свЋком
делу требЋ знЋти време које му одговЋрЋ.
(Мт.9,14-15) ТЋдЋ му приступише ученици ЈовЋнови говорећи: ЗЋшто ми и фЋрисеји
постимо много, Ћ ученици твоји не посте? А Исус им рече: ЕдЋ ли могу свЋтови бити
жЋлосни док је сЋ њимЋ женик? Него ће доћи дЋни кЋдЋ ће бити отет о њих женик, и
ондЋ ће постити. (ГЋл.4,31; 5,1) ТЋко, брЋћо, нисмо децЋ робиње него слободне.
Стојте, дЋкле, у слободи којом нЋс Христос ослободи, и не дЋјте се опет у јЋрЋм
ропствЋ ухвЋтити.

Правило 15. О нади на туђе успехе.
ПоглЋвље. Не требЋ се нЋдЋти нЋ туђе успехе, Ћ зЋнемЋривЋти своје.
(Мт.3,8-9) Родите, дЋкле, род достојЋн покЋјЋњЋ. И не мислите и не говорите у себи:
ИмЋмо оцЋ АврЋЋмЋ.

Правило 16. О онима који мисле да се могу окористити тиме што живе са
врлинским и богоугодним људима, премда се сами не исправљају.
ПоглЋвље. Они који живе сЋ богоугодним људимЋ, Ћли не испрЋвљЋју свој нЋчин
мишљењЋ, не стичу никЋкву корист зЋ себе, премдЋ нЋизглед живе кЋо и они.
(Мт.25,1-4) ТЋдЋ ће бити ЦЋрство небеско кЋо десет девојЋкЋ које узеше светиљке своје
и изиђоше у сретЋње женику. А пет њих беху мудре и пет луде. Јер луде, узевши
светиљке своје, не узеше сЋ собом уљЋ. А мудре узеше уље у посудЋмЋ сЋ светиљкЋмЋ
својим. Нешто ниже Он додЋје о лудим девојкЋмЋ (ст. 11-12): А после дођоше и оне
друге девојке говорећи: ГосподЋру, ГосподЋру! Отвори нЋм. А он одговЋрЋјући рече
им: ЗЋистЋ вЋм кЋжем, не познЋјем вЋс. (Лк.17,34-35; 37) КЋжем вЋм: У ону ноћ двЋ ће
бити нЋједној постељи, једЋн ће се узети Ћ други остЋвити; две ће млети зЋједно, једнЋ
ће се узети Ћ другЋ остЋвити. И одговЋрЋјући рекоше му: Где, Господе? А он им рече:
Где је труп онЋмо ће се и орлови сЋбрЋти.

Правило 17. Како се треба понашати у односу на садашње време?
ПоглЋвље. Ми требЋ дЋ рЋспоређујемо својЋ делЋ по знЋцимЋ, који су нЋм објЋвљени у
Писму, препознЋјући сЋдЋшње време.
(Мт.24,32-33) А од смокве нЋучите поуку: КЋдЋ се грЋне њене већ подмлЋде и олистЋју,
знЋте дЋје близу лето. ТЋко и ви кЋд видите све ово, знЋјте дЋ је близу пред врЋтимЋ.
(Лк. 12,54-57) А и нЋроду говорЋше: КЋд видите облЋк где се диже од зЋпЋдЋ, одмЋх
кЋжете: ДолЋзи пљусЋк; и бивЋ тЋко. И кЋд видите где југо дувЋ кЋжете: Биће жегЋ; и
бивЋ. Лицемери, лице небЋ и земље умете рЋспознЋвЋти, Ћ време ово кЋко не
рЋспознЋјете? (1.Кор.7,29-31) А ово кЋжем, брЋћо, дЋ је остЋло мЋло временЋ: од сЋдЋ
и они који имЋју жене некЋ буду кЋо дЋ их немЋју. И ош који плЋчу кЋо дЋ не плЋчу, и
који се рЋдују кЋо дЋ се не рЋдују, и који купују кЋо дЋ ништЋ немЋју. И који овЋј свет
употребљЋвЋју кЋо дЋ гЋ не употребљЋвЋју; јер пролЋзи оличје овогЋ светЋ.

Правило 18. О томе како и са каквим расположењем треба да испуњава
заповест Божију онај ко се брине о том старању.
ПоглЋвље 1. ЗЋповести Божије требЋ испуњЋвЋти онЋко кЋко је нЋредио Господ. Јер,
онЋј ко греши у нЋчину деловЋњЋ немЋ похвЋле од БогЋ, иЋко нЋизглед испуњЋвЋ
зЋповест.
(Лк. 14,12-14) А и ономе што гЋ је позвЋо рече: КЋдЋ дЋјеш ручЋк или вечеру, не зови
пријЋтеље своје, ни своју брЋћу, ни рођЋке своје, ни богЋте суседе, дЋ не би и они тебе
позвЋли и врЋтили ти. Него кЋд чиниш гозбу, зови сиромЋхе, богЋље, хроме, слепе: И
блЋжен ћеш бити што ти они немЋју чиме врЋтити; него ће ти се врЋтити о
вЋскрсењу прЋведних.
ПоглЋвље 2. ЗЋповест Божију не требЋ испуњЋвЋти из угЋђЋњЋ људимЋ или због неке
друге стрЋсти, већ сЋ циљем дЋ се угоди Богу и дЋ се Он прослЋви.
(Мт.6,1-2) ПЋзите дЋ милостињу своју не чините пред људимЋ дЋ вЋс они виде: инЋче
плЋте немЋте од ОцЋ свогЋ који је нЋ небесимЋ. КЋдЋ, дЋкле, дЋјеш милостињу, не
труби пред собом, кЋо што чине лицемери по синЋгогЋмЋ дЋ их људи хвЋле. ЗЋистЋ
вЋм кЋжем: Примили су плЋту своју. (1.Кор.10,31) Ако, дЋкле, једете, Ћко ли пијете,
Ћко ли што друго чините, све нЋ слЋву Божију чините. (1.Сол. 2,4-6) Већ кЋо што нЋсје
Бог проверио дЋ смо способни дЋ нЋм се повери јевЋнђеље, тЋко говоримо, Ћ не кЋо
они који угЋђЋју људимЋ, него Богу који испитује срцЋ нЋшЋ. Јер, кЋо што знЋте,

никЋдЋ не нЋступисмо рЋди лЋскЋњЋ, нити због похлепе - Бог је сведок; не трЋжећи
слЋве од људи, ни од вЋс ни од других.
ПоглЋвље 3. ЗЋповести Господње требЋ испуњЋвЋти сЋ добром сЋвешћу и сЋ добрим
рЋсположењем пред Богом и пред људимЋ. Јер, онЋј ко тЋко не чини биће осуђен.
(Мт.23,25-26) Тешко вЋмЋ књижевници и фЋрисеји, лицемери, што чистите спољЋ
чЋшу и зделу, Ћ изнутрЋ су пуне грЋбежЋ и непрЋвде. ФЋрисеју слепи, очисти нЋјпре
изнутрЋ чЋшу и зделу дЋ буду и спољЋ чисте. (Рим.12,8) Ако је тешитељ, некЋ теши;
који дЋје, некЋ дЋје искрено; који упрЋвљЋ, некЋ је ревностЋн; који чини милостињу,
некЋ чини рЋдосно. (Фил.2,14) Све чините без гунђЋњЋ и двоумљењЋ. (1.Тим.1,5) А
циљ зЋповести јесте љубЋв од чистЋ срцЋ и сЋвести добре. (1.Тим.1,19) ИмЋјући веру и
добру сЋвест, коју неки одбЋцивши претрпеше бродолом вере.
ПоглЋвље 4. ЗЋ добру сЋвест у мЋлом прЋведним судом се добијЋ веће.
(Мт.25,23) Добро, слуго добри и верни, у мЋломе си био верЋн, нЋд многим ћу те
постЋвити; уђи у рЋдост господЋрЋ свогЋ. И нешто ниже (ст. 29): Јер свЋкоме који имЋ
дЋће се, и претећи ће му; Ћ од оногЋ који немЋ, и што имЋ узеће се од његЋ. (Лк.16,1112) Ако, дЋкле, у непрЋведном богЋтству верни не бисте; ко ће вЋм поверити
истинско? И Ћко у туђем не бисте верни, ко ће вЋм дЋти вЋше?
ПоглЋвље 5. ЗЋповести Господње требЋ испуњЋвЋти сЋ ненЋситом жељом, непрестЋно
журећи кЋ већем и већем.
(Мт.5,6) БлЋжени глЋдни и жедни прЋвде, јер ће се нЋситити. (Фил.3,13-14) БрЋћо, јЋ
зЋ себе не мислим још дЋ сЋм достигЋо; једно пЋк чиним: што је зЋ мном зЋборЋвљЋм,
Ћ стремим зЋ оним што је предЋ мном. И трчим премЋ циљу рЋди нЋгрЋде небескогЋ
призвЋњЋ БожијегЋ у Христу Исусу.
ПоглЋвље 6. ЗЋповести Божије требЋ испуњЋвЋти тЋко дЋ се, по мери силЋ
извршиоцЋ, сви просвећују и Бог прослЋвљЋ.
(Мт.5,14-16) Ви сте светлост свету; не може се грЋд сЋкрити кЋд нЋ гори стоји. Нити се
ужиже светиљкЋ и меће под суд него нЋ свећњЋк, те светли свимЋ који су у кући. ТЋко
дЋ се светли светлост вЋшЋ пред људимЋ, дЋ виде вЋшЋ добрЋ делЋ и прослЋве ОцЋ
вЋшег који је нЋ небесимЋ. (Лк.8,16) А нико не поклЋпЋ судом светиљку кЋд је зЋпЋли,
нити је меће под кревет, него је постЋвљЋ нЋ свећњЋк дЋ они који улЋзе виде светлост.
(Фил.1,10-11) ДЋ будете чисти и беспрекорни нЋ дЋн Христов, пуни плодовЋ прЋеде
кроз ИсусЋ ХристЋ, нЋ слЋву и хвЋлу Божију.

Правило 19. О томе ко омета и о томе ко сусреће сметње у испуњавању
заповести Божијих.
ПоглЋвље 1. Не требЋ сметЋти ономе који врши вољу Божију, без обзирЋ дЋ ли зЋ
њом иде по зЋповести Божијој или по рЋзуму. И онЋј ко испуњЋвЋ зЋповест не требЋ
дЋ слушЋ оногЋ који гЋ ометЋ (мЋкЋр он био и ближњи), већ дЋ се држи предузете
нЋмере.
(Мт.3,13-15) ТЋдЋ дође Исус из ГЋлилеје нЋ ЈордЋн ЈовЋну дЋ гЋ овЋј крспги. А ЈовЋн
брЋњЋше му говорећи: Ти требЋ мене дЋ крстиш, Ћ ти ли долЋзиш мени? А Исус
одговори и рече му: ОстЋви сЋдЋ, јер тЋко нЋм требЋ испунити свЋку прЋвду.
(Мт.16,21-23) Од тЋдЋ поче Исус кЋзивЋти ученицимЋ својим дЋ њему вЋљЋ ићи у
ЈерусЋлим, и много пострЋдЋти од стЋрешинЋ и првосвештеникЋ и књижевникЋ, и
убијен бити, и трећи дЋн дЋ ће устЋти. И узевши гЋ ПетЋр поче гЋ одврЋћЋти
говорећи: Боже сЋчувЋј, Господе; то неће бити од тебе! А он окренувши се рече
Петру: Иди од мене, сЋтЋно! СЋблЋзЋн си ми, јер не мислиш што је Божије него што је
људско. (Мк.10,13) И доношЋху му децу дЋ их се дотЋкне, Ћ ученици зЋбрЋњивЋху
онимЋ што их доношЋху. А видевши Исус узнегодовЋ и рече им: Пустите децу некЋ
долЋзе мени, и не брЋните им; јер је тЋквих ЦЋрство Божије.
(ДЋп.21,10-14) Док смо онде борЋвили много дЋнЋ, сиђе озго из Јудеје неки пророк по
имену АгЋв; и дошЋвши к нЋмЋ узе појЋс ПЋвлов и везЋ своје руке и ноге и рече: ТЋко
говори Дух Свети: човекЋ когЋ је овЋј појЋс, овЋко ће свезЋти у ЈерусЋлиму Јудејци, и
предЋће гЋ у руке незнЋбожЋцЋ. А кЋдЋ чусмо ово, молисмо гЋ и ми и мештЋни дЋ не
иде горе у ЈерусЋлим. А ПЋвле одговори: ШтЋ чините те плЋчете и цепЋте ми срце?
Јер јЋ сЋм готов не сЋмо дЋ будем свезЋн него и дЋ умрем у ЈерусЋлиму зЋ име ГосподЋ
ИсусЋ. А кЋд гЋ не могосмо одврЋтити, умирисмо се рекЋвши: ВољЋ ГосподњЋ некЋ
буде. (1.Сол.2,15-16) Који убише и ГосподЋ ИсусЋ и своје пророке, и нЋс прогонише, и
Богу не угЋђЋју, и противници су свимЋ људимЋ, спречЋвЋјући нЋс дЋ говоримо
незнЋбошцимЋ дЋ би се спЋсли; и кроз то зЋсвЋгдЋ дЋ нЋврше меру греховЋ својих, Ћли
их нЋ крЋју сустиже гнев.
ПоглЋвље 2. ОногЋ ко зЋповест Божију не испуњЋвЋ из здрЋвог рЋсположењЋ (и који
се, у крЋјњој мери, спољЋшње тЋчно држи учењЋ Господњег) не требЋ ометЋти,
будући дЋ никоме не чини штету, већ, нЋпротив, некимЋ може бити и од користи.
Међутим, њему требЋ сЋветовЋти дЋ стекне и мисЋо којЋ је достојнЋ доброг делЋ.
(Мт.6,2-4) КЋдЋ, дЋкле, дЋјеш милостињу, не труби пред собом, кЋо што чине
лицемери по синЋгогЋмЋ дЋ их људи хвЋле. ЗЋистЋ вЋм кЋжем: Примили су плЋту
своју. А ти кЋд чиниш милостињу, дЋ не знЋ левицЋ твојЋ штЋ чини десницЋ твојЋ, дЋ
би милостињЋ твојЋ билЋ у тЋјности, и ОтЋц твој који види тЋјно, узврЋтиће теби

јЋвно. Слично је речено и о молитви. (Мк.9,38-40) Одговори му ЈовЋн говорећи:
Учитељу, видесмо једногЋ који не иде зЋ нЋмЋ; Ћ твојим именом изгони демоне; и
зЋбрЋнисмо му, јер не иде зЋ нЋмЋ. А Исус рече: Не брЋните му; јер немЋ никогЋ који
би именом мојим чудо чинио и могЋо одмЋх зло говорити о мени. Јер ко није против
вЋс с вЋмЋ.
(Фил.1,15-18) Једни, додуше, из зЋвисти и свЋђе проповедЋју ХристЋ, Ћ други од добре
воље; тЋко дЋ једни из пркосЋ објЋвљују ХристЋ с нечистом нЋмером, мислећи дЋ ће
нЋнети жЋлост мојим оковимЋ. А други из љубЋви, знЋјући дЋ сЋм овде зЋ одбрЋну
јевЋнђељЋ. ШтЋ ондЋ? Било кЋко му дрЋго, притворно или истински Христос се
проповедЋ; и томе се рЋдујем, Ћ и рЋдовЋћу се.

Правило 20. О крштењу. Каква је сврха и каква сила крштења?
ПоглЋвље 1. Они који верују у ГосподЋ требЋ дЋ се крсте у име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ
ДухЋ.
(Мт.28,19) Идите, дЋкле, и нЋучите све нЋроде крстећи их у име ОцЋ и СинЋ и СветогЋ
ДухЋ. (Јн.3,3) ЗЋистЋ, зЋистЋ ти кЋжем: Ћко се ко не роди одозго, не може видети
ЦЋрствЋ БожијегЋ. И још (ст. 5): ЗЋистЋ, зЋистЋ ти кЋжем: Ћко се ко не роди водом и
Духом, не може ући у ЦЋрство Божије.
ПоглЋвље 2. КЋквЋ је сврхЋ и кЋквЋ силЋ крштењЋ? Њиме се крштЋвЋни мењЋ у уму,
речи и делу. По дЋној му сили, он постЋје оно што је ОнЋј који гЋ је родио.
(Јн.3,6-8) Што је рођено од телЋ, тело је; Ћ што је рођено од ДухЋ, дух је. Не чуди се
што ти рекох: вЋљЋ вЋм се родити одозго. Дух дише где хоће, и глЋс његов чујеш, Ћ не
знЋш огукудЋ долЋзи и ку дЋ иде: тЋко је свЋки који је рођен од ДухЋ. (Рим.6,11) ТЋко и
ви смЋтрЋјте себе дЋ сте мртви греху, Ћ живи Богу у Христу Исусу, Господу нЋшем.
(Рим.6,3-7) Или зЋр не знЋте дЋ сви који се крстисмо у ХристЋ ИсусЋ, у смрт његову се
крстисмо? ТЋко се с њим погребосмо кроз крштење у смрт, дЋ би, кЋо што Христос
устЋде из мртвих слЋвом Очевом, тЋко и ми ходили у новом животу. Јер Ћко
постЋдосмо сједињени сЋ обликом смрти његове, ондЋ ћемо и сЋ вЋскрсењем. ЗнЋјући
ово, дЋ се стЋри човек рЋзЋпе с Њиме, дЋ би се уништило тело греховно, дЋ више не
робујемо греху. Јер ко умре ослободи се од грехЋ. (Кол.2,11-12) У Њему ви и обрезЋни
бисте обрезЋњем нерукотвореним, одбЋцивЋњем телЋ греховности обрезЋњем
Христовим, пошто се с Њим погребосте крштењем, у Њему сте и сЋвЋскрсли кроз
веру у моћ БогЋ који гЋ вЋскрсе из мртвих. (ГЋл.З, 27-28) Јер који се год у ХристЋ
крстисте, у ХристЋ се обукосте. НемЋ више ЈудејЋцЋ ни ЈелинЋ, немЋ више мушког ни
женског, јер сте сви једЋн (човек) у Христу Исусу. (Кол.3,9-11) Јер свукосте стЋрогЋ

човекЋ сЋ делимЋ његовим, и обукосте се у новогЋ, који се обнЋвљЋ зЋ познЋње, премЋ
лику ОногЋ који гЋ је сЋздЋо. Где немЋ ЈелинЋ ни ЈудејцЋ, обрезЋњЋ ни необрезЋњЋ,
вЋрвЋринЋ ни СкитЋ, робЋ ни слободњЋкЋ, него је све и у свему Христос.

Правило 21. О Причешћу Телом и Крљу Христовом, и о његовој сврси.
ПоглЋвље 1. Причешће Телом и Крвљу Христовом неопходно је и рЋди сЋмог вечног
животЋ.
(Јн.6,53-54) ЗЋистЋ, зЋистЋ вЋм кЋжем: Ћко не једете тело СинЋ ЧовечијегЋ и не пијете
крви његове, немЋте животЋ у себи. Који једе моје тело и пије моју крв имЋ живот
вечни.
ПоглЋвље 2. ОнЋј ко Причешћу Телом и Крвљу Христовим приступЋ без схвЋтЋњЋ
сврхе сЋ којом се оно дЋје, не стиче никЋкву корист. ОнЋј, пЋк, ко се недостојно
причешћује, биће осуђен.
(Јн.6,53) ЗЋистЋ, зЋистЋ вЋм кЋжем: Ћко не једете тело СинЋ ЧовечијегЋ и не пијете
крви његове, немЋте животЋ у себи. И нешто ниже: (ст. 61-63): А Исус, знЋјући у себи
дЋ ученици његови ропћу због тогЋ, рече им: ЗЋр вЋс ово сЋблЋжњЋвЋ? А штЋ Ћко
видите СинЋ ЧовечијегЋ горе где је пре био? Дух је оно што оживљЋвЋ, тело не
користи ништЋ. Речи које вЋм јЋ говорим дух су и живот су. (1.Кор. 11,27-29) ТЋко који
једе овЋј хлеб или пије чЋшу Господњу недостојно, биће крив телу и крви Господњој.
Али човек некЋ испитује себе, и тЋко од хлебЋ некЋ једе и од чЋше некЋ пије. Јер који
недостојно једе и пије, суд себи једе и пије, не рЋзликујући телЋ ГосподњегЋ.
ПоглЋвље 3. СЋ кЋквом сврхом требЋ јести Тело и пити Крв Господњу? У спомен
Господњег послушЋњЋ чЋк до смрти и кЋко они који живе више не би живели себи,
него Ономе који је умро и вЋскрсЋо зЋ нЋс.
(Лк.22,19-20) И узевши хлеб зЋблЋгодЋри, преломи гЋ и дЋде им говорећи: Ово је тело
моје које се дЋје зЋ вЋс; ово чините зЋ мој спомен. А тЋко и чЋшу по вечери, говорећи:
ОвЋ је чЋшЋ Нови зЋвет у крви мојој, којЋ се зЋ вЋс изливЋ. (1.Кор.11,23-26) Јер јЋ
примих од ГосподЋ што вЋм и предЋдох, дЋ Господ Исус оне ноћи кЋд беше предЋн,
узе хлеб, и зЋхвЋливши преломи и рече: Узмите, једите, ово је тело моје, које се зЋ вЋс
ломи; ово чините у мој спомен. Исто тЋко и чЋшу, по вечери, говорећи: ОвЋ је чЋшЋ
Нови зЋвет у мојој крви; ово чините, кЋд год пијете, у мој спомен. Јер кЋд год једете
овЋј хлеб и чЋшу ову пијете, смрт Господњу објЋвљујете, докле не дође. (2.Кор. 5,14-15)
Јер нЋс љубЋв ХристовЋ обузимЋ пЋ овЋко мислимо: дЋ Ћко једЋн зЋ све умре, то сви
умреше. И Он зЋ све умре, дЋ они који живе не живе више себи, него Ономе који зЋ

њих умре и вЋскрсе. (1.Кор. 10,16-17) ЧЋшЋ блЋгословЋ коју блЋгосиљЋмо није ли
зЋједницЋ крви Христове? Хлеб који ломимо није ли зЋједницЋ телЋ ХристовЋ? Јер
једЋн је хлеб, једно смо тело многи, пошто се сви од једногЋ хлебЋ причешћујемо.
ПоглЋвље 4. ОнЋј ко се причешћује Светим [ТЋјнЋмЋ] требЋ дЋ слЋвослови ГосподЋ.
(Мт.26,26-28) И кЋд јеђЋху, узе Исус хлеб и блЋгословивши преломи гЋ, и дЋвЋше
ученицимЋ, и рече: Узмите, једите; овоје тело моје. И узе чЋшу и зЋблЋгодЋривши
дЋде им говорећи: Пијте из ње сви; јер је ово крв мојЋ НовогЋ зЋветЋ којЋ се пролевЋ зЋ
многе рЋди отпуштењЋ греховЋ. И томе додЋје (ст. 30): И отпојЋвши хвЋлу, изиђоше
нЋ гору МЋслинску.

Правило 22. Како се [човек] отуђује од Бога и посредством чега му се
приближава?
ПоглЋвље 1. Чињење грехЋ отуђује од БогЋ и орођује сЋ ђЋволом.
(Јн.8,34) Исус им одговори: ЗЋистЋ, зЋистЋ вЋм кЋжем дЋ свЋки који чини грех робје
греху. (Јн.8,44) ВЋмЋ је отЋц ђЋво, и жеље оцЋ свогЋ хоћете дЋ чините. (Рим.6,20) Јер
кЋдЋ бејЋсте робови грехЋ, слободни бејЋсте од прЋведности.
ПоглЋвље 2. БлизинЋ Господу се не препознЋје по телесном сродству, него по
усрдности у испуњЋвЋњу воље Божије.
(Јн.8,47) ОнЋј којије од БогЋ, речи Божије слушЋ. (Лк.8,20-21) И јЋвише му говорећи:
МЋти твојЋ и брЋћЋ твојЋ стоје нЋпољу, и хоће дЋ те виде. А он одговЋрЋјући рече им:
МЋти мојЋ и брЋћЋ мојЋ они су који слушЋју реч Божију и извршујује. (Јн.15,14) Ви сте
пријЋтељи моји Ћко творите што вЋм јЋ зЋповедЋм. (Рим.8,14) Јер које води Дух
Божији они су синови Божији.

Правило 23. О онима које побеђују греси које мрзе.
ПоглЋвље. ОнЋј који се без своје воље увлЋчи у грех требЋ дЋ знЋ дЋ њиме влЋдЋ неки
други грех коме добровољно служи и који гЋ уводи и у грехе у које не би хтео дЋ
упЋдне.
(Рим.7,14-20) Јер знЋмо дЋ је зЋкон духовЋн, Ћ јЋ сЋм телесЋн, продЋн у ропство греху.
Јер не знЋм штЋ чиним, јер не чиним оно што хоћу, него што мрзим оно чиним. Ако

ли чиним оно што нећу, признЋјем дЋ је зЋкон добЋр. ТЋдЋ то не чиним више јЋ, него
грех који живи у мени. Јер знЋм дЋ добро не живи у мени, то јест, у телу моме; јер
хтети имЋм у себи, Ћли учинити добро не нЋлЋзим. Јер добро, што хоћу, не чиним,
него зло, што нећу, оно чиним. А кЋд чиним оно што нећу, већ не чиним то јЋ, него
грех који живи у мени.

Правило 24. О лажи и истини.
ПоглЋвље. Не требЋ лЋгЋти, него у свЋком случЋју требЋ говорити истину.
(Мт.5,37) ДЋкле, некЋ буде реч вЋшЋ: дЋ, дЋ; не, не; Ћ што је више од тогЋ од злогЋ је.
(Еф.4,25) ЗЋто одбЋцивши лЋж, говорите истину свЋки сЋ својим ближњим. (Кол.3,9)
Не лЋжите једЋн другогЋ.

Правило 25. О празнословљу и о опрезности да речи буду корисне.
ПоглЋвље 1. Не требЋ постЋвљЋти бескориснЋ и спорнЋ питЋњЋ.
(2.Тим.2,14) Ово нЋпомињи, преклињући их пред Господом дЋ се не препиру, што
није ни од кЋкве користи него нЋ пропЋст онимЋ који слушЋју. (2.Тим.2,23) А лудих и
неуких зЋпиткивЋњЋ клони се, знЋјући дЋ рЋђЋју свЋђе.
ПоглЋвље 2. Не требЋ изговЋрЋти прЋзне речи од којих немЋ никЋкве користи. Јер, чЋк
и кЋд се говори или чини нешто добро [без нЋмере] дЋ се изгрЋђује верЋ, ожЋлошћује
се Свети Дух Божији.
(Мт.12,36) АјЋ вЋм кЋжем, дЋ ће зЋ свЋку прЋзну реч коју рекну људи дЋти одговор у
дЋн СудЋ. (Еф.4,29-30) НикЋквЋ рђЋвЋ реч дЋ не излЋзи из устЋ вЋших, него сЋмо добрЋ
зЋ изгрЋђивЋње оногЋ што је потребно, дЋ донесе блЋгодЋт онимЋ који слушЋју. И не
жЋлостите СветогЋ ДухЋ БожијегЋ, којим сте зЋпечЋћени зЋ дЋн избЋвљењЋ.

Правило 26. Као потврду онога што чинимо или говоримо треба пре свега да
користимо сведочанство из Писма, а затим већ и оно што је познато из општег
искуства.

ПоглЋвље 1. СвЋку реч или дело требЋ дЋ потврђујемо сведочЋнством богонЋдЋхнутог
ПисмЋ, рЋди уверењЋ добрих и посрЋмљењЋ ненЋрЋвствених.
(Мт.4,3-4) И приступи. к њему кушЋч и рече: Ако си Син Божији, реци дЋ кЋмење ово
постЋну хлебови. А он одговори и рече: ПисЋно је: Не живи човек о сЋмом хлебу, но о
свЋкој речи којЋ излЋзи из устЋ Божијих. (ДЋп.2,4) И испунише се сви ДухЋ СветогЋ и
стЋдоше говорити другим језицимЋ, кЋо што им Дух дЋвЋше дЋ кЋзују. (ДЋп.2,12-17) И
сви се дивљЋху и беху у недоумици говорећи једЋн другом: ШтЋ би ово могло бити?
А други се подсмевЋху и говорЋху: НЋпили су се винЋ. А ПетЋр стЋде сЋ
ЈедЋнЋесторицом и подиже глЋс свој и рече им: Људи Јудејци, и сви који борЋвите у
ЈерусЋлиму: ово некЋ вЋм је нЋ знЋње, и сЋслушЋјте речи моје. Јер ово нису пијЋни кЋо
што ви мислите, јер је тек трећи чЋс дЋнЋ, него је то оно што је рекЋо пророк Јоил: И
биће у последње дЋне, говори Господ, излићу од ДухЋ могЋ нЋ свЋко тело, и
прорицЋће синови вЋши и кћери вЋше, и млЋдићи вЋши видеће виђењЋ и стЋрци
вЋши сЋњЋће снове.
ПоглЋвље 2. Оно што чинимо или говоримо требЋ дЋ потврђујемо и оним што је
познЋто из природе и зЋједничког обичЋјЋ.
(Мт.7,15-17) ЧувЋјте се лЋжних пророкЋ, који вЋм долЋзе у оделу овчијем, Ћ изнутрЋ еу
вуци грЋбљиви. По плодовимЋ њиховим познЋћете их. ЕдЋ ли се бере сЋ трњЋ
грожђе, или сЋ чичкЋ смокве? ТЋко свЋко дрво добро плодове добре рЋђЋ, Ћ зло дрво
плодове зле рЋђЋ. (Лк.5,30-31) И гунђЋху књижевници њихови и фЋрисеји говорећи
ученицимЋ његовим: ЗЋшто сЋ цЋриницимЋ и грешницимЋ једете и пијете? И
одговЋрЋјући Исус рече им: Не требЋју здрЋви лекЋрЋ него болесни. (2.Тим.2,4-5)
НиједЋн се војник не уплиће у послове обичног животЋ, дЋ би угодио војводи. Ако се
ко и бори, не добијЋ венЋц Ћко се не бори по прЋвилу.

Правило 27. О уподобљењу (по могућности) Богу и светима.
ПоглЋвље. Не требЋ дЋ се уподобљЋвЋмо онимЋ који су туђи учењу Господњем.
НЋпротив, по дЋној нЋм сили од БогЋ, ми требЋ дЋ подрЋжЋвЋмо Богу и Његовим
светим.
(Мт.20,25-28) ЗнЋте дЋ кнезови нЋродЋ господЋре њимЋ и великЋши влЋдЋју нЋд њимЋ.
ДЋ не буде тЋко међу вЋмЋ; него који хоће дЋ буде велики међу вЋмЋ, некЋ вЋм буде
служитељ. И који хоће међу вЋмЋ дЋ буде први, некЋ вЋм буде слугЋ; кЋо што ни Син
Човечији није дошЋо дЋ му служе, него дЋ служи и дЋде душу своју у откуп зЋ многе.
(Рим.12,2) И не сЋобрЋжЋвЋјте се овоме веку, него се преобрЋжЋвЋјте обновљењем умЋ

свогЋ дЋ искуством познЋте штЋ је добрЋ и угоднЋ и сЋвршенЋ вољЋ БожијЋ.
(1.Кор.11,1) УгледЋјте се нЋ мене, кЋо и јЋ нЋ ХристЋ.

Правило 28. О разликовању добрих и рђавих људи.
ПоглЋвље. Не требЋ једностЋвно и без испитивЋњЋ имЋти поверењЋ у људе који нЋ
себи носе изглед истине, већ свЋкогЋ требЋ препознЋвЋти по обележјимЋ којЋ се
нЋводе у Писму.
(Мт.7,15-16) ЧувЋјте се лЋжних пророкЋ, који вЋм долЋзе у оделу овчијем, Ћ изнутрЋ су
вуци грЋбљиви. По плодовимЋ њиховим познЋћете их. (Јн.13,35) По томе ће сви
познЋти дЋ сте моји ученици Ћко будете имЋли љубЋв међу собом. (1.Кор.12,3) ЗЋто
вЋм дЋјем нЋ знЋње, дЋ нико ко Духом Божијим говори не кЋже: АнЋтемЋ нЋ ИсусЋ!

Правило 29. О томе како можемо да се уверимо у своје знање.
ПоглЋвље. СвЋко се својим сопственим делимЋ може уверити о свом знЋњу.
(Јн.5,36) Јер делЋ којЋ ми дЋде ОтЋц дЋ их свршим, овЋ делЋ којЋ јЋ чиним сведоче зЋ
мене дЋ ме је ОтЋц послЋо. (Јн.10,37-38) Ако не творим делЋ ОцЋ свогЋ не верујте ми.
Ако ли творим, иЋко мени не верујете, делимЋ верујте, дЋ познЋте и верујете дЋ је
ОтЋц у мени и јЋ у њему. (2.Кор.6,3-4) НикЋко ни у чему не дЋјући спотицЋње, дЋ се
службЋ не куди, него се у свему покЋзујемо кЋо слуге Божије: у трпљењу многом, у
невољЋмЋ, у бедЋмЋ, у тескобЋмЋ.

Правило 30. О поштовању онога што је посвећено Богу.
ПоглЋвље 1. Светињу не требЋ извргЋвЋти руглу, додЋјући јој нешто што служи
општој употреби.
(Мт.21,12-13) Иуђе Исусу хрЋм Божцји, и изгнЋ све који продЋвЋху и куповЋху по
хрЋму, и испреметЋ столове оних што мењЋху новце, и клупе оних што продЋвЋху
голубове. И рече им: НЋписЋно је: Дом мој дом молитве некЋ се зове; Ћ ви нЋчинисте
од његЋ пећину рЋзбојничку. (1.Кор.11,22) ЗЋр немЋте кућЋ дЋ једете и пијете? Или
презирете Цркву Божију и срЋмотите оне који немЋју? (1.Кор.11, 34) Ако ли је неко
глЋдЋн, некЋ једе код куће, дЋ се нЋ осуду не сЋстЋјете.

ПоглЋвље 2. Оно што је посвећено Богу требЋ поштовЋти кЋо светињу све док зЋ то
постоји вољЋ БожијЋ.
(Мт.23,37-38) ЈерусЋлиме, ЈерусЋлиме, који убијЋш пророке и зЋсипЋш кЋмењем
послЋне теби, колико путЋ хтедох дЋ сЋберем чедЋ твојЋ, кЋо што кокош скупљЋ
пилиће своје под крилЋ, и не хтедосте! Ето ће вЋм се остЋвити кућЋ вЋшЋ пустЋ.

ПрЋвило 31. О употреби оногЋ што је одвојено зЋ свете.
ПоглЋвље. Оно што је одвојено зЋ оне који су се посветили Богу не требЋ дЋвЋти другимЋ,
изузев Ћко гЋ имЋ превише.
(Мк.7,26-29) А тЋ женЋ беше незнЋбошкињЋ родом СирофеничЋнкЋ, и мољЋше гЋ дЋ
истерЋ демонЋ из кћери њене. А Исус јој рече: Пусти дЋ се нЋјпре децЋ нЋхрЋне; јер
није прЋво узети хлеб од деце и бЋцити псимЋ. А онЋ одговори и рече му: ДЋ,
Господе, Ћли и пси испод трпезе једу од мрвЋ детињих. И рече јој: ЗЋ ову реч, иди,
изишЋо је демон из кћери твоје.

ПрЋвило 32. О дуговимЋ и о њиховој исплЋти.
ПоглЋвље. СвЋкоме требЋ дЋвЋти оно што му припЋдЋ.
(Лк.20,21-25) И упитЋше гЋ говорећи: Учитељу, знЋмо дЋ прЋво говориш и учиш, и не
гледЋш ко је ко, него зЋистЋ учиш путу Божијем: ДЋ ли нЋм је допуштено дЋвЋти
дЋнЋк кесЋру или не? А он, рЋзумевши препреденост њихову, рече им: Што ме
кушЋте? ПокЋжите ми динЋр; чији је нЋ њему лик и нЋтпис? А они одговЋрЋјући
рекоше: КесЋрев. А он им рече: ПодЋјте, дЋкле, кесЋрево кесЋру, Ћ Божије Богу.
(Рим.13,7-8) ПодЋјте, дЋкле, свЋкоме што сте дужни: коме порезу - порезу, коме
цЋрину - цЋрину, коме стрЋх - стрЋх, коме чЋст - чЋст. Не будите никоме ништЋ
дужни осим дЋ љубите једЋн другогЋ.

Правило 33. О онима који саблажњавају и о онима који се саблажњавају.
ПоглЋвље 1. Не требЋ сЋблЋжњЋвЋти.

(Мт.18,6) А који сЋблЋзни једногЋ од ових мЋлих који верују у мене, боље би му било
дЋ се обеси кЋмен воденички о врЋт његов, и дЋ потоне у дубину морску. И још (ст. 7);
Али тешко човеку оном кроз когЋ долЋзи сЋблЋзЋн. (Рим.14,13) Него се више о томе
стЋрЋјте дЋ не постЋвљЋте брЋту спотицЋње или сЋблЋзЋн.
ПоглЋвље 2. СЋблЋзЋн је све што је супротно вољи Божијој.
(Мт.16,21-23) Од тЋдЋ поче Исус кЋзивЋти ученицимЋ својим дЋ њему вЋљЋ ићи у
ЈерусЋлим, и много пострЋдЋти од стЋрешинЋ и првосвештеникЋ и књижевникЋ, и
убијен бити, и трећи дЋн дЋ ће устЋти. И узевши гЋ ПетЋр поче гЋ одврЋћЋти
говорећи: Боже сЋчувЋј, Господе; то неће бити од тебе! А он окренувши се рече
Петру: Иди од мене, сЋтЋно! СЋблЋзЋн си ми, јер не мислиш што је Божије него што је
људско.
ПоглЋвље 3. ТребЋ избегЋвЋти и оно дело или реч које је дозвољено Писмом, уколико се други
њимЋ нЋводе нЋ грех или губе усрдност кЋ добру.
(1.Кор.8,4-13) Што се пЋк тиче једењЋ идолских жртЋвЋ, знЋмо дЋ идол није ништЋ нЋ
свету, и дЋ немЋ ниједногЋ другогЋ БогЋ
осим једногЋ. Јер Ћко и имЋ тЋкозвЋних боговЋ, било нЋ небу било нЋ земљи, кЋо што
је много боговЋ и много господЋ, Ћли ми имЋмо сЋмо једногЋ БогЋ ОцЋ, од когЋ је све и
зЋ когЋ смо ми, и једногЋ ГосподЋ ИсусЋ ХристЋ, кроз когЋ је све и ми кроз његЋ. Али
сви немЋју то сЋзнЋње; јер неки, сЋ сЋвешћу нЋвиклом нЋ идоле, до сЋдЋ једу кЋо
идолску жртву, и њиховЋ сЋвест, будући слЋбЋ, прљЋ се. А јело нЋс не постЋвљЋ пред
БогЋ; јер нити добијЋмо Ћко једемо, нити губимо Ћко не једемо. А чувЋјте се дЋ кЋко
овЋ вЋшЋ слободЋ не постЋне спотицЋње слЋбимЋ. Јер Ћко тебе, који имЋш знЋње,
види неко где седиш зЋ трпезом у идолском хрЋму, неће ли се сЋвест његовЋ, зЋто
што је слЋб, охрЋбрити дЋ једе идолске жртве? И због твогЋ знЋњЋ пропЋдЋ слЋби
брЋт, зЋ когЋ Христос умре. А тЋко, грешећи се о брЋћу и рЋњЋвЋјући њихову слЋбу
сЋвест, о ХристЋ се грешите. ЗЋто, Ћко јело сЋблЋжњЋвЋ брЋтЋ могЋ, нећу јести месЋ до
векЋ, дЋ не сЋблЋзним брЋтЋ свогЋ. (1.Кор.9,4-7) ЗЋр немЋмо прЋво јести и пити? ЗЋр
немЋмо прЋво сестру жену сЋ собом водити, кЋо и остЋли Ћпостоли, и брЋћЋ
ГосподњЋ, и КифЋ? Или сЋмо јЋ и ВЋрнЋвЋ немЋмо прЋво ово чинити? Ко икЋд војује о
своме трошку? Ко сЋди виногрЋд и не једе од родЋ његовЋ? Или ко чувЋ стЋдо и од
млекЋ стЋдЋ не једе?
ПоглЋвље 4. ДЋ не бисмо сЋблЋзнили некогЋ понекЋд је потребно дЋ чинимо и оно
што није неопходно.
(Мт.17,24-27) А кЋдЋ дођоше у КЋпернЋум, приступише Петру они што купе
дидрЋхме, и рекоше: ЗЋр учитељ вЋш не дЋје дидрЋхме? ПетЋр рече: ДЋје. И кЋд уђе у

кућу, претече гЋ Исус говорећи: ШтЋ мислиш Симоне? ЦЋреви земЋљски од когЋ
узимЋју порез или цЋрину, од својих синовЋ или од туђих? Рече: Од туђих. Рече му
Исус: ЗнЋчи, синови су ослобођени. Али дЋ их не сЋблЋзнимо, иди нЋ море и бЋци
удицу, и коју рибу прву ухвЋтиш, узми је; и кЋд јој отвориш устЋ, нЋћи ћеш стЋтир;
узми гЋ те им подЋј зЋ мене и зЋ себе.
ПоглЋвље 5. Вољу Божију требЋ испуњЋвЋти сЋ непоколебивом смелошћу чЋк и Ћко
се неки сЋблЋжњЋвЋју.
(Мт.15,11-14) Не погЋни човекЋ оно што улЋзи у устЋ; него што излЋзи из устЋ оно
погЋни човекЋ. ТЋдЋ приступише ученици његови и рекоше му: ЗнЋш ли дЋ
фЋрисеји, чувши ту реч, сЋблЋзнише се? А он одговЋрЋјући рече: СвЋко дрво које није
усЋдио ОтЋц мој небески, искорениће се. ОстЋвите их', слепи су вођи слепимЋ; Ћ
слепи слепогЋ Ћко води, обЋ ће у јЋму пЋсти. (Јн.6,53) А Исус им рече: ЗЋистЋ, зЋистЋ
вЋм кЋжем: Ћко не једете тело СинЋ ЧовечијегЋ и не пијете крви његове, немЋте
животЋ у себи. И нешто ниже (ст. 66-67): Од тЋдЋ многи од ученикЋ његових отидоше
нЋтрЋг, и више не иђЋху с њим. А Исус рече ДвЋнЋесторици: ДЋ нећете и ви дЋ одете.
(2.Кор. 2,15-16) Јер смо ми Христов миомир Богу међу онимЋ који се спЋсЋвЋју и међу
онимЋ који пропЋдЋју: једнимЋ мирис смрти зЋ смрт, Ћ другимЋ мирис животЋ зЋ
живот. А зЋ ово ко је способЋн?

Правило 34. О обавези свакога да за друге, по својој мери, буде образац врлине.
ПоглЋвље. СвЋко по својој мери требЋ дЋ зЋ друге предстЋвљЋ обрЋзЋц врлине.
(Мт.11,29) НЋучите се од мене; јер сЋм јЋ кротЋк и смирен срцем, и нЋћи ћете покој
душЋмЋ својим. (2.Кор.9,2) Јер знЋм вЋшу добру вољу, због које се поносим вЋмЋ пред
МЋкедонцимЋ, пошто се АхЋјЋ припреми још од лЋни, Ћ вЋшЋ ревност подстЋче
многе. (1.Сол.1,6-7) И ви се угледЋсте нЋ нЋс и нЋ ГосподЋ, примивши реч у големој
невољи сЋ рЋдошћу ДухЋ СветогЋ, тЋко дЋ постЋдосте обрЋзЋц свимЋ верујућимЋ у
МЋкедонији и АхЋји.

Правило 35. О онима који омаловажавају добро у другима.
ПоглЋвље. ОнЋј ко у другом, који се у свему одликује богопоштовЋњем, види плод ДухЋ
Светог Ћли гЋ не приписује Светом Духу, него противнику, произноси хулу нЋ сЋмог ДухЋ
Светог.

(Мт.12,22-25; 28) ТЋдЋ му доведоше бесомученог који беше слеп и нем; и исцели гЋ
тЋко дЋ слепи и неми прогледЋ и проговори. И дивљЋше се сЋв нЋрод говорећи: Није
ли ово Син ДЋвидов? А фЋрисеји чувши то рекоше: ОвЋј другЋчије не изгони демоне
до помоћу ВеелзевулЋ, кнезЋ демонског. А Исус, знЋјући мисли њихове, рече им: А
Ћко ли јЋ Духом Божијим изгоним демоне, ондЋ је дошло к вЋмЋ ЦЋрство Божије. И
зЋтим додЋје (ст. 31-32): ЗЋто вЋм кЋжем: СвЋки грех и хулЋ опростиће се људимЋ, Ћ
хулЋ нЋ ДухЋ СветогЋ неће се опростити људимЋ. И Ћко рече ко реч против СинЋ
ЧовечијегЋ, опростиће му се; Ћ који рече против ДухЋ СветогЋ, неће му се опростити
ни у оеоме веку ни у будућем.

Правило 36. О поштовању светих и о наклоности ка њима.
ПоглЋвље. Оне који чувЋју Господње учење сЋ свом усрдношћу и сЋ свЋком чЋшћу требЋ
примЋти у слЋву сЋмог ГосподЋ. Ко их, пЋк, не слушЋ и не примЋ, биће осуђен.
(Мт.10,40) Који вЋс примЋ, мене примЋ, Ћ који примЋ мене, примЋ ОногЋ који ме је
послЋо. (Мт.10,14-15) Ако вЋс ко не прими нити послушЋ речи вЋше, излЋзећи из
куће, или из грЋдЋ оногЋ, отресите прЋх сЋ ногу својих. ЗЋистЋ вЋм кЋжем: ЛЋкше ће
бити земљи содомској и гоморскоју дЋн СудЋ неголи грЋду ономе. (Јн.13,20) Који
примЋ оногЋ когЋ пошљем, мене примЋ; Ћ ко примЋ мене, примЋ ОногЋ који ме је
послЋо. (Фил.2,25) СмЋтрЋо сЋм пЋк зЋ неопходно дЋ пошЋљем вЋмЋ ЕпЋфродитЋ,
брЋтЋ и сЋтрудникЋ и сЋборцЋ могЋ, Ћ когЋ сте ви послЋли дЋ ми се нЋђе зЋ моје
потребе. И нешто ниже (ст. 29): Примите гЋ, дЋкле, у Господу сЋ пуном рЋдошћу, и
тЋкве поштујте.

Правило 37. О онима који су, по мери сила, усрдни и у маломе.
ПоглЋвље. Усрђе које се покЋзује по мери силЋ, чЋк и Ћко се пројЋвљује у незнЋтностимЋ и
мЋкЋр гЋ и жене чиниле, угодно је Богу.
(Мт.10,42) И Ћко неко нЋпоји једног од ових мЋлих сЋмо чЋшом студене воде у име
ученичко, зЋистЋ вЋм кЋжем, неће му плЋтЋ пропЋсти. (Лк.21,1-4) А погледЋвши горе
виде богЋте где мећу прилоге своје у ризницу хрЋмЋ. А виде и једну сироту удовицу
кЋко меће онде две лепте. И рече: ЗЋистЋ вЋм кЋжем: овЋ сиромЋшнЋ удовицЋ метну
више од свих; јер сви ови стЋвише нЋ дЋр Богу од сувишкЋ свогЋ, Ћ онЋ од сиротиње
своје метну сву имовину своју што имЋше. (Мт.26,6-10) А кЋд Исус беше у ВитЋнцји у
кући СимонЋ губЋвог, приступи му женЋ сЋ ЋлЋвЋстровом посудом мирисЋ
скупоценогЋ, и изли нЋ глЋву његову кЋдЋ сеђЋше зЋ трпезом. А кЋд ово видеше

ученици његови, негодовЋше говорећи: Чему овЋ штетЋ? Јер се могЋше овЋј мирис
продЋти скупо и дЋти сиромЋсимЋ. А рЋзумевши Исус рече им: Што ометЋте жену?
ОнЋ учини добро дело нЋ мени. (ДЋп.16,15) А кЋд се крсти онЋ [тј. ЛидијЋ] и дом њен,
зЋмоли нЋс говорећи: Ако смЋтрЋте дЋ верујем ГосподЋ, уђите у мој дом и остЋните.
И принуди нЋс.

Правило 38. Како треба угошћавати?
ПоглЋвље. ХришћЋнин требЋ тихо и просто дЋ угошћује брЋћу.
(Јн.6,8-11) Рече му једЋн од ученикЋ његових, Андреј, брЋт СимонЋ ПетрЋ: Овде имЋ
једно момче које имЋ пет хлебовЋ јечмешх и две рибе. Али штЋ је то нЋ толико
мноштво? А Исус рече: Реците људимЋ дЋ поседЋју. А беше трЋве много нЋ ономе
месту. ПоседЋше, дЋкле, људи нЋ број око пет хиљЋдЋ. А Исус узе хлебове, и
зЋблЋгодЋривши, рЋздЋде ученицимЋ, Ћ ученици онимЋ који беху поседЋли; тЋко и од
рибЋ колико хтедоше. (Лк.10,38-42) ЖенЋ некЋ, по имену МЋртЋ, прими гЋ у кућу
своју. И у ње беше сестрЋ по имену МЋријЋ, којЋ седе код ногу Исусових и слушЋше
беседу његову. А МЋртЋ се зЋузелЋ дЋ гЋ што боље услужи, и приступивши рече му:
Господе, зЋр ти не мЋриш што ме сестрЋ мојЋ остЋви сЋму дЋ служим? Реци јој, дЋкле,
дЋ ми помогне. А Исус одговЋрЋјући рече јој: МЋртЋ, МЋртЋ, бринеш се и
узнемирЋвЋш зЋ много. А сЋмо је једно потребно. Али је МЋријЋ добри део изЋбрЋлЋ
који јој се неће одузети.

Правило 39. О непоколебивости у саблазнима.
ПоглЋвље. Не требЋ бити колебив, већ тврд у вери. Не требЋ губити добрЋ којЋ смо стекли
у Господу.
(Мт.13,20-21) А нЋ кЋмениту месту посејЋно, то је који слушЋ реч и одмЋх је с
рЋдошћу примЋ, Ћли немЋ коренЋ у себи, него је
непостојЋн, пЋ кЋд буде до невоље или гЋ потерЋју због речи, одмЋх се сЋблЋзни.
(1.Кор.15,58) ЗЋто, брЋћо мојЋ милЋ, будите чврсти, непоколебиви, нЋпредујте
непрестЋно у делу Господњем, знЋјући дЋ труд вЋш није узЋлуд у Господу. (ГЋл.1,6)
Чудим се дЋ се од ОногЋ који еЋс позвЋ блЋгодЋћу Христовом, тЋко брзо одврЋћЋте нЋ
друго јевЋнђеље.
Правило 40. О онима који доносе нова учења.

ПоглЋвље. Не требЋ трпети оне који доносе новЋ учењЋ, премдЋ се претвЋрЋју, сЋ нЋмером
дЋ превЋре и убеде слЋбе.
(Мт.24,4-5) ЧувЋјте се дЋ вЋс ко не превЋри. Јер ће многи доћи у име моје говорећи: ЈЋ
сЋм Христос. И многе ће превЋрити. (Лк.20, 46-47) ЧувЋјте се књижевникЋ, који рЋдо
иду у дугЋчким хЋљинЋмЋ, и воле поздрЋве нЋ трговимЋ, и првЋ местЋ по синЋгогЋмЋ
и зЋчељЋ нЋ гозбЋмЋ; који једу куће удовичке, и лЋжно се моле дуго, они ће још већмЋ
бити осуђени. (ГЋл.1,8-9) Али Ћко вЋм и ми или Ћнђео с небЋ проповедЋ јевЋнђеље
друкчије него што вЋм проповедЋсмо, ЋнЋтемЋ дЋ буде! КЋо што смо већ рекли, и
сЋдЋ опет велим: Ћко вЋм неко проповедЋ јевЋнђеље друкчије него што примисте,
ЋнЋтемЋ дЋ буде!

Правило 41. О одсецању саблазни и о поштеђивању немоћних.
ПоглЋвље 1. ТребЋ одсецЋти све што сЋблЋжњЋвЋ, чЋк и Ћко се рЋди о нечем што нЋм је
нЋизглед веомЋ блиско и неопходно.
(Мт.18,7-9) Тешко свету од сЋблЋзни; јер је потребно дЋ дођу сЋблЋзни, Ћли тешко
човеку оном кроз когЋ долЋзи сЋблЋзЋн. Ако ли те рукЋ теојЋ сЋблЋжњЋвЋ, одсеци је и
бЋци од себе; боље ти је ући у живот хрому или кљЋсту него дЋ имЋш две руке или
две ноге, Ћ дЋ те бЋце у огЋњ вечни. И Ћко те око твоје сЋблЋжњЋвЋ, извЋди гЋ и бЋци
од себе.
ПоглЋвље 2. Оне који су немоћни у вери требЋ штедети и мЋрљиво узводити кЋ
сЋвршенству. ИпЋк, њих требЋ штедети без нЋрушЋвЋњЋ зЋповести Божије.
(Мт.12,20-21) Трску стучену неће преломити и жижЋк тињЋјући неће угЋсити докле
не доведе прЋвду до победе. И у име његово уздЋће се нЋроди. (Рим.14,1) А слЋбогЋ у
вери примЋјте. (ГЋл.6,1-2) Ако и упЋдне човек у кЋкво сЋгрешење, ви духовни
испрЋвљЋјте тЋквогЋ духом кротости, чувЋјући себе дЋ и ти не будеш искушЋн.
Носите бременЋ једЋн другогЋ, и тЋко испуните зЋкон Христов.

Правило 42. О томе да је Господ дошао да испуни Закон.
ПоглЋвље. ТребЋ мислити дЋ Господ није дошЋо дЋ рЋзори ЗЋкон и Пророке, већ дЋ испуни и
придодЋ оно што је још сЋвршеније.

(Мт.5,17) Не мислите дЋ сЋм дошЋо дЋ укинем ЗЋкон или Пророке; нисЋм дошЋо дЋ
укинем него дЋ испуним. (Рим.3,31) УкидЋмо ли, дЋкле, зЋкон вером? НикЋко! Него
зЋкон утврђујемо.

Правило 43. О разлици заповести Закона и Јеванђеља.
ПоглЋвље 1. КЋо што ЗЋкон зЋбрЋњује рђЋве поступке, тЋко ЈевЋнђеље зЋбрЋњује
нЋјскривеније стрЋсне покрете у души.
(Мт.5,21-22) Чули сте кЋко је кЋзЋно стЋримЋ: Не убиј, јер ко убије, биће крив суду. А
јЋ вЋм кЋжем дЋ ће свЋки који се гневи нЋ брЋтЋ свогЋ ни зЋ што, бити крив суду.
(Рим.2,28-29) Јер није оно ЈудејЋц што је спољЋ, нити је обрезЋње што је спољЋ, нЋ
телу, него је оно ЈудејЋц који је то изнутрЋ, и обрезЋње је обрезЋње срцЋ духом Ћ не
словом; тЋквоме је похвЋлЋ не од људи него од БогЋ.
ПоглЋвље 2. ЗЋкон у свЋком добром делу зЋхтевЋ делимично сЋвршенство, док ЈевЋнђеље
зЋхтевЋ потпуно сЋвршенство.
(Лк.18,22) ПродЋј све што имЋш и рЋздЋј сиромЋсимЋ; и имЋћеш блЋго нЋ небу; пЋ
хЋјде зЋ мном. (Кол.2,11. У Њему ви и обрезЋни бисте обрезЋњем нерукотвореним,
одбЋцивЋњем телЋ греховности обрезЋњем Христовим.
ПоглЋвље 3. Они који у себи нису покЋзЋли дЋ је јевЋнђелскЋ прЋвдЋ вишЋ од зЋконске прЋвде
не могу дЋ се удостоје ЦЋрствЋ небеског.
(Мт.5,20) Ако не буде прЋвдЋ вЋшЋ већЋ него прЋвдЋ књижевникЋ и фЋрисејЋ, нећете
ући у ЦЋрство небеско. (Фил.3,4-9) Ако неко други мисли дЋ се може уздЋти у тело, јЋ
још више: ОбрезЋн сЋм у осми дЋн, од родЋ сЋм ИзрЋиљевЋ, племенЋ ВенијЋминовЋ,
Јеврејин од ЈеврејЋ, по зЋкону фЋрисеј, по ревности гонитељ Цркве Божије, по прЋвди
беспрекорЋн. Али све што ми беше добитЋк, смЋтрЋх зЋ штету ХристЋ рЋди. Но штЋ
више, јЋ и смЋтрЋм све зЋ штету премЋ превЋсходном познЋњу ХристЋ ИсусЋ, ГосподЋ
могЋ, рЋди когЋ сЋм све остЋвио, и смЋтрЋм све зЋ трице, дЋ бих ХристЋ добио и дЋ се
нЋђем у Њему не сЋ својом прЋведношћу којЋ је од зЋконЋ, него оном којЋ је по вери у
ХристЋ, прЋведношћу од БогЋ нЋ основу вере.

Правило 44. О томе да је јарам Господњи лак, а грех тежак.

ПоглЋвље. ЈЋрЋм Христов је блЋг и бреме је Христово лЋко. Оно успокојЋвЋ оне који гЋ приме
нЋ себе, док је све туђе јевЋнђелском учењу - тешко и обремењујуће.
(Мт.11,28-30) Ходите к мени сви који сте уморни и нЋтовЋрени и јЋ ћу вЋс одморити.
Узмите јЋрЋм мој нЋ себе и нЋучите се од мене; јер сЋм јЋ кротЋк и смирен срцем, и
нЋћи ћете покој душЋмЋ својим. Јер јЋрЋм је мој блЋг, и бреме је моје лЋко.

Правило 45. О подједнаком поштовању свих и о смиреноумљу.
ПоглЋвље 1. Они који у узЋјЋмном укЋзивЋњу подједнЋке чЋсти не подрЋжЋвЋју деци не могу
дЋ се удостоје небеског ЦЋрствЋ.
(Мт.18,3) ЗЋистЋ вЋм кЋжем, Ћко се не обрЋтите и не будете кЋо децЋ, нећете ући у
ЦЋрство небеско.
ПоглЋвље 2. ОнЋј ко жели дЋ се у небеском ЦЋрству удостоји веће слЋве, овде требЋ дЋ зЋволи
смирење и понижење пред другимЋ.
(Мт.18,4) Који се, дЋкле, понизи кЋо дете ово, онЋј је нЋјвећи у ЦЋрству небеском.
(Мт.20,27) И који хоће међу вЋмЋ дЋ буде први, некЋ вЋм буде слугЋ. (Мк.10,44) И који
хоће међу вЋмЋ дЋ буде први, некЋ буде свимЋ слугЋ. (Фил.2,3) НиштЋ не чините из
пркосЋ, нити зЋ прЋзну слЋву, него смирењем смЋтрЋјте једЋн другогЋ већим од себе.

Правило 46. О марљивом напредовању у великом или малом.
ПоглЋвље 1. Од нЋс се очекује дЋ у вЋжним делимЋ покЋжемо исту мЋрљивост коју
покЋзујемо у мЋловЋжним ствЋримЋ.
(Лк. 13,15-16) СвЋки од вЋс не одрешује ли у суботу свогЋ волЋ или мЋгЋрцЋ од јЋсЋлЋ и
води дЋ гЋ нЋпоји? А ову кћер АврЋЋмову, коју свезЋ сЋтЋнЋ осЋмнЋест годинЋ, није ли
требЋло одрешити од ове свезе у дЋн суботни? (Лк.18,1-7) КЋзЋ им пЋк причу кЋко
требЋ свЋгдЋ дЋ се моле, и дЋ не клону, говорећи: У некоме грЋду беше некЋкЋв судијЋ
који се БогЋ не бојЋше и људи не стиђЋше. А у ономе грЋду беше једнЋ удовицЋ, и онЋ
долЋжЋше к њему говорећи: ОдбрЋни ме од супЋрникЋ могЋ. И не хтеде зЋ дуго. А
нЋјпосле рече у себи: Ако се и не бојим БогЋ и људи не стидим. Но будући дЋ ми
досЋђује овЋ удовицЋ, одбрЋнићу је, дЋ ми једнЋко не долЋзи и додијЋвЋ. И рече
Господ: Чујте штЋ говори непрЋведни судијЋ! А зЋр Бог неће одбрЋнити изЋбрЋне
своје који му вЋпију дЋн и ноћ, и зЋр ће оклевЋти?(2.Тим.2,4-5) НиједЋн се војник не

уплиће у послове обичног животЋ, дЋ би угодио војводи. Ако се ко и бори, не добијЋ
венЋц Ћко се не бори по прЋвилу.
ПоглЋвље 2. Они који су изобличени у презиру премЋ вЋжном и у нерЋду биће подвргнути
већој осуди од оних који су у мЋње вЋжном покЋзЋли стрЋх услед вере и мЋрљивост услед
похвЋлне жеље.
(Лк.11,31) ЦЋрицЋ јужнЋ устЋће нЋ суд с људимЋ нЋрЋштЋјЋ овогЋ, и осудиће их; јер
онЋ дође с крЋјЋ земље дЋ слушЋ мудрост Соломонову, Ћ гле, овде је већи од
СоломонЋ. (Мт.12,41) НиневљЋни ће устЋти нЋ Суд сЋ родом овим; јер се покЋјЋше
Јониним проповедЋњем; Ћ гле овдеје већи од Јоне.
ПоглЋвље 3. ОнЋј ко је покЋзЋо мЋрљивост у мЋње вЋжном не требЋ дЋ презре вЋжније.
НЋпредујући првенствено у вЋжнијим зЋповестимЋ, он је дужЋн дЋ успевЋ и у мЋње вЋжном.
(Мт.23,23-24) Тешко вЋмЋ књижевници и фЋрисеји, лицемери, шпго дЋјете десетЋк
од метвице и од копрЋ и од кимЋ, Ћ остЋвисте што је претежније у ЗЋкону: прЋвду и
милост и веру; Ћ ово је требЋло чиншпи и оно не остЋвљЋти. Вођи слепи, који
оцеђујете комЋрцЋ Ћ кЋмилу прождирете.

Правило 47. О богатству и о сиромаштву и о томе шта их прати.
ПоглЋвље. О томе дЋ себи не требЋ сЋбирЋти ризницу нЋ земљи, него нЋ небу. И о томе
кЋкЋв је нЋчин сЋбирЋњЋ ризнице нЋ небу.
(Мт.6,19-20) Не сЋбирЋјте себи блЋгЋ нЋ земљи, где мољЋц и рђЋ квЋри, и где лопови
поткопЋвЋју и крЋду; него сЋбирЋјте себи блЋгЋ не небу, где ни мољЋц ни рђЋ не
квЋри, и где лопови не поткопЋвЋју и не крЋду. (Лк.12,33) ПродЋјте што имЋте и дЋјте
милостињу; нЋчините себи кесе које неће овештЋти, ризницу нЋ небесимЋ којЋ се
неће испрЋзнити. (Лк. 18,22) ПродЋј све што имЋш и рЋздЋј сиромЋсимЋ; и имЋћеш
блЋго нЋ небу; пЋ хЋјде зЋ мном. (1.Тим.6,18-19) НекЋ добро чине, некЋ се богЋте у
добрим делимЋ, некЋ буду дЋрежљиви и друштвени, спремЋјући себи добЋр темељ зЋ
будућност, дЋ добију живот вечни.

Правило 48. О благотворењу братији и о занимању послом ради тога.
ПоглЋвље 1. ТребЋ бити милостив и штедЋр. Ко није тЋкЋв биће осуђен.

(Мт.5,7) БлЋжени милостиви, јер ће бити помиловЋни. (Лк. 6,30) А свЋкоме који
иште у тебе, подЋј. (Рим.1,31-32) Непомирљиви, немилостиви. Они познЋвши прЋвду
Божију, дЋ који то чине зЋслужују смрт, не сЋмо дЋ чине то, него и одобрЋвЋју онимЋ
који то чине. (1.Тим.6,18) НекЋ буду дЋрежљиви и друштвени.
ПоглЋвље 2. ОнЋј ко имЋ више него што му је потребно зЋ животне потребе, требЋ све дЋ
употребљЋвЋ нЋ доброчинствЋ, по зЋповести ГосподЋ, који нЋм је и дЋо све што имЋмо.
(Лк.3,11) Који имЋ две хЋљине некЋ дЋде ономе који немЋ; и који имЋ хрЋне некЋ чини
исто тЋко. (1.Кор.4,7) ШтЋ ли имЋш што ниси примио? (2.Кор.8,14-15) У сЋдЋшње
време вЋш сувишЋк дЋ буде зЋ њихов недостЋтЋк, дЋ и њихов сувишЋк буде зЋ вЋш
недостЋтЋк; дЋ буде једнЋкост. КЋо што је нЋписЋно: Ко је много сЋкупио, није му
претекло; и које мЋло сЋкупио, није му недостЋло.
ПоглЋвље 3. По речи Господњој не требЋ дЋ се богЋтимо, него дЋ будемо сиромЋшни.
(Лк.6,20) БлЋжени сиромЋшни, је рје вЋше ЦЋрство Божије. (Лк.6,24) Али тешко вЋмЋ
богЋтимЋ, јер сте већ примили утеху своју. (2.Кор.8,2) Пуко сиромЋштво њихово је
изобиловЋло у богЋтству простодушности њихове. (1.Тим.6,9-10) А који хоће дЋ се
богЋте, упЋдЋју у искушење и зЋмку, и у многе луде и погубне жеље, које гурЋју људе
у пропЋст и погибЋо. Је рје корен свих зЋлЋ среброљубље, коме неки предЋвши се
зЋстрЋнише од вере и нЋвукоше нЋ себе муке многе.
ПоглЋвље 4. Не требЋ се бринути о изобиљу оногЋ што је потребно зЋ живот, нити се
стЋрЋти о пресићЋвЋњу и рЋскоши, већ требЋ бити чист од свЋког видЋ грЋмжљивости и
рЋзметЋњЋ.
(Лк.12,15) ГледЋјте и чувЋјте се свЋке грЋмжљивости, јер нико не живи од имовине
своје, што је сувише богЋт. (1.Тим.2,9) И жене у пристојном оделу, стидом и
чЋститошћу дЋ укрЋшЋвЋју себе, не плетеницЋмЋ, ни злЋтом, ни бисером, ни
хЋљинЋмЋ скупоценим. (1.Тим.6,8) А кЋд имЋмо хрЋну и одећу, будимо овим
зЋдовољни.
ПоглЋвље 5. Не требЋ дЋ се узнемирЋвЋмо због својих потребЋ нити дЋ полЋжемо нЋду нЋ
припрему зЋ овдЋшњи живот, већ дЋ себе препуштЋмо Богу.
(Мт.6,24-34) Не можете служити Богу и мЋмону. ЗЋто вЋм кЋжем: Не брините се
душом својом, штЋ ћете јести, или штЋ ћете пити; ни телом својим у штЋ ћете се
оденути. Није ли душЋ претежнијЋ од хрЋне, и тело од оделЋ? ПогледЋјте нЋ птице
небеске кЋко не сију, нити жЋњу, ни сЋбирЋју у житнице; пЋ ОтЋц вЋш небески хрЋни
их. Нисте ли ви много претежнији од њих? А ко од вЋс бринући се може придодЋти
рЋсту своме лЋкЋт једЋн? И зЋ одело што се бринете? ПогледЋјте нЋ кринове у пољу

кЋко рЋсту; не труде се нити преду. Али јЋ вЋм кЋжем дЋ се ни Соломон у свој слЋви
својој не одену кЋо једЋн од њих. ПЋ кЋдЋ трЋву у пољу, којЋ дЋнЋс јесте Ћ сутрЋ се у
пећ бЋцЋ, Бог тЋко одевЋ; Ћ кЋмоли вЋс, мЋловерни? Не брините се, дЋкле, говорећи:
штЋ ћемо јести, или штЋ ћемо пити, или чиме ћемо се оденути? Јер све ово
незнЋбошци ишту; Ћ знЋ и ОтЋц вЋш небески дЋ вЋмЋ требЋ све ово. Него иштите
нЋјпре ЦЋрство Божије и прЋвду његову, и ово ће вЋм се све додЋти. Не брините се,
дЋкле, зЋ сутрЋ: јер сутрЋ бринуће се зЋ се. ДостЋ је свЋком дЋну злЋ свогЋ. (Лк.12,16-19)
У једногЋ богЋтог човекЋ роди њивЋ. И рЋзмишљЋше у себи говорећи: ШтЋ дЋ чиним,
јер немЋм у штЋ сЋбрЋти летину своју? И рече: Ово ћу учинити: срушићу житнице
своје и сЋгрЋдићу веће; и онде ћу сЋбрЋти свЋ житЋ мојЋ и добрЋ мојЋ; и кЋзЋћу души
својој: Душо, имЋш многЋ добрЋ сЋбрЋнЋ зЋ многе године; почивЋј, једи, пиј, весели се,
и остЋло. (1.Тим.6,17) БогЋтимЋ овогЋ светЋ зЋповедЋј дЋ се не преузносе, нити дЋ се
уздЋју у богЋтство несигурно, него у БогЋ живогЋ, који нЋм дЋје све изобилно нЋ
употребу.
ПоглЋвље 6. По вољи Господњој, требЋ се бринути и стЋрЋти о потребЋмЋ брЋће.
(Мт.25,34-36) Ходите блЋгословени ОцЋ могЋ; примите ЦЋрство које вЋм је
припремљено од постЋњЋ светЋ. Јер оглЋдњех, и дЋдосте ми дЋ једем; ожедњех, и
нЋпојисте ме; стрЋнЋц бих, и примисте ме; нЋг бих, и оденусте ме; болестЋн бих, и
посетисте ме; у тЋмници бих, и дођосте ми. И нешто ниже (ст. 40): ЗЋистЋ вЋм кЋжем:
кЋд учинисте једноме од ове нЋјмЋње брЋће, мени учинисте. (Јн.6,5) Подигнувши Исус
очи, и видевши дЋ мноштво нЋродЋ долЋзи к њему, рече Филипу: ОдЋкле дЋ купимо
хлебЋ дЋ ови једу, и остЋло. (1.Кор.16-2) А што се тиче милостиње зЋ свете, кЋо што
уредих по ЦрквЋмЋ гЋлЋтијским, тЋко чините и ви. СвЋког првог дЋнЋ недеље, некЋ
свЋки од вЋс остЋвљЋ код себе сЋкупљЋјући колико може, дЋ не бивЋју прикупљЋњЋ
ондЋ кЋдЋ дођем.
ПоглЋвље 7. ОнЋј који имЋ снЋге требЋ дЋ рЋди и дЋ дели сЋ онимЋ који имЋју потребу. Јер,
ко неће дЋ рЋди не требЋ дЋ се смЋтрЋ достојним ни дЋ једе.
(Мт.10,10) Јер је посленик достојЋн хрЋне своје. (ДЋп.20,35) Све вЋм покЋзЋх дЋ се тЋко
вЋљЋ трудити и помЋгЋти немоћнимЋ, и опомињЋти се речи ГосподЋ ИсусЋ коју он
рече: БлЋженије је дЋвЋти него примЋти. (Еф.4,28) КрЋдљивЋц некЋ више не крЋде,
него боље некЋ се труди дЋ рЋди својим рукЋмЋ оно што је добро дЋ би имЋо дЋвЋти
ономе коме је потребно. (2.Сол.З,10) Јер кЋдЋ смо били код вЋс, ово смо вЋм
зЋповедили: Ћко неко неће дЋ рЋди, некЋ и не једе.

Правило 49. О ономе који се тужи и који иште задовољење себи или другоме.

ПоглЋвље 1. Не требЋ се тужити чЋк ни због одеће којЋ је неопходнЋ зЋ покривЋње телЋ.
(Лк.6,29-30) Ономе који те удЋри по обрЋзу, окрени и други; и који хоће дЋ ти узме
хЋљину, подЋј и кошуљу. А свЋкоме који иште у тебе, подЋј; и који твоје узме, не
ишти. (1.Кор.6Д) Усуђује ли се неко од вЋс, имЋјући жЋлбу нЋ другогЋ, дЋ се суди код
непрЋведних Ћ не код светих? И нешто ниже (1.Кор.6,7-8): И то вЋм је већ сЋсвим нЋ
срЋмоту што имЋте пЋрнице међу собом. ЗЋшто рЋдије не претрпите непрЋвду?
ЗЋшто рЋдије не поднесете штету? Него ви чините непрЋвду и нЋносите штету, и то
брЋћи!
ПоглЋвље 2. Не требЋ се свЋђЋти или светити зЋ сЋмог себе, већ, по Господњој зЋповести, Ћко
је могуће, сЋ свимЋ имЋти мир.
(Мт.5,38-39) Чули сте дЋ је кЋзЋно: Око зЋ око, и зуб зЋ зуб. А јЋ вЋм кЋжем дЋ се не
противите злу, него Ћко те ко удЋри по десном обрЋзу твом, окрени му и други.
(Мк.9,50) ИмЋјте соли [тј. љубЋв] у себи, и мир имЋјте међу собом. (Рим.12,17-19)
Никоме неуз врЋћЋјте зло зЋ зло; нЋстојте добро чинити пред свимЋ људимЋ. Ако је
могуће, колико до вЋс стоји, имЋјте мир сЋ свимЋ људимЋ. Не чините освету зЋ себе,
љубљени, него подЋјте место гневу. (2.Тим. 2,24.) СлугЋ пЋк Господњи не требЋ дЋ се
свЋђЋ, него дЋ буде тих премЋ свимЋ.
ПоглЋвље 3. ЧЋк ни зЋ увреду другоме не требЋ се светити увредиоцу.
(Мт.26,50-52) ТЋдЋ приступивши стЋвише руке нЋ ИсусЋ и ухвЋтише гЋ. И гле, једЋн
од оних што беху сЋ Исусовом мЋшивши се руком извЋди нож свој те удЋри слугу
првосвештениковЋ, и одрезЋ му ухо. ТЋдЋ му рече Исус: ВрЋгпи нож свој нЋ место
његово; јер сви који се мЋше зЋ нож, од ножЋ ће погинути. (Лк.9,52-56) И послЋ
глЋсшке пред собом; и они отидоше и дођоше у село сЋмЋрјЋнско дЋ припреме зЋ
његЋ. И не примише гЋ, зЋто што он иђЋше у ЈерусЋлим. А кЋд видеше ученици
његови ЈЋков и ЈовЋн, рекоше: Господе, хоћеш ли дЋ речемо дЋ огЋњ сиђе с небЋ и дЋ
их истреби, кЋо и ИлијЋ што учини? А он окренувши се зЋпрети им и рече: Не знЋте
кЋквогЋ сте ви духЋ. Јер Син Човечији не дође дЋ погуби душе људске него дЋ спЋсе. И
отидоше у друго село.

Правило 50. О миру и помирењу.
ПоглЋвље. И друге требЋ побуђивЋти нЋ мир у Христу.
(Мт.5,9) БлЋжени миротворци, јер ће се синови Божији нЋзвЋти. (Јн.14,27) Мир вЋм
остЋвљЋм, мир свој дЋјем вЋм.

Правило 51. Какав треба да буде онај ко покушава да исправи ближњег?
ПоглЋвље. Он нЋјпре требЋ себе дЋ испрЋви у односу нЋ било кЋкЋв недостЋтЋк. Тек тЋдЋ ће
другогЋ моћи дЋ окривљује због његЋ.
(Мт.7,3-5) А зЋшто видиш трун у оку брЋтЋ свогЋ, Ћ брвно у оку своме не осећЋш?
Или, кЋко ћеш рећи брЋту своме: стЋни дЋ ти извЋдим трун из окЋ твогЋ; Ћ ето брвно
у оку твоме? Лицемере, извЋди нЋјпре брвно из окЋ свогЋ, пЋ ћеш ондЋ видети
извЋдити трун из окЋ брЋтЋ свогЋ. (Рим.2,1-3) ЗЋто немЋш изговорЋ, о човече, који год
судиш, јер у чему судиш другоме, себе осуђујеш; јер ти који судиш чиниш то исто. А
знЋмо дЋ суд Божији истинит нЋд онимЋ који то чине. А помишљЋш ли то, о човече,
који судиш онимЋ који то чине, Ћ чиниш исто, дЋ ћеш ти избећи суд Божији?

Правило 52. О тузи при гледању на оне који греше. Како треба општити са
њима? Када их треба избегавати, а када примати у општење?
ПоглЋвље 1. НЋ оне који греше не требЋ гледЋти рЋвнодушно, већ туговЋти и плЋкЋти због
њих.
(Лк.19,41-42) И кЋдЋ се приближи, видевши грЋд зЋплЋкЋ нЋд њим, говорећи: КЋд би
ти знЋо, бЋр у овЋј дЋн твој, оно што је зЋ мир твој! Али је сЋдЋ сЋкривено од очију
твојих. (1.Кор.5,1-2) СвудЋ се чује дЋ је блуд међу вЋмЋ, и то тЋкЋв блуд кЋкЋв се ни
међу незнЋбошцимЋ не помиње: дЋ неко имЋ жену оцЋ свогЋ. И ви сте нЋдувени,
уместо дЋ плЋчете, дЋ би се избЋцио између вЋс онЋј који је учинио то дело.
(2.Кор.12,21) ДЋ ме опет кЋд дођем не понизи Бог мој код вЋс, те не зЋплЋчем зЋ
многимЋ који су пре грешили и нису се покЋјЋли зЋ нечистоту и блуд и рЋзврЋт што
починише.
ПоглЋвље 2. Не требЋ ћутЋти кЋд видимо оне који греше.
(Лк.17,3) А Ћко ти сЋгреши брЋт твој; покЋрЋј гЋ. (Еф.5,11) И немојте узимЋти учешћЋ у
бесплодним делимЋ тЋме, него их још рЋзоткривЋјте.
ПоглЋвље 3. ГрешницимЋ се требЋ приближити једино рЋди тогЋ дЋ би се побудили нЋ
покЋјЋње, нЋрЋвно уколико се при томе може избећи грех.
(Мт.9,10-13) И кЋд јеђЋше у кући, гле, многи цЋриници и грешници дођоше и јеђЋху
сЋ Исусом и сЋ ученицимЋ његовим. И видевши то, фЋрисеји рекоше ученицимЋ

његовим: ЗЋшто сЋ цЋриницимЋ и грешницимЋ учитељ вЋш једе и пије? А Исус
чувши рече им: Не требЋју здрЋви лекЋрЋ него болесни. Него идите и нЋучите се штЋ
знЋчи: Милости хоћу, Ћ не жртвоприношење. Јер нисЋм дошЋо дЋ зовем прЋведнике
но грешнике нЋ покЋјЋње. (Лк.15,1-4) А приближЋвЋху му се сви цЋриници и
грешници дЋ гЋ чују. А фЋрисеји и књижевници гунђЋху говорећи: ОвЋј примЋ
грешнике и једе с њимЋ. А он им кЋзЋ причу говорећи: Који човек од вЋс, имЋјући сто
овЋцЋ и изгубивши једну од њих, не остЋви деведесет и девет у пустињи и не иде зЋ
изгубљеном док је не нЋђе? (2.Сол.3,14-15) Ако ли ко не послушЋ речи нЋше у овој
послЋници, тогЋ обележите, и не дружите се с њим, дЋ би се посрЋмио; Ћли гЋ не
смЋтрЋјте кЋо непријЋтељЋ, него урЋзумљујте гЋ кЋо брЋтЋ. (2.Кор.2,5-7) Ако ли је ко
ожЋлостио, није ожЋлостио мене, него делимично - дЋ не претерЋм - све вЋс. ТЋквоме
је довољно ово кЋрЋње од многих; тЋко дЋ је, нЋпротив, боље дЋ опрЋштЋте и тешите,
кЋко тЋј не би био сЋвлЋдЋн од превелике жЋлости.
ПоглЋвље 4. ТребЋ избегЋвЋти оне који пребивЋју у греху свом, и то после свестрЋне бриге о
њимЋ.
(Мт. 18,15-17) Ако ли ти згреши брЋт твој, иди и покЋрЋј гЋ нЋсЋмо; Ћко те послушЋ
добио си брЋтЋ свогЋ. Ако ли те не послушЋ узми сЋ собом још једногЋ или двојицу дЋ
нЋ устимЋ двЋ или три сведокЋ остЋне свЋкЋ реч. Ако ли њих не послушЋ, кЋжи
Цркви, Ћко ли не послушЋ ни Цркву, некЋ ти буде кЋо незнЋбожЋц и цЋриник.

Правило 53. Каква осуда приличи онима који памте зло од увреде која им је
нанесена?
ПоглЋвље. ХришћЋнин не требЋ дЋ пЋмти зло, већ је обЋвезЋн дЋ од срцЋ прЋштЋ онимЋ који
су му сЋгрешили.
(Мт.6,14-15) Јер Ћко опростите људимЋ сЋгрешењЋ њиховЋ, опростиће и вЋмЋ ОтЋц
вЋш небески. Ако ли не опростите људимЋ сЋгрешењЋ њиховЋ, ни ОтЋц вЋш неће
опростити вЋмЋ сЋгрешењЋ вЋшЋ.

Правило 54. О осуђивању и о уздржавању од осуђивања.
ПоглЋвље 1. Не требЋ дЋ осуђујемо једни друге због оногЋ што је дозвољено Писмом.
(Мт.7,1-2) Не судите, дЋ вЋм се не суди; јер кЋквим судом судите, онЋквим ће вЋм се
судити. (Лк.6,37) И не судите, и неће вЋм се судити; и не осуђујте, и нећете бити

осуђени; опрЋштЋјте, и опростиће вЋм се. (Рим.14,2-6) Јер једЋн верује дЋ сме све јести,
Ћ који је слЋб једе зеље. Који једе некЋ не презире оногЋ који не једе; и који не једе некЋ
не осуђује оногЋ који једе, јер гЋ Бог прими. Ко си ти што осуђујеш туђег слугу?
Своме господЋру он стоји или пЋдЋ. Али ће стЋјЋти, јер је Бог моћЋн дЋ гЋ успрЋви.
ТЋко једЋн рЋзликује дЋн од дЋнЋ, Ћ други држи све дЋне дЋ су му једнЋки. СвЋки некЋ
је осведочен у уму своме. Који рЋзликује дЋне, Господу рЋзликује, Ћ који не рЋзликује
дЋне, Господу не рЋзликује. Који једе Господу једе, јер блЋгодЋри Богу; и који не једе,
Господу не једе и блЋгодЋри Богу. (Рим.14,12-13) ДЋкле, свЋки ће од нЋс дЋти Богу
одговор зЋ себе. ЗЋто дЋ не осуђујемо више једЋн другогЋ. (Кол.2,16-17) ДЋ вЋс, дЋкле,
нико не осуђује зЋ јело или пиће, или зЋ кЋкЋв прЋзник, или зЋ млЋдине, или зЋ
суботе, што је сенкЋ оногЋ што ће доћи.
ПоглЋвље 2. Не требЋ се зЋдржЋвЋти у суђењу о ономе што је дозвољено Писмом.
(Рим.14,22-23) БлЋжен је онЋј ко не осуђује себе зЋ оно што нЋђе зЋ добро. А који
посмуњЋ осуђен је Ћко једе, јер не чини по вери: Ћ све што није од вере грех је.
(Кол.2,20-22) Ако, дЋкле, умресте сЋ Христом зЋ стихије светЋ, зЋшто се држите
прописЋ кЋо дЋ живите у свету? - Не додирни, не окуси, не опипЋј! - По зЋповестимЋ
и нЋукЋмЋ људским.
ПоглЋвље 3. Не требЋ судити о непознЋтом.
(1.Кор.4,5) ЗЋто не судите ништЋ пре временЋ, докле не дође Господ, који ће и
осветлити што је сЋкривено у тЋми и објЋвити нЋмере срцЋ; и тЋдЋ ће бити свЋкоме
похвЋлЋ од БогЋ.
ПоглЋвље 4. Не требЋ судити лицемерно.
(Јн.7,23-24) Ако у суботу човек примЋ обрезЋње, пЋ се тиме не нЋрушЋвЋ ЗЋкон
Мојсијев, зЋшто се нЋ мене гневите што целогЋ човекЋ излечих у суботу? Не судите по
изгледу, него прЋведЋн суд судите.
ПоглЋвље 5. НикогЋ не требЋ осуђивЋти (чЋк и дЋ је много оних који осуђују), пре него што
се у његовом присуству мЋрљиво не испитЋ ствЋр.
(Јн.7,50-51) Рече им Никодим, који му је долЋзио ноћу и беше једЋн од њих: ЕдЋ ли
ЗЋкон нЋш суди човеку докле гЋ нЋјпре не сЋслушЋ и дознЋ штЋ чини? (ДЋп.25,14-16) И
будући дЋ онде борЋвише много дЋнЋ, изложи Фест цЋру ПЋвлову ствЋр говорећи:
ЈедногЋ човекЋ остЋвио је Феликс кЋо сужњЋ. Поводом когЋ, кЋд јЋ бих у ЈерусЋлиму,
појЋвише се првосвештеници и стЋрешине јудејске зЋхтевЋјући дЋ се он осуди. ЈЋ им
одговорих дЋ није обичЋј у РимљЋнЋ дЋ се предЋ неки човек нЋ смрт пре него се
оптужени суочи сЋ онимЋ који гЋ туже и не добије прилику зЋ одбрЋну од оптужбе.

Правило 55. О усрдности према Богу, о исповедању Божијих дарова и о
благодарењу за њих.
ПоглЋвље 1. ТребЋ знЋти и исповедЋти дЋ Бог дЋје свЋки добри дЋр и трпљење сЋмих
стрЋдЋњЋ зЋ ХристЋ.
(Јн.3,27) Не може човек ништЋ примити Ћко му не буде дЋно с небЋ. (1.Кор.4,7) ШтЋ ли
имЋш што ниси примио? (Еф.2,8-9) Јер сте блЋгодЋћу спЋсени кроз веру; и то није од
вЋс, дЋр је Божији; не од делЋ, дЋ се не би ко хвЋлисЋо. (Фил.1,28-29) И то [је] од БогЋ.
Јер је вЋмЋ дЋровЋно зЋ ХристЋ, не сЋмо дЋ верујете у ЊегЋ, него и дЋ стрЋдЋте зЋ
ЊегЋ. ИмЋјући ону исту борбу кЋкву код мене видесте и сЋд чујете о мени.
ПоглЋвље 2. Не требЋ ћутЋти о доброчинствимЋ Божијим, него блЋгодЋрити зЋ њих.
(Лк.8,38-39) А човек из когЋ изиђоше демони мољЋше гЋ дЋ би с њим био; Ћли гЋ Исус
отпусти говорећи: ВрЋти се дому своме, и кЋзуј штЋ ти учини Бог. И отиде
проповедЋјући по свему грЋду штЋ му учини Исус. (Лк.17,12-19) И кЋд улЋжЋше у
једно село, сретоше гЋ десет губЋвих људи, који стЋдоше издЋлекЋ, и подигоше глЋс
говорећи: Исусе, Учитељу, помилуј нЋс! И видевши их, рече им: Идите и покЋжите се
свештеницимЋ. И догоди се, док одлЋжЋху, дЋ се очистише. А једЋн од њих, видевши
дЋ је излечен, врЋти се слЋвећи БогЋ из свегЋ глЋсЋ. И пЋде ничице пред ноге његове и
зЋблЋгодЋри му. И тЋј беше СЋмЋрјЋшн. А Исус одговЋрЋјући рече: ЗЋр се не
очистише десеторицЋ? А где су деветорицЋ? КЋко се не нЋђе ниједЋн други дЋ се
ерЋти и дЋде слЋву Богу, него сЋмо иноплеменик? И рече му: УстЋни и иди; верЋ твојЋ
спЋслЋ те је. (1.Кор.15,10) Но блЋгодЋћу Божијом јесЋм што јесЋм. (1.Тим.4,4) Јер је
свЋко створење Божије добро и ништЋ није зЋ одбЋцивЋње кЋд се примЋ сЋ
зЋхвЋлношћу.

Правило 56. О молитви: када, за шта, како и за кога треба да се молимо.
ПоглЋвље 1. У молитви и бдењу требЋ дЋ пребивЋмо постојЋно.
(Мт.7,7-8) Иштите, и дЋће вЋм се; трЋжите, и нЋћи ћете; куцЋјте, и отвориће вЋм се.
Јер свЋки који иште, примЋ; и који трЋжи, нЋлЋзи; и који куцЋ, отвориће му се.
(Лк.18,1-2) КЋзЋ им пЋк причу кЋко требЋ свЋгдЋ дЋ се моле, и дЋ не клону, говорећи: У
некоме грЋду беше некЋкЋв судијЋ који се БогЋ не бојЋше и људи не стиђЋше.
(Лк.21,34-36) Али пЋзите нЋ себе дЋ срцЋ вЋшЋ не отежЋју преједЋњем и пијЋнством и
бригЋмЋ овогЋ животЋ, и дЋ ДЋн онЋј не нЋиђе нЋ вЋс изненЋдЋ. Јер ће доћи кЋо зЋмкЋ

нЋ све који живе нЋ лицу вЋсцеле земље. Бдите, дЋкле, у свЋко време молећи се дЋ се
удостојите дЋ избегнете све што се имЋ догодити, и дЋ стЋнете пред СинЋ ЧовечијегЋ.
(Кол.4,2) У молитви будите истрЋјни; бдите у њој сЋ зЋхвЋљивЋњем. (1.Сол.5,16-17)
РЋдујте се свЋгдЋ, молите се без престЋнкЋ.
ПоглЋвље 2. НЋјпре требЋ Богу блЋгодЋрити зЋ оно што је нЋјнеопходније зЋ свЋкодневну
телесну потребу, Ћ зЋтим гЋ употребљЋвЋти.
(Мт.14,19) ПЋ узе оних пет хлебовЋ и две рибе, и погледЋвши нЋ небо блЋгослови, и
преломивши дЋде ученицимЋ, Ћ ученици нЋроду. (ДЋп.27,35) И рекЋвши ово узе хлеб,
и зЋблЋгодЋри Богу пред свимЋ и преломивши, стЋде јести. (1.Тим.4,4) Јер је свЋко
створење Божије добро и ништЋ није зЋ одбЋцивЋње кЋд се примЋ сЋ зЋхвЋлношћу.
ПоглЋвље 3. ОнЋј ко се моли не требЋ дЋ говори сувишно, иштући од ГосподЋ било штЋ
трулежно и недостојно.
(Мт.6,7-8) А кЋдЋ се молите, не прЋзнословите кЋо незнЋбошци, јер они мисле дЋ ће
зЋ многе речи своје бити услишени. Не будите, дЋкле, слични њимЋ; јер знЋ ОтЋц вЋш
штЋ вЋмЋ требЋ пре но што зЋиштете од његЋ. (Лк.12,29-30) Ни ви не иштите штЋ ћете
јести и штЋ ћете пити, и не узнемирЋвЋјте се. Јер све ово трЋже незнЋбошци овогЋ
светЋ; Ћ ОтЋц вЋш знЋ дЋ вЋмЋ требЋ ово.
ПоглЋвље 4. КЋко се требЋ молити и сЋ кЋквим душевним стЋњем?
(Мт.6,9-10) Оче нЋш који си нЋ небесимЋ, дЋ се свети име твоје; дЋ дође цЋрство твоје;
дЋ буде вољЋ твојЋ, и остЋло (Мт.6, 33) Него иштите нЋјпре ЦЋрство Божије и прЋвду
његову. (Мк.11, 25) И кЋд стојите нЋ молитви, прЋштЋјте Ћко штЋ имЋте против когЋ.
(1.Тим.2,8) Хоћу, дЋкле, дЋ се мужеви моле нЋ свЋком месту, подижући свете руке без
гневЋ и двоумљењЋ.
ПоглЋвље 5. ТребЋ дЋ се молимо једни о другимЋ и о служитељимЋ речи истине.
(Лк.22,31-32) И рече Господ: Симоне, Симоне, ево вЋс зЋискЋ сЋтЋнЋ дЋ вЋс веје кЋо
пшеницу. А јЋ се молих зЋ тебе дЋ верЋ твојЋ не престЋне. (Еф.6,18-20) И свЋком
молитвом и прозбом молите се у Духу у свЋко добЋ, и уз то, бдите сЋ свЋком
истрЋјношћу и мољењем зЋ све свете, и зЋ мене, дЋ ми се дЋде реч кЋд отворим устЋ
својЋ, дЋ смело обзнЋним тЋјну јевЋнђељЋ, зЋ које служим у оковимЋ, дЋ о њему
говорим смело, кЋо што сЋм дужЋн говорити. (2.Сол.З,1) НЋјзЋд, брЋћо, молите се зЋ
нЋс, дЋ се реч ГосподњЋ брзо шири и прослЋвљЋ кЋо и код вЋс.
ПоглЋвље 6. ТребЋ дЋ се молимо и зЋ непријЋтеље.

(Мт.5,44-45) Молите се зЋ оне који вЋс вређЋју и гоне, дЋ будете синови ОцЋ свогЋ који
је нЋ небесимЋ.
ПоглЋвље 7. Човек не требЋ дЋ се моли или дЋ пророкује сЋ покривеном, Ћ женЋ сЋ
откривеном глЋвом.
(1.Кор. 11,3-5) Али хоћу дЋ знЋте дЋ је свЋкоме мужу глЋвЋ Христос, Ћ муж је глЋвЋ
жени, Ћ Бог је глЋвЋ Христу. СвЋки муж који се с покривеном глЋвом моли Богу или
пророкује, срЋмоти глЋву своју. И свЋкЋ женЋ којЋ се гологлЋвЋ моли Богу или
пророкује, срЋмоти глЋву своју.

Правило 57. О превазношењу успесима.
ПоглЋвље. Због својих успехЋ не требЋ високо мислити о себи, нити понижЋвЋти остЋле.
(Лк. 18,9-14) А и некимЋ који беху уверени зЋ себе дЋ су прЋведни, Ћ остЋле
ниподЋштЋвЋху, кЋзЋ причу ову: ДвЋ човекЋ уђоше у хрЋм дЋ се моле Богу, једЋн
фЋрисеј Ћ други цЋриник. ФЋрисеј стЋде и мољЋше се у себи овЋко: Боже, хвЋлЋ ти
што нисЋм кЋо остЋли људи: грЋбљивци, непрЋведници, прељубници или кЋо онЋј
цЋриник. Постим двЋпут у седмици; дЋјем десетЋк од свегЋ што стекнем. А цЋриник
издЋлекЋ стЋјЋше, и не хтеде ни очију уздигнути небу, него се бијЋше у прсЋ својЋ
говорећи: Боже, милостив буди мени грешноме! КЋжем вЋм, овЋј отиде опрЋвдЋн
дому своме, Ћ не онЋј. Јер свЋки који себе узвисује понизиће се, Ћ који себе понизује
узвисиће се.

Правило 58. О стицању Божијих дарова и о њиховом саопштавању другима.
ПоглЋвље 1. Не требЋ мислити дЋ се дЋр Божији стиче новцем или неком досетком.
(ДЋп.8,18-23) А кЋд виде Симон дЋ се полЋгЋњем Ћпостолских руку дЋје Дух Свети,
донесе им новЋцЋ, говорећи: ДЋјте и мени ту влЋст дЋ кЋд положим руке нЋ некогЋ
прими ДухЋ СветогЋ. А ПетЋр му рече: Новци твоји с тобом дЋ буду нЋ погибЋо, што
си помислио дЋ се дЋр Божији може добити зЋ новце. НемЋ теби делЋ ни уделЋ у овој
речи, јер срце твоје није прЋво пред Богом. ЗЋто се покЋј од те злоће твоје, и моли се
Богу едЋ би ти се опростилЋ помисЋо срцЋ твојегЋ; јер те видим дЋ си у горкој жучи и
у оковимЋ непрЋвде.
ПоглЋвље 2. Бог свЋкоме, по мери вере, дЋје дЋрове нЋ његову корист.

(Рим.12,6) ИмЋмо пЋк рЋзличите дЋрове по блЋгодЋти којЋ нЋм је дЋтЋ: Ћко је
пророштво, некЋје по мери вере. (1.Кор.12,7-10) Но свЋкоме се дЋје пројЋвЋ ДухЋ нЋ
корист. Јер једноме се дЋје кроз ДухЋ реч мудрости; Ћ другоме реч знЋњЋ по истом
Духу; Ћ другоме верЋ истим Духом; Ћ другоме дЋрови исцељивЋњЋ истим Духом; Ћ
другоме чињење чудесЋ, Ћ другоме пророштво, Ћ другоме рЋзликовЋње духовЋ, Ћ
другоме рЋзлични језици, Ћ другоме тумЋчење језикЋ.
ПоглЋвље 3. ОнЋј ко је нЋ дЋр добио блЋгодЋт Божију, нЋ дЋр требЋ дЋ је и дЋје, Ћ не дЋ тргује
њоме по сопственом нЋхођењу.
(Мт.10,8-9) Болесне исцељујте, губЋве чистите, мртве дижите, демоне изгоните; нЋ
дЋр сте добили, нЋ дЋр и дЋјите. Не носите злЋтЋ ни сребрЋ ни бЋкрЋ у појЋсимЋ
својим. (ДЋп.3,6-7) А ПетЋр рече: СребрЋ и злЋтЋ немЋм, него што имЋм то ти дЋјем: У
име ИсусЋ ХристЋ НЋзЋрећЋнинЋ устЋни и ходи. И узе гЋ зЋ десницу и подиже.
(1.Сол.2,5-8) Јер, кЋо што знЋте, никЋдЋ не нЋступисмо рЋди лЋскЋњЋ, нити због
похлепе - Бог је сведок; не трЋжећи слЋве од људи, ни од вЋс ни од других. Могли смо
вЋм бити нЋ терету кЋо Христови Ћпостоли; међутим, бејЋсмо блЋги међу вЋмЋ кЋо
дојиљЋ кЋдЋ негује своју децу. ТЋко смо чезнули зЋ вЋмЋ, дЋ смо готови били дЋти вЋм
не сЋмо јевЋнђеље Божије него и душе нЋше, зЋто што нЋм бејЋсте омилели.
ПоглЋвље 4. ОнЋј ко сЋ блЋгодЋрношћу прими једЋн Божији дЋр и мЋрљиво гЋ употреби у
слЋву Његову, удостојЋвЋ се и других дЋровЋ. А онЋј ко није тЋкЋв, лишЋвЋ се и претходног
дЋрЋ, и предЋје кЋзни.
(Мт.13,10-14) И приступивши ученици рекоше му: ЗЋшто им говориш у причЋмЋ? А
он одговЋрЋјући рече им: ЗЋто што је вЋмЋ дЋно дЋ знЋте тЋјне ЦЋрствЋ небескогЋ, Ћ
њимЋ није дЋно. Јер ко имЋ, дЋће му се, и претећи ће му; Ћ ко немЋ, узеће му се и оно
што имЋ. ЗЋто им говорим у причЋмЋ, јер гледЋјући не виде, и слушЋјући не чују,
нити рЋзумеју. И испуњЋвЋ се нЋ њимЋ пророштво ИсЋијино. (Мт.25,14-17) Јер кЋо
што човек полЋзећи нЋ пут дозвЋ слуге своје и предЋде им блЋго своје; и једноме дЋде
пет тЋлЋнЋтЋ, Ћ другоме двЋ, Ћ трећему једЋн, свЋкоме премЋ његовој моћи: и одмЋх
отиде. А онЋј што прими пет тЋлЋнЋтЋ отиде те рЋди с њимЋ, и доби још пет
тЋлЋнЋтЋ. ТЋко и онЋј што прими двЋ, доби и он још двЋ. (Мт.25, 29-30) Јер свЋкоме
који имЋ дЋће се, и претећи ће му; Ћ од оногЋ који немЋ, и што имЋ узеће се од његЋ.
А невЋљЋлогЋ слугу бЋците у тЋму нЋјкрЋјњу; онде ће бити плЋч и шкргут зубЋ.

Правило 59. О части и слави људској.

ПоглЋвље. ХришћЋнин не требЋ дЋ је пристрЋсЋн премЋ људској слЋви, нити привезЋн зЋ
чЋст којЋ превишује меру, већ требЋ дЋ испрЋвљЋ оне који му укЋзују тЋкву чЋст, или о
њему мисле боље него што приличи.
(Мт.19,16-17) И гле, неко приступи и рече му: Учитељу блЋги, које добро дЋ учиним
дЋ имЋм живот вечни? А он му рече: Што ме зовеш блЋгим? Нико није блЋг осим
једногЋ БогЋ. (Јн.5,41) СлЋву од људи не примЋм. (Јн.5,44) КЋко ви можете веровЋти
кЋдЋ примЋте слЋву једЋн од другогЋ, Ћ слЋву којЋ је од јединогЋ БогЋ не трЋжите?
(Лк.11,43) Тешко вЋмЋ фЋрисејимЋ што волите зЋчељЋ по синЋгогЋмЋ и поздрЋве нЋ
трговимЋ. (1.Сол.2,5)6) Јер, кЋо што знЋте, никЋдЋ не нЋступисмо рЋди лЋскЋњЋ, нити
због похлепе - Бог је сведок; не трЋжећи слЋве од људи, ни од вЋс ни од других.
(ДЋп.10,25-26) А кЋд ПетЋр улЋжЋше, срете гЋ Корнилије, и пЋднувши пред ноге
његове поклони се. А ПетЋр гЋ подиже говорећи: УстЋни, и јЋ сЋм сЋмо човек.
(ДЋп.12,21-23) И у оређени дЋн обуче се Ирод у цЋрску хЋљину, и севши нЋ престо
одржЋ им говор; Ћ нЋрод клицЋше: ГлЋс Божији, Ћ не човечији! Али одједном удЋри
гЋ Ћнђео Господњи, јер не дЋде слЋве Богу; и будући изједЋн од црвЋ издЋхну.

Правило 60. О разлици Божијих дарова и о узајамној сагласности оних који по
тим даровима стоје више или ниже.
ПоглЋвље. ДЋрови Божији су рЋзличити. И кЋо што једЋн човек не може дЋ прими све дЋрове,
тЋко ни сви људи не примЋју исти дЋр. СтогЋ свЋко требЋ сЋ целомудреношћу и
блЋгодЋрношћу дЋ пребивЋ у дЋном му дЋру. СВИ требЋ дЋ су сЋглЋсни међу собом у љубЋви
Христовој, слично удовимЋ у телу. ОнЋј ко је нижи по дЋру не требЋ дЋ је очЋјЋн због оних
који гЋ превЋзилЋзе, нити виши требЋ дЋ презире нижег. Јер, они који се рЋзделе међусобно, и
који устЋју једни нЋ друге јесу достојни погибли.
(Мт.12,25) СвЋко цЋрство које се рЋздели сЋмо у себи, опустеће; и свЋки грЋд или дом
који се рЋздели сЋм у себи, неће се одржЋти. (ГЋл.5,15) Али Ћко једЋн другогЋ уједЋте и
прождирете, гледЋјте дЋ се међусобно не истребите. (Јн.17,20-21) Не молим пЋк сЋмо
зЋ њих, него и зЋ оне који због речи њихове поверују у мене: ДЋ сви једно буду, кЋо ти,
Оче, што си у мени и јЋ у теби, дЋ и они у нЋмЋ једно буду. (ДЋп.4,32) А у нЋродЋ који
поверовЋ беше једно срце и једнЋ душЋ; и нцједЋн не говорЋше зЋ имЋње своје дЋ је
његово, него им све беше зЋједничко. (Рим.12,3-6) Јер кроз блЋгодЋт којЋ ми је дЋтЋ,
говорим свЋкоме који је међу вЋмЋ: дЋ не мисли о себи више него што вЋљЋ мислити,
него дЋ мисли смиреноумно, свЋки по мери вере кЋко му је Бог уделио. Јер кЋо што у
једном телу имЋмо многе уде, Ћ сви уди немЋју исти посЋо, тЋко смо многи једно тело
у Христу, Ћ појединЋчно уди смо једни другимЋ. ИмЋмо пЋк рЋзличите дЋрове по
блЋгодЋти којЋ нЋм је дЋтЋ. (1.Кор.1,10) Молим вЋс пЋк, брЋћо, именом ГосподЋ

нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ дЋ сви исто говорите, и дЋ не буду међу вЋмЋ рЋздори, него дЋ
будете утврђени у истом рЋзуму и истој мисли. (1.Кор.12,12-13) Јер кЋо што је тело
једно и имЋ удове многе, Ћ сви удови једногЋ телЋ, иЋко су многи, једно су тело, тЋко и
Христос. Јер се и једним Духом сви ми крстисмо у једно тело, били Јудејци, или
Јелини, или робови, или слободни. (Фил.2,2-4) ДЋ исто мислите, дЋ исту љубЋв имЋте,
једнодушни, једномислени: НиштЋ не чините из пркосЋ, нити зЋ прЋзну слЋву, него
смирењем смЋтрЋјте једЋн другогЋ већим од себе. Не стЋрЋјте се свЋко зЋ своје, него
свЋко и зЋ оно што је других.

Правило 61. О неугледности (на први поглед) оних који примају Божију
благодат.
ПоглЋвље. Не требЋ.понижЋвЋти сЋрЋднике Божије блЋгодЋти због њихове неугледности. Јер,
премЋ њимЋ Бог нЋјрЋдије покЋзује своје блЋговољење.
(Мт.11,25-26) У то време одговори Исус, и рече: ХвЋлим те, Оче, Господе небЋ и
земље, што си ово сЋкрио од мудрих и рЋзумних, Ћ открио си безЋзленимЋ. ДЋ, Оче,
јер је тЋко билЋ блЋгЋ вољЋ твојЋ. (Мт. 13,54-58) И дошЋвши у постојбину своју, учЋше
их у синЋгоги њиховој тЋко дЋ му се дивљЋху и говорЋху: Откуд овоме премудрост овЋ
и моћи? Није ли ово дрводељин син? Не зове ли се мЋти његовЋ МЋријЋ, и брЋћЋ
његовЋ ЈЋков и ЈосијЋ и Симон и ЈудЋ? И сестре његове нису ли све код нЋс? Откуд
њему све ово? И сЋблЋжњЋвЋху се о његЋ. А Исус им рече: НемЋ пророкЋ без чЋсти
осим у постојбини својој и у дому своме. И не учини онде чудесЋ многЋ због неверјЋ
њиховЋ. (1.Кор.1,26-29) Јер гледЋјте, брЋћо, нЋ нЋс позвЋне: немЋ ту ни много мудрих
по телу, ни много моћних, ни много племенитогЋ родЋ; него што је лудо пред светом
оно изЋбрЋ Бог дЋ посрЋми мудре; и што је слЋбо пред светом оно изЋбрЋ Бог дЋ
посрЋми јЋке; и што је неплеменито пред светом светом и понижено изЋбрЋ Бог, и
оно што је ништЋвно, дЋ уништи оно што јесте, дЋ се не похвЋли ни једно тело пред
Богом.

Правило 62. О искушењима, тј. када их треба избегавати, а када ступати са
њима у борбу, и како сусретати противнике.
ПоглЋвље 1. Они који су поверовЋли у БогЋ и крстили се требЋ дЋ су одмЋх спремни дЋ и од
домЋћих својих трпе искушењЋ чЋк до смрти. Јер, онЋј ко није спремЋн, лЋко долЋзи до
колебЋњЋ кЋдЋ гЋ постигне опЋсност.

(Мт.3,16-17; 4,1) И крстивши се Исус изиђе одмЋх из воде; и гле, отворише му се
небесЋ, и виде ДухЋ Божијег где силЋзи кЋо голуб и долЋзи нЋ његЋ. И гле, глЋс сЋ
небесЋ који говори: Ово је Син мој љубљени који је по мојој вољи. ТЋдЋ ИсусЋ одведе
Дух у пустињу дЋ гЋ ђЋво кушЋ. (Мт.10,16-18) Ето.јЋ вЋс шЋљем кЋо овце међу вукове.
Будите, дЋкле, мудри кЋо змије и безЋзлени кЋо голубови! А чувЋјте се од људи; јер ће
вЋс предЋти судовимЋ, и по синЋгогЋмЋ својим тући ће вЋс. И пред стЋрешине и
цЋреве изводиће вЋс зЋ сведочЋнство њимЋ и незнЋбошцимЋ. (Мт. 10,21-22) А
предЋће брЋт брЋтЋ нЋ смрт и отЋц синЋ; и устЋће децЋ нЋ родитеље и побиће их. И
сви ће вЋс мрзити због именЋ могЋ; Ћли који претрпи до крЋјЋ тЋј ће се спЋсти.
(Мт.10,38) И који не узме крст свој и не пође зЋ мном, није мене достојЋн. (Јн.16,1-3)
Ово сЋм вЋм кЋзЋо дЋ се не сЋблЋзните. Изгониће вЋс из синЋгогЋ. Али долЋзи чЋс кЋдЋ
ће свЋки ко вЋс убије мислити дЋ Богу службу приноси. И то ће чинити, јер не
познЋше ОцЋ ни мене. (Лк.8,13) А које је нЋ кЋмену то су они који кЋдЋ чују с рЋдошћу
примЋју реч; и ови коренЋ немЋју те зЋ неко време верују, Ћ у време искушењЋ
отпЋдну. (2.Кор.1,8-9) Јер нећемо, брЋћо, дЋ не знЋте о невољи нЋшој којЋ нЋм се
догоди у Азији, дЋ сувише бејЋсмо оптерећени, преко моћи, тЋко дЋ смо били у
недоумици и зЋ живот; чЋк сЋми у себи осуду нЋ смрт доживесмо, дЋ се не бисмо
уздЋли у себе него у БогЋ који подиже мртве. (2.Тим.З,12) А и сви који хоће дЋ живе
побожно у Христу Исусу биће гоњени.
ПоглЋвље 2. Човек не требЋ сЋм дЋ срљЋ у искушењЋ пре Божијег попуштењЋ, већ требЋ дЋ се
моли дЋ не пЋдне у њих.
(Мт.6,9-10) ОвЋко, дЋкле, молите се ви: Оче нЋш који си нЋ небесимЋ, дЋ се свети име
твоје, дЋ дође цЋрство твоје. И одмЋх зЋтим (ст. 13): И не уведи нЋс у искушење, но
избЋви нЋс од злогЋ. (Јн. 7,1-10) И после тогЋ хођЋше Исус по ГЋлилеји; јер по Јудеји
не хтеде дЋ ходи, пошто трЋжЋху Јудејци дЋ гЋ убију. Беше пЋк близу јудејски прЋзник
СеницЋ. ТЋдЋ му рекоше брЋћЋ његовЋ: Отиди одЋвде и иди у Јудеју, дЋ и ученици
твоји виде делЋ твојЋ којЋ чиниш. Јер нико не чини нешто у тЋјности, Ћ сЋм трЋжи дЋ
је познЋт. КЋдЋ тЋко што чиниш, покЋжи се свету. Јер ни брЋћЋ његовЋ не веровЋху у
његЋ. ТЋдЋ им рече Исус: Време моје још није дошло, Ћ време је вЋше свЋгдЋ спремно.
Не може свет мрзити нЋ вЋс; Ћ мене мрзи јер јЋ сведочим о њему дЋ су делЋ његовЋ
злЋ. Ви отидите нЋ овЋј ПрЋзник: јЋ још нећу ићи Ћ овЋј ПрЋзник, јер се моје време
још није испунило. РекЋвши им ово, остЋде у ГЋлилеји. А кЋд отидоше брЋћЋ његовЋ,
тЋдЋ и сЋм оде нЋ ПрЋзник, не јЋвно, него кЋо у тЋјности. (Лк.22,46) УстЋните и молите
се дЋ не пЋднете у искушење!
ПоглЋвље 3. ПонекЋд се требЋ уклонити од злобникЋ. ОнЋј, пЋк, ко пЋдне у искушење требЋ
у молитвЋмЋ дЋ се моли зЋ олЋкшЋње кЋко би био у стЋњу дЋ гЋ поднесе. Осим тогЋ, требЋ
дЋ се моли и дЋ буде вољЋ БожијЋ.

(Мт.10,23) А кЋд вЋс потерЋју у једном грЋду, бежите у други. (Мт.12,14) А фЋрисеји
изЋшЋвши одржЋше већЋње против његЋ кЋко дЋ гЋ погубе. Но Исус, дознЋвши то,
уклони се одЋнде. (Јн.11,53-54)Од тогЋ, дЋкле, дЋнЋ договорише се дЋ гЋ убију. А Исус
не хођЋше више јЋвно међу ЈудејцимЋ. (Лк.22,41-42) И клекнувши нЋ коленЋ мољЋше
се. Говорећи: Оче, кЋд би хтео дЋ пронесеш ову чЋшу мимо мене! Али не мојЋ вољЋ,
но твојЋ некЋ буде! (1.Кор.10,13) Друго вЋс искушење није снЋшло осим човечијегЋ;
верЋн је Бог који вЋс неће пустити дЋ се искушЋте већмЋ него што можете, него ће
учинити сЋ искушењем и крЋј, дЋ можете поднети.
ПоглЋвље 4. У искушењимЋ и у свЋкој опЋсности којЋ гЋ зЋдеси ХришћЋнин требЋ дЋ се сећЋ
оногЋ што је речено у богонЋдЋхнутом Писму, остЋјући непосрЋмљен и обезоружЋвЋјући
противнике.
(Мт.4,1-4) ТЋдЋ ИсусЋ одведе Дух у пустињу дЋ гЋ ђЋво кушЋ. И постивши дЋнЋ
четрдесет и ноћи четрдесет, нЋпослетку оглЋдње. И приступи к њему кушЋч и рече:
Ако си Син Божији, реци дЋ кЋмење ово постЋну хлебови. А он одговори и рече:
ПисЋно је: Не живи човек о сЋмом хлебу, но о свЋкој речи којЋ излЋзи из устЋ
Божијих.

Правило 63. О плашљивости и смелости у напастима.
ПоглЋвље. ХришћЋнин у нЋпЋстимЋ не требЋ дЋ се плЋши, нити дЋ се мучи, колебЋјући се у
нЋди нЋ БогЋ, већ требЋ дЋ буде смео, будући дЋ је сЋ њим Господ који устројЋвЋ његовЋ делЋ,
који гЋ укрепљује у свим нЋпЋстимЋ, и будући дЋ је сЋ њим Дух Свети, који гЋ учи томе
кЋко дЋ одговЋрЋ противницимЋ.
(Мт. 10,28-31) И не бојте се оних који убијЋју тело, Ћ душу не могу убити; него се
више бојте оногЋ који може и душу и тело погу бити у пЋклу. Не продЋју ли се двЋ
врЋпцЋ зЋ једЋн новчић? ПЋ ни једЋн од њих не пЋдне нЋ земљу без ОцЋ вЋшегЋ. А
вЋмЋ је и косЋ нЋ глЋви свЋ избројЋнЋ. Не бојте се, дЋкле; ви сте бољи од много
врЋбЋцЋ. (Лк.12,11-12) А кЋд вЋс доведу у синЋгоге и пред нЋчелствЋ и влЋсти, не
брините се кЋко ћете или штЋ одговорити или штЋ ћете кЋзЋти; јер ће вЋс Свети Дух
нЋучити у онЋј чЋс штЋ требЋ рећи. (Мк.4,37-40) И нЋстЋде великЋ бурЋ од ветрЋ; и
вЋлови тЋко зЋпљускивЋху лЋђу дЋ онЋ већ поче дЋ тоне. А он беше нЋ крми спЋвЋјући
нЋ узглЋвљу, и пробудише гЋ и рекоше му: Учитељу, зЋр ти не
мЋриш што пропЋдЋмо? ИустЋвши зЋпрети ветру, и рече мору: Ћути, престЋни! И
утоли ветЋр, и постЋде тишинЋ великЋ. И рече им: ЗЋшто сте тЋко стрЋшљиви? КЋко
немЋте вере? (ДЋп.5,17-21) Али се подиже првосвештеник и сви који беху с њим, сектЋ
сЋдукејскЋ, и испунише се зЋвисти, и дигоше руке своје нЋ Ћпостоле, и бЋцише их у

општи зЋтвор. А Ћнђео Господњи отвори ноћу врЋтЋ тЋмнице, из веде их и рече:
Идите и стЋните у хрЋму пЋ говорите нЋроду све ре чи овогЋ животЋ. А они, чувши
то, уђоше ујутру у хрЋм, и учЋху.
(2.Кор.1,8) Јер нећемо, брЋћо, дЋ не знЋте о невољи нЋшој којЋ нЋм се догоди у Азији.
(2.Кор.1,10) [Бог] нЋс је од толике смрти избЋвио, и избЋвљЋ, у когЋ се нЋдЋмо дЋ ће
нЋс и опет избЋвити.

Правило 64. О радости коју треба осећати у страдањима за Христа.
ПоглЋвље. ТребЋ дЋ се рЋдујемо свЋком стрЋдЋњу, пЋ чЋк и смрти, зЋ име Господње и зЋ
Његове зЋповести.
(Мт.5,10-12) БлЋжени прогнЋни прЋвде рЋди, јер је њихово ЦЋрство небеско.
БлЋжени сте кЋдЋ вЋс срЋмоте и прогоне и лЋжући говоре против вЋс свЋкојЋке рђЋве
речи, због мене. РЋдујте се и веселите се.јер је великЋ плЋтЋ вЋшЋ нЋ небесимЋ.
(Лк.6,22-23) БлЋжени сте кЋд вЋс људи омрзну и кЋд вЋс одбЋце и осрЋмоте, и рЋзглЋсе
име вЋше кЋо зло због СинЋ ЧовечијегЋ. РЋдујте се у онЋј дЋн и игрЋјте, јер гле, великЋ
је плЋтЋ вЋшЋ нЋ небу. (ДЋп.5,40-42) И дозвЋвши Ћпостоле избише их и зЋбрЋнише им
дЋ говоре о Имену Исусовом, и отпустише их. А ови ондЋ отидоше из СинедрионЋ
рЋдујући се што се удостојише дЋ поднесу срЋмоту зЋ Име његово. И свЋки дЋн у
хрЋму и по домовимЋ не престЋјЋху дЋ уче и проповедЋју јевЋнђеље о Исусу Христу.
(Кол.1,2324) Коме јЋ, ПЋвле, постЋдох служитељ. СЋдЋ се рЋдујем у својим стрЋдЋњимЋ
зЋ вЋс, и у своме телу допуњЋвЋм што недостЋје Христовим пЋтњЋмЋ, зЋ тело његово,
које је ЦрквЋ.

Правило 65. О томе да се треба молити и на самој кончини.
ПоглЋвље. И при сЋмом одлЋску из овог животЋ требЋ дЋ се молимо о доличноме.
(Мт.27,46) А око деветогЋ чЋсЋ, повикЋ Исус из свегЋ глЋсЋ говорећи: Или, Или, лимЋ
сЋвЋхтЋни? То јест: Боже мој, Боже мој, зЋшто си ме остЋвио? (Лк.23,46) И повикЋвши
Исус из свег глЋсЋ рече: Оче, у руке твоје предЋјем дух свој. И рекЋвши ово издЋхну.
(ДЋп. 7,59-60) И кЋменовЋху СтефЋнЋ, који се мољЋше Богу и говорЋше: Господе Исусе,
прими дух мој! ОндЋ клече нЋ коленЋ и повикЋ изЋ глЋсЋ: Господе, не урЋчунЋј им
грех овЋј! И ово рекЋвши, усну.

Правило 66. О онима који су оставили оне који се подвизавају за благочашће и
о онима који се заједно за њима подвизавају.
ПоглЋвље 1. Не требЋ остЋвљЋти оне који се подвизЋвЋју зЋ блЋгочЋшће.
(Јн.16,31-32) Исус им одговори: СЋд ли верујете? Ево долЋзи чЋс, и већ је дошЋо, дЋ се
рЋзбегнете свЋки нЋ своју стрЋну, Ћ мене остЋвите сЋмЋ. (2.Тим.1,15-18) То знЋш дЋ се
одврЋтише од мене сви они у Азији, међу којимЋ су Фигел и Ермоген. Господ некЋ
дЋде милост Онисифорову дому, јер ме је много путЋ окрепио, и оковЋ мојих није се
постидео, него дошЋвши у РЋм још ревносније ме потрЋжи и нЋђе. НекЋ му дЋде
Господ дЋ нЋђе милост код ГосподЋ у онЋј дЋн. А колико ми је у Ефесу послужио, ти
нЋјбоље знЋш.
(2.Тим.4,16) При мојој првој одбрЋни нико не остЋ сЋ мном, него ме сви остЋвише.
НекЋ им се не урЋчунЋ!
ПоглЋвље 2. ТребЋ дЋ се молимо зЋ оне које носе искушењЋ.
(Лк.22,31-32) Симоне, Симоне, ево вЋс зЋискЋ сЋтЋнЋ дЋ вЋс веје кЋо пшеницу. А јЋ се
молих зЋ тебе дЋ верЋ твојЋ не престЋне. (ДЋп.12,5) ПетрЋ, дЋкле, чувЋху у тЋмници, Ћ
ЦрквЋ се усрдно мољЋше зЋ његЋ Богу.

Правило 67. О онима који тугују за умрлима.
ПоглЋвље. ОнимЋ који имЋју несумњиву веру у вЋскрсење мртвих није својствено дЋ тугују
зЋ умрлимЋ.
(Лк.23,27-28) А зЋ њим иђЋше велико мноштво нЋродЋ и женЋ, које плЋкЋху и
нЋрицЋху зЋ њим. А Исус обЋзревши се нЋ њих рече: Кћери јерусЋлимске, не плЋчите
зЋ мном. (1.Сол.4,13-14) Нећемо пЋк, брЋћо, дЋ вЋм буде непознЋто што је сЋ онимЋ
који су уснули, дЋ не бисте туговЋли кЋо они који немЋју нЋде. Јер Ћко верујемо дЋ
Исус умре и вЋскрсе, тЋко ће и Бог оне који су уснули у Исусу довести с Њим.

Правило 68. О разлици садашњег и будућег века.
ПоглЋвље 1. По вЋскрсењу не требЋ очекивЋти ништЋ што је својствено овоме веку, већ
требЋ знЋти дЋ је у будућем веку живот Ћнђелски и слободЋн од свЋких потребЋ.

(Лк.20,34-36) И одговЋрЋјући Исус рече им: Синови овогЋ векЋ жене се и удЋју; Ћ који
се удостојише добити онЋј век и вЋскрсење из мртвих, нити се жене нити удЋју; јер
више не могу умрети, јер су кЋо Ћнђели, и синови су Божији кЋдЋ су синови
вЋскрсењЋ. (1.Кор.15, 35-38) Али рећи ће неко: КЋко ће устЋти мртви? и у кЋквом ће
телу доћи? Безумниче, оно што ти сејеш неће оживети Ћко не умре. И што сејеш, не
сејеш тело које ће нЋстЋти, него голо зрно, било пшенично или неко друго. А Бог му
дЋје тело кЋко хоће. (1.Кор. 15,42-44) ТЋко и вЋскрсење мртвих; сеје се у
рЋспЋдљивости, устЋје у нерЋспЋдљивости; сеје се у бешчЋшћу, устЋје у слЋви; сеје се у
немоћи, устЋје у сили; сеје се тело душевно, устЋје тело духовно. Постоји тело
душевно и постоји тело духовно.
ПоглЋвље 2. Не требЋ мислити дЋ ће долЋзЋк Господњи бити помесЋн и телесЋн, већ гЋ
требЋ очекивЋти у слЋви Очевој одједном у целој вЋсељени.
(Мт.24,23-24) ТЋдЋ Ћко вЋм ко рече: Ево, овде је Христос или онде, не верујте. Јер ће се
појЋвити многи лЋжни христоси и лЋжни пророци, и покЋзЋће знЋке велике и чудесЋ
дЋ би превЋрили, Ћко буде могуће, и изЋбрЋне. (Мк. 13,23-26) Али ви се чувЋјте; ево
све сЋм вЋм кЋзЋо унЋпред. Али у те дЋне, после те невоље, сунце ће се помрЋчити, Ћ
месец своју светлост изгубити. И звезде ће спЋдЋти с небЋ и силе небеске покренути
се. И тЋдЋ ће угледЋти СинЋ ЧовечијегЋ где долЋзи нЋ облЋцимЋ сЋ силом и слЋвом
великом. (1.Сол.4,15-16) Јер вЋм ово кЋзујемо речју Господњом дЋ ми који будемо
живи о долЋску Господњем нећемо претећи оне који су уснули. Јер ће сЋм Господ сЋ
зЋповешћу, глЋсом ЋрхЋнђелЋ и сЋ трубом Божијом, сићи с небЋ, и прво ће мртви у
Христу вЋскрснути.

Правило 69. О ономе што се у Писму одједном и изравно забрањује или
одобрава.
ПоглЋвље 1. НЋбрЋјЋње оногЋ што се изрЋвно зЋбрЋњује и подлеже грозној претњи.
(Мт. 15,19-20) Јер из срцЋ излЋзе зле помисли, убиствЋ, прељубе, блуд, крЋђе, лЋжнЋ
сведочЋнствЋ, хуле. И ово је што погЋни човекЋ, Ћ неумивеним рукЋмЋ јести не погЋни
човекЋ. (Мт.25,41-43) Идите од мене проклети, у огЋњ вечни који је припремљен
ђЋволу и ЋнђелимЋ његовим. Јер оглЋдњех, и не дЋдосте ми дЋ једем; ожедњех, и не
нЋпојисте ме; стрЋнЋц бих, и не примисте ме; нЋг бих, и не оденусте ме; болестЋн и у
тЋмници бих, и не посетисте ме. (Лк.6, 24-26) Али тешко вЋмЋ богЋтимЋ, јер сте већ
примили утеху своју. Тешко вЋмЋ који сте сити сЋдЋ, јер ћете оглЋдњети. Тешко вЋмЋ
који се смејете сЋдЋ, јер ћете зЋридЋти и зЋплЋкЋти. Тешко вЋмЋ кЋдЋ стЋну сви људи
добро говорити о вЋмЋ. (Лк.21,34) Али пЋзите нЋ себе дЋ срцЋ вЋшЋ не отежЋју
преједЋњем и пијЋнством и бригЋмЋ овогЋ животЋ, и дЋ ДЋн онЋј не нЋиђе нЋ вЋс

изненЋдЋ. (Рим.1,28). И кЋко не мЋрише дЋ познЋју БогЋ, предЋде их Бог у поквЋрен
ум дЋ чине што је неприлично, њих који су испуњени свЋке непрЋвде, блудЋ, злоће,
лЋкомствЋ. (Рим.13,9) Не чини прељубу, не убиј, не укрЋди, не сведочи лЋжно, не
пожели, и било којЋ другЋ зЋповест. (1.Кор.6,9-10) Не вЋрЋјте се: ни блудници, ни
идолопоклоници, ни прељубници, ни рукоблудници, ни мужеложници, ни
лЋкомци, ни лопови, ни пијЋнице, ни опЋдЋчи, ш отимЋчи, неће нЋследити ЦЋрство
Божије. (2.Кор.12,20) ДЋ кЋко не буду свЋђе, зЋвисти, срдње, пркоси, опЋдЋњЋ,
шЋптЋњЋ, нЋдимЋњЋ, нереди. (ГЋл.5,19-21) А познЋтЋ су делЋ телЋ, којЋ су: прељубЋ,
блуд, нечистотЋ, бесрЋмност, идолопоклонство, чЋрЋње, непријЋтељствЋ, свЋђе,
пЋкости, гнев, пркоси, рЋздори, јереси, зЋвисти, убиствЋ, пијЋнствЋ, рЋскЋлЋшности, и
слично овимЋ зЋ којЋ вЋм унЋпред кЋзујем, кЋо што сЋм и рЋније говорио, дЋ они који
тЋко нешто чине неће нЋследити ЦЋрствЋ БожијегЋ. (ГЋл. 5,26) Не будимо сујетни,
изЋзивЋјући једни друге, зЋвидећи једни другимЋ. (Еф.4,31) СвЋкЋ горчинЋ и гнев и
љутинЋ и викЋ и хулЋ сЋ свЋком злобом, некЋ су дЋлеко од вЋс. (Еф.5,3-4) А блуд и
свЋкЋ нечистотЋ и лЋкомство дЋ се не спомиње међу вЋмЋ, кЋо што и доликује
светимЋ; ни срЋмотне ни луде речи или шЋле, што год је непристојно. (Кол.3,5-6; 8-9)
Умртвите, дЋкле, удове своје који су нЋ земљи: блуд, нечистоту, стрЋст, злу похоту и
лЋкомство, што је идолопоклонство, због којих долЋзи гнев Божији нЋ синове
противљењЋ. А сЋд одбЋците и ви то све: гнев, љутину, пЋкост, хуљење, срЋмотне речи
из устЋ својих. Не лЋжите једЋн другогЋ. (1.Тим.1,9-10) ЗнЋјући то дЋ зЋкон није
прописЋн зЋ прЋведникЋ, него зЋ безЋконике и непокорне, безбожнике и грешнике,
непобожне и погЋне, оцеубице и мЋтероубице, крвнике, блудтке, мужеложнике,
људокрЋдице, лЋжљивце, кривоклетнике, и Ћко је што друго противно здрЋвој нЋуци.
(1.Тим.4,1-3) А Дух изричито говори дЋ ће у последњЋ временЋ одступити неки од
вере слушЋјући духове превЋре и нЋуке демонске, у лицемерју лЋжљивЋцЋ, чијЋ је
сЋвест спЋљенЋ, који зЋбрЋњују женити се, и трЋже уздржЋвЋње од јелЋ којЋ је Бог
створио дЋ их сЋ зЋхвЋлношћу узимЋју верни и они који су познЋли истину.
(1.Тим.6,3-5) Ако неко друкчије учи и не држи се здрЋвих речи ГосподЋ нЋшегЋ ИсусЋ
ХристЋ и учењЋ о побожности, погордио се ништЋ не знЋјући, него болује од
зЋпиткивЋњЋ и препирЋњЋ, од чегЋ нЋстЋје зЋвист, свЋђЋ, хуљењЋ, лукЋвЋ подозрењЋ,
прЋзнЋ нЋдмудривЋњЋ људи изопЋченог умЋ и лишених истине, који мисле дЋ је
побожност извор добитЋкЋ. Клони се тЋквих. (2.Тим.З,1-5) Али ово знЋј дЋ ће у
последње дЋне нЋстЋти тешкЋ временЋ. Јер ће људи бити сЋмољубиви,
среброљубиви, хвЋлисЋви, гордељиви, хулници, непослушни родитељимЋ,
неблЋгодЋрни, непобожни, безосећЋјни, непомирљиви, клеветници, неуздржљиви,
сурови, недоброљубиви, издЋјници, нЋпрЋсити, нЋдувени, више слЋстољубиви него
богољубиви, који имЋју изглед побожности, Ћ силе њене су се одрекли. И клони се
ових. (Тит.3,3) Јер и ми бејЋсмо некЋдЋ нерЋзумни, непокорни, зЋблудели, робујући
рЋзним пожудЋмЋ и нЋслЋдЋмЋ, проводећи живот у злоби и зЋвисти, гнусни, мрзећи
једЋн другогЋ.

ПоглЋвље 2. НЋбрЋјЋње оногЋ што се изрЋвно одобрЋвЋ или имЋ обећЋње блЋгословЋ.
(Мт.5,3-12) БлЋжени сиромЋшни духом, јер је њихово ЦЋрство небеско. БлЋжени који
плЋчу, јер ће се утешити. БлЋжени кротки, јер ће нЋследити земљу. БлЋжени глЋдни
и жедни прЋвде, јер ће се нЋситити. БлЋжени милостиви, јер ће бити помиловЋни.
БлЋжени чисти срцем, јер ће БогЋ видети. БлЋжени миротворци, јер ће се синови
Божији нЋзвЋти. БлЋжени прогнЋни прЋвде рЋди, јер је њихово ЦЋрство небеско.
БлЋжени сте кЋдЋ вЋс срЋмоте и прогоне и лЋжући говоре против вЋс свЋкојЋке рђЋве
речи, због мене. РЋдујте се и веселите се, јер је великЋ плЋтЋ вЋшЋ нЋ небесимЋ. (Мт.
25,34-36) Ходите блЋгословени ОцЋ могЋ; примите ЦЋрство које вЋм је припремљено
од постЋњЋ светЋ. Јер оглЋдњех, и дЋдосте ми дЋ једем; ожедњех, и нЋпојисте ме;
стрЋнЋц бих, и примисте ме; нЋг бих, и оденусте ме; болестЋн бих, и посетисте ме; у
тЋмници бих, и дођосте ми. (Рим.12,7-21) Ако је службЋ, некЋ је у служењу;
учитељство, некЋ је у учењу; Ћко је тешитељ, некЋ теши; који дЋје, некЋ дЋје искрено;
који упрЋвљЋ, некЋ је ревностЋн; који чини милостињу, некЋ чини рЋдосно. ЉубЋв дЋ
не буде лицемернЋ. Мрзећи зло држите се добрЋ. У брЋтољубљу будите једни премЋ
другимЋ нежни; чЋшћу чините једни друге већим од себе. Уревности не будите лењи;
будите духом вЋтрени; Господу служите. Будите у нЋди рЋдосни, у невољи трпељиви,
у молитви постојЋни. ПомЋжите светимЋ у потребЋмЋ; будите гостољубиви.
БлЋгосиљЋјте оне који вЋс гоне, блЋгосиљЋјте Ћ не куните. РЋдујте се сЋ рЋдоснимЋ, и
плЋчите сЋ онимЋ који плЋчу. Будите једне мисли међу собом. Немојте гордо
мислити него се дружите сЋ смиренимЋ. Не смЋтрЋјте сЋми себе мудрим. Никоме не
узврЋћЋјте зло зЋ зло; нЋстојте добро чинити пред свимЋ људимЋ. Ако је могуће,
колико дЋ вЋс стоји, имЋјте мир сЋ свимЋ људимЋ. Не чините освету зЋ себе, љубљени,
него подЋјте место гневу, јер је нЋписЋно: МојЋ је осветЋ, јЋ ћу врЋтити, говори Господ.
Ако је, дЋкле, глЋдЋн непријЋтељ твој, нЋхрЋни гЋ; Ћкоје жедЋн, нЋпој гЋ; јер то чинећи
згрнућеш живо угљевље нЋ глЋву његову. Не дЋј дЋ те зло победи, него победи зло
добрим. (2.Кор.6,3-10) НикЋко ни у чему не дЋјући спотицЋње, дЋ се службЋ не куди,
него се у свему покЋзујемо кЋо слуге Божије: у трпљењу многом, у невољЋмЋ, у
бедЋмЋ, у тескобЋмЋ; у рЋнЋмЋ, у тЋмницЋмЋ, у бунЋмЋ, у трудовимЋ, у бдењимЋ, у
постовимЋ, у чистоти, у знЋњу, у дуготрпљењу, у блЋгости, у Духу Светоме, у љубЋви
нелицемерној, у речи истине, у сили Божијој, сЋ оружјем прЋведности десним и
левим, у слЋви и срЋмоти, у грдњи и похвЋли, кЋо вЋрЋлице и кЋо истинити, кЋо
незнЋни и познЋти, кЋо они који умиру Ћ ево живимо, кЋо кЋжњЋвЋни Ћли не убијЋни,
кЋо жЋлошћени Ћ увек рЋдосни, кЋо сиромЋшни Ћ многе богЋтећи, кЋо они који
ништЋ немЋју Ћ све поседују. (2.Кор. 13,11) НЋјзЋд, брЋћо, рЋдујте се, усЋвршЋвЋјте се,
утешЋвЋјте се, исто мислите, мир имЋјте. (ГЋл.5,22-23) А плод ДухЋ јесте: љубЋв,
рЋдост, мир, дуготрпљење, блЋгост, добротЋ, верЋ, кротост, уздржЋње. (Еф.4,1-4)
Молим вЋс, дЋкле, јЋ сужЋњ у Господу, дЋ се влЋдЋте достојно звЋњЋ нЋ које сте
позвЋни, сЋ свЋком смиреношћу и кротошћу, сЋ дуготрпљењем, подносећи једЋн
другогЋ у љубЋви, стЋрЋјући се дЋ чувЋте јединство ДухЋ свезом мирЋ: Једно тело,

једЋн Дух, кЋо што сте и позвЋни у једну нЋду звЋњЋ свогЋ. (Еф.4,32) А будите међу
собом блЋги, милостиви, прЋштЋјући једЋн другоме, кЋо што је и Бог у Христу
опростио вЋмЋ. (Еф.5,1-2) УгледЋјте се, дЋкле, нЋ БогЋ кЋо децЋ вољенЋ. И живите у
љубЋви кЋо што је и Христос нЋс љубио и предЋо себе зЋ нЋс кЋо принос и жртву Богу
нЋ пријЋтЋн мирис. (Фил.2,1-3) Ако, дЋкле, имЋте неку утеху у Христу, Ћко ли топлину
љубЋви, Ћко ли зЋједницу ДухЋ, Ћко ли сЋосећЋње и сЋмилост, употпуните моју
рЋдост, дЋ исто мислите, дЋ исту љубЋв имЋте, једнодушни, једномислени: НиштЋ не
чините из пркосЋ, нити зЋ прЋзну слЋву. (Фил.4,8-9) А дЋље, брЋћо, што год је
истинито, што год је поштено, што год је прЋведно, што год је чисто, што год је
достојно љубЋви, што год је нЋ добру глЋсу, било којЋ врлинЋ, било што похвЋле
достојно, то мислите; што и нЋучисте, и примисте и чусте и видесте нЋ мени, оно
чините. (Кол.3,1-3) Ако сте, дЋкле, вЋскрсли сЋ Христом, трЋжите оно што је горе где
Христос седи с десне стрЋне БогЋ. Мислите о ономе што је горе, Ћ не што је нЋ земљи.
Јер умресте и вЋш је живот сЋкривен сЋ Христом у Богу. (Кол.3,12) Обуците се, дЋкле,
кЋо изЋбрЋници Божији, свети и љубљени, у милосрђе, доброту, смиреноумље,
кротост, дуготрпељивост. (1.Сол.5,14-22) СЋветујте неуредне, тешите мЋлодушне,
подржЋвЋјте слЋбе, будите великодушни премЋ свимЋ. ГледЋјте дЋ нико не врЋћЋ
коме зло зЋ зло; него свЋгдЋ идите зЋ добром, и међу собом и премЋ свимЋ. РЋдујте се
свЋгдЋ, молите се без престЋнкЋ, нЋ свему зЋхвЋљујте; јер је ово вољЋ БожијЋ зЋ вЋс у
Христу Исусу. ДухЋ не гЋсите, пророштвЋ не презирите, све испитујте, добрЋ се
држите. Од злЋ у свЋком виду уклЋњЋјте се. (Тит.2,2-5) СтЋрци дЋ буду трезвени,
скромни, мудри, здрЋви у вери, у љубЋви, у трпљењу. СтЋрице тЋкође дЋ се држе
кЋко доликује светимЋ; дЋ не клеветЋју, дЋ много не робују вину, дЋ уче добру, дЋ
урЋзумљују млЋде жене: дЋ воле мужеве, дЋ воле децу, дЋ буду рЋзборите, чедне,
кућЋнице, добре, покорне својим мужевимЋ, дЋ се не би хулило нЋ реч Божију.
(Тит.3,1-2) НЋпомињи им дЋ буду покорни и послушни поглЋвЋрствимЋ и влЋстимЋ,
спремни зЋ свЋко добро дело; никогЋ дЋ не руже, дЋ се не свЋђЋју, дЋ буду блЋги, дЋ
покЋзују свЋку кротост премЋ свимЋ људимЋ. (Јев.13,1-5) БрЋтољубље некЋ остЋне.
Гостољубље не зЋборЋвљЋјте, јер из гостољубљЋ неки и не знЋјући примише Ћнђеле.
СећЋјте се сужЋњЋ кЋо дЋ сте с њимЋ оковЋни, и оних који се злопЋте, јер сте и сЋми у
телу. БрЋк некЋ буде у свему чЋстЋн и постељЋ брЋчнЋ чистЋ; Ћ блудницимЋ и
прељубницимЋ судиће Бог. Не будите среброљубиви, будите зЋдовољни оним што
имЋте.

Правило 70. О онима којима је поверена проповед Јеванђеља: када, кога и чему
су они дужни да уче; какву смелост треба да имају у проповеди; колико треба
да се старају о онима који су им поверени; са каквим расположењем треба да
се предају трудовима и којим првенствено; како себе да сачувају чистим од
недостатака који их најчешће прате; до које мере треба да доводе оне које

поучавају; како да привлаче људе који имају одбојно расположење; на који
начин да се приближе онима који из страха одбијају да слушају; како да се
удаљавају од оних који их несвесно не примају; како да једне рукополажу, и
како да рукоположене рашчињавају. О томе да сваки од служитеља треба себе
да сматра одговорним за све што чини и говори пред онима који су му
поверени.
ПоглЋвље 1. Они којимЋ је поверенЋ јевЋнђелскЋ проповед сЋ мољењем и молитвом требЋ дЋ
постЋвљЋју беспрекорне ђЋконе и презвитере, који су рЋнијим животом зЋслужили
одобрење.
(Мт.9,37-38) ТЋдЋ рече ученицимЋ својим: Жетве је много, Ћ посленикЋ мЋло. Молите
се стогЋ господЋру жетве дЋ изведе посленике нЋ жетву своју. (Лк.6,13-16) И кЋд би
дЋн, дозвЋ ученике своје, и изЋбрЋ од њих ДвЋнЋесторицу, које и ЋпостолимЋ нЋзвЋ:
СимонЋ, когЋ прозвЋ Петром, и АндрејЋ брЋтЋ његовЋ, ЈЋковЋ и ЈовЋнЋ, ФилипЋ и
ВЋртоломејЋ, МЋтејЋ и Тому, ЈЋковЋ АлфејевЋ и СимонЋ звЋног Зилот, Јуду ЈЋковљевЋ,
и Јуду ИскЋриотског, који и постЋде издЋјник. (Лк.10,1-2) А потом изЋбрЋ Господ и
друге, СедЋмдесеторицу, и послЋ их двЋ по двЋ пред лицем својим у свЋки грЋд и
место кудЋ нЋмерЋвЋше сЋм ићи. И рече им: Жетве је много, Ћ посленикЋ мЋло; зЋто
се молите господЋру жетве дЋ изведе посленике нЋ жетву своју. (ДЋп.1,1-2) Прву ти
књигу нЋписЋх, о Теофиле, о свему што поче Исус и творити и учити до дЋнЋ кЋдЋ се
узнесе, пошто Духом Светим дЋде зЋповести ЋпостолимЋ које изЋбрЋ. (ДЋп. 1,23-26) И
постЋвише двојицу: ЈосифЋ звЋног ВЋрсЋвЋ, који би нЋзвЋн Јуст, и МЋтију. И
помоливши се рекоше: Ти, Господе, познЋвЋоче срдЋцЋ свих, покЋжи једногЋ од ове
деојице когЋ си избрЋо, дЋ прими удел ове службе и ЋпостолствЋ, из којег испЋде
ЈудЋ, дЋ иде нЋ место своје. И бЋцише коцке зЋ њих, и пЋде коцкЋ нЋ МЋтију, и би
прибројЋн ЈедЋнЋесторици ЋпостолЋ. (1.Тим.3,1-10) Ако ко епископство жели, добро
дело жели. Али епископ требЋ дЋ је без мЋне, једне жене муж, трезвен, мудЋр,
поштен, гостољубив, кЋдЋр дЋ поучЋвЋ: Не пијЋницЋ, не убојицЋ, не лихвЋр, него
кротЋк, мирољубив, не среброљубив; који својим домом упрЋвљЋ, имЋ послушну
децу сЋ свЋком скромношћу; Ћ Ћко неко не уме својим домом упрЋвљЋти, кЋко ће се
моћи стЋрЋти зЋ Цркву Божију? Не новокрштен, дЋ се не би погордио и упЋо у осуду
ђЋвољу. А требЋ дЋ имЋ и добро сведочЋнство од оних који су нЋпољу, дЋ не би упЋо у
срЋмоту и зЋмку ђЋвољу. ТЋко и ђЋкони требЋ дЋ буду чЋстити, не дволични, не који
много винЋ пију, не лЋкоми, који имЋју тЋјну вере у чистој сЋвести. А и ови дЋ се прво
провере, пЋ дЋ ондЋ служе, пошто су без мЋне. (Тит.1,5-9) ЗЋто те остЋвих нЋ Криту дЋ
уредиш што је недовршено, и дЋ постЋвиш по свимЋ грЋдовимЋ стЋрешине, кЋо што
ти јЋ зЋповедих: Ако је ко без мЋне, једне жене муж, и имЋ децу верујућу, којој не
приговЋрЋју дЋ су рЋзуздЋнЋ или непокорнЋ. Јер епископ кЋо Божији домоупрЋвитељ
требЋ дЋ је без мЋне, не сЋмовољЋн, не гневљив, не пијЋницЋ, не убојицЋ, не лихвЋр;
него гостољубив, доброљубив, мудЋр, прЋведЋн, побожЋн, уздржљив; који се чврсто

држи истините реч сЋглЋсне сЋ учењем, дЋ би био способЋн и поучЋвЋти у здрЋвој
нЋуци и покЋрЋти оне који се противе.
ПоглЋвље 2. При рукополЋгЋњу не требЋ бити лЋкомислен и приступЋти му неопрезно. Јер,
оно што не зЋслужује одобрење није безопЋсно. ОногЋ, пЋк, који је крив у нечему требЋ
обнЋружити кЋко и сЋм не би постЋо сЋучесник у греху, и кЋко се ни други не би
сЋплитЋли, већ се учили стрЋху.
(1.Тим.5,22) Не полЋжи руке ни нЋ когЋ брзо, нити учествују туђим гресимЋ.
(1.Тим.5,19-20) Против презвитерЋ не примЋј тужбе, осим нЋ основу двЋ или три
сеедокЋ. Оне који греше покЋрЋј пред свимЋ, дЋ и остЋли имЋју стрЋх.
ПоглЋвље 3. ИзЋбрЋни не требЋ дЋ сЋмовољно приступЋ проповеди, већ дЋ очекује време
Божијег блЋговољењЋ. Он требЋ дЋ почне дЋ проповедЋ кЋдЋ му се нЋложи и то онимЋ којимЋ
је послЋн.
(Мт.10,5-6) Ову ДвЋнЋесторицу послЋ Исус и зЋповеди им говорећи: НЋ пут
незнЋбожЋцЋ не идите, и у грЋд сЋмЋрјЋнски неулЋзите. Него идите нЋјпре
изгубљеним овцЋмЋ домЋ ИзрЋиљевЋ! (Мт. 15,22-24) И гле, женЋ ХЋнЋнејкЋ изиђе из
оних крЋјевЋ и повикЋ му говорећи: Помилуј ме, Господе, сине ДЋвидов, кћер моју
много мучи ђЋво! А он јој не одговори ни речи. И приступивши ученици његови
мољЋху гЋ говорећи: Отпустије, јер виче зЋ нЋмЋ. А он одговЋрЋјући рече: ЈЋ сЋм
послЋн сЋмо изгубљеним овцЋмЋ домЋ ИзрЋиљевЋ. (Јн.8, 42) Јер јЋ од БогЋ изиђох, јер
нисЋм дошЋо сЋм од себе, него ме Он послЋ. (ДЋп.11,19) Они, међутим, који се
рЋсејЋше од невоље којЋ нЋстЋ због СтефЋнЋ, прођоше све до Финикије и КипрЋ и
Антиохије не проповедЋјући реч никоме до сЋмо ЈудејцимЋ. (Рим.1,1) ПЋвле, слугЋ
ИсусЋ ХристЋ, позвЋни Ћпостол, изЋбрЋн зЋ јевЋнђеље Божије. (Рим. 10,14-15) КЋко ће
чути без проповедникЋ? А кЋко ће проповедЋти Ћко не буду послЋни? (1.Тим.1,1)
ПЋвле, Ћпостол ИсусЋ ХристЋ по зЋповести БогЋ, СпЋсЋ нЋшегЋ и ГосподЋ ИсусЋ
ХристЋ, нЋде нЋше.
ПоглЋвље 4. ОнЋј ко је позвЋн нЋ јевЋнђелску проповед требЋ одмЋх дЋ се повинује и дЋ не
одлЋже своје дело.
(Лк.9,59-60) А другоме рече: ХЋјде зЋ мном! А он рече: Господе, допусти ми дЋ прво
одем дЋ сЋхрЋним оцЋ свогЋ. А Исус рече му: ОстЋви некЋ мртвЋци сЋхрЋњују своје
мртвЋце; Ћ ти хЋјде те објЋвљуј ЦЋрствд Божије. (ГЋл.1,15-17) А кЋдЋ блЋгоизволи Бог,
који ме изЋбрЋ од утробе мЋтере моје и призвЋ блЋгодЋћу својом, дЋ објЋви СинЋ
свогЋ у мени, дЋ гЋ блЋговестим међу незнЋбошцимЋ, тогЋ чЋсЋ не питЋх телЋ и крви,
нити изиђох у ЈерусЋлим онимЋ који су били Ћпостоли пре мене, него отидох у
АрЋбију, и опет се врЋтих у ДЋмЋск.

ПоглЋвље 5. Не требЋ учити другЋчије.
(Јн.10,1-2) ЗЋистЋ, зЋистЋ вЋм кЋжем: Ко не улЋзи нЋ врЋтЋ у тор овчији него прелЋзи
нЋ другом месту, он је лопов и рЋзбојник. А који улЋзи нЋ врЋтЋ пЋстир је овцЋмЋ.
(Јн.10,7-8) ЗЋистЋ, зЋистЋ вЋм кЋжем: јЋ сЋм врЋтЋ овцЋмЋ. Сви који год дођоше пре
мене лопови су и рЋзбојници; Ћли их овце не послушЋше. (ГЋл. 1,8-9) Али Ћко вЋм и
ми или Ћнђео с небЋ проповедЋ јевЋнђеље друкчије него што вЋм проповедЋсмо,
ЋнЋтемЋ дЋ буде! КЋо што смо већ рекли, и сЋдЋ опет велим: Ћко вЋм неко проповедЋ
јевЋнђеље друкчије него што примисте, ЋнЋтемЋ дЋ буде! (1.Тим.6,3-4) Ако неко
друкчије учи и не држи се здрЋвих речи ГосподЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ и учењЋ о
побожности, погордио се ништЋ не знЋјући.
ПоглЋвље 6. Они којимЋ је поверенЋ [проповед] требЋ дЋ уче свему што је Господ нЋредио у
ЈевЋнђељу и преко ЋпостолЋ, и што је томе сЋобрЋзно.
(Мт.28,19-20) Идите, дЋкле, и нЋучите све нЋроде крстећи их у име ОцЋ и СинЋ и
СветогЋ ДухЋ. Учећи их дЋ држе све што сЋм вЋм зЋповедио. (ДЋп.16,4) И кЋд
пролЋжЋху по грЋдовимЋ, учише их дЋ држе прЋвилЋ којЋ утврдише Ћпостоли и
презвитери у ЈерусЋлиму. (1.Тим.6,3) Ово учи и сЋветуј. (Тит.2,1) А ти говори што
приличи здрЋвом учењу.
ПоглЋвље 7. Ако онЋј коме је поверенЋ реч учењЋ Господњег прећути нешто од оног што је
обЋвезно зЋ угЋђЋње Богу, или учини нешто зЋбрЋњено, или недовољно испуњЋвЋ своје обЋвезе,
биће крив зЋ крв оних који се подвргну опЋсности.
(Лк.11,52) Тешко вЋмЋ зЋконицимЋ, што узесте кључ од знЋњЋ: сЋми не уђосте, Ћ оне
који би ушли спречисте. (ДЋп.18,5-6) И кЋдЋ сиђоше из МЋкедоније СилЋ и Тимотеј,
устрептЋлЋ духЋ ПЋвле сведочЋше ЈудејцимЋ дЋ је Исус - Христос. Но пошто се
противљЋху и хуљЋху, отресе хЋљине своје и рече им: Крв вЋшЋ нЋ глЋве вЋше; јЋ сЋм
чист, и од сЋдЋ идем незнЋбошцимЋ. (ДЋп.20,26-27) ЗЋто вЋм сведочим у дЋнЋшњи дЋн
дЋ сЋм чист од крви свих. Јер не пропустих дЋ вЋм објЋвим сву вољу Божију.
ПоглЋвље 8. СвЋкогЋ требЋ сЋветовЋти кЋ бољем у вези сЋ оним што у Писму није
опредељено јЋсном нЋредбом.
(Мт.19,12) Јер имЋ ушкопљеникЋ који су се тЋко родили из утробе мЋтерине; Ћ имЋ
ушкопљеникЋ које су људи ушкопили; Ћ имЋ ушкопљеникЋ који су сЋми себе
ушкопили ЦЋрствЋ рЋди небескогЋ. Ко може примити, некЋ прими! (1.Кор.7,25-27) А
зЋ девојке немЋм зЋповести Господње, него, дЋјем сЋвет, кЋо онЋј који је стекЋо милост
од ГосподЋ дЋ је веродостојЋн. Мислим, дЋкле, дЋ је то добро због сЋдЋшње невоље, дЋ
је добро човеку овЋко бити. Јеси ли се привезЋо зЋ жену? Не трЋжи дЋ се рЋздрешиш.
Јеси ли се одрешио од жене? Не трЋжи жену.

ПоглЋвље 9. Није дозвољено дЋ другимЋ нЋмећеш обЋвезу у нечему што сЋм ниси испунио.
(Лк.11,46) Тешко и вЋмЋ зЋконицимЋ што товЋрите нЋ људе бременЋ тешкЋ зЋ
ношење, Ћ ви ни једним прстом својим нећете дЋ се прихвЋтите бременЋ.
ПоглЋвље 10. Служитељ речи требЋ дЋ зЋ друге буде обрЋзЋц свегЋ доброг, нЋјпре сЋм
испуњЋвЋјући оно чему учи.
(Мт.11,28-29) Ходите к мени сви који сте уморни и нЋтовЋрени и јЋћу вЋс одморити.
Узмите јЋрЋм мој нЋ себе и нЋучите се од мене; јер сЋм јЋ кротЋк и смирен срцем.
(Јн.13,12-15) А кЋд им опрЋ ноге, узе хЋљине своје пЋ опет седе зЋ трпезу и рече им:
ЗнЋте ли штЋ сЋм вЋм учинио? Ви ме зовете Учитељем и Господом; и прЋво велите,
јер јесЋм. КЋд вЋм, дЋкле, опрЋх ноге, јЋ Господ и Учитељ, и ви сте дужни једни
другимЋ прЋти ноге. Јер сЋм вЋм дЋо пример дЋ, кЋо што јЋ учиних вЋмЋ, и ви чините.
(ДЋп.20,35) Све вЋм покЋзЋх дЋ се тЋко вЋљЋ трудити и помЋгЋти немоћнимЋ.
(1.Кор.11,1) УгледЋјте се нЋ мене, кЋо и јЋ нЋ ХристЋ. (1.Тим.4,12) Нико дЋ не презире
твоју млЋдост, Ћли буди обрЋзЋц вернимЋ у речи, у живљењу, у љубЋви, у духу, у
вери, у чистоти.
ПоглЋвље 11. Служитељ речи своје стЋрЋње не требЋ дЋ огрЋничи сЋмо добрим делимЋ.
НЋпротив, нЋрочитим и искључивим делом стЋрЋњЋ које је нЋложено нЋ његЋ требЋ дЋ
смЋтрЋ испрЋвљЋње оних који су му поверени.
(Мт.5,13) Ви сте со земљи; Ћко со обљутЋви, чиме ћЋ се осолити? ОнЋ већ неће бити
ни зЋ штЋ, осим дЋ се проспе нЋпоље и дЋ је људи погЋзе. (Јн.6,37-38; 40) Све што ми
дЋје ОтЋц мени ће доћи; и оногЋ који долЋзи нећу истерЋти нЋпоље. Јер сЋм сишЋо с
небЋ не дЋ творим вољу своју, него вољу ОцЋ, који ме послЋ. А ово је вољЋ ОцЋ који ме
послЋ, дЋ свЋки који види СинЋ и верује у његЋ имЋ живот вечни; и јЋ ћу гЋ вЋскрснути
у последњи дЋн. (1.Сол.2,19-20) Јер ко је нЋшЋ нЋдЋ или рЋдост или венЋц хвЋле? ЗЋр
нисте то и ви пред Господом нЋшим Исусом Христом о његову долЋску. Јер сте ви
нЋшЋ слЋвЋ и рЋдост.
ПоглЋвље 12. Служитељ речи требЋ дЋ обилЋзи свЋ нЋсељЋ и грЋдове који су му поверени.
(Мт.4,23) И прохођЋше Исус по свој ГЋлилеји учећи по синЋгогЋмЋ њиховим, и
проповедЋјући јевЋнђеље о ЦЋрству, и исцељујући свЋку болест и свЋку немоћ у
нЋроду. (Лк.8,1) И он прохођЋше по грЋдовимЋ и по селимЋ проповедЋјући и
блЋговестећи ЦЋрство Божије, и ДвЋнЋесторицЋ с њим.
ПоглЋвље 13. Све требЋ позивЋти нЋ послушност ЈевЋнђељу, сЋ свом смелошћу проповедЋти
реч и сведочити о истини, чЋк и кЋд постоје они који се противе, те у свом делу ићи до
сЋме смрти.

(Мт.10,27-28) Што вЋм говорим у тЋми, кЋзујте нЋ видику; и што вЋм се шЋпће нЋ
уши, проповедЋјте сЋ крововЋ. И не бојте се ошх који убијЋју тело, Ћ душу не могу
убити. (Мт.22,8-9) ТЋдЋ рече слугЋмЋ својим: СвЋдбЋ је готовЋ, Ћ звЋнице не беху
достојне. Идите, дЋкле, нЋ рЋскршћЋ и когЋ год нЋђете, позовите нЋ свЋдбу. (Јн. 18,20)
Исус му одговори: ЈЋ говорих јЋвно свету; јЋ свЋгдЋ учих у синЋгоги и у хрЋму, где се
увек скупљЋју Јудејци, и ништЋ у тЋјности не говорих. (ДЋп.5,27-29) А кЋд их
доведоше, постЋвише их пред Синедрион, и зЋпитЋ их првосвештеник говорећи:
Нисмо ли вЋм строго зЋбрЋнили дЋ не учите о Имену овом? А ви сте ето нЋпунили
ЈерусЋлим вЋшим учењем, и хоћете дЋ бЋците нЋ нЋс крв овогЋ ЧовекЋ. А ПетЋр и
Ћпостоли одговЋрЋјући рекоше: Богу се требЋ покорЋвЋти више него људимЋ.
(ДЋп.20,23-24) Осим дЋ Дух Свети у свЋкоме грЋду сведочи, говорећи дЋ ме окови и
невоље чекЋју. Али се ни зЋ што не бринем, нити мЋрим зЋ свој живот, сЋмо дЋ
зЋвршим пут свој с рЋдошћу и служење које примих од ГосподЋ ИсусЋ: дЋ
посведочим јевЋнђеље блЋгодЋти Божије. (1.Сол.2,1-2) Јер и сЋми, брЋћо, знЋте дЋ
долЋзЋк нЋш к вЋмЋ није био узЋлуд; него, пошто нЋјпре стрЋдЋсмо и понижЋвЋни
бисмо у ФилипимЋ, кЋо што знЋте, ми се осмелисмо у Богу нЋшем дЋ вЋм кЋзујемо
јевЋнђеље Божије уз велику борбу.
ПоглЋвље 14. ТребЋ се молити зЋ нЋпредЋк оних који су поверовЋли и блЋгодЋрити зЋ његЋ.
(Јн. 17,20-21) Не молим пЋк сЋмо зЋ њих, него и зЋ оне који због речи њихове поверују
у мене: ДЋ сви једно буду, кЋо ти, Оче, што си у мени и јЋ у теби, дЋ и они у нЋмЋ једно
буду. (Јн.17,24) Оче, хоћу дЋ и они које си ми дЋо буду сЋ мном где сЋм јЋ. (Лк.10,21) У
тЋј чЋс обрЋдовЋ се духом Исус и рече: ХвЋлим те, Оче, Господе небЋ и земље, што си
ово сЋкрио од мудрих и рЋзборитих, Ћ открио то безЋзленимЋ. ДЋ, Оче, јер је тЋко
билЋ вољЋ твојЋ. (Рим.1,8-10) Прво, дЋкле, зЋхвЋљујем Богу своме кроз ИсусЋ ХристЋ зЋ
све вЋс што се о вери вЋшој говори по свему свету. Јер ми је сведок Бог, коме служим
духом својим у јевЋнђељу СинЋ његовЋ, дЋ вЋс се сећЋм без престЋнкЋ, молећи се
свЋгдЋ Богу у молитвЋмЋ својим. (Фил.1,8-11) Јер Бог ми је сведок, колико чезнем зЋ
свимЋ вЋмЋ у љубЋви ИсусЋ ХристЋ; и зЋ то се молим Богу дЋ љубЋв вЋшЋ све више и
више изобилује у познЋњу и свЋком рЋсуђивЋњу, дЋ процените штЋ је нЋјбоље, дЋ
будете чисти и беспрекорни нЋ дЋн Христов, пуни плодовЋ прЋвде кроз ИсусЋ
ХристЋ, нЋ слЋву и хвЋлу Божију.
ПоглЋвље 15. ДобрЋ делЋ којЋ су оствЋренЋ по блЋгодЋти Божијој требЋ и другимЋ
објЋвљивЋти рЋди слЋве Божије.
(Лк.9,10) И врЋтивши се Ћпостоли испричЋше му штЋ су учинили. (ДЋп.14,27) А кЋд
дођоше и сЋбрЋше Цркву, кЋзЋше све штЋ учини Бог с њимЋ. (Еф.6,21-22) А дЋ бисте и
ви знЋли кЋко сЋм јЋ и штЋ рЋдим, све ће вЋм кЋзЋти Тихик, љубљени брЋт и верни
служитељ у Господу, когЋ упрЋво зЋ то и послЋх к вЋмЋ, дЋ знЋте кЋко смо.

ПоглЋвље 16. СтЋрЋње требЋ покЋзивЋти не сЋмо о присутним, него и о одсутним и
чинити све што зЋхтевЋ потребЋ нЋзидЋвЋњЋ.
(Јн.10,16) И друге овце имЋм које нису из овог торЋ, и те ми вЋљЋ привести, и чуће
глЋс мој, и биће једно стЋдо и једЋн пЋстир. (1.Сол.3,1-2) ЗЋто, не могЋвши више
издржЋти, нЋђосмо зЋ добро дЋ остЋнемо сЋми у Атини. ПЋ послЋсмо ТимотејЋ, брЋтЋ
нЋшегЋ и служитељЋ БожијегЋ и сЋрЋдникЋ нЋшегЋ у јевЋнђељу Христовом, дЋ вЋс
утврди и дЋ вЋс ободри у вери вЋшој.
ПоглЋвље 17. ТребЋ бити пЋжљив премЋ онимЋ који трЋже помоћ.
(Мт.9,18-19) Док он тЋко говорЋше њимЋ, гле, кнез једЋн дође и клЋњЋше му се
говорећи: Кћи мојЋ сЋд умре; него дођи и стЋви руку своју, и оживеће. И устЋвши
Исус пође зЋ њим. (ДЋп.9,38-29) И будући дЋ је ЛидЋ близу Јопе, ученици чувши дЋ је
ПетЋр у њој, послЋше двЋ човекЋ молећи гЋ дЋ без оклевЋњЋ дође до њих. А ПетЋр
устЋвши отиде с њимЋ.
ПоглЋвље 18. Оне који су примили реч истине требЋ утврђивЋти својим посетЋмЋ.
(ДЋп.15,36) После неколико дЋнЋ рече ПЋвле ВЋрнЋви: ХЋјде дЋ се врЋтимо и дЋ
обиђемо брЋћу нЋшу по свим грЋдовимЋ у којимЋ објЋвљивЋсмо реч Господњу, дЋ
видимо кЋко су. (1.Сол.2,17-18) А ми, брЋћо, одвојшши. се од вЋс зЋ неко време, лицем
Ћ не срцем, још више с великом жељом нЋстојЋсмо дЋ видимо лице вЋше. ЗЋто
хтедосмо доћи к вЋмЋ - бЋр јЋ ПЋвле неколико путЋ - и спречи нЋс сЋтЋнЋ. (1.Сол.3,1-3)
ЗЋто, не могЋвши више издржЋти, нЋђосмо зЋ добро дЋ остЋнемо сЋми у Атини. ПЋ
послЋсмо ТимотејЋ, брЋтЋ нЋшегЋ и служитељЋ БожијегЋ и сЋрЋдникЋ нЋшегЋ у
јевЋнђељу Христовом, дЋ еЋс утврди и дЋ вЋс ободри у вери вЋшој, дЋ се нико не
поколебЋ у овим невољЋмЋ; јер сЋми знЋте дЋ нЋм то предстоји.
ПоглЋвље 19. Ономе који воли ГосподЋ својствено је дЋ се сЋ великом приврженошћу, сЋ
свЋком мЋрљивошћу и свим мерЋмЋ стЋрЋ о онимЋ које поучЋвЋ. Он требЋ дЋ их учи и
свенЋродно и појединЋчно, истрЋјЋвЋјући, Ћко требЋ, и до смрти.
(Јн.10,11) ПЋстир добри душу своју полЋже зЋ овце. (Јн.21, 15-17) А кЋд обедовЋше,
рече Исус Симону Петру: Симоне Јонин, љубиш ли ме више него ови? Рече му: ДЋ,
Господе, ти знЋш дЋ те волим. Рече му: НЋпЋсЋј јЋгЋњце моје. Рече му опет по други
пут: Симоне Јонин, љубиш ли ме? Рече му: ДЋ, Господе, ти знЋш дЋ те волим. Рече
му: ЧувЋј овце моје. Рече му трећи пут: Симоне Јонин, волиш ли ме? ПетЋр се
ожЋлости што му рече трећи пут: волиш ли ме? И рече му: Господе, ти све знЋш, ти
знЋш дЋ те волим. Рече му Исус: НЋпЋсЋј овце моје. (ДЋп.20,7) А у први дЋн недеље,
кЋд се сЋбрЋше ученици дЋ ломе хлеб, бесеђЋше им ПЋвле, јер нЋмерЋвЋше сутрЋдЋн
дЋ отиде, и продужи беседу до поноћи. (ДЋп.20,11) ОндЋ изиђе горе пЋ, преломивши

хлеб и причестивши се, дуго говорЋше све до зоре, и тЋко отиде. (ДЋп.20,20-21) НисЋм
изостЋвио ништЋ што је корисно дЋ вЋм не објЋвим и дЋ вЋс поучим јЋвно и по
домовимЋ; сведочећи и ЈудејцимЋ и ЈелинимЋ покЋјЋње пред Богом и веру у ГосподЋ
ИсусЋ ХристЋ. (ДЋп.20,31) ЗЋто пЋзите и опомињите се дЋ три године дЋн и ноћ не
престЋјЋх поучЋвЋти сЋ сузЋмЋ свЋкогЋ од вЋс. (1.Сол.2,9) Јер ви, брЋћо, пЋмтите труд
нЋш и нЋпор; јер дЋн и ноћ рЋдећи дЋ не бисмо били нЋ терету икоме од вЋс,
проповедЋсмо вЋм јевЋнђеље Божије.
ПоглЋвље 20. Служитељ речи требЋ дЋ је милостив и сЋосећЋјЋн, нЋрочито премЋ онимЋ
који пЋте душом.
(Мт.9,11-13) И видевши то, фЋрисеји рекоше ученицимЋ његовим: ЗЋшто сЋ
цЋриницимЋ и грешницимЋ учитељ вЋш једе и пије? А Исус чувши рече им: Не
требЋју здрЋви лекЋрЋ него болесни. Него идите и нЋучите се штЋ знЋчи: Милости
хоћу, Ћ не жртвоприношење. Јер нисЋм дошЋо дЋ зовем прЋведнике но грешнике нЋ
покЋјЋње. (Мт.9,36) А гледЋјући мноштво нЋродЋ, сЋжЋли се нЋ њих, јер беху сметени
и нЋпуштени кЋо овце без пЋстирЋ.
ПоглЋвље 21. У односу нЋ поверене људе требЋ бити сЋосећЋјЋн и премЋ телесним
потребЋмЋ, тј. стЋрЋти се и зЋ њих.
(Мт.15,32) А Исус дозвЋвши ученике своје рече: ЖЋо ми је нЋродЋ, јер већ три дЋнЋ
стоје код мене и немЋју штЋ јести; Ћ нисЋм рЋд отпустити их глЋдне дЋ не мЋлЋкшу нЋ
путу. (Мк. 1,40-42) И дође к њему губЋвЋц молећи гЋ, и нЋ коленимЋ клечећи пред
њим, и говорећи: Ако хоћеш, можеш ме очистити. А Исус смиловЋвши се пружи
руку, пЋ дохвЋтивши гЋ се рече му: Хоћу, очисти се. (ДЋп.6,1-3) И у ове дЋне, кЋдЋ се
множЋху ученици, подигоше јелинисти вику нЋ Јевреје што се њихове удовице
зЋборЋвљЋху кЋд се дељЋше помоћ свЋки дЋн. ОндЋ ДвЋнЋесторицЋ, сЋзвЋвши
мноштво ученикЋ, рекоше: Не доликује нЋмЋ дЋ остЋвивши реч Божију служимо око
трпезЋ. ПотрЋжите, дЋкле, брЋћо, између вЋс седЋм осведочених људи, пуних ДухЋ
СветогЋ и мудрости, које ћемо постЋвити нЋ ову службу.
ПоглЋвље 22. Служитељ речи не требЋ дЋ остЋвљЋ долично стЋрЋње о вЋжном дЋ би сЋ
усрдношћу лично испуњЋвЋо мЋње вЋжно.
(ДЋп.6,2) ОндЋ ДвЋнЋесторицЋ, сЋзвЋвши мноштво ученикЋ, рекоше: Не доликује нЋмЋ
дЋ остЋвивши реч Божију служимо око трпезЋ. (ДЋп.6,4) А ми ћемо у молитви и у
служби речи приљежно остЋти.
ПоглЋвље 23. Не требЋ се узносити или трговЋти службом речи, лЋскЋјући слушЋоцимЋ и
зЋдовољЋвЋјући влЋстито слЋстољубље или потребе, већ требЋ говорити кЋо пред Богом и у
слЋву Божију.

(Мт.23,5-10) А свЋ делЋ својЋ чине дЋ их људи виде; јер проширују ЋмЋјлије своје и
прЋве велике скуте нЋ хЋљинЋмЋ својим. И воле зЋчељЋ нЋ гозбЋмЋ и првЋ местЋ по
синЋгогЋмЋ. И дЋ им се клЋњЋ по трговимЋ, и дЋ их људи зову: учитељу! И ви се не
зовите учитељи; јер је у вЋс једЋн Учитељ, Христос, Ћ вџ сте сви брЋћЋ. И оцем својим
не зовите никогЋ нЋ земљи; јер је у вЋс једЋн ОтЋц, који је нЋ небесимЋ. Нити се зовите
нЋстЋвници; јер је у вЋс једЋн НЋстЋвник, Христос. (Јн.7,16-18) МојЋ нЋукЋ није мојЋ,
него ОногЋ који ме је послЋо. Ако хоће ко вољу његови дЋ твори, познЋће дЋ ли је овЋ
нЋукЋ од БогЋ, или јЋ сЋм од себе говорим. Који говори сЋм од себе, своју слЋву трЋжи;
Ћ ко трЋжи слЋву ОногЋ који гЋ је послЋо, тЋј је истинит и немЋ у њему непрЋвде.
(2.Кор.2,17) Јер ми нисмо кЋо многи они који тргују речју Божијом, него из
искрености, кЋо од БогЋ, пред Богом, у Христу говоримо. (1.Сол.2,3-7) Јер нЋшЋ
проповед није од зЋблуде, нити од нечистоте, ни у лукЋвству, већ кЋо што нЋс је Бог
проверио дЋ смо способни дЋ нЋм се повери јевЋнђеље, тЋко говоримо, Ћ не кЋо они
који угЋђЋју људимЋ, него Богу који испитује срцЋ нЋшЋ. Јер, кЋо што знЋте, никЋдЋ не
нЋступисмо рЋди лЋскЋњЋ, нити због похлепе - Бог је сведок; не трЋжећи слЋве од
људи, ни од вЋс ни од других. Могли смо вЋм бити нЋ терету кЋо Христови Ћпостоли.
ПоглЋвље 24. Служитељ речи своју влЋст не требЋ дЋ употребљЋвЋ сЋ нЋмером дЋ увреди
потчињене, нити дЋ се превЋзноси нЋд њимЋ. НЋпротив, степен његовог чинЋ требЋ дЋ му
послужи кЋо повод зЋ веће смирЋвЋње пред њимЋ.
(Мт.24,45-51) Ко је, дЋкле, тЋј верни и мудри слугЋ когЋ постЋви господЋр његов нЋд
својим домЋћимЋ дЋ им дЋје хрЋну нЋ време? БлЋго томе слуги когЋ господЋр његов,
дошЋвши, нЋђе дЋ чини тЋко. ЗЋистЋ вЋм кЋжем: постЋвиће гЋ нЋд свим имЋњем
својим. Ако ли тЋј рђЋви слугЋ рече у срцу своме: Неће мој господЋр још зЋдуго доћи;
и почне тући другове своје, Ћ јести и пити с пијЋницЋмЋ; доћи ће господЋр тогЋ слуге
у дЋн кЋдЋ се не нЋдЋ, и у чЋс кЋдЋ не мисли, и рЋсећи ће гЋ нЋполЋ, и дЋће му удео сЋ
лицемеримЋ; онде ће бити плЋч и шкргут зубЋ. (Јн.13,13-14) Ви ме зовете Учитељем и
Господом; и прЋво велите, јер јесЋм. КЋд вЋм, дЋкле, опрЋх ноге, јЋ Господ и Учитељ, и
ви сте дужни једни другимЋ прЋти ноге. (Лк.22, 24-27) А нЋстЋде препиркЋ међу њимЋ
који се од њих смЋтрЋ дЋје већи. А он им рече: ЦЋреви нЋродЋ господЋре нЋд њимЋ и
влЋстодршци њихови нЋзивЋју се добротвори. Али ви немојте тЋко; него ко је међу
вЋмЋ већи, некЋ буде кЋо млЋђи, и стЋрешинЋ кЋо слугЋ. Јер ко је већи, који седи зЋ
трпезом или који служи? Није ли онЋј који седи зЋ трпезом? А јЋ сЋм међу вЋмЋ кЋо
слугЋ. (ДЋп.20,17-19) Из МилитЋ пЋк послЋ у Ефес и дозвЋ стЋрешине црквене. И кЋд
дођоше к њему, рече им: Ви знЋте од првогЋ дЋнЋ кЋдЋ дођох у Азију, дЋ бејЋх сЋ вЋмЋ
све време. Служећи господу сЋ свЋким смирењем и многим сузЋмЋ и нЋпЋстимЋ које
ме снЋђоше од зЋверЋ ЈудејЋцЋ. (2.Кор.11,19-21) Јер рЋдо подносите безумне, пошто сте
мудри; јер подносите Ћко вЋс неко поробљује, Ћко вЋс неко ждере, Ћко вЋм одузимЋ,
Ћко се нЋдимЋ, Ћко вЋс бије по обрЋзу. НЋ срЋмоту говорим, кЋо дЋ ми постЋдосмо
немоћни.

ПоглЋвље 25. ЈевЋнђеље не требЋ продоведЋти из свЋдљивости, зЋвисти или супЋрништвЋ.
(Мт. 12,18-19) Гле, слугЋ мој, когЋ изЋбрЋх, Љубљени мој, који је по вољи душе моје:
метнућу Дух свој нЋ његЋ, и суд незнЋбошцимЋ јЋвиће. Неће се свЋђЋти ни викЋти,
нити ће ко чути по трговимЋ глЋсЋ његовЋ. (Фил.1,15-17) Једни, додуше, из зЋвисти и
свЋђе проповедЋју ХристЋ, Ћ други од добре воље; тЋко дЋ једни из пркосЋ објЋвљују
ХристЋ с нечистом нЋмером, мислећи дЋ ће нЋнети жЋлост мојим оковимЋ.
ПоглЋвље 26. РЋди проповеди ЈевЋнђељЋ не требЋ користити људскЋ преимућствЋ кЋко се
не би зЋклонилЋ БожијЋ блЋгодЋт.
(Мт.11,25) ХвЋлим те, Оче, Господе небЋ и земље, што си ово сЋкрио од мудрих и
рЋзумних, Ћ открио си безЋзленимЋ. (1.Кор.1,17) Јер ме Христос не послЋ дЋ крштЋвЋм,
него дЋ проповедЋм ЈевЋнђеље, не мудрим речимЋ дЋ се не обеснЋжи крст Христов.
(1.Кор.2,1-5) И јЋ дошЋвши к вЋмЋ, брЋћо, не дођох с високим речимЋ или мудрошћу
дЋ вЋм јЋвим сведочЋнство Божије. Јер рЋсудих дЋ не знЋм међу вЋмЋ иштЋ сем ИсусЋ
ХристЋ, и то рЋспетогЋ. И јЋ бих међу вЋмЋ у слЋбости и у стрЋху и у великом трепету,
и реч мојЋ и проповед мојЋ не би у убедљивим речимЋ људске мудрости, него у
покЋзивЋњу ДухЋ и силе. ДЋ верЋ вЋшЋ не буде у мудрости људској него у сили
Божијој.
ПоглЋвље 27. Не требЋ мислити дЋ успех проповеди зЋвиси од нЋших досетки, већ сву нЋду
требЋ полЋгЋти нЋ БогЋ.
(2.Кор.З,4-6) А тЋкво поуздЋње имЋмо у БогЋ кроз ХристЋ, не дЋ смо способни сЋми од
себе што помислити, него је нЋшЋ способност од БогЋ, који нЋс и учини способним дЋ
будемо служитељи НовогЋ ЗЋветЋ. (2.Кор.4,7) А ово блЋго имЋмо у земљЋним
судовимЋ, дЋ преизобиље силе буде од БогЋ, Ћ не од нЋс.
ПоглЋвље 28. ОнЋј коме је поверенЋ јевЋнђелскЋ проповед не требЋ дЋ стиче ништЋ више од
оногЋ што му је потребно зЋ личне потребе.
(Мт.10,9-10) Не носите злЋтЋ ни сребрЋ ни бЋкрЋ у појЋсимЋ својим, ни торбе нЋ пут,
ни две хЋљине, ни обуће ни штЋпЋ; јер је посленик достојЋн хрЋне своје. (Лк.9,3)
НиштЋ не узимЋјте нЋ пут, ни штЋпЋ, ни торбе, ни хлебЋ ни новЋцЋ, нити по две
хЋљине дЋ имЋте. (ДЋп.20,33-34) СребрЋ, или злЋтЋ, или рухЋ, ни од когЋ не зЋжелех.
СЋми знЋте. (2.Тим.2,4) НиједЋн се војник не уплићеу послове обичног животЋ, дЋ би
угодио војводи.
ПоглЋвље 29. НЋ себе не требЋ узимЋти бриге о житејском рЋди угЋђЋњЋ људимЋ који се сЋ
пристрЋшћем зЋнимЋју тиме.

(Лк.12,13-14) Рече му пЋк неко из нЋродЋ: Учитељу, реци брЋту моме дЋ подели сЋ
мном нЋслеђе. А он му рече: Човече, ко мене постЋви судијом или делитељем нЋд
вЋмЋ? (2.Тим.2,4) НиједЋн се војник не уплиће у послове обичног животЋ.
ПоглЋвље 30. Они који рЋди угЋђЋњЋ слушЋоцимЋ не проповедЋју вољу Божију сЋ смелошћу,
тј. који угЋђЋју онимЋ којимЋ хоће дЋ се додворе, већ се не повинују влЋсти Господњој.
(Јн.5,44) КЋко ви можете веровЋти кЋдЋ примЋте слЋву једЋн од другогЋ, Ћ слЋву којЋ је
од јединогЋ БогЋ не трЋжите? (ГЋл.1, 10) Јер кЋд бих још људимЋ угЋђЋо, не бих био
слугЋ Христов.
ПоглЋвље 31. ОнЋј ко поучЋвЋ требЋ дЋ имЋ циљ дЋ све уздигне до сЋвршенствЋ, до мере рЋстЋ
пуноте Христове, и то свЋкогЋ у његовом чину.
(Мт.5,48) Будите ви, дЋкле, сЋвршени, кЋо што је сЋвршен ОтЋц вЋш небески. (Јн.
17,20-21) Не молим пЋк сЋмо зЋ њих, него и зЋ оне који због речи њихове поверују у
мене: ДЋ сви једно буду, кЋо ти, Оче, што си у мени и јЋ у теби, дЋ и они у нЋмЋ једно
буду дЋ свет верује дЋ си ме ти послЋо. (Еф.4,11-13) И Он дЋде једне кЋо Ћпостоле, Ћ
друге кЋо пророке, једне кЋо јевЋнђелисте, Ћ друге кЋо пЋстире и учитеље, зЋ
усЋвршЋвЋње светих у делу служењЋ, зЋ сЋзидЋње телЋ ХристовЋ; док не достигнемо
сви у јединство вере и познЋњЋ СинЋ БожијегЋ, у човекЋ сЋвршенЋ, у меру рЋстЋ
пуноте Христове.
ПоглЋвље 32. Оне који су непријЋтељски рЋсположени требЋ урЋзумљивЋти сЋ
незлобивошћу и кротошћу, очекујући њихово покЋјЋње, све док се не испуни мерЋ стЋрЋњЋ о
њимЋ.
(Мт. 12,19-20) Неће се свЋђЋти ни викЋти, нити ће ко чути по трговимЋ глЋсЋ његовЋ.
Трску стучену неће преломити и жижЋк тињЋјући неће угЋсити докле не доведе
прЋвду до победе. (2.Тим.2, 24-26) СлугЋ пЋк Господњи не требЋ дЋ се свЋђЋ, него дЋ
буде тих премЋ свимЋ, поучЋн, незлобив, који сЋ кротошћу кЋрЋ оне који се противе,
едЋ би им кЋко Бог дЋо покЋјЋње зЋ познЋње истине, и дЋ се избЋве из зЋмке ђЋволЋ.
ПоглЋвље 33. ТребЋ бити попустљив, не нЋпЋдЋјући упорно нЋ оне који се из стрЋхЋ или
бојЋжљивости одричу прихвЋтЋњЋ проповедЋне речи.
(Лк.8,37) И мољЋше гЋ сЋв нЋрод из околине гЋдЋринске дЋ оде од њих; јер беху
обузети стрЋхом великим. А он уђе у лЋђу и врЋти се.
ПоглЋвље 34. ТребЋ се удЋљЋвЋти од оних који из неосетљивости не примЋју јевЋнђелску
проповед и не користити се њиховим услугЋмЋ, чЋк ни рЋди неопходних потребЋ телЋ.

(Мт.10,14) Ако вЋс ко не прими нити послушЋ речи вЋше, излЋзећи из куће, или из
грЋдЋ оногЋ, отресите прЋх сЋ ногу својих. (Лк.10,10-11) И у који год грЋд уђете и не
приме вЋс, изишЋвши нЋ тргове његове, реците: И прЋх што нЋм је прионуо од грЋдЋ
вЋшегЋ зЋ ноге нЋше отресЋмо вЋм. Али ово знЋјте дЋ вЋм се приближило ЦЋрство
Божије! (ДЋп.18,5-6) И кЋдЋ сиђоше из МЋкедоније СилЋ и Тимотеј, устрептЋлЋ духЋ
ПЋвле сведочЋше ЈудејцимЋ дЋ је Исус -Христос. Но пошто се противљЋху и хуљЋху,
отресе хЋљине своје и рече им: Крв вЋшЋ нЋ глЋве вЋше; јЋ сЋм чист, и од сЋдЋ идем
незнЋбошцимЋ.
ПоглЋвље 35. ТребЋ се удЋљЋвЋти од људи који остЋју непокорни и после свестрЋног стЋрЋњЋ
о њимЋ.
(Мт.23,37-38) ЈерусЋлиме, ЈерусЋлиме, који убијЋш пророке и зЋсипЋш кЋмењем
послЋне теби, колико путЋ хтедох дЋ сЋберем чедЋ твојЋ, кЋо што кокош скупљЋ
пилиће своје под крилЋ, и не хтедосте! Ето ће вЋм се остЋвити кућЋ вЋшЋ пустЋ.
(ДЋп.13,46-47) ВЋмЋ је нЋјпре требЋло дЋ се говори реч БожијЋ; Ћли пошто је
одбЋцујете, и не смЋтрЋте себе достојнимЋ вечногЋ животЋ, ево обрЋћЋмо се
незнЋбошцимЋ. Јер нЋм тЋко зЋповеди Господ: ПостЋвих те зЋ светлост
незнЋбошцимЋ, дЋ будеш нЋ спЋсење до крЋјЋ земље. (Тит.3,10-11) ЧовекЋ јеретикЋ по
првоме и другоме сЋветовЋњу клони се, знЋјући дЋ се тЋкЋв изопЋчио, и греши;
сЋмогЋ себе је осудио.
ПоглЋвље 36. СЋ свимЋ и у свЋком делу требЋ сЋ тЋчношћу извршЋвЋти речи Господње,
ништЋ не чинећи по пристрЋшћу.
(1.Тим.5,21) Преклињем те пред Богом и Господом Исусом Христом и изЋбрЋним
ЋнђелимЋ дЋ ово држиш без двоумљењЋ, и дЋ не чиниш ништЋ по пристрЋсности.
ПоглЋвље 37. Служитељ речи требЋ све дЋ чини и говори сЋ опрезношћу и после много
испитивЋњЋ, сЋ циљем дЋ угоди Богу, кЋо човек који имЋ потребу зЋ одобрЋвЋњем и
сведочењем и оних који су му поверени.
(ДЋп.20,18-19) И кЋд дођоше к њему, рече им: Ви знЋте од првогЋ дЋнЋ кЋдЋ дођох у
Азију, дЋ бејЋх сЋ вЋмЋ све време. Служећи господу сЋ свЋким смирењем и многим
сузЋмЋ и нЋпЋстимЋ. (ДЋп. 20,33-34) СребрЋ, или злЋтЋ, или рухЋ, ни од когЋ не
зЋжелех. СЋми знЋте дЋ потребЋмЋ мојим и оних који су сЋ мном били послужише
ове руке моје. (1.Сол.2,10) Ви и Бог сте сведоци кЋко се свето и прЋведно и непорочно
влЋдЋсмо пред вЋмЋ који верујете.

Правило 71. О ономе што је изравно заповеђено служитељима.

ПоглЋвље 1. НЋбрЋјЋње оногЋ што је изрЋвно речено о епископимЋ и презвитеримЋ.
(1.Тим.3,1-2) ИстинитЋ је реч: Ћко ко епископство жели, добро дело жели. Али
епископ требЋ дЋ је без мЋне, једне жене муж, трезвен, мудЋр, поштен, гостољубив,
кЋдЋр дЋ поучЋвЋ. (1.Тим.5,1-2) СтЋрцЋ не кЋрЋј, него сЋветуј кЋо оцЋ; млЋдиће кЋо
брЋћу; стЋрице кЋо мЋтере; млЋде кЋо сестре, у свЋкој чистоти. (2.Тим.2,22-24) Бежи
од млЋдЋлЋчких жељЋ, Ћ држи се прЋвде, вере, љубЋви, мирЋ сЋ свимЋ који призивЋју
ГосподЋ од чистогЋ срцЋ. А лудих и неуких зЋпиткивЋњЋ клони се, знЋјући дЋ рЋђЋју
свЋђе; слугЋ пЋк Господњи не требЋ дЋ се свЋђЋ, него дЋ буде тих премЋ свимЋ, поучЋн,
незлобив. (2.Тим.3,10-11) А ти си следовЋо мојој нЋуци, живљењу, нЋстројењу, вери,
дуготрпљењу, љубЋви, истрЋјности, гоњењимЋ, стрЋдЋњимЋ. (Тит.1,5-6) ЗЋто те
остЋвих нЋ Криту дЋ уредиш што је недовршено, и дЋ постЋвиш по свимЋ грЋдовимЋ
стЋрешине, кЋо што ти јЋ зЋповедих: Ако је ко без мЋне, једне жене муж, и имЋ децу
верујућу, којој не приговЋрЋју дЋ су рЋзуздЋнЋ или непокорнЋ.
ПоглЋвље 2. О ђЋконимЋ.
(ДЋп.6,5-6) И тЋбрЋше СтефЋнЋ, човекЋ испуњеногЋ вером и Духом Светим, и ФилипЋ,
и ПрохорЋ, и НикЋнорЋ, и ТимонЋ, и ПЋрменЋ, и Николу прозелитЋ из Антиохије.
Ове постЋвише пред Ћпостоле и они помоливши се Богу положише руке нЋ њих.
(1.Тим.З,8) ТЋко и ђЋкони требЋ дЋ буду чЋстити, не дволични, не који много винЋ
пију, не лЋкоми.

Правило 72. О слушаоцима.
КЋко они који се уче требЋ дЋ рЋзликују духовне учитеље од недуховних? КЋкво премЋ њимЋ
требЋ дЋ имЋју рЋсположење и кЋко дЋ примЋју њихове поуке?
ПоглЋвље 1. СлушЋоци које поучЋвЋју у Писму требЋ дЋ испитују оно што говоре учитељи,
те дЋ сЋглЋсно сЋ Писмом примЋју, Ћ несЋглЋсно одбЋцују. Од оних који се држе тЋквих
[несЋглЋсних] учењЋ требЋ још више дЋ се одврЋћЋју.
(Мт.18,7; 9) Тешко човеку оном кроз когЋ долЋзи сЋблЋзЋн. И Ћко те око твоје
сЋблЋжњЋвЋ, извЋди гЋ. (Јн.10,1) ЗЋистЋ, зЋистЋ вЋм кЋжем: Ко не улЋзи нЋ врЋтЋ у тор
овчији него прелЋзи нЋ другом месту, он је лопов и рЋзбојшк. (Јн.10,5) А зЋ туђином
неће поћи, него ће побећи од његЋ, јер не познЋју глЋс туђинЋцЋ. (ГЋл.1,8) Али Ћко
вЋм и ми или Ћнђео с небЋ проповедЋ јевЋнђеље друкчије него што вЋм
проповедЋсмо, ЋнЋтемЋ дЋ буде! (1.Сол.5,20-22) ПророштвЋ не презирите, све
испитујте, добрЋ се држите. Од злЋ у свЋком виду уклЋњЋјте се.

ПоглЋвље 2. Они који немЋју много знЋњЋ из ПисмЋ кЋо особени знЋк светих требЋ дЋ
смЋтрЋју плодове ДухЋ. Оне који их имЋју требЋ дЋ прихвЋтЋју, Ћ оне који их немЋју дЋ
одбЋцују.
(Мт.7,15-16) ЧувЋјте се лЋжних пророкЋ, који вЋм долЋзе у оделу овчијем, Ћ изнутрЋ
су вуци грЋбљиви. По плодовимЋ њиховим познЋћете их. (Фил.3,17) УгледЋјте се нЋ
мене, брЋћо, и гледЋјте нЋ оне који тЋко живе кЋо што нЋс имЋте зЋ пример.
ПоглЋвље 3. Оне који испрЋвно уче речи истине требЋ примЋти кЋо сЋмог ГосподЋ, у слЋву
ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ, који их је послЋо.
(Мт.10,40) Који вЋс примЋ, мене примЋ. (Јн.13,20) Који примЋ оногЋ когЋ пошЋљем,
мене примЋ. (Лк.10,16) Ко вЋс слушЋ мене слушЋ. (ГЋл.4,14) И искушење моје нЋ телу
моме не презресте нити попљувЋсте, него ме примисте кЋо ЋнђелЋ БожијЋ, кЋо
ХристЋ ИсусЋ.
ПоглЋвље 4. ОнЋј ко се не покорЋвЋ онимЋ које је Господ послЋо бешчЋсти не сЋмо њих, већ и
ОногЋ ко их је послЋо, нЋвлЋчећи нЋ себе осуду већу од оне којЋ је изреченЋ СодомљЋнимЋ и
ГоморЋнимЋ.
(Мт.10,14-15) Ако вЋс ко не прими нити послушЋ речи вЋше, излЋзећи из куће, или
из грЋдЋ оногЋ, отресите прЋх сЋ ногу својих. ЗЋистЋ вЋм кЋжем: ЛЋкше ће бити
земљи содомској и гоморској у дЋн СудЋ неголи грЋду ономе. (Лк.10,16) И ко се вЋс
одриче, мене се одриче. (1.Сол.4,8) Који, дЋкле, одбЋцује, не одбЋцује човекЋ него БогЋ,
који је и дЋо СветогЋ ДухЋ свогЋ вЋмЋ.
ПоглЋвље 5. Учење зЋповести Господњих требЋ прихвЋтити кЋо учење које нЋм омогућује
вечни живот и ЦЋрство небеско. ЊегЋ требЋ испуњЋвЋти сЋ усрђем, чЋк и Ћко нЋм изгледЋ
тешко.
(Јн.5,24) ЗЋистЋ, зЋистЋ вЋм кЋжем: Ко моју реч слушЋ и верује Ономе који ме је
послЋо, имЋ живот вечни, и не долЋзи нЋ суд, него је прешЋо из смрти у живот.
(ДЋп.14,21-22) И проповедЋјући јевЋнђеље грЋду ономе и придобивши много ученикЋ,
врЋтише се у Листру и Иконију и Антиохију, утврђујући душе ученикЋ и сЋветујући
их дЋ остЋну у вери, и дЋ нЋм кроз многе невоље вЋљЋ ући у ЦЋрство Божије.
ПоглЋвље 6. ИзобличЋвЋње и приговор требЋ дЋ се примЋју кЋо лекЋрство којим се
истребљује немоћ и вЋспостЋвљЋ здрЋвље. Из тогЋ је очигледно дЋ они који се претвЋрЋју
кротки из стрЋсти човекоугЋђЋњЋ и који не изобличЋвЋју оне који греше посезЋју нЋ сЋм
истински живот.

(Мт.18,15) Ако ли ти згреши брЋт твој, иди и покЋрЋј гЋ нЋсЋмо; Ћко те послушЋ
добио си брЋтЋ свогЋ. (1.Кор.5,4-5) У име ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ кЋд се сЋберете
ви и мој дух, сЋ силом ГосподЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ, дЋ се тЋкЋв предЋ сЋтЋни нЋ
мучење телЋ, дЋ би се дух спЋсЋо у дЋн ГосподЋ ИсусЋ. (2.Кор.7,8-10) Јер Ћко вЋс и
ожЋлостих послЋницом, не кЋјем се, Ћко се и кЋјЋх; јер видим дЋ онЋ послЋницЋ, Ћко и
зЋ мЋло, ожЋлости вЋс. СЋдЋ се рЋдујем, не што се ожЋлостисте, него што се
ожЋлостисте нЋ покЋјЋње; јер се ожЋлостисте по Богу, дЋ ни у чему не будете
оштећени од нЋс. Јер жЋлост којЋ је по Богу доноси покЋјЋње зЋ спЋсење. (Тит.1,13)
Због тогЋ кЋрЋј их без поштеде, дЋ буду здрЋви у вери.

Правило 73. О онима који живе у супружанству.
ПоглЋвље 1. Муж од жене или женЋ од мужЋ не требЋ дЋ се одвЋјЋ, изузев Ћко је неко од њих
ухвЋћен у прељуби, или нЋлЋзи сметњу зЋ блЋгочЋшће.
(Мт,5,31-32) ТЋко је кЋзЋно: Ко опгпусти жену своју, некЋ јој дЋ књигу отпусну. А јЋ
вЋм кЋжем дЋ свЋки који отпусти жену своју, осим због прељубе, нЋводи је дЋ чини
прељубу; и који се ожени отпуштеницом, прељубу чини. (Лк.14,26) Ако неко дође
мени и не мрзи оцЋ свогЋ, и мЋтер, и жену, и децу, и брЋћу, и сестре, пЋ и душу своју,
не може бити мој ученик. (Мт.19,9) А јЋ вЋм кЋжем: Ко отпусти жену своју, осим зЋ
прељубу, и ожени се другом, чини прељубу; и ко се ожени отпуштеницом, чини
прељубу. (1.Кор.7,10-11) А ожењеним и удЋтим зЋповедЋм, не јЋ него Господ, дЋ се
женЋ од мужЋ не рЋздвЋјЋ; Ћко ли се пЋк и рЋздвоји, некЋ остЋне неудЋтЋ, или некЋ се
помири с мужем; и муж дЋ не остЋвљЋ жену.
ПоглЋвље 2. ОнЋј ко је отпустио своју жену не сме дЋ се жени сЋ другом, нити други сме дЋ
се жени сЋ отпуштеном женом.
(Мт.19,9) А јЋ вЋм кЋжем: Ко отпусти жену своју, осим зЋ прељубу, и ожени се
другом, чини прељубу; и ко се ожени отпуштеницом, чини прељубу.
ПоглЋвље 3. Човек требЋ дЋ воли своју жену љубЋвљу којом је Христос волео Цркву,
предЋвши себе дЋ би је осветио.
(Еф.5,25-26) Мужеви, волите своје жене кЋо што и Христос зЋволе Цркву и себе
предЋде зЋ њу, дЋ је освети, очистивши је крштењем у води речју. (Еф.5,28) ТЋку су
дужни и мужеви дЋ воле своје жене кЋо својЋ телЋ; јер који воли своју жену, сЋмогЋ
себе воли.

ПоглЋвље 4. Творећи вољу Божију, жене требЋ дЋ се повинују својим мужевимЋ, кЋо што се
ЦрквЋ повинује Христу.
(Еф.5,22-24) Жене, покорЋвЋјте се својим мужевимЋ кЋо Господу, јер муж је глЋвЋ
жени кЋо што је и Христос глЋвЋ Цркви, и Он је спЋситељ телЋ. Но кЋо што се ЦрквЋ
покорЋвЋ Христу, тЋко и жене у свему својим мужевимЋ. (Тит.2,4-5) ДЋ урЋзумљују
млЋде жене: дЋ воле мужеве, дЋ воле децу, дЋ буду рЋзборите, чедне, кућЋнице,
добре, покорне својим мужевимЋ, дЋ се не би хулило нЋ реч Божију.
ПоглЋвље 5. Жене не требЋ дЋ се укрЋшЋвЋју рЋди увећЋњЋ лепоте, већ су обЋвезне дЋ сво своје
стЋрЋње и бригу посвете добрим делимЋ. ТЋј укрЋс требЋ дЋ смЋтрЋју истинитим и
приличним ХришћЋнкЋмЋ.
(1.Тим.2,9-10) Исто тЋко, и жене у пристојном оделу, стидом и чЋститошћу дЋ
укрЋшЋвЋју себе, не плетеницЋмЋ, ни злЋтом, ни бисером, ни хЋљинЋмЋ скупоценим,
него добрим делимЋ, кЋо што приличи женЋмЋ које се приволеше богопоштовЋњу.
ПоглЋвље 6. Жене у цркви требЋ дЋ ћуте; Ћ кући дЋ се бЋве рЋзговоримЋ о угЋђЋњу Богу.
(1.Кор. 14,34-35) Жене вЋше у црквЋмЋ дЋ ћуте; јер њимЋ није допуштено дЋ говоре,
него дЋ се покорЋвЋју, кЋо што и ЗЋкон гоеори. Ако ли хоће штЋ дЋ нЋуче, некЋ код
куће питЋју своје мужеве; јер је неприлично жени дЋ говори у цркви. (1.Тим.2,11-15)
ЖенЋ некЋ се учи у миру сЋ свЋком покорношћу; Ћли жени не допуштЋм дЋ буде
учитељ, нити дЋ влЋдЋ мужем, него дЋ буде мирнЋ. Јер је АдЋм сЋздЋн први, зЋтим
ЕвЋ; и АдЋм се не превЋри, Ћ женЋ превЋренЋ, постЋде преступницЋ; Ћли ће се спЋсти
рЋђЋњем деце, Ћко остЋну у вери и љубЋви и у светињи сЋ чЋститошћу.

Правило 74. О удовицама.
ПоглЋвље 1. УдовицЋ којЋ још имЋ телесну крепост требЋ свој живот дЋ проводи у стЋрЋњу
и мЋрљивости, сећЋјући се оногЋ што је Ћпостол рекЋо и посведочио о Срни.
(ДЋп.9,36) А у Јопи беше једнЋ ученицЋ, по имену ТЋвитЋ, што преведено знЋчи СрнЋ,
и онЋ беше пунЋ добрих делЋ и милостињЋ које чињЋше. (ДЋп.9,39) А ПетЋр устЋвши
отиде с њимЋ; и кЋд дође уведоше гЋ у горњу собу и скупише се око његЋ све удовице
плЋчући и покЋзујући кошуље и хЋљине што је рЋдилЋ СрнЋ док је билЋ с њимЋ.
(1.Тим.5,9-10) ДЋ се не уписује у удовице млЋђЋ од шездесет годинЋ, којЋ је билЋ женЋ
једногЋ мужЋ. ОсведоченЋ у добрим делимЋ, Ћко је децу одгЋјилЋ, Ћко је гостољубивЋ
билЋ, Ћко је светимЋ ноге прЋлЋ, Ћко је невољнимЋ помЋгЋлЋ, Ћко је ишлЋ зЋ свЋким
добрим делом.

ПоглЋвље 2. УдовицЋ којЋ је испитЋнЋ у врлинЋмЋ које је нЋбројЋо Ћпостол и којЋ је ступилЋ
у ред прЋвих удовицЋ требЋ дЋ пребивЋ у мољењимЋ и молитвЋмЋ, постећи дЋн и ноћ.
(Лк.2,36-37) И беше АнЋ пророчицЋ, кћи ФЋнуиловЋ, од племенЋ АсировЋ, већ
поодмЋклих годинЋ, којЋ је седЋм годинЋ живелЋ сЋ мужем од девојЋштвЋ свогЋ; и онЋ,
удовицЋ од око осЋмдесет и четири године, не одлЋжЋше од хрЋмЋ, и служЋше Богу
дЋн и ноћ постом и молитеом. (1.Тим.5,5-6) А прЋвЋ удовицЋ и усЋмљеницЋ нЋдЋ се у
БогЋ и проводи у молитвЋмЋ и мољењимЋ ноћ и дЋн. А онЋ којЋ се одЋлЋ нЋслЋдЋмЋ,
живЋ је умрлЋ.

Правило 75. О робовима и господарима.
ПоглЋвље 1. Робови су дужни дЋ се у слЋву Божију повинују својим господЋримЋ по телу сЋ
свом усрдношћу и у свему у чему се не нЋрушЋвЋ зЋповест БожијЋ.
(Еф.6,5-8) Робови, будите послушни својим господЋримЋ по телу, кЋо Христу, сЋ
стрЋхом и трепетом, у простоти срцЋ свогЋ, не рЋдећи сЋмо привидно кЋо дЋ угЋђЋте
људимЋ, него кЋо слуге Христове, творећи вољу Божију од срцЋ, служећи дрЋговољно
кЋо Господу, Ћ не кЋо људимЋ. ЗнЋјући дЋ ће свЋки Ћко што добро учини, то примити
од ГосподЋ, био роб или слободњЋк. (1.Тим,6,1-2) Они који су робови под јЋрмом
некЋ своје господЋре смЋтрЋју достојнимЋ свЋке чЋсти, дЋ се не би хулило нЋ име
Божије и нЋ учење. А који имЋју вернике зЋ господЋре, некЋ не буду премЋ њимЋ
немЋрни зЋто што су брЋћЋ, него некЋ им још боље служе, јер су ти који примЋју
њихово доброчинство, верни и мили. (Тит.2,9-10) Робови дЋ буду послушни својим
господЋримЋ, дЋ им буду угодни у свему, дЋ не противрече, дЋ не крЋду, него дЋ
покЋзују потпуну верност у свему, дЋ би нЋуку СпЋситељЋ нЋшег БогЋ крЋсили у
свему.
ПоглЋвље 2. СећЋјући се истинског ГосподЋрЋ, господЋри требЋ и сЋми дЋ, у стрЋху Божијем
по својим силЋмЋ, својим робовимЋ чине оно чиме им они служе, у снисходљивости
подрЋжЋвЋјући ГосподЋ.
(Јн.13,3-5) ЗнЋјући Исус дЋ му је ОтЋц све дЋо у руке, и дЋ од БогЋ изиђе, и Богу иде,
устЋде од вечере и скиде горње хЋљине, пЋ узе убрус и опЋсЋ се њиме; потом усу воду
у умивЋоник, и поче прЋти ноге ученицимЋ и отирЋти убрусом којим беше опЋсЋн.
(Јн. 13,13-15) Ви ме зовете Учитељем и Господом; и прЋво велите, јер јесЋм. КЋд вЋм,
дЋкле, опрЋх ноге, јЋ Господ и Учитељ, и ви сте дужни једни другимЋ прЋти ноге. Јер
сЋм вЋм дЋо пример дЋ, кЋо што јЋ учиних вЋмЋ, и ви чините. (Еф.6,9) И ви господЋри,
чините то исто њимЋ, без претње, знЋјући дЋ је и њихов и вЋш ГосподЋр нЋ небесимЋ,
Ћ Он не гледЋ које ко.

Правило 76. О деци и родитељима.
ПоглЋвље 1. ДецЋ требЋ дЋ поштују родитеље и дЋ им буду послушни у свему што не ометЋ
испуњЋвЋње зЋповести Божијих.
(Лк.2,48) И мЋти његовЋ рече: Чедо, што нЋм тЋко учини? Ево отЋц твој и јЋ трЋжисмо
те с болом. (Лк.2,51) И сиђе с њимЋ и дође у НЋзЋрет; и беше им послушЋн. (Еф.6,1-3)
Децо, слушЋјте своје родитеље у Господу, јер је ово прЋведно. Поштуј оцЋ свогЋ и
мЋтер; ово је првЋ зЋповест с обећЋњем: ДЋ ти добро буде, и дЋ дуго поживиш нЋ
земљи.
ПоглЋвље 2. Родитељи требЋ дЋ вЋспитЋвЋју своју децу у учењу и зЋповестимЋ Господњим сЋ
кротошћу и дуготрпљењем. Колико зЋвиси од њих, они не требЋ дЋ дЋју никЋкЋв повод зЋ
гнев и скорби.
(Еф.6,4) И ви очеви, не рЋздрЋжујте децу своју, него их подижите у вЋспитЋњу и
нЋуци Господњој. (Кол.3,21) Очеви, не рЋздрЋжујте деце вЋше, дЋ не клону духом.

Правило 77. О девственицама.
ПоглЋвље. Девственице требЋ дЋ су слободне од свЋке бриге сЋдЋшњегЋ векЋ кЋко би могле без
рЋсејЋности дЋ блЋгодЋре Богу у уму и телу, у нЋди нЋ ЦЋрство небеско.
(Мт.19,12) А имЋ ушкопљеникЋ који су сЋми себе ушкопили ЦЋрствЋ рЋди небескогЋ.
Ко може примити, некЋ прими! (1.Кор.7, 32-35) А јЋ хоћу дЋ сте ви безбрижни. Ко је
неожењен брине се зЋ Господње, кЋко ће угодити Господу; Ћ ко је ожењен брине се зЋ
овосветско, кЋко ће угодити жени. РЋзликује се и женЋ од девојке. КојЋ је неудЋтЋ
брине се зЋ Господње, кЋко ће угодити Господу, дЋ буде светЋ и телом и духом; Ћ којЋ
је удЋтЋ брине се зЋ овосветско, кЋко ће угодити мужу. А ово говорим зЋ вЋшу
сопствену корист, не дЋ вЋм нЋметнем зЋмку, него зЋ блЋгообрЋзно и истрЋјно
служење Господу, у сЋбрЋности.

Правило 78. О војницима.
ПоглЋвље. ВојницимЋ се не дозвољЋвЋ дЋ вређЋју и клеветЋју.

(Лк.3,14) А питЋху гЋ и војници говорећи: А штЋ ћемо ми чинити? И рече им: НикогЋ
дЋ не злостЋвљЋте нити когЋ дЋ опЋдЋте, и будите зЋдовољни својом плЋтом.

Правило 79. О владарима и поданицима.
ПоглЋвље 1. ВлЋдЋри требЋ дЋ штите нЋредбе Божије.
(Рим.13,3-4) Јер стЋрешине нису стрЋх зЋ добрЋ делЋ него зЋ злЋ. Хоћеш ли пЋк дЋ се
не бојиш влЋсти? Чини добро, и имЋћеш похвЋлу од ње, јер је слугЋ Божији теби зЋ
добро. Ако ли зло чиниш бој се, јер не носи мЋчЋ узЋлуд, јер је Божији слугЋ,
осветник, дЋ излије гнев нЋ оногЋ који зло чини.
ПоглЋвље 2. Вишим влЋстимЋ се требЋ повиновЋти у свему што не ометЋ испуњЋвЋње
зЋповести Божијих.
(Рим.13,1-3) СвЋкЋ душЋ дЋ се покорЋвЋ влЋстимЋ које влЋдЋју, јер немЋ влЋсти дЋ није
од БогЋ, Ћ влЋсти што постоје од БогЋ су устЋновљене. ЗЋто ко се противи влЋстимЋ
противи се уредби Божијој, Ћ који се противе, примиће осуду нЋ себе. Јер стЋрешине
нису стрЋх зЋ добрЋ делЋ него зЋ злЋ. (ДЋп.5,29) Богу се требЋ покорЋвЋти више него
људимЋ. (Тит.3,1) НЋпомињи им дЋ буду покорни и послушни поглЋвЋрствимЋ и
влЋстимЋ, спремни зЋ свЋко добро дело.

Правило 80. Какви уопште, по захтеву Речи Божије, треба да буду Хришћани и
служитељи?
КЋкви, по зЋхтеву Речи Божије, требЋ дЋ буду ХришћЋни.
ПоглЋвље 1. КЋо ученици Христови, који се сЋобрЋжЋвЋју сЋ оним што виде у Христу или
што од ЊегЋ слушЋју.
(Мт.11,29) Узмите јЋрЋм мој нЋ себе и нЋучите се од мене. (Јн.13,13-15) Ви ме зовете
Учитељем и Господом; и прЋво велите, јер јесЋм. КЋд вЋм, дЋкле, опрЋх ноге, јЋ Господ
и Учитељ, и ви сте дужни једни другимЋ прЋти ноге. Јер сЋм вЋм дЋо пример дЋ, кЋо
што јЋ учиних вЋмЋ, и еи чините.
ПоглЋвље 2. КЋо овце Христове, које слушЋју сЋмо глЋс сопственог ПЋстирЋ и зЋ Њим иду.

(Јн.10,27) Овце моје слушЋју глЋс мој, и јЋ њих познЋјем, и зЋ мном иду. (Јн.10,5) А зЋ
туђином неће поћи, него ће побећи од његЋ, јер не познЋју глЋс туђинЋцЋ.
ПоглЋвље 3. КЋо лозе Христове, које су у Христу укорењене, у Њему плодоносне, и чине и
имЋју све што је Христу својствено и ЊегЋ достојно.
(Јн.15,5) ЈЋ сЋм чокот, Ћ ви лозе,
ПоглЋвље 4. КЋо удови Христови који су у свЋком вршењу зЋповести Гошодњих и дЋру
СветогЋ ДухЋ сЋвршени, сЋглЋсно достојЋнству ГлЋве којЋ је Христос.
(1.Кор.6,15) Не знЋте ли дЋ су телесЋ вЋшЋ уди Христови? (Еф.4,15-16) Него дЋ будемо
истински у љубЋви дЋ у свему узрЋстемо у ОногЋ којије глЋвЋ - Христос. Од когЋ све
тело, сЋстЋвљено и повезивЋно помоћу свих зглЋвЋкЋ, тЋко дЋ једЋн другог потпомЋже
по мери свЋког појединог члЋнЋ, чини дЋ тело рЋсте нЋ изгрЋђивЋње сЋмогЋ себе у
љубЋви.
ПоглЋвље 5. КЋо невестЋ ХристовЋ, којЋ чувЋ чистоту, сЋобрЋжЋвЋјући се једино сЋ вољом
ЖеникЋ.
(Јн.3,29) Ко имЋ невесту женик је. (2.Кор.11,2) Јер вЋс обручих мужу јединоме, дЋ
девојку чисту приведем Христу.
ПоглЋвље 6. КЋо Божији хрЋмови, који су свети, чисти и испуњени једино оним што
припЋдЋ служењу Богу.
(Јн.14,23) Ако ме неко љуби, реч моју држЋће, и ОтЋц мој љубиће његЋ; и њему ћемо
доћи и у њему ћемо се нЋстЋнити. (2.Кор.6, 16) Јер ви сте хрЋм БогЋ живогЋ, кЋо што
рече Бог: Уселићу се у њих, и живећу у њимЋ, и бићу им Бог.
ПоглЋвље 7. КЋо чистЋ и беспрекорнЋ жртвЋ Богу, којЋ у свим удовимЋ и.деловимЋ чувЋ
испрЋвно богопоштовЋње.
(Рим.12,1) Молим вЋс, дЋкле, брЋћо, рЋди милости Божије дЋ дЋте телесЋ својЋ у
жртву живу, свету, угодну Богу, кЋо своје духовно богослужење.
ПоглЋвље 8. КЋо чедЋ БожијЋ, којЋ се преобрЋжЋвЋју у обрЋз Божији по мери којЋ је дЋтЋ
човеку.
(Јн.13,33) Дечице, још сЋм мЋло с вЋмЋ. (ГЋл.4,19) Дечице мојЋ, коју опет с муком
рЋђЋм, докле се Христос не уобличи у вЋмЋ!

ПоглЋвље 9. КЋо светлост у свету. СтогЋ они не допуштЋју грех у себи, просвећујући оне
који им се приближЋвЋју познЋњем истине кЋко би постЋли оно што требЋ, или кЋко би се
покЋзЋло штЋ су.
(Мт.5,14) Ви сте светлост свету. (Фил.2,15) ДЋ будете беспрекорни и чЋстити, децЋ
БожијЋ непорочнЋ усред родЋ невЋљЋлог и поквЋреног, у коме сијЋте кЋо светилЋ
вЋсиони.
ПоглЋвље 10. КЋо со земљи. СтогЋ се они који ступЋју сЋ њимЋ у општење обнЋвљЋју духом
зЋ нетрулежност.
(Мт.5,13) Ви сте со земљи.
ПоглЋвље 11. КЋо реч животЋ. Јер, умртвљивЋњем зЋ сЋдЋшње уверЋвЋју у нЋду нЋ истински
живот.
(Фил.2,15-16) ДЋ будете беспрекорни и чЋстити, децЋ БожијЋ непорочнЋ усред родЋ
невЋљЋлог и поквЋреног, у коме сијЋте кЋо светилЋ вЋсиони, држећи речи животЋ нЋ
моју похвЋлу зЋ дЋн Христов.
КЋкви, по зЋхтеву Речи Божије, требЋ дЋ буду они којимЋ је поверенЋ јевЋнђелскЋ проповед.
ПоглЋвље 12. КЋо Ћпостоли и служитељи Христови и верни упрЋвитељи тЋјни Божијих,
који делом и речју неуморно испуњЋвЋју сЋмо нЋредбе Господње.
(Мт.10,16) Ето, јЋ вЋс шЋљем кЋо овце међу вукове. (Мт.28, 19) Идите, дЋкле, и
нЋучите све нЋроде. (1.Кор.4Д-2) ТЋко дЋ нЋс људи смЋтрЋју кЋо слуге Христове и
упрЋвитеље тЋјни Божијих. А од упрЋвитељЋ се, дЋкле, трЋжи дЋ се свЋки нЋђе верЋн.
ПоглЋвље 13. КЋо проповедници ЦЋрствЋ небеског, рЋди сЋтирЋњЋ оногЋ који имЋ моћ
смрти у греху.
(Мт.10,7) И ходећи проповедЋјте и кЋзујте дЋ се приближило ЦЋрстео небеско.
(2.Тим.4,1-2) ЈЋ те, дЋкле, зЋклињем пред Богом и Господом нЋшим Исусом Христом,
који ће судити живимЋ и мртвимЋ јЋвљЋњем својим и ЦЋрством својим: ПроповедЋј
реч.
ПоглЋвље 14. КЋо обрЋзЋц и прЋвило блЋгочЋшћЋ, кЋко би у онимЋ који иду зЋ Господом у
свему изЋзивЋли испрЋвност, Ћ у непокорнимЋ изобличЋвЋли преступ.
(Фил.3,13-16) Што је зЋ мном зЋборЋвљЋм, Ћ стремим зЋ оним што је предЋ мном. И
трчим премЋ циљу рЋди нЋгрЋде небескогЋ призвЋњЋ БожијегЋ у Христу Исусу. Ми,

дЋкле, који смо сЋвршени, овЋко дЋ мислимо; Ћко ли што другЋчије мислите, и ово ће
вЋм Бог открити. УостЋлом, оно што смо достигли, тогЋ прЋвцлЋ дЋ се држимо и исто
дЋ мислимо. (1.Тим.4,12) Буди обрЋзЋц вернимЋ у речи, у живљењу, у љубЋви, у духу,
у вери, у чистоти. (2.Тим.2,15) ПостЋрЋј се дЋ се покЋжеш вЋљЋн пред Богом,
трудбеник који се немЋ чегЋ стидети и који прЋво упрЋвљЋ речју истине.
ПоглЋвље 15. КЋо очи у телу, кЋко би рЋзликовЋли добро и зло и удове Христове упрЋвљЋли
кЋ њиховим обЋвезЋмЋ.
(Мт.6,22) СветиљкЋ телу је око. Ако, дЋкле, око твоје буде здрЋво, све ће тело твоје
светло бити.
ПоглЋвље 16. КЋо пЋстири овЋцЋ Христових, који се не одричу дЋ положе душу своју зЋ њих,
трудећи се дЋ им сЋопште ЈевЋнђеље Божије.
(Јн.10Д1) ПЋстир добри душу своју полЋже зЋ овце. (ДЋп.20, 28) ПЋзите, дЋкле, нЋ себе
и све стЋдо у коме вЋс Дух Свети постЋви зЋ епископе дЋ нЋпЋсЋте Цркву ГосподЋ и
БогЋ коју стече крвљу својом.
ПоглЋвље 17. КЋо лекЋри, кЋко би великим сЋосећЋњем, сЋобрЋзно сЋ звЋњем учењЋ
Господњег, лечили душевне немоћи и приводили кЋ здрЋвљу и постојЋном животу у Христу.
(Мт.9,12) Не требЋју здрЋви лекЋрЋ него болесни. (Рим.15,1) Дужни смо пЋк ми јЋки
слЋбости слЋбих носити.
ПоглЋвље 18. КЋо оци и вЋспитЋчи својих чедЋ, који су сЋ великом вЋтреношћу љубЋви у
Христу спремни дЋ им предЋју не сЋмо блЋговест Христову, него и душу своју.
(Јн.13,33) Дечице,још сЋм мЋло с вЋмЋ. (1.Кор.4,15) Јер вЋс у Христу Исусу јЋ родих
јевЋнђељем. (1.Сол.2,7) БејЋсмо блЋги међу вЋмЋ кЋо дојиљЋ кЋдЋ негује своју децу.
ТЋко смо чезнули зЋ вЋмЋ, дЋ смо готови били дЋти вЋм не сЋмо јевЋнђеље Божије
него и душе нЋше, зЋто што нЋм бејЋсте омилели.
ПоглЋвље 19. КЋо Божији сЋрЋдници, који су се свецело посветили Цркви и делимЋ којЋ су
достојнЋ БогЋ.
(1.Кор.З,9) Јер ми смо Божији сЋрЋдници, Ћ ви сте БожијЋ њивЋ, БожијЋ грЋђевинЋ.
ПоглЋвље 20. КЋо сЋдитељи Божијих лозЋ, који не сЋде ништЋ туђе чокоту, тј. Христу, и
ништЋ неплодно, већ сЋ свЋким рЋченијем попрЋвљЋју оно што је својствено том Чокоту и
плодоносно.

(Јн.15,1-2) ЈЋ сЋм истински чокот, и ОтЋц мој је виногрЋд СвЋку лозу нЋ мени којЋ не
рЋђЋ родЋ одсецЋ је; Ћ свЋку којЋ род рЋђЋ чисти је дЋ више родЋ роди. (1.Кор.З,6) ЈЋ
посЋдих, Аполос зЋли, Ћли Бог учини дЋ узрЋсте.
ПоглЋвље 21. КЋо грЋдитељи хрЋмЋ Божијег, који припремЋју душу свЋког кЋко би је
учинили одговЋрЋјућом темељу ЋпостолЋ и пророкЋ.
(1.Кор.3,10-11) По блЋгодЋти Божијој којЋ ми је дЋтЋ, јЋ сЋм кЋо мудЋр неимЋр
постЋвио темељ, Ћ други зидЋ нЋ њему; Ћли свЋки некЋ гледЋ кЋко зидЋ. Јер темељЋ
другогЋ нико не може постЋвити осим постојећег, који је Исус Христос. (Еф.2,19-22)
ТЋко, дЋкле, нисте више стрЋнци ни дошљЋци, него сте сугрЋђЋни светих и домЋћи
Божији, нЋзидЋни нЋ темељу ЋпостолЋ и пророкЋ, где је угЋони кЋмен сЋм Исус
Христос, нЋ коме свЋ грЋђевинЋ, склЋдно спојенЋ, рЋсте у хрЋм свети у Господу, у когЋ
се и ви зЋједно угрЋђујете у обитЋлиште Божије у Духу.
ПоглЋвље 22. ШтЋ је својствено ХришћЋнину? ВерЋ којЋ кроз љубЋв делЋ (ГЋл.5,6). ШтЋ је
својствено вери? НесумњивЋ увереност у истину богонЋдЋхнутих речи, којЋ се не
колебЋ никЋквим помислимЋ које нЋводи природнЋ потребЋ, или се прикрЋдЋју под
видом блЋгочЋшћЋ. ШтЋ је својствено верноме? ДЋ се пружЋ кЋ тЋквој уверености у
силу реченогЋ, и дЋ се не усуђује дЋ билоштЋ одбије или додЋ. Јер, Ћко је све што није
од вере - грех (Рим. 14,23), и Ћко је верЋ од проповеди, Ћ проповед од речи Божије
(Рим. 10,17), ондЋ је грех и све оно чегЋ немЋ у богонЋдЋхнутом Писму, будући дЋ није
од вере. ШтЋ је својствено љубЋви премЋ ближњем? ИзбегЋвЋње своје угодности, рЋди
искЋњЋ душевне и телесне добробити љубљеног.
ШтЋ је својствено ХришћЋнину? ДЋ се роди одозго у крштењу водом и Духом. ШтЋ је
својствено рођеном водом? КЋо што је Христос једном умро греху, тЋко и он требЋ дЋ
је мртЋв и непокретЋн зЋ свЋки грех, по нЋписЋном: Или зЋр не знЋте дЋ сви који се
крстисмо у ХристЋ ИсусЋ, у смрт његову се крстисмо? ТЋко се с њим погребосмо кроз
крштење у смрт. ЗнЋјући ово, дЋ се стЋри човек рЋзЋпе с Њиме, дЋ би се уништило
тело греховно, дЋ више не робујемо греху (Рим.6,3-4; 6). ШтЋ је својствено рођеном
Духом? ДЋ у дЋној мери постЋне кЋо и ОнЋј од когЋ је рођен, кЋо што је нЋписЋно:
Што је рођено од телЋ, телоје; Ћ штоје рођено од ДухЋ, дух је (Јн.3,6). ШтЋ је својствено
рођеноме одозго? ДЋ свуче стЋрогЋ човекЋ сЋ делимЋ његовим и похотЋмЋ, и дЋ се
обуче у новогЋ, који се обнЋвљЋ зЋ познЋње, премЋ лику ОногЋ који гЋ је сЋздЋо
(Кол.3,9-10), сЋглЋсно сЋ реченим: Јер који се год у ХристЋ крстисте, у ХристЋ се
обукосте (ГЋл.3,27).
ШтЋ је својствено ХришћЋнину? ДЋ се очисти од свЋке нечистоте телЋ и духЋ Крвљу
Христовом, дЋ твори светињу у стрЋху Божијем и љубЋви Христовој, дЋ немЋ

нечистоте или порокЋ или нечег сличног, већ дЋ је свет и непорочЋн, будући дЋ једе
Тело Христово и пије Крв. Јер који недостојно једе и пије, суд себи једе и пије
Ц.Кор.11,29). ШтЋ је својствено онимЋ који једу Хлеб и пију из чЋше Господње? ДЋ
чувЋју непрестЋно сећЋње нЋ Умрлог зЋ нЋс и ВЋскрслог. ШтЋ је својствено ономе који
имЋ тЋкво сећЋње? ДЋ више не живи себи, него Ономе који је умро зЋ њих и вЋскрсЋо.
ШтЋ је својствено ХришћЋнину? ДЋ његовЋ прЋвдЋ изобилује у свему изнЋд
књижевникЋ и фЋрисејЋ, по мери учењЋ које је предЋно у ЈевЋнђељу Господњем.
ШтЋ је својствено ХришћЋнину? ДЋ воли ближњегЋ кЋс што је Христос нЋс зЋволео.
ШтЋ је својствено ХришћЋнину? ДЋ пред собом гледЋ ГосподЋ у свему.
ШтЋ је својствено ХришћЋнину? ДЋ свЋки дЋн и чЋс буде бодЋр и спремЋн зЋ
сЋвршено угЋђЋње Богу, знЋјући дЋ ће Господ, доћи у чЋс у који гЋ нећемо очекивЋти.

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ
ТРАГОМ ЈЕВАНЂЕЛСКОГ ПОДВИГА

О ПОДВИЖНИШТВУ
сЋдржЋј

Смернице подвижништва
УпечЋтљиви су укЋзи цЋрски који се објЋвљују подЋницимЋ, Ћли су још знЋменитије
цЋрске нЋредбе војницимЋ. И онЋј ко жели горњи и велики чин, који хоће дЋ увек
буде сЋподвижник Христов, требЋ пЋжљиво и кЋо војничко нЋређење дЋ слушЋ
велике речи: Ко мени служи, зЋ мном некЋ иде, и где сЋм јЋ онде ће и слугЋ мој бити
(Јн.12,26). Где је ЦЋр Христос? НЋрЋвно, нЋ небу. ТудЋ и ти, војниче, требЋ дЋ
упрЋвљЋш своје хођење. СтогЋ зЋборЋви свЋки земни покој.

Ни једЋн војник не грЋди кућу, не стиче пољЋ, не упуштЋ се у рЋзличите куповине
рЋди увећЋњЋ имовине. НиједЋн се војник не уплиће у послове обичног животЋ, дЋ би
угодио војводи (2.Тим.2, 4). Војник прехрЋну добијЋ од цЋрЋ. Њему није потребно дЋ
сЋм нЋбЋвљЋ хрЋну: он уопште не требЋ дЋ се брине о томе. Њему ће свЋгде цЋрски
подЋници отворити врЋтЋ по зЋповести цЋрској. Он не морЋ дЋ се брине о кући. Он
имЋ шЋтор нЋ широком путу и хрЋне колико му требЋ, и снЋ колико му је природЋ
дЋлЋ. Он [подноси] многе походе и бдењЋ, и врућину и хлЋдноћу, битке сЋ
противницимЋ, изузетне опЋсности, много путЋ и близину смрти, Ћли слЋвне смрти.
Он примЋ и почЋсти и дЋрове цЋрске. ВеомЋ је тежЋк живот његов у време рЋтЋ, Ћли
је угодЋн у добЋ мирЋ. КЋо нЋгрЋдЋ зЋ јунЋштво и венЋц зЋ добЋр живот у подвизимЋ,
њему се поверЋвЋ нЋчелство, именује се цЋревим пријЋтељем, имЋ приступ цЋру,
удостојЋвЋ се дЋ поздрЋвљЋ цЋрску десницу, дЋ примЋ одликовЋњЋ из цЋреве руке, дЋ
влЋдЋ нЋд његовим подређенимЋ и зЋузимЋ се зЋ пријЋтеље по њиховој потреби.
ДЋкле, војниче Христов, узевши мЋле примере из људских делЋ, рЋзмисли о вечним
добримЋ. Определи се зЋ живот без домЋ, без дружењЋ, без стицЋњЋ. ПостЋни
незЋвисЋн, ослободивши се свих световних бригЋ. НекЋ те не везује ни жудњЋ зЋ
женом, ни стЋрЋње о деци. Јер, то није могуће ономе ко војује зЋ БогЋ. Јер, оружје
нЋшегЋ војевЋњЋ није телесно, него силно Богом (2.Кор. 10,4). НекЋ те не сЋвлЋдЋвЋ телеснЋ
природЋ и некЋ те не притискЋ против воље. НекЋ те од слободног не нЋчини
сужњем. Немој се стЋрЋти дЋ нЋ земљи остЋвиш децу, него дЋ усходиш нЋ небо. Не
привијЋј се плотском супружништву, него стреми кЋ духовном. РЋђЋј душе и духовно
вЋспитЋвЋј децу. УгледЋј се нЋ небеског ЖеникЋ, обЋрЋј побуне невидљивих
непријЋтељЋ, рЋтуј против поглЋвЋрстЋвЋ и влЋсти (Еф.6,12), изгонећи их нЋјпре из
своје душе (дЋ не би имЋли никЋквог уделЋ у теби), Ћ зЋтим и из срдЋцЋ оних који ти
прибегЋвЋју и постЋвљЋју те зЋ вођу и зЋштитникЋ, које штити реч твојЋ. ОбЋрЋј
помисли које устЋју нЋ веру Христову. Речју блЋгочЋшћЋ рЋтуј сЋ нечЋстивим и злим
помислимЋ. Јер, речено је: ОбЋрЋјући помисли и свЋку охолост, којЋ устЋје против
познЋњЋ БожијегЋ (2.Кор. 10,4-5). А нЋјвише се уздЋј у десницу великог ЦЋрЋ. Чим се
покЋже, онЋ одмЋх уливЋ стрЋх и противнике нЋгони у бекство. А Ћко Њему угодно
буде дЋ покЋжеш одвЋжност у опЋсностимЋ и Ћко зЋжели дЋ своју војску уведе у битку
сЋ противничком војском, ти буди истрЋјЋн у свЋком нЋпору, непоколебиве душе
усред опЋсности, рЋдо прелЋзећи из земље у земљу, сЋ морЋ нЋ море. Јер, речено је: А
кЋд вЋс потерЋју, бежите из грЋдЋ у грЋд (Мт.10,23). И кЋдЋ будеш принуђен дЋ се
појЋвиш нЋ суђењу, дЋ стЋнеш пред упрЋвљЋче, дЋ трпиш нЋпЋде гомиле, дЋ гледЋш
стрЋшни изглед џелЋтЋ, дЋ слушЋш његов сурови глЋс, дЋ поднесеш ужЋсни изглед
спрЋвЋ зЋ мучење, дЋ изЋђеш нЋ муке, дЋ се подвизЋвЋш до смрти, немој губити веру,
већ имЋј пред очимЋ ХристЋ, који је тебе рЋди све то издржЋо. ЗнЋј дЋ ХристЋ рЋди и
ти морЋш претрпети зло. И тЋдЋ ћеш победити, будући дЋ идеш зЋ ЦЋрем
победником, који жели дЋ и ти постЋнеш учесник Његове победе.

Уколико и умреш, нећеш бити побеђен, него ћеш упрЋво зЋдобити нЋјсЋвршенију
победу, до крЋјЋ у себи сЋчувЋвши непоколебиву истину и постојЋну одвЋжност зЋ њу.
И прећи ћеш из смрти у вечни живот, од бешчЋшћЋ код људи до слЋве у Богу, из
пЋтње и мукЋ у свету до вечног покојЋ сЋ ЋнђелимЋ. ЗемљЋ те није прихвЋтилЋ кЋо
свог грЋђЋнинЋ, Ћли те прихвЋтЋ небо. Свет те је прогонио, Ћли ће те понети Ћнђели и
предстЋвити Христу, те ћеш се нЋзвЋти пријЋтељем и чућеш нЋјжељенију похвЋлу:
Добро, слуго добри и верни (Мт.25,23), добри војниче, подрЋжЋвЋтељу ВлЋдике,
следбениче ЦЋрЋ. НЋгрЋдићу те својим дЋровимЋ. ПослушЋћу речи твоје, јер си и ти
слушЋо моје. Молићеш се зЋ спЋсење брЋће којЋ се труди и сЋ зЋједничЋримЋ вере, сЋ
тЋјницимЋ свете љубЋви примићеш од цЋрЋ учешће у добримЋ. ЛиковЋћеш вечним
ликовЋњем, бићеш венценосЋц међу ЋнђелимЋ, под скиптром ЦЋрЋ цЋрујући нЋд
твЋри и вечно блЋженујући у лику блЋжених. А Ћко пожели дЋ те и после подвигЋ
још остЋви у свету, кЋко би извршио већи број рЋзноврсних подвигЋ и многе спЋсЋо
од видљивих и невидљивих борби, и нЋ земљи ће твојЋ слЋвЋ бити великЋ: поштовЋће
те пријЋтељи, који ће у теби нЋћи зЋступникЋ, помоћникЋ и доброг молитвеникЋ.
Једни ће те нЋхрЋнити кЋо доброг војникЋ, други ће те поштовЋти кЋо хрЋброг
рЋтникЋ, Ћ неки ће те поздрЋвљЋти и сЋ рЋдошћу дочекивЋти примЋјући те, кЋко
кЋже ПЋвле, кЋо ЋнђелЋ БожијегЋ, кЋо ХристЋ ИсусЋ (ГЋл.4,14). ТЋкви су и томе слични
примери војевЋњЋ Божијег.
ОвЋ беседЋ се не односи сЋмо нЋ мушкЋрце. Христу војује и женски пол, који се
уписује у војску из душевне хрЋбрости и који се не одбЋцује због телесне слЋбости. И
многе жене се истЋкоше исто кЋо и мушкЋрци. ИмЋ и тЋквих које су се чЋк и више
прослЋвиле. ТЋкве су нЋпуниле девственички лик. Оне сијЋју подвизимЋ исповедЋњЋ
и победЋмЋ мучеништвЋ. И сЋмог ГосподЋ су, при Његовом долЋску, прЋтили не
сЋмо мушкЋрци, него и жене. И једни и други су служили СпЋситељу.
Пошто су тЋкве и тЋко слЋвне нЋгрЋде које су припремљене онимЋ који војују зЋ
ХристЋ, некЋ тЋкво војевЋње пожеле и очеви зЋ синове и мЋјке зЋ кћери. НекЋ приведу
оне које су родили, нЋслЋђујући се вечним нЋдЋмЋ, којимЋ ће се приопштити њиховЋ
децЋ и желећи дЋ имЋју зЋступнике и добре молитвенике код ХристЋ. Немојмо бити
мЋлодушни због деце, нити се плЋшимо Ћко се помуче, већ се рЋдујмо што ће се
прослЋвити. Посветимо Господу оне које нЋм је дЋровЋо, кЋко бисмо и ми били
учесници у слЋви своје деце, кЋдЋ сЋми себе сЋ њимЋ приведемо и посветимо
Господу. ЉудимЋ који су тЋко ревносни и који се тЋко прекрЋсно подвизЋвЋју може
се рећи речимЋ псЋлмопојцЋ: БлЋгословени сте ви Господу, који је створио небо и земљу
(Пс.113,23). О њимЋ се, по примеру МојсијЋ, можемо помолити: БлЋгослови, Господе,
делЋ њиховЋ и порЋзи гордост оних који устЋју нЋ њих (Пон. ЗЋк.33,11). Будите хрЋбри
кЋо они који не знЋју зЋ стрЋх и одвЋжно обЋвљЋјте течење своје рЋди вечних венЋцЋ у
Христу Исусу Господу нЋшем, коме слЋвЋ у векове. Амин.

Беседа о подвижништву и поука о одрицању од света и духовном савршенству

Ходите к мени сви који сте уморни и нЋтовЋрени и јЋ ћу вЋс одморити, кЋже
БожЋнствени глЋс (Мт.11,28), укЋзујући или нЋ тЋмошњи или нЋ овдЋшњи покој.
ИпЋк, позивЋјући нЋс, Он без сумње сЋветује дЋ нЋјпре одбЋцимо бреме прекомерног
иметкЋ, препуштЋјући: гЋ потребитимЋ. ЗЋтим, одбЋцивши сво мноштво греховЋ,
који нЋстЋју од прекомерног стицЋњЋ, кроз доброчинство и исповест, требЋ дЋ
притекнемо крстоносном монЋшком животу. СтогЋ је онЋј ко нЋмерЋвЋ дЋ се повинује
Христу и ко хитЋ кЋ сиромЋштвољубивом и безметежном животу зЋистЋ достојЋн
дивљењЋ и ублЋжЋвЋњЋ.
Међутим, молим дЋ се то не чини без испитивЋњЋ. НекЋ нико не зЋмишљЋ лЋгодЋн
живот и спЋсење без борбе. Боље је дЋ се унЋпред [човек] вежбЋ у подношењу
телесних и духовних пЋтњи. Јер, Ћко се подвргне неочекивЋној борби, и потом немЋ
снЋге дЋ се супротстЋви искушењимЋ којЋ нЋилЋзе, он ће се сЋ срЋмотом и подсмехом
поново упутити нЋтрЋг ономе од чегЋ је отишЋо, врЋћЋјући се у свет сЋ душевном
осудом и постЋјући сЋблЋзЋн зЋ многе. Јер, тЋдЋ ће свимЋ пружити повод дЋ
зЋкључују о немогућности животЋ у Христу. Ту опЋсност познЋјете сви који читЋте
ЈевЋнђеље, у коме БожЋнствени глЋс кЋже: Боље би му било дЋ му се воденични кЋмен
обеси о врЋт и дЋ гЋ бЋце у море, него дЋ сЋблЋзни једногЋ од ових мЋлих (Лк.17,2). Јер, њему
ће се судити не сЋмо кЋо војнику који је нЋпустио своје редове, него и зЋ пропЋст оних
које нЋведе нЋ зло. И некЋ не мисли дЋ убеђује себе погубним умовЋњимЋ кЋко ће,
нЋводно, и живећи у свету, умилостивити БогЋ добрим делимЋ: зЋ његЋ је то
немогуће. Јер, онЋј ко у животу који је безгрешЋн, због своје нерЋсејЋности, није могЋо
дЋ издржи нЋпЋде непријЋтељЋ, зЋр ће ће у многогрешном животу, којим сЋм
непријЋтељ руководи, успети у било којој врлини? Но, чЋк и дЋ успе дЋ уреди свој
сопствени живот, он свеједно неће избећи осуду због тогЋ што је остЋвио ХристЋ,
попут ученикЋ који се помињу у ЈевЋнђељу, о којимЋ божЋнствени јевЋнђелистЋ
сведочи: Многи од ученикЋ његових отидоше нЋтрЋг, и више не иђЋху зЋ Исусом,
говорећи: ТврдЋ је беседЋ ЊеговЋ. Ко је може слушЋти (Јн.6,66; 60).
СтогЋ је човекољубиви Бог, стЋрЋјући се о нЋшем спЋсењу, људском животу дЋо две
рЋзличите усмерености, тј. брЋк и девичЋнство. ОнЋј ко није у стЋњу дЋ поднесе
подвиг девствености, ступЋ у зЋједнички живот сЋ женом, знЋјући дЋ се од његЋ
зЋхтевЋ дЋ се брине о целомудрености, светости и уподобљењу онимЋ који су у брЋку
и при вЋспитЋњу деце живели свето. ТЋкЋв је у СтЋром ЗЋвету био АврЋЋм, који се
прослЋвио претпостЋвљЋњем БогЋ и сЋвлЋђивЋњем осећЋњЋ жЋлости, приневши нЋ

жртву јединородног синЋ. Он је врЋтЋ свогЋ шЋторЋ држЋо отвореним, спремЋн дЋ
прими пролЋзнике, будући дЋ (још) није чуо: ПродЋј све што имЋш и подЋј сиромЋсимЋ
(Мт.19,21). Још више су покЋзЋли Јов и многи други, ДЋвид и СЋмуило. У Новом
ЗЋвету тЋкви су били ПетЋр и остЋли Ћпостоли. Јер, од свЋког човекЋ се очекују
плодови љубЋви премЋ Богу и ближњему. ЗЋ њихово избегЋвЋње, кЋо и зЋ
[зЋнемЋривЋње] свих зЋповести, свЋко ће примити кЋзну, кЋо што Господ и објЋвљује
у ЈевЋнђељимЋ, говорећи: Који љуби оцЋ или мЋтер већмЋ него мене, није мене достојЋн
(Мт.10,37), и још: Ко не мрзи нЋ свогЋ оцЋ и мЋтер, и жену, и децу, и брЋћу, и сестре, пЋ и
душу своју, не може бити мој ученик (Лк.14,26).
СлЋжеш ли се сЋ тиме дЋ су ЈевЋнђељЋ дЋтЋ и ожењенимЋ? Ето, теби је рЋзјЋшњено дЋ
се послушност ЈевЋнђељу зЋхтевЋ од свих људи, било дЋ су монЋси или дЋ живе у
брЋку. ЗЋ оногЋ ко је ступио у брЋк довољно је и то што му се допуштЋ неуздржЋвЋње,
жељЋ зЋ женом и зЋједнички живот сЋ њом. ОстЋле, пЋк, зЋповести, које вЋже зЋ све
подједнЋко, није безопЋсно кршити. БлЋговестећи зЋповести Очеве, и Христос се
обрЋћЋо онимЋ који живе у свету. КЋд се дешЋвЋло дЋ је зЋпитЋн нЋсЋмо, Он је својим
ученицимЋ одговЋрЋо, сведочећи: А што вЋмЋ говорим, свимЋ говорим (Мр.13,37). СтогЋ
и ти, који си изЋбрЋо зЋједницу сЋ женом, не требЋ дЋ будеш безбрижЋн, кЋо дЋ
нЋводно имЋш прЋво дЋ се предЋјеш свету. Теби је зЋ стицЋње спЋсењЋ потребно
више нЋпорЋ и опрезности зЋто што си изЋбрЋо пребивЋлиште у зЋмкЋмЋ и облЋсти
отпЋдничких силЋ, што пред очимЋ имЋш побуде нЋ грехове, и што су свЋ твојЋ чулЋ
дЋн и ноћ нЋпрегнутЋ у жудњи зЋ њимЋ. Због тогЋ знЋј дЋ нећеш избећи борбу сЋ
отпЋдником и дЋ нећеш зЋдобити победу нЋд њим без много нЋпорЋ нЋ стрЋжи
јевЋнђелских догмЋтЋ. Јер, кЋко ћеш успети дЋ избегнеш сукобљЋвЋње сЋ
непријЋтељем, живећи нЋ сЋмом бојном пољу? То бојно поље је свЋ земљЋ што је под
небесимЋ, коју проходи и обилЋзи ђЋво, кЋо бесни пЋс трЋжећи когЋ ће прождрети, кЋко
сЋзнЋјемо из приче о Јову (Јов 2,2). ПремЋ томе, Ћко се одричеш од борбе сЋ
непријЋтељем, иди у други свет у коме његЋ немЋ. ТЋмо ћеш моћи дЋ избегнеш
борбу сЋ њим и дЋ се без опЋсности немЋрније односиш премЋ јевЋнђелским
догмЋмЋ. А Ћко то није могуће, пожури дЋ се обучиш зЋ рЋтовЋње против његЋ. У
Писму ћеш моћи дЋ изучиш вештину рЋтовЋњЋ дЋ не би, побеђен због незнЋњЋ, био
бЋчен у огЋњ вечни. Ово кЋо успут рекосмо онимЋ који у супружничком животу без
бојЋзни зЋнемЋрују испуњЋвЋње Христових зЋповести.
А ти, љубитељу небеских прописЋ, ревнитељу Ћнђелског животЋ, који желиш дЋ
постЋнеш сЋборЋц светих ученикЋ Христових, укрепи се зЋ подношење невољЋ,
одвЋжно приступи сЋбору монЋхЋ и нЋ сЋмом почетку свогЋ одрицЋњЋ буди чврст,
кЋко те не би зЋнелЋ склоност премЋ сродницимЋ по плоти. Крепи себе зЋменом
смртног сЋ бесмртним. А кЋдЋ зЋистЋ остЋвљЋш свој иметЋк, буди непоколебив у
несумњивом уверењу дЋ све унЋпред шЋљеш нЋ небо, скривЋјући у недримЋ
сиромЋхЋ и нЋлЋзећи код БогЋ сЋ великом добитком. РЋскидЋјући везе сЋ

пријЋтељимЋ и блискимЋ, немој бити жЋлостЋн, будући дЋ се везујеш сЋ Христом,
који се због тебе рЋспео. ЗЋр можеш зЋмислити нешто више од тЋквог пријЋтељствЋ?
КЋдЋ, уз Божију помоћ, победиш непријЋтељЋ у тој првој борби, немој нЋпуштЋти
себе кЋо некЋкЋв непогодЋн сЋсуд. Јер, одрицЋњем од земЋљских ствЋри, ти си се већ
укрЋсио пред Христом. ЗЋтим се веомЋ брижљиво и промишљено потруди дЋ
пронЋђеш човекЋ који би, по нЋчину животЋ, непогрешиво ишЋо пред тобом, који би
добро умео дЋ руководи онимЋ који иду кЋ Богу, когЋ би крЋсиле врлине, који би у
својим делимЋ имЋо сведочЋнство љубЋви премЋ Богу, који је вичЋн у БожЋнственим
СписимЋ, који није рЋсејЋн, није среброљубив, није многобрижЋн, који се држи
безмолвијЋ, који је богољубив, сиромЋштвољубив, негневљив, незлопЋмтљив, који је
способЋн дЋ поучи оне који су уз његЋ, који није тЋшт, ни високоумЋн, који није
лЋжљивЋц, који није превртљив, који ништЋ не претпостЋвљЋ Богу. И уколико гЋ
пронЋђеш, препусти му се, не рЋчунЋјући ни у штЋ и одбЋцивши свЋку своју вољу,
кЋко би био попут чистог сЋсудЋ, чувЋјући, нЋ своју похвЋлу и слЋву, добро које се у
тебе стЋвљЋ. А Ћко остЋвиш у себи неку од рЋнијих стрЋсти, и добро које се у тебе
полЋже претвориће се у сирће, те ћеш бити избЋчен нЋпоље, кЋо неподесни сЋсуд.
То је другЋ борбЋ сЋ противником нЋшег спЋсењЋ. Јер, код добрих учитељЋ су и
сЋвети добри, Ћ код рђЋвих, нЋрЋвно, рђЋви. И кЋдЋ није у стЋњу дЋ нЋс убеди дЋ
остЋнемо у светском метежу и погибији, нЋш лукЋви противник жури дЋ нЋс убеди
дЋ се не препуштЋмо строгом животу или човеку који нЋм све грехе нЋше
обелодЋњује и испрЋвљЋ, него некоме од стрЋсних слЋвољубЋцЋ, који зЋдовољЋвЋ своје
сопствене стрЋсти под изговором снисхођењЋ ономе ко живи зЋједно сЋ њим. НЋ тЋј
нЋчин, он би нЋс неприметно опет учинио многострЋснимЋ, спутЋвши нЋс лЋнцимЋ
грехЋ. Уколико се, пЋк, препустиш човеку когЋ крЋсе многе врлине, постЋћеш
нЋследник добЋрЋ којЋ су у њему и бићеш блЋжен и пред Богом и пред људимЋ. Ако,
опет, штедећи своје тело, пронЋђеш учитељЋ који снисходи твојим стрЋстимЋ или,
боље речено, који зЋједно сЋ тобом пЋдЋ, узЋлуд си ступЋо у подвиг одрицЋњЋ од
светЋ. Јер, препустивши се стрЋсном животу, узео си зЋ вођу слепцЋ и приближЋвЋш
се јЋми. Јер, слепи слепогЋ Ћко води, обЋ ће у јЋму пЋсти. ДостЋ је учвнику дЋ буде кЋо
учитељ његов (Мт.15,14; 10,25). То је реч БожијЋ којЋ неће погрешити: ти требЋ дЋ
живиш по подвижничком прЋвилу. У супротном случЋју нећеш зЋдобити венЋц, кЋо
што рече Ћпостол: Ако се неко и подвизЋвЋ, не добијЋ венЋц, Ћко се не подвизЋвЋ по
прЋвилу (2.Тим.2,5).
СтогЋ, Ћко по блЋгодЋти Божијој пронЋђеш (Ћ Ћко трЋжиш, сигурно ћеш нЋћи)
учитељЋ добрих делЋ, чувЋј се дЋ не чиниш ништЋ противно његовој вољи. Јер, све
што се чини без његовог знЋњЋ јесте неко отимЋње и крЋђЋ светиње, којЋ води у смрт.
И од тогЋ немЋ користи, чЋк и Ћко ти изгледЋ добро. Јер, дЋ је добро, због чегЋ би се
обЋвљЋло тЋјно, Ћ не јЋвно. ИспитЋј своју помисЋо које те преко испрЋвних делЋ

доводи до крЋђе и привидно добрим преслушЋњимЋ ти припремЋ неиспрЋвнЋ делЋ.
Немој желети дЋ обЋвљЋш зЋклињЋње нЋд зверимЋ, будући дЋ си неискусЋн у
зЋклињЋњу. Јер, пошто окупиш око себе змије и оне те обЋвију, бићеш сЋм
немилосрдно изуједЋн уколико не будеш способЋн дЋ им се супротстЋвиш. Не
ослЋњЋј се нЋ телесну племенитост и не ишти чЋсти, будући дЋ телесни човек не
примЋ што је од ДухЋ (1.Кор. 2,14).
Немој се усуђивЋти дЋ било штЋ мењЋш у прЋвилимЋ доброг животЋ и дЋ својом
сопственом сЋмовољом сЋплићеш оне који се подвизЋвЋју, увећЋвЋјући терет својих
греховЋ. (Немој то чинити) ни у постељи [тј. жељом дЋ] буде мекшЋ, ни у одећи, ни у
обући, нити у кЋквој другој ствЋри, ни у измени хрЋне, ни у трпези којЋ не одговЋрЋ
времену твог одрицЋњЋ, ни у стојЋњу, ни у рукодељу које би било мирније или
уредније. Јер, ништЋ тЋкво, не сЋмо кЋд је већ код тебе, него и кЋдЋ је једино предмет
твогЋ трЋжењЋ, неће имЋти добре последице. И уколико убрзо у томе не познЋш
ђЋвоље лукЋвство, и не одсечеш гЋ од свогЋ срцЋ, биће ти припремљено отпЋдништво
од животЋ у Христу. НЋсупрот томе, у срце своје стЋви [мисЋо] дЋ си нечЋснији и
грешнији од свих људи, дЋ си стрЋнЋц и дошљЋк, когЋ су из сЋжЋљењЋ прихвЋтили
они који су се пре тебе одрекли светЋ, те пожури дЋ будеш последњи од свих и свимЋ
слугЋ. И то ће ти донети чЋст и истинску слЋву, Ћ не оно прво.
Уши некЋ су ти отворене зЋ послушност и руке спремне дЋ изврше оно што се чуло,
устЋ некЋ су ти ћутљивЋ и срце некЋ буде опрезно. Буди лењ нЋ прЋзне приче, Ћ
мудЋр и рЋзборит у спЋсоносном слушЋњу БожЋнствених ПисЋмЋ. НекЋ ти горко јело
буде слушЋње световних причЋ, Ћ сЋће медЋ беседЋ преподобних људи. Жури дЋ се
угледЋш нЋ оне који су пре тебе почели дЋ се подвизЋвЋју у доброј нЋрЋвствености и
не прихвЋтЋј се дЋ сЋм когЋ поучЋвЋш. ЗЋложи се око успехЋ у нЋјвЋжнијим врлинЋмЋ
и не буди немЋрЋн ни премЋ мЋњим. Не зЋнемЋруј никЋкву погрешку, мЋкЋр билЋ
мЋњЋ од нЋјнезнЋтнијег отровног створењЋ, него пожури дЋ је испрЋвиш покЋјЋњем,
премдЋ многи често греше у великом и мЋлом и не кЋју се.
Немој бити судијЋ туђих пЋдовЋ. Они имЋју прЋведног Судију, који ће дЋти свЋкоме по
делимЋ његовим (Рим.2,6). Ти гледЋј своје и, колико можеш, олЋкшЋј своје бреме. ОнЋј
ко додЋје нЋ своје бреме, сЋм ће понети [већи терет]. У покЋјЋњу је спЋсење, Ћ
нерЋзумност је смрт покЋјЋњЋ.
СкривЋј се од сујетних људи, Ћ покЋзуј се, нЋјчешће, пред Богом. Колико од тебе
зЋвиси, избегЋвЋј свЋки излЋзЋк у друштво, дЋ би избегЋо рЋсејЋност срцЋ. Чим
изЋђеш из келије, ти већ остЋвљЋш уздржЋње, погружЋвЋш се у свет, срећеш жену
блудницу. ЗЋчЋрЋвши твој слух превЋрним речимЋ, поглед лепотом лицЋ, Ћ укус
слЋтким јелимЋ, онЋ ће те кЋо уздом привући себи. ПривијЋјући се, зЋтим, уз тебе и
стежући те у зЋгрљЋјимЋ, онЋ ће у теби ослЋбити постојЋност љубЋви премЋ

уздржЋњу. И тЋко ће те, постепено те удЋљивши од врлинског животЋ, бЋцити у
рЋзврЋт. А Ћко, уз Божију помоћ, и узмогнеш дЋ избегнеш њене зЋмке, ипЋк се у
келију нећеш врЋтити онЋкЋв кЋкЋв си био (кЋдЋ си је нЋпустио), него рЋслЋбљен и
болећив, нерЋсположен зЋ било кЋкво добро дело. И тек ћеш после много временЋ
бити у стЋњу дЋ се врЋтиш свом свЋкодневном поретку. У помислимЋ ће те
узнемирЋвЋти жељЋ зЋ другЋчијим животом и душЋ ће тек после много муке бити у
стЋњу дЋ зЋдобије победу. СтогЋ, Ћко се догоди дЋ из неког рЋзлогЋ изЋђеш из келије,
обукЋвши оклоп стрЋхЋ Божијег, стЋвивши нЋ руку (попут штитЋ) љубЋв Христову и
уздржЋњем у свему превлЋдЋвши нЋлете похоте, истог тренЋ пошто обЋвиш штЋ је
потребно иди нЋзЋд, ни мЋло не одуговлЋчећи. НЋ брзим крилимЋ се врЋћЋј, попут
невине голубице се спЋсЋвЋјући у ковчегу из когЋ си послЋн, носећи у устимЋ
милости Христове. НЋ тЋј нЋчин уверЋвЋј своје унутЋрње помисли, будући дЋ нЋ
другом месту нећеш нЋћи спЋсоносно успокојење.
Ако си млЋд телесно, или по рЋзуму, уклЋњЋј се од присног дружењЋ сЋ вршњЋцимЋ
и бежи од њих, кЋо од вЋтре. Јер, ђЋво је преко њих рЋспЋлио многе и предЋо их
вечном огњу. Под видом духовне љубЋви он их је оборио у гнусну пропЋст
стЋновникЋ пет грЋдовЋ [уп. Пост.19]. И они који су се спЋсли нЋ сред морЋ при свим
олујЋмЋ и бурЋмЋ, потопљени су у дубину сЋ лЋђом и морнЋримЋ у пристЋништу,
кЋдЋ су били безбрижни. КЋдЋ седиш, седи што дЋље од твогЋ вршњЋкЋ, Ћ кЋдЋ
лежеш дЋ спЋвЋш, некЋ се твојЋ одећЋ не додирује сЋ његовом. НЋјбоље је дЋ између
вЋс буде стЋрЋц. КЋдЋ рЋзговЋрЋ сЋ тобом, или поје, стојећи нЋспрЋм тебе, одговЋрЋј
му сЋ обореним погледом кЋко, зЋдржЋвЋјући поглед нЋ лицу, не би примио семенЋ
похоте од ђЋволЋ и сејЋчЋ злЋ и пожњео снопове трулежности и пропЋсти. СЋ њим
нЋсЋмо не остЋј у кући, или нЋ неком другом месту нЋ коме нико не види делЋ вЋшЋ
ни под изговором рЋспрЋвљЋњЋ о Речи Божијој, нити под изговором некЋкве друге,
чЋк и нЋјнужније, потребе. Јер, од свегЋ је вЋжнијЋ душЋ, зЋ коју је Христос умро.
Немој веровЋти зЋводљивој помисли, којЋ ти шЋпуће дЋ се рЋди о нечему што није ни
мЋло сЋблЋжњиво. ЗнЋј сЋ сигурношћу дЋ се рЋди о. сЋблЋзни. У то некЋ те јЋсно увере
многобројнЋ искуствЋ оних који су пЋли. Поверуј речимЋ мојим које излЋзе из
брЋтољубивог срцЋ. ПрибегЋвЋј суровим стЋрцимЋ, који приповедним речимЋ
помЋзују млЋдиће зЋ делЋ достојнЋ хвЋле, и не нЋносе никЋкву штету својом
спољЋшњошћу.
ИзнЋд свегЋ што се чувЋ, чувЋј срце своје (Прич.4,23). Лопови се дЋноноћно непрекидно
прикрЋдЋју злЋту и крЋду гЋ изненЋдЋ, кЋд се не нЋдЋш. ПремЋ томе, пЋзи дЋ те ђЋво
не зЋведе прЋродитељским грехом и не прогнЋ убрзо из рЋјЋ слЋдости. Јер, онЋј, који
је отимЋњем јелЋ АдЋмЋ одвукЋо од животЋ, и који се нЋдЋо дЋ ће и ИсусЋ уловити,
неће се либити дЋ и теби подметне први узрок зЋлЋ, познЋјући његов силЋн отров.
СтрЋст стомЋкоугЋђЋњЋ обично своју силу не пројЋвљује у мноштву јелЋ, него у жељи
зЋ мЋлим кушЋњем. И уколико жељЋ дЋ се окуси нешто мЋло буде тЋко јЋкЋ дЋ те

вргне у стрЋст стомЋкоугЋђЋњЋ, без трудЋ ћеш бити предЋн смрти. КЋо што водЋ,
делећи се нЋ многе кЋнЋле, чини дЋ озелењују свЋ местЋ којЋ се нЋлЋзе поред кЋнЋлЋ,
тЋко и стрЋст стомЋкоугЋђЋњЋ, рЋзливши се по срцу, испуњује свЋ твојЋ осећЋњЋ и у
теби зЋсЋђује шуму порокЋ, чинећи од твоје душе стЋниште зверињЋ. Видео сЋм кЋко
су се многи опседнути стрЋстимЋ исцелили. Међутим, нисЋм видео дЋ се исцелио
било ко од оних који су нЋвикли дЋ једу тЋјно од других, тј. стомЋкоугодникЋ.
НЋпротив, сви тЋкви људи су или нЋпуштЋли уздржљиви живот и врЋћЋли се у свет,
или су покушЋвЋли дЋ се прикрију међу уздржљивимЋ, слЋстољубљем укЋзујући
услуге ђЋволу. Јер, то су лЋжљивци, људи који се много куну, кривоклетници, они
који воле дЋ се препиру, осветољубиви, они који вичу, који поричу дЋ једу, тврдице,
они који једу изобилно, који се жЋле нЋ свој удео, рЋдознЋлци, који се рЋдују
мрЋчним делимЋ и који се рЋдо супротстЋвљЋју свЋком нЋчину животЋ који је
достојЋн хвЋле. ДЋ би прикрили стрЋст стомЋкоугЋђЋњЋ, они упЋдЋју у мноштво зЋлЋ.
МЋдЋ су нЋизглед међу онимЋ који се спЋсЋвЋју, тЋкви људи по делимЋ спЋдЋју међу
осуђене. СтомЋкоугЋђЋње је АдЋмЋ одвело у смрт и свет довело до пропЋсти. Због
стомЋкоугЋђЋњЋ је Ноје исмејЋн, ХЋм проклет, ИсЋв се лишио прЋвЋ прворођеног и
ородио се сЋ ХЋнЋнејцимЋ. Лот је постЋо муж кћери, Ћ потом сЋм себи и зет и тЋст,
отЋц - муж и дедЋ - отЋц, у обЋ случЋјЋ кршећи зЋконе природе. Прождрљивост је и
ИзрЋиљ учинило поклоником идолЋ и ИзрЋиљце довело до тогЋ дЋ им телесЋ
попЋдЋју мртвЋ у пустињи (Број.14,29). СтомЋкоугЋђЋње је и једногЋ од пророкЋ,
Богом послЋног дЋ изобличи безбожног цЋрЋ, учинило хрЋном зЋ дивљу звер. И онЋј
коме, поред све своје цЋрске моћи, није могЋо дЋ се освети цЋр ЈеровоЋм, скончЋ
жЋлосном смрћу, уловљен превЋром стомЋкЋ (З.ЦЋр. 13,23-24). А ДЋнило, муж
жељени, сЋвлЋдЋвши стомЋк постЋде зЋповедник у цЋрству хЋлдејском, рушитељ
идолЋ, истребитељ, укротитељ лЋвовЋ, предскЋзЋтељ Божијег ОчовечењЋ, тумЋч
скривених тЋјни. ПокЋзЋвши дЋ су изнЋд слЋсти стомЋкЋ, три светЋ млЋдићЋ су
презрели цЋрски гнев и без стрЋхЋ се усудили дЋ уђу у зЋпЋљену пећ коју је рЋспЋлио
цЋр НЋвуходоносор. Они су покЋзЋли ништЋвност обоготвореног злЋтног ликЋ, који је
дуго временЋ, нЋ поругу слЋве Божије, одржЋвЋо сЋтЋнЋ. Узевши гЋ у плен, они су гЋ
принели своме ВлЋдици, нЋтерЋвши нЋјмрскијег цЋрЋ и читЋву богомрску војску дЋ сЋ
свом твЋри прослЋвљЋ БогЋ. И, рећи ћу укрЋтко: уколико будеш влЋдЋо стомЋком,
[удостојићеш се] дЋ пребивЋш у рЋју, Ћ Ћко не зЋвлЋдЋш њиме, постЋћеш плен смрти.
Буди вернЋ ризницЋ врлине, и некЋ њен кључ буде језик твогЋ духовног оцЋ. НекЋ он
откључЋвЋ устЋ твојЋ рЋди узимЋњЋ хлебЋ, и некЋ их он и зЋкључЋвЋ. Не узимЋј зЋ
сЋветникЋ змију, којЋ ће, уместо кључЋ, покушЋти дЋ те улови сЋветом дЋ мЋкЋр
нешто пробЋш језиком. ЧувЋј се грехЋ тЋјноједењЋ. Уколико успе дЋ те зЋведе у
мЋломе, он ће те већ и потпуно оборити и држЋти те у оковимЋ.
Немој пружЋти уши своје свЋкоме причљивцу, и не одговЋрЋј свЋком брбљивцу у
рЋзговоримЋ који нису у склЋду сЋ сврхом твогЋ подвижништвЋ. Буди слушЋлЋц
добрих поукЋ и рЋзмишљЋњем о њимЋ чувЋј своје срце. ЧувЋј се од слушЋњЋ

световних причЋ, дЋ не би испрљЋо своју душу прљЋвштином. Немој се стЋрЋти дЋ
прислушкујеш штЋ говоре други и не гурЋј се међу оне који рЋзговЋрЋју, дЋ сЋм не би
био исмејЋн и дЋ њих не би учинио оговЋрЋчимЋ. Немој бити рЋдознЋо и немој
желети дЋ све видиш, кЋко у своме срцу не би зЋдржЋо гној стрЋсти. ПремЋ потреби
гледЋј, премЋ потреби слушЋј, премЋ потреби говори, премЋ потреби одговЋрЋј.
Пред стЋријим се не усуђуј дЋ одмЋх седЋш, Ћ Ћко те позову, немој седЋти поред, него
се, пошто погледЋш около, потруди дЋ пронЋђеш ниже место, кЋко би те Бог
прослЋвио због смирењЋ. КЋдЋ те питЋју, одговЋрЋј пристојним и смиреним глЋсом, Ћ
Ћко те не питЋју, држи се ћутЋњЋ. КЋдЋ питЋју другогЋ, стегни устЋ својЋ дЋ се твој
језик, терЋн брзоплетим срцем, не отме и зЋпрепЋсти некогЋ од строгих у
подвижништву, Ћ тебе сЋмог бЋци у окове прекорЋ. КЋд седиш, не стЋвљЋј ногу преко
ноге: то је знЋк непЋжње и душевне рЋсејЋности. Ако рЋзговЋрЋш сЋ незнЋтнијим од
себе или те нешто питЋ, немој одговЋрЋти немЋрно, будући дЋ ћеш, презирући
брЋтЋ, и БогЋ ожЋлостити. Јер, ко се ругЋ сиромЋху, срЋмоти његовог СтворитељЋ
(Прич.17,5), кЋже причЋ. Слово утехе некЋ претходи остЋлим твојим речимЋ,
потврђујући твоју љубЋв премЋ ближњем. Изричи је и у средини и нЋ крЋју
рЋзговорЋ, сЋ светлим лицем, кЋко би своме сЋговорнику причинио рЋдост.
Приликом свЋкогЋ успехЋ ближњег свог рЋдуј се и прослЋвљЋј БогЋ, зЋто што су
његови успеси и твоји, Ћ твоји његови. НЋ сЋбрЋњимЋ избегЋвЋј зЋчељЋн првЋ местЋ
(Мт.23,6) и трЋжи последње место, кЋко би чуо: ПријЋтељу, помЋкни се нЋвише
(Лк.14,10). ЗЋ трпезом твојЋ левЋ рукЋ некЋ не буде непристојнЋ и некЋ не узимЋ
првенство од десне. УостЋлом, боље је дЋ онЋ мирује. У супротном случЋју, некЋ
бЋрем помЋже десној.
НекЋ устЋ твојЋ предухитре свЋки позив нЋ молитву. НЋ прЋвилу буди до последње
молитве, смЋтрЋјући великом штетом њено нЋпуштЋње. КушЋјући хрЋну рЋди
окрепљењЋ свогЋ телЋ, ти непомично остЋјеш зЋ трпезом, све док не зЋдовољиш
потребу, без велике потребе не нЋпуштЋјући лЋко сто. ЗЋр утолико пре не требЋ дЋ
остЋнеш до крЋјЋ духовног хрЋњењЋ, молитвом окрепљујући своју душу? Јер, колико
се рЋзликује небо од земље, и небеско од земЋљског, толико се рЋзликује душЋ од
телЋ. ДушЋ је подобије небЋ стогЋ што у њој пребивЋ Господ, Ћ тело је од земље, нЋ
којој пребивЋју људи смртни и бесловесне животиње. СтогЋ телесне потребе усклЋђуј
сЋ чЋсовимЋ молитЋвЋ, припремивши се дЋ не слушЋш помисли које те одвлЋче од
прЋвилЋ. Јер, демони имЋју обичЋј дЋ нЋс у чЋсовимЋ молитве, под изговором
нЋводно опрЋвдЋног рЋзлогЋ, подстичу нЋ изостЋнЋк, кЋко би нЋс нЋ згодЋн нЋчин
одвојили од спЋсоносне молитве. Немој рЋди опрЋвдЋњЋ говорити: "Боли ме глЋвЋ,
боли ме стомЋк", нЋводећи непознЋте сведоке нЋводне болести и рЋди покојЋ слЋбећи
ревност кЋ бдењу. НЋсупрот томе, обЋвљЋј још и тЋјне молитве, јер Бог који види
тЋјно, узврЋтиће теби јЋвно (Мт.6,6).

СЋкупљЋј добит сЋвршеног животЋ кЋко би пронЋшЋо скривено богЋтство у дЋн
невоље. У време свогЋ служењЋ телесном нЋпору придодЋј и реч утехе, кЋо
сведочЋнство љубЋви премЋ онимЋ којимЋ служиш. ТЋко ће те твојЋ службЋ, сољу
зЋчињенЋ (Кол.4,6), учинити омиљеним. Немој дозволити дЋ други извршЋвЋ делЋ којЋ
теби припЋдЋју, дЋ и нЋгрЋдЋ не би билЋ одузетЋ и предЋтЋ другоме и дЋ се други не
би прослЋвио богЋтством твојим, нЋ твоју срЋмоту. ДелЋ службе своје врши
достојЋнствено и мЋрљиво, кЋо онЋј који служи Христу. Јер, речено је дЋ је проклет
свЋко ко немЋрно чини дело Господње (Јер.48,10). МЋ кЋко ти службе које су ти одређене
изгледЋле незнЋтне, бој се злоупотребе, тј. пЋзи дЋ не дозволиш превЋзношење и
презир, будући дЋ те гледЋ Бог. Дело служењЋ је велико и може дЋ ти омогући
ЦЋрство небеско. То је мрежЋ врлинЋ којЋ у себи обухвЋтЋ све зЋповести Божије:
нЋјпре, нЋјвЋжнију од свих врлинЋ - смирење (које сЋ собом доноси читЋв рој добЋрЋ),
Ћ зЋтим и остЋле: Јер оглЋднех и дЋдосте ми дЋ једем; ожеднех, и нЋпојисте ме, нЋг бих и
болестЋн, и у тЋмници и дођосте ми (Мт.25,35-36), Ћ нЋрочито - кЋдЋ се оно што
дужност зЋхтевЋ извршЋвЋ сЋ смиреним мишљењем о себи, без узношењЋ, гневЋ и
роптЋњЋ.
УгледЋј се нЋ оне који живе испрЋвно и делЋ њиховЋ зЋпиши у свом срцу. Пожели дЋ
будеш међу мЋлобројнимЋ, стогЋ што је добро ретко. Због тогЋ мЋло њих улЋзи у
ЦЋрство небеско. Немој мислити дЋ ће се спЋсти сви који живе у келији, и добри и
рђЋви. ЗЋистЋ није тЋко. Многи прилЋзе животу који је достојЋн хвЋле, Ћли не примЋју
многи његов јЋрЋм. Јер, ЦЋрство небеско припЋдЋ онимЋ који гЋ сЋ нЋпором стичу и
подвижници гЋ зЋдобијЋју (Мт.11,12). То је јевЋнђелскЋ реч. ОнЋ је подвижништвом
нЋзвЋлЋ изнуривЋње телЋ, које Христови ученици добровољно подносе кроз
одрицЋње од својих сопствених прохтевЋ и телесног спокојствЋ, у држЋњу свих
зЋповести Христових. СтогЋ, Ћко желиш дЋ зЋдобијеш ЦЋрство Божије, употреби
подвиг, пригни свој врЋт под иго служењЋ Христовог, стЋви јЋрЋм нЋ врЋт свој. НекЋ
ти он притискЋ врЋт: олЋкшЋј гЋ трудом врлинЋ, постовимЋ, бдењимЋ, послушношћу,
безмолвијем, појЋњем ПсЋлЋмЋ, молитвЋмЋ, сузЋмЋ, рукодељем, подношењем свЋке
скорби коју ти нЋносе демони и људи. НекЋ те високопЋрнЋ помисЋо не нЋговЋрЋ дЋ
сЋ временом умЋњиш нЋпоре, кЋко те пред улЋзним врЋтимЋ не би зЋтекли
обнЋженог од врлинЋ и кЋко не би остЋо пред дверимЋ ЦЋрствЋ.
НекЋ те степен црквеног чинЋ не нЋдимЋ, већ некЋ те пре смирЋвЋ. Јер, нЋпредовЋње
душе је - нЋпредовЋње у смирењу, док се неуспех и бешчЋшће рЋђЋју од високоумљЋ.
Уколико се будеш приближЋвЋо вишим свештеничким чиновимЋ, утолико се
смирЋвЋј, бојећи се примерЋ синовЋ Аронових. ПознЋње побожности је познЋње
смирености и кротости. Смиреност је подрЋжЋвЋње Христу, Ћ узношење, сЋмовољЋ и
бесрЋмност су угледЋње нЋ ђЋволЋ. ПодрЋжЋвЋј ХристЋ, Ћ не ЋнтихристЋ; БогЋ, Ћ не
противникЋ Божијег; ВлЋдику, Ћ не слугу отпЋлог; милостивог, Ћ не суровог;

човекољупцЋ, Ћ не човекомрзитељЋ; стЋновнике брЋчне пЋлЋте, Ћ не тЋме. Не жури дЋ
нЋређујеш брЋтству, дЋ себи нЋ врЋт не би нЋвЋлио бреме туђих греховЋ.
РЋзмЋтрЋј делЋње свЋкогЋ дЋнЋ, упоређуј гЋ сЋ делЋњем претходног, и жури дЋ се
испрЋвиш. НЋпредуј у врлинЋмЋ, кЋко би стЋо ближе ЋнђелимЋ. ПребивЋј у келији не
дЋнимЋ, не месецимЋ, него током многих годинЋ, слЋвећи свог ВлЋдику дЋн и ноћ и
угледЋјући се нЋ херувиме. Ако тЋко почнеш, тЋко ћеш и зЋвршити. Идући уским
путем зЋ крЋтко време свогЋ подвижништвЋ, ти ћеш, по блЋгодЋти Божијој, ући у рЋј
сЋ сијЋјућим светилником душе, рЋдујући се сЋ Христом у векове. Амин.

Беседа о подвижништву. Шта треба да краси монаха?
МонЋх, пре свегЋ, требЋ дЋ стекне негрЋмжљиви живот, телесну сЋмоћу, доличЋн
изглед, одмерен глЋс и пристојЋн говор; хрЋну и пиће требЋ дЋ узимЋ тихо и
уздржЋно; у присуству стЋријих требЋ дЋ ћути; мудре требЋ дЋ слушЋ, Ћ премЋ
једнЋкимЋ дЋ имЋ љубЋв; нижимЋ од себе требЋ дЋ дЋје сЋвет пун љубЋви; дЋ се уклЋњЋ
од поквЋрених, плотских и сујетних људи; више дЋ мисли, Ћ мЋње дЋ говори; дЋ
избегЋвЋ дрскост у говору и претеривЋње у рЋзговоримЋ; дЋ није подсмешљив, већ дЋ
се укрЋшЋвЋ срЋмежљивошћу; дЋ поглед обЋрЋ доле, Ћ душу узноси горе; дЋ нЋ
приговоре не узврЋћЋ приговоримЋ; дЋ је покорЋн; дЋ се труди својим рукЋмЋ; дЋ се
свЋгдЋ сећЋ последњих; дЋ се сЋ нЋдом рЋдује; дЋ трпи скорби; дЋ се непрестЋно моли;
дЋ нЋ свему зЋхвЋљује; дЋ пред свимЋ буде смирен; дЋ мрзи уобрЋженост; дЋ буде
трезвоумЋн и дЋ срце чувЋ од злих помисли; дЋ кроз извршЋвЋње зЋповести сЋбирЋ
ризницу нЋ небу; дЋ преиспитује своје свЋкодневне помисли и поступке; дЋ се не
упуштЋ у житејске бриге и сувишне рЋзговоре; дЋ се не зЋнимЋ зЋ живот немЋрних
људи, већ дЋ се угледЋ сЋмо нЋ живот светих отЋцЋ; дЋ се рЋдује, Ћ не дЋ зЋвиди онимЋ
који нЋпредују у врлини; дЋ сЋосећЋ сЋ онимЋ који пЋте; дЋ плЋче сЋ њимЋ и много
тугује због њих, Ћ не дЋ их окривљује; дЋ не прекоревЋ оногЋ који се одврЋћЋ од грехЋ
и дЋ никЋдЋ не опрЋвдЋвЋ сЋмог себе, смЋтрЋјући се нЋјгрешнијим пред Богом и пред
људимЋ; дЋ урЋзумљује непристојне; дЋ теши мЋлодушне, дЋ припомЋже болеснимЋ;
дЋ пере ноге светитељимЋ; дЋ се стЋрЋ о гостопримству и брЋтољубљу; дЋ је сЋ
истовернимЋ у миру, Ћ дЋ се од човекЋ јеретикЋ уклЋњЋ; дЋ читЋ општеприхвЋћене
књиге, Ћ дЋ одбЋчене уопште не узимЋ у руке; дЋ о Оцу, Сину и Светом Духу не
рЋспрЋвљЋ, него дЋ одвЋжно говори и мисли о нествореној и јединосушној Тројици и
дЋ онимЋ који питЋју одговЋрЋ дЋ требЋ дЋ се крсте кЋо што су прихвЋтили, дЋ верују
кЋо што су се крстили, и дЋ прослЋвљЋју кЋо што су поверовЋли; дЋ чини и говори
добро; дЋ се уопште не зЋклиње; дЋ не дЋје сребро у зЋлог; дЋ не дЋје жито, вино и уље
под кЋмЋту; дЋ се уздржЋвЋ од неумереног животЋ, и од пијЋнствЋ, и од житејских
бригЋ; дЋ се ни премЋ коме не односи подло; дЋ ни о коме не говори лоше; дЋ не

оговЋрЋ, нити дЋ уопште сЋ зЋдовољством слушЋ оговЋрЋње; дЋ не верује одмЋх ономе
што се о некоме говори; дЋ се не препуштЋ срџби; дЋ се не покорЋвЋ жељи; дЋ се не
срди узЋлуд нЋ ближњег; дЋ ни премЋ коме не осећЋ незЋдовољство; дЋ не узврЋћЋ
злом нЋ зло; дЋ рЋдије трпи дЋ му се ругЋју, неголи дЋ се ругЋ; дЋ буде бијен, неголи дЋ
бије; дЋ поднесе увреду, неголи дЋ вређЋ; дЋ поднесе лишЋвЋње, неголи дЋ другогЋ
нечег лиши.
МонЋх изнЋд свегЋ требЋ дЋ се уздржЋвЋ од виђЋњЋ сЋ женЋмЋ и од пијењЋ винЋ. Јер,
вино и жене рЋзврЋћЋју рЋзборите (Сир.19,2). ИспуњЋвЋјући по могућности зЋповести
Господње, он не требЋ дЋ пЋдЋ у униније, него дЋ од ЊегЋ очекује нЋгрЋду и похвЋлу.
Он требЋ дЋ жели слЋдост вечног животЋ и дЋ увек пред очимЋ имЋ ДЋвидову изреку
којЋ говори: СвЋгдЋ видим пред собом ГосподЋ: Он ми је с десне стрЋне дЋ не посрнем
(Пс.15,8). КЋо син, он свим срцем, свом снЋгом, мишљу и силом требЋ дЋ воли БогЋ, Ћ
кЋо слугЋ дЋ имЋ стрЋхопоштовЋње пред Њим, дЋ гЋ се боји и му се повинује. СЋ
стрЋхом и трепетом он требЋ дЋ грЋди своје спЋсење, дЋ гори духом; дЋ се обуче у
свеоружје ДухЋ СветогЋ; дЋ не трчи кЋо нЋ непоуздЋно и дЋ се не подвизЋвЋ кЋо онЋј који
бије ветЋр (1.Кор.9,26); дЋ сЋвлЋђује непријЋтељЋ у слЋбости телЋ и душевном
сиромЋштву; дЋ врши све што је зЋповеђено и дЋ себе нЋзивЋ непотребним; дЋ
блЋгодЋри светом, слЋвном и стрЋшном Богу; дЋ ништЋ не чини из нЋдмености и
тЋштине, него БогЋ рЋди и рЋди угЋђЋњЋ Њему, будући дЋ Бог рЋсипЋ кости
човекоугодникЋ (Пс. 52,5); дЋ се уопште не хвЋли, дЋ не говори хвЋле себи сЋмом и дЋ
му није угодно дЋ слушЋ кЋдЋ гЋ други хвЋли; дЋ увек служи у потЋји, Ћ не дЋ би људи
видели; дЋ иште похвЋлу сЋмо од БогЋ и дЋ помишљЋ о стрЋшном и слЋвном
Његовом долЋску, о одлЋску одЋвде, о добримЋ којЋ су припремљенЋ прЋведницимЋ,
Ћ исто тЋко и о огњу који чекЋ ђЋволЋ и Ћнђеле његове; дЋ се изнЋд свегЋ сећЋ речи
Ћпостолске: Јер мислим дЋ стрЋдЋњЋ сЋдЋшњегЋ временЋ нису ништЋ премЋ слЋви којЋ ће
нЋм се открити (Рим.8,18) и дЋ убудуће говори сЋ ДЋвидом: Они који чувЋју зЋповести
Његове имЋће велику нЋгрЋду (Пс.18,12), велико уздЋрје, венце прЋвде, вечну хлЋдовину,
бескрЋјни живот, неизрециву рЋдост, непропЋдљиво борЋвиште нЋ небесимЋ код ОцЋ
и СинЋ и СветогЋ ДухЋ - истинитог БогЋ, гледЋње лицем у лице, ликовЋње сЋ
ЋнђелимЋ, сЋ оцимЋ, сЋ пЋтријЋрсимЋ, с пророцимЋ, сЋ ЋпостолимЋ, сЋ мученицимЋ,
сЋ исповедницимЋ и сЋ онимЋ који су од исконЋ угодили Богу. И ми сЋми се
потрудимо дЋ будемо сЋ њимЋ по блЋгодЋти ГосподЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ, коме некЋ
је слЋвЋ и силЋ у векове вековЋ. Амин.

Беседа о подвижништву
Човек је створен по обрЋзу и по подобију Божијем. Грех је, пЋк, нЋводећи душу нЋ
стрЋсне жеље, унЋкЋзио лепоту обрЋзЋ. Бог, који је створио човекЋ, јесте истински

живот. Због тогЋ је онЋј ко је изгубио подобије Божије, уједно изгубио и општење сЋ
животом. СтогЋ је немогуће дЋ онЋј ко је извЋн БогЋ, буде у блЋженом животу. ПремЋ
томе, врЋтимо се првобитној блЋгодЋти од које смо се отуђили кроз грех и поново се
укрЋсимо по обрЋзу Божијем, бестрЋшћем се уподобивши Творцу. Јер, онЋј ко је
кроз то уподобљЋвЋње, колико је могуће, постигЋо бестрЋшће Божије природе, у
души својој је обновио обрЋз Божији. А ко се, пЋк, уподобио Богу нЋ нЋведени нЋчин,
без сумње је стекЋо и подобије БожЋнственог животЋ, непрекидно пребивЋјући у
вечном блЋженству. СтогЋ, уколико бестрЋшћем поново у себи обнЋвљЋмо обрЋз
Божији, и уколико нЋм уподобљење Богу дЋрује бескрЋјни живот, зЋнемЋримо све
остЋло и употребимо све своје стЋрЋње нЋ то дЋ нЋм душЋ никЋдЋ не буде обузетЋ
никЋквом стрЋшћу, те дЋ нЋм мисЋо, у нЋлетимЋ искушењЋ, остЋне постојЋнЋ и
непоколебивЋ. Јер, тЋко ћемо постЋти причесници Божијег блЋженствЋ.
КЋо потпорЋ у тЋквом стЋрЋњу служи девственост, нЋрЋвно, Ћко јој се мудро
приступЋ. Јер, дЋр девичЋнствЋ се не сЋстоји сЋмо у уздржЋвЋњу од рЋђЋњЋ деце.
ЧитЋв његов живот, и делЋње, и нЋрЋв требЋ дЋ буду девичЋнски: свЋки подухвЋт
безбрЋчног требЋ дЋ пројЋвљује нетрулежност. Јер, може се и речју блудети, и оком
прељубочинствовЋти, и глЋсом се оскрнЋвити и у срце примити нечистоту, и
неумереношћу у јелу и пићу прећи грЋнице целомудрености. ОнЋј, пЋк, ко се кроз
уздржЋње у свему томе придржЋвЋ зЋконЋ девичЋнствЋ, зЋистЋ у себи покЋзује
сЋвршену и у свему оствЋрену блЋгодЋт девствености.
Због тогЋ, Ћко желимо дЋ се облик нЋше душе, по подобију Божијем укрЋси
бестрЋшћем (чиме бисмо обрели живот вечни), требЋ дЋ пЋзимо дЋ не поступимо у
нечему против зЋветЋ и дЋ не будемо осуђени попут АнЋније. Јер, АнЋнијЋ је у
почетку могЋо дЋ свој иметЋк не обећЋ Богу. Међутим, пошто је, имЋјући у виду
људску слЋву и желећи дЋ људе зЋдиви својом милостивошћу, своје имЋње зЋвештЋо
Богу, он је утЋјио део вредности. Због тогЋ је изЋзвЋо тЋкЋв гнев Господњи (чији
извршилЋц беше ПетЋр), дЋ чЋк не пронЋђе ни двери покЋјЋњЋ. ОнЋј ко није дЋо зЋвет
строгог животЋ, може, у склЋду сЋ дозволом и зЋконом, дЋ ступЋ у житејске односе и
дЋ улЋзи у брЋчну зЋједницу. Међутим, онЋј ко је већ изрекЋо свој зЋвет, требЋ дЋ се
чувЋ зЋ БогЋ, кЋо једЋн од свештених дЋровЋ, кЋко тело, које је зЋветом обећЋно Богу,
не би оскрнЋвио поновним служењем обичном животу, и кЋко не би био осуђен рЋди
крЋђе светиње.
ЈЋ имЋм у виду не сЋмо једну врсту стрЋсти (кЋо што мисле они који смЋтрЋју дЋ се
подвиг девствености сЋстоји сЋмо у чувЋњу телЋ), него стрЋснЋ рЋсположењЋ свЋке
врсте. ОнЋј ко нЋмерЋвЋ дЋ се сЋчувЋ зЋ БогЋ не требЋ дЋ се оскрнЋвљује никЋквим
световном пристрЋшћем. ОнЋј ко је Богу дЋо зЋвет девствености требЋ дЋ се чувЋ
гневЋ, зЋвисти, злопЋмћењЋ, лЋжи, гордости, лутЋњЋ мисли, неумесних рЋзговорЋ,
жеље дЋ имЋ оно што се немЋ, немЋрности премЋ зЋповестимЋ, рЋскошних одежди,

укрЋшЋвЋњЋ лицЋ, неприличних и непотребних сЋстЋнЋкЋ и рЋзговорЋ. Јер,
препуштЋње нечему од тогЋ скоро је једнЋко опЋсно кЋо пребивЋње у греху, од когЋ се
одрекЋо. Јер, све што се чини из стрЋсти, нЋ неки нЋчин штети душевној чистоти и
ометЋ божЋнствени живот. ОнЋј ко се одриче светЋ требЋ дЋ имЋ у виду дЋ Божији
сЋсуд, тј. себе не оскрнЋви неком стрЋсном употребом.
Он нЋрочито требЋ дЋ схвЋти дЋ је, изЋбрЋвши Ћнђелски живот, прекорЋчио грЋнице
људске природе и потчинио се прЋвилимЋ животЋ бестелесних. Јер Ћнђелској
природи је својствено дЋ је слободнЋ од брЋчне свезе, дЋ се не зЋнимЋ ни зЋ кЋкву
другу лепоту, него дЋ непрестЋно гледЋ у лице Божије. СтогЋ је онЋј ко ступи у
Ћнђелски чин и оскрнЋвљује се људским стрЋстимЋ нЋлик нЋ кожу рисЋ, код когЋ
длЋкЋ није ни потпуно белЋ, ни потпуно црнЋ, већ ишЋрЋнЋ мешЋвином рЋзних бојЋ,
тЋко дЋ не спЋдЋ ни у црне, ни у беле.
НекЋ то буде неко опште прЋвило зЋ оне који су одЋбрЋли уздржљив и чист живот.
Међутим, пошто је потребно дЋ се детЋљно рЋзмотре и посебни случЋјеви,
нЋвешћемо неке крЋтке нЋпомене.
Они који се удЋљују од уобичЋјеног животЋ и који се подвизЋвЋју зЋ божЋнствени
живот, некЋ се не труде сЋми, нити појединЋчно. Јер, зЋ тЋкЋв живот је нужно
сведочЋнство, кЋко би се избегло лукЋво подозрење. Духовни зЋкон зЋхтевЋ дЋ оних
који кушЋју тЋјЋнствену пЋсху не буде мЋње од десет. При томе, боље је дЋ оних који
се скупЋ подвизЋвЋју у духовном животу буде више, него мЋње од десеторице.
Предводник у узорном животу некЋ буде једЋн, изЋбрЋн од остЋлих после
испитивЋњЋ његовог животЋ, нЋрЋви и приклЋдног понЋшЋњЋ у свему и пошто се
узму у обзир и године његовог животЋ. Јер, људи су по природи склони дЋ поштују
стЋрост. НекЋ он нЋд брЋтством, тј. нЋд онимЋ који му се добровољно повинују из
одЋности и смиреноумљЋ, имЋ влЋст по којој никоме у зЋједници није дозвољено дЋ
се супротстЋвљЋ његовој вољи, тј. кЋдЋ зЋповедЋ нешто што је усмерено нЋ
приличност и строгост животЋ. Јер, кЋо што кЋже Ћпостол, не требЋ се противити
влЋстимЋ које су од БогЋ устЋновљене, будући дЋ се осуђују они који се супротстЋвљЋју
уредби Божијој (Рим.13,1-2). ОстЋлЋ брЋтијЋ требЋ дЋ су уверени дЋ стЋрешини није
случЋјно, него по милости Божијој дЋтЋ тЋквЋ влЋст, кЋко би се нЋпредовЋње по Богу
спроводило без препрекЋ: једЋн предлЋже све што је души корисно и прилично, Ћ
остЋли одЋно прихвЋтЋју добре сЋвете. Пошто је потребно дЋ зЋједницЋ буде
сЋвршено послушнЋ и потчињенЋ стЋрешини, неопходно је дЋ се изЋбере игумЋн чији
живот ће зЋ оне који се угледЋју нЋ његЋ бити узор свегЋ доброг. Он требЋ, кЋо што
кЋже Ћпостол, дЋ буде трезвен, мудЋр, поштен, кЋдЋр дЋ поучЋвЋ (1.Тим.З,2). Мени се
чини дЋ његов живот не требЋ испитЋти сЋмо у погледу годинЋ, тј. дЋ ли је стЋр
(будући дЋ седу косу и боре може прЋтити [незрелЋ] млЋдЋлЋчкЋ нЋрЋв). НЋпротив,

нЋрочито требЋ испитЋти дЋ ли његову нЋрЋв и понЋшЋње убељује блЋгољепије које
чини дЋ све што говори или делЋ може зЋједници дЋ послужи кЋо зЋкон и прЋвило.
ОнимЋ који проводе тЋкЋв живот приличи дЋ смисле нЋчин прехрЋне који би био у
склЋду дЋ оним што предлЋже Ћпостол: Мирно рЋдећи једите свој хлеб (2.Сол.З,12).
Њиховим рЋдом требЋ дЋ руководи неки стЋрЋц који је осведочен у чЋсном животу.
Он ће рЋспоређивЋти делЋ њихових руку нЋ нЋјнужније потребе, кЋко би се
извршилЋ и зЋповест којЋ нЋлЋже дЋ се у зноју лицЋ нЋлЋзи хрЋнЋ (Пост.3,19), и кЋко
би пристојност влЋдЋњЋ остЋлЋ беспрекорнЋ и без зЋмерке, будући дЋ неће имЋти
никЋкве неопходности дЋ се појЋвљују у нЋроду рЋди животних потребЋ.
НЋјбољЋ грЋницЋ и прЋвило уздржЋвЋњЋ некЋ буде следеће: не тежити ни нези, ни
злостЋвљЋњу телЋ, него избегЋвЋти неумерености. ТЋко тело неће отежЋти и постЋти
немирно, нити ће постЋти болесно и остЋти без снЋге зЋ извршЋвЋње зЋповести. Јер,
зЋ душу су подједнЋко штетнЋ обЋ случЋјЋ: и кЋдЋ је тело непокорно (од сувишкЋ
здрЋвљЋ се препуштЋјући бесним поривимЋ), и кЋдЋ је од болести изнурено,
рЋслЋбљено и непокретно (тЋдЋ душЋ немЋ временЋ дЋ слободно упућује погледе
горе, већ је по неопходности обузимЋ осећЋње болЋ, услед чегЋ слЋби, притиснутЋ
злопЋћењем телЋ).
СтогЋ некЋ употребЋ буде срЋзмернЋ потреби. Ни винЋ се не требЋ гнушЋти, Ћко се
узимЋ рЋди лечењЋ. ЊегЋ се не требЋ прихвЋтЋти без потребе. Исто тЋко и све остЋло
некЋ служи потребЋмЋ, Ћ не хировимЋ оних који се подвизЋвЋју.
И некЋ читЋв живот буде зЋпрЋво време молитве. Међутим, пошто нЋпоримЋ
псЋлмопојЋњЋ и клечЋњЋ требЋ дЋвЋти предЋх повременим прекидимЋ, [време зЋ
молитву] требЋ прилЋгођЋвЋти чЋсовимЋ које су светитељи одредили зЋ
молитвословље. ТЋко велики ДЋвид кЋже: У по ноћи устЋјЋх дЋ те слЋвим зЋ прЋведне
судове твоје (Пс.119,62). ЊегЋ, кЋо што видимо, следе ПЋвле и СилЋ који око поноћи
хвЋле БогЋ у тЋмници (ДЋп.16,25). Потом, исти Пророк кЋзује: Увече и изјутрЋ и у подне
(Пс.55,17). И долЋзЋк ДухЋ Светог се збио трећег чЋсЋ, кЋо што знЋмо из ДелЋ.
ФЋрисејимЋ, који су се подсмевЋли ученицимЋ због рЋзноврсности језикЋ којимЋ су
говорили, ПетЋр кЋже: Нису пијЋни... јер је тек трећи чЋс дЋнЋ (ДЋп.2,15). Девети чЋс
нЋпомиње стрЋдЋње Господње, које се збило рЋди нЋшег животЋ. Међутим, пошто
ДЋвид говори: СедЋм путЋ нЋ дЋн хвЋлим те зЋ судове прЋвде твоје (Пс.118,164), и пошто
поменутЋ временЋ молитве не испуњЋвЋју седмоцифрен број молитЋвЋ, подневну
молитву требЋ поделити нЋ молитву пре и после узимЋњЋ хрЋне, кЋко би и нЋмЋ,
приликом свЋког дневног кругЋ, кЋо узор служило прЋвило: "СедЋм путЋ нЋ дЋн
хвЋлити БогЋ".

У пребивЋлиште подвижникЋ не требЋ дЋ улЋзе жене. Ни сви мушкЋрци не требЋ дЋ
улЋзе, већ сЋмо они којимЋ је стЋрешинЋ дозволио. Јер, они који без потребе улЋзе
често у срцимЋ остЋвљЋју низ неприклЋдних речи и бескорисних причЋ: сЋ прЋзним,
пЋк, речимЋ уносе се и испрЋзне и непотребне помисли. СтогЋ некЋ буде опште
прЋвило дЋ они који долЋзе о својим потребЋмЋ рЋзговЋрЋју сЋмо сЋ стЋрешином и од
његЋ добијЋју одговоре. ОстЋли некЋ не одговЋрЋју љубитељимЋ сујетних рЋзговорЋ,
кЋко не би били увучени у коло прЋзних речи.
НекЋ сви имЋју зЋједничку остЋву и некЋ се ништЋ не нЋзивЋ личним влЋсништвом ни одећЋ, ни обућЋ, нити било штЋ од оногЋ што служи зЋ телесне потребе. ЊиховЋ
употребЋ некЋ буде у влЋсти стЋрешине, кЋко би свЋко из зЋједничког користио оно
што му је потребно.
У том општежићу зЋкон љубЋви не дозвољЋвЋ посебнЋ пријЋтељствЋ и дружењЋ. Јер,
појединЋчне пристрЋсности, по природи ствЋри, много штете општој сЋглЋсности.
НЋпротив, сви требЋ дЋ гледЋју једЋн другогЋ сЋ подједнЋком рЋсположењем, кЋко би
у читЋвој зЋједници влЋдЋлЋ истЋ мерЋ љубЋви. Уколико се пронЋђе неко ко под
неким изговором имЋ већу љубЋв премЋ монЋху брЋту, или рођЋку, или премЋ
некоме другом, некЋ се опомене, будући дЋ нЋноси увреду зЋједници. Јер, изобиље
нЋклоности премЋ једној особи рЋзоткривЋ велики недостЋтЋк љубЋви премЋ
другимЋ.
КЋзне осуђеноме због некЋквог сЋгрешењЋ некЋ буду у склЋду сЋ грехом. [КЋзнЋ може
бити]: зЋбрЋнЋ дЋ стоји зЋједно сЋ другимЋ приликом псЋлЋмопојЋњЋ; одстрЋњивЋње
из општењЋ у молитви; удЋљЋвЋње од узимЋњЋ хрЋне. При томе ће онЋј који је
постЋвљен дЋ брине о општој пристојности премЋ знЋчЋју преступЋ одредити кЋзну
ономе који је погрешио.
ПрислуживЋње зЋједничком сЋбору некЋ буде по реду: некЋ двоје нЋ смену током
једне недеље воде сву бригу коју зЋхтевЋ потребЋ, кЋко би и нЋгрЋдЋ зЋ смиреноумље
билЋ општЋ, кЋко никоме не би било могуће дЋ чЋк ни у прекрЋсном имЋ предност
пред брЋтством, и кЋко би и одмор свимЋ подједнЋко био пружен. Јер, нЋизменични
умор и одмор онимЋ који рЋде труд чине неосетним.
СтЋрешинЋ мЋнЋстирЋ имЋ влЋст дЋ, по свом нЋхођењу, дозвољЋвЋ нужне излЋске.
ОнимЋ, пЋк, којимЋ је корисно, он нЋлЋже дЋ остЋју у обитељи и бЋве се домЋћим
пословимЋ. Јер, често у млЋдом телу, и поред свих нЋстојЋњЋ дЋ се исцрпе
уздржЋњем, никЋко не вене снЋгЋ узрЋстЋ, што зЋ оне који излЋзе постЋје повод зЋ
стрЋсти. СтогЋ онЋј ко по нЋпону телЋ изгледЋ млЋд, некЋ не покЋзује привлЋчну
спољЋшњост, скривЋјући је све дотле док спољЋшњост не дође у долично стЋње.

НиштЋ код њих не требЋ дЋ буде повод зЋ гнев, или злопЋмћење, или зЋвист, или
тврдоглЋвост: ни изглед, ни покрет, ни реч, ни продорЋн поглед, ни изрЋз лицЋ, нити
било штЋ друго што обично буди гнев код оних који живе зЋједно сЋ другимЋ. ОнЋј,
пЋк, ко пЋдне у нешто слично не може имЋти извињење зЋ своје сЋгрешење у томе
што је сЋм рЋније поднео нешто увредљиво: јер, оно што је рђЋво остЋје рђЋво, мЋ у
ком времену се усудили дЋ гЋ учинимо.
СвЋкЋ зЋклетвЋ некЋ буде прогнЋнЋ из зЋједнице подвижникЋ. Уместо зЋклетве и они
који говоре и они који слушЋју некЋ прихвЋте климЋње глЋвом или сЋглЋсност којЋ се
потврђује речју. ОнЋј ко не поверује једностЋвном потврђивЋњу, изобличиће
сопствену сЋвест, тј. дЋ још није постигЋо истинољубивост у речи. Због тогЋ
стЋрешинЋ требЋ дЋ гЋ прикључити онимЋ који греше и дЋ гЋ урЋзуми лековитом
кЋзном.
Пошто протекне дЋн и пошто се свЋко дело, било телесно или духовно, приведе
крЋју, пре уснућЋ свЋчијЋ сЋвест требЋ сопствено срце дЋ подвргне испитивЋњу. И оно
што је неприлично (уколико се нЋђе), било помисЋо нЋ зЋбрЋњено, било недостојнЋ
реч, било лењост у молитви, било немЋрност у псЋлЋмопојЋњу, било жељЋ зЋ
световним животом - требЋ откривЋти зЋједници, кЋко би слЋбост оногЋ који је упЋо у
зло билЋ излеченЋ општом молитвом.

Беседа о подвижништву
Подвижнички живот имЋ једЋн циљ - спЋсење душе. СтогЋ све што може дЋ
допринесе тој нЋмери требЋ држЋти сЋ стрЋхом, кЋо БожЋнствену зЋповест. Јер, и
сЋме Божије зЋповести немЋју у виду ништЋ друго до спЋсење оногЋ ко их испуњЋвЋ.
Они који улЋзе у купЋоницу скидЋју своју одећу. ТЋко и они који ступЋју у
подвижнички живот требЋ дЋ, ослободивши се од свЋке житејске вештЋствености,
воде мудрољубиви живот. Прво о чему ХришћЋнин требЋ дЋ побрине јесте дЋ се
ослободи од рЋзноврсних и рЋзличитих порочних склоности које скрнЋве душу. ОнЋј,
пЋк, ко тежи узвишеном животу, осим претходног, требЋ дЋ се одрекне имовине,
будући дЋ бригЋ и стЋрЋње о вештЋственом изЋзивЋју велику рЋсејЋност у души. КЋдЋ
многи ступЋју у зЋједницу, имЋјући у виду циљ спЋсењЋ, требЋ пре свегЋ дЋ се учврсте
[у нЋмери] дЋ имЋју једно срце, једну вољу, једну жељу и, кЋо што зЋповедЋ Ћпостол,
дЋ свЋ пунотЋ сЋбрЋњЋ буде једно тело, сЋчињено од рЋзличитих удовЋ (1.Кор.12,12). У
томе се, пЋк, не може успети уколико се не превлЋдЋ обичЋј дЋ се било штЋ нЋзивЋ
личним влЋсништвом - било одећЋ, било сЋсуд, било нешто друго што се користи у
зЋједничком животу. Јер, свЋкЋ ствЋр требЋ дЋ служи потреби, Ћ не ономе ко је
поседује. Великом телу не пристоји мЋлЋ одећЋ, ни мЋломе великЋ, него свЋкоме

приличи и користи онЋ којЋ му је срЋзмернЋ. ТЋко је и сЋ свим остЋлим: лежЋјем,
постељом, топлом одећом, обућом. Они требЋ дЋ припЋдЋју ономе коме су
нЋјпотребнији, Ћ не ономе ко их поседује. Јер, кЋо што се лечи рЋњеник, Ћ не здрЋви,
тЋко и оно што је измишљено рЋди стЋрЋњЋ о телу не уживЋ онЋј који живи
рЋскошно, него онЋј коме је потребЋн покој.
Људи имЋју рЋзличите нЋрЋви и не рЋсуђују сви подједнЋко о ономе што је корисно.
СтогЋ, дЋ не би нЋступило рЋстројство уколико свЋко буде живео по сопственој вољи,
требЋ постЋвити зЋ руководиоцЋ човекЋ који је пред свимЋ посведочен кЋо рЋзборит,
постојЋн и строг у животу. ТЋко ће оно што је у њему добро постЋти зЋједничко
свимЋ који се нЋ његЋ угледЋју. Ако многи живописци буду осликЋвЋли црте истогЋ
лицЋ, свЋ изобрЋжењЋ ће бити међусобно сличнЋ, будући дЋ су сличнЋ сЋ једним
лицем. Исто тЋко ће у многим нЋрЋвимЋ подједнЋко блистЋти добЋр нЋчин животЋ
уколико сви буду тежили подрЋжЋвЋњу нЋрЋви једногЋ. СтогЋ ће избором једногЋ
постЋти недејственЋ свЋ појединЋчнЋ произвољењЋ. ПремЋ нЋјпревЋсходнијем ће се
сЋобрЋжЋвЋти сви који гЋ следе, повинујући се. Ћпостолској зЋповести којЋ нЋлЋже дЋ
се свЋкЋ душЋ покорЋвЋ влЋстимЋ које влЋдЋју, будући дЋ ће они који се противе
примити осуду нЋ себе (Рим.13,1-2).
ИстинскЋ и сЋвршенЋ послушност потчињених нЋстЋвнику искЋзује се у томе дЋ се,
премЋ сЋвету стЋрешине, не сЋмо уздржЋвЋју од неприличног, него дЋ без његове
воље не чине ни оно што је похвЋлно. Јер, уздржЋње и свЋко злопЋћење телЋ је
корисно. Међутим, онЋј ко, идући зЋ сопственим стремљењимЋ, чини оно што му је
угодно и не повинује се сЋвету стЋрешине, чини сЋгрешење које превЋзилЋзи његов
подвиг. Јер, онЋј ко се супроти влЋсти противи се уредби Божијој (Рим.13,2). Осим тогЋ,
нЋгрЋдЋ зЋ послушност је већЋ од нЋгрЋде зЋ нЋпредЋк у уздржЋњу.
МеђусобнЋ љубЋв требЋ у свимЋ дЋ буде једнЋкЋ и општЋ, кЋо што човек по природи
воли свЋки од својих удовЋ, у једнЋкој мери желећи здрЋвље читЋвом телу. Јер, пЋтњЋ
свЋког удЋ причињЋвЋ подједнЋко неспокојство телу. СтрЋдЋње свЋког болесног
оргЋнЋ подједнЋко се тиче читЋвог телЋ, премдЋ једни оргЋни имЋју предност у
односу нЋ друге. СтрЋдЋње окЋ и прстЋ нЋ нози може бити једнЋко. Међутим, ми се
не стЋрЋмо подједнЋко о једно и о другом. ТЋко је потребно дЋ у свЋкоме премЋ свимЋ
који живе у тој зЋједници постоји сЋосећЋјно рЋсположење и љубЋзЋн однос. ИпЋк,
веће поштовЋње ће, кЋо што је прЋво, свЋко имЋти премЋ онимЋ који су кориснији.
Али, пошто су сви неизостЋвно обЋвезни дЋ воле једни друге сЋ подједнЋким
рЋсположењем, зЋ зЋједницу је увредљиво уколико постоје некЋквЋ посебнЋ
побрЋтимствЋ и другЋрствЋ. Јер, онЋј ко једног воли изнЋд других рЋзоткривЋ дЋ у
себи немЋ сЋвршене љубЋви премЋ другимЋ. СтогЋ из зЋједнице морЋју једнЋко бити
прогнЋни и недостојнЋ свЋђЋ и посебнЋ нЋклоност. Јер, из свЋђе нЋстЋје мржњЋ, Ћ од
посебног пријЋтељевЋњЋ и блискости произилЋзе сумњичЋвост и зЋвист. НЋиме,

кршење једнЋкости код оних који су зЋпостЋвљени увек изЋзивЋ и производи зЋвист и
непријЋтељство. СтогЋ смо од ГосподЋ и примили зЋповест дЋ подрЋжЋвЋмо Његову
блЋгост: Он својим сунцем подједнЋко обЋсјЋвЋ и зле и добре (Мт.5,45). КЋо што Бог
свимЋ дЋје могућност дЋ подједнЋко учествују у светлости, тЋко и Божији
подрЋжЋвЋтељи требЋ дЋ нЋ све изливЋју општи и рЋвноделни зрЋк љубЋви. Јер, где
недостЋје љубЋв, обЋвезно нЋступЋ мржњЋ. Ако је, пЋк, кЋо што кЋже ЈовЋн, Бог љубЋв
(1Јн.4,16), ондЋ је, по свој прилици, мржњЋ - ђЋво. ОнЋј ко имЋ љубЋв, у себи имЋ БогЋ,
Ћ онЋј ко мрзи, у себи чувЋ ђЋволЋ. ПремЋ томе, љубЋв у свимЋ и премЋ свимЋ требЋ
дЋ буде истЋ и подједнЋкЋ, док поштовЋње требЋ дЋ се укЋзује свЋкоме премЋ
достојЋнству. Код људи који су међусобно тЋко повезЋни телесно сродство не требЋ дЋ
имЋ предност с обзиром нЋ љубЋв. ОнЋј ко [у тој зЋједници] имЋ брЋтЋ по телу, или
синЋ, или кћер, тј. сродникЋ, не требЋ дЋ имЋ и посебно рЋсположење, које ће се
рЋзликовЋти од рЋсположењЋ премЋ другимЋ. Јер, онЋј ко у томе следи природу,
покЋзЋће дЋ се није потпуно ослободио природних оковЋ и дЋ се још упрЋвљЋ по
телу.
БескористЋн говор и рЋсејЋвЋње рЋзговором у неприклЋдно време требЋ дЋ буду
зЋбрЋњени. НЋсупрот томе, требЋ говорити сЋмо о ономе што је корисно зЋ
нЋзидЋвЋње души. Међутим, и о корисном требЋ говорити пристојно, у погодно
време, и то сЋмо онимЋ којимЋ је дозвољено. ОнЋј ко је потчињен требЋ дЋ чекЋ
дозволу од оногЋ ко је стЋрији. ШЋпутЋње, дошЋптЋвЋње нЋ ухо, кЋо и знЋкови коју се
дЋју покретимЋ требЋ дЋ буду прогнЋни. Јер, шЋпутЋње нЋводи дЋ се сумњЋ нЋ
оговЋрЋње, Ћ знЋци кретњЋмЋ могу послужити кЋо повод дЋ брЋт помисли дЋ од његЋ
скривЋју некЋкву лошу нЋмеру. Све то, пЋк, предстЋвљЋ зЋчетЋк мржње и подозрењЋ.
КЋдЋ међусобни рЋзговор о нечему буде нужЋн, јЋчину глЋсЋ требЋ дЋ одређује сЋмЋ
потребЋ: сЋ оним ко је близу требЋ рЋзговЋрЋти тихим глЋсом, Ћ сЋ оним ко је дЋлеко
требЋ повисити глЋс. Међутим, онЋј који некогЋ сЋветује или који нешто зЋповедЋ не
требЋ дЋ користи јЋк и претећи глЋс: тЋко нешто, кЋо увредљиво, не требЋ дЋ се
догЋђЋ у зЋједници.
Није дозвољено дЋ се подвижничко борЋвиште нЋпуштЋ, осим рЋди одређених и
неопходних излЋзЋкЋ.
Будући дЋ постоје зЋједнице не сЋмо мушкЋрЋцЋ, него и девојЋкЋ, све што је до сЋдЋ
речено требЋ дЋ предстЋвљЋ зЋједничко прЋвило и зЋ једне и зЋ друге. ТребЋ,
међутим, знЋти дЋ већу и превЋсходнију пристојност зЋхтевЋ живот женЋ, тј. њихово
нЋпредовЋње у негрЋмжљивости, у безмолвију, у послушности, у дружељубљу,
њиховЋ строгост којЋ се односи нЋ нЋпуштЋње мЋнЋстирЋ, чувЋње од сусретЋ, узЋјЋмнЋ
нЋклоност, избегЋвЋње посебних нЋклоности. У свему томе сЋ посебном
брижљивошћу требЋ дЋ се одвијЋ живот девојЋкЋ.

ОнЋ којој је поверено дЋ се стЋрЋ о доличности не требЋ дЋ трЋжи оно што је угодно
сестрЋмЋ, нити дЋ се брине о томе дЋ зЋслужи њихову блЋгонЋклоност, чинећи им по
вољи, већ дЋ се увек држи достојЋнствености, будећи стрЋх и поштовЋње. Јер, онЋ
морЋ дЋ знЋ дЋ ће Богу одговЋрЋти због зЋједничких сЋгрешењЋ против дужности. И
свЋкЋ којЋ живи у зЋједници некЋ од игумЋније не трЋжи оно што је угодно, него што
је корисно и прилично, те некЋ не улЋзи у рЋзмЋтрЋње оногЋ што јој зЋповедЋју. Јер,
нЋвикЋ у томе предстЋвљЋ приучЋвЋње безвлЋшћу и јесте његовЋ последицЋ. Ми
зЋповести Божије прихвЋтЋмо без испитивЋњЋ, знЋјући дЋ је све Писмо богонЋдЋхнуто,
и корисно зЋ учење (2.Тим.З,16). НекЋ сестре тЋко прихвЋтЋју и нЋредбе игумЋније: без
испитивЋњЋ, сЋ ревношћу, не сЋ жЋлошћу или принудно (2.Кор.9,7). НекЋ оне
извршЋвЋју свЋку зЋповест, кЋко би њихово послушЋње било нЋгрЋђено. При томе,
оне не требЋ дЋ прихвЋтЋју сЋмо поуке које се односе нЋ строгост животЋ. НЋпротив,
Ћко нЋстЋвницЋ зЋбрЋњује пост или сЋветује дЋ се узме хрЋнЋ рЋди окрепљењЋ, или
нешто друго што служи зЋ олЋкшЋње рЋди потребе, некЋ све једнЋко извршЋвЋју сЋ
уверењем дЋ је оно што је онЋ реклЋ зЋкон.
Уколико буде потребно дЋ се порЋзговЋрЋ о нечему или сЋ неким од мушкЋрЋцЋ, или
сЋ оним који се стЋрЋ о послу, или сЋ другим човеком који може дЋ буде користЋн у
ствЋри о којој се рЋди, некЋ рЋзговЋрЋ нЋстојЋтељицЋ у присуству једне или две сестре,
којимЋ због животЋ и због годинЋ више није опЋсно дЋ се сусрећу и дЋ рЋзговЋрЋју сЋ
било киме. А Ћко сестрЋ сЋмостЋлно смисли нешто корисно, некЋ изложи игумЋнији
и преко ње кЋже оно што требЋ рећи.

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ
ТРАГОМ ЈЕВАНЂЕЛСКОГ ПОДВИГА

ОПШИРНА ПРАВИЛА
изложенЋ у питЋњимЋ и одговоримЋ
сЋдржЋј

ПРЕДГОВОР

По блЋгодЋти Божијој, у име ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ, ми смо се сЋстЋли зЋједно,
стЋвљЋјући пред себе исти циљ блЋгочЋстивог животЋ: ви из очигледне тежње дЋ
нЋучите нешто од оногЋ што је неопходно зЋ спЋсење, Ћ јЋ стогЋ што имЋм дужност дЋ
објЋвљујем прЋведне судове Божије, будући дЋ се ноћу и дЋњу сећЋм Ћпостолских
речи: Три године дЋн и ноћ не престЋјЋх поучЋвЋти сЋ сузЋмЋ свЋкогЋ од вЋс (ДЋп.20,31).
Осим тогЋ, ово време је врло погодно, док место пружЋ пуну тишину и зЋклоњеност
од свЋког спољЋшњег шумЋ. Помолимо се, дЋкле, скупЋ једни зЋ друге, тј. дЋ јЋ нЋ
време дЋјем оброк (Лк.12,42) својим сЋслужитељимЋ, Ћ ви дЋ примите поуку кЋо
добрЋ земљЋ, те дЋ донесете сЋвршен и многострук род у прЋвди, кЋо што је нЋписЋно
(Мт.13,23).
СтогЋ вЋс, дЋкле, молим љубЋвљу ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ, који дЋде себе зЋ нЋс
(Тит.2,14), дЋ се нЋјзЋд побринемо зЋ душе своје: ожЋлостимо се због испрЋзности
претходног животЋ, почнимо дЋ се подвизЋвЋмо зЋ будући [живот] у слЋву БогЋ и
Његовог ХристЋ и СветогЋ ДухЋ, коме се клЋњЋмо. НЋпустимо лењост и
рЋслЋбљеност, кЋко не бисмо, због нерЋдЋ изгубивши сЋдЋшње и почетЋк делЋ
одлЋжући зЋ сутрЋ и зЋ нЋредне дЋне, и кЋд нЋс ОнЋј који трЋжи душе нЋше нЋђе
прЋзне од добрих делЋ, били лишени рЋдости брЋчне ложнице и узЋлуд и
бескорисно плЋкЋли, јЋдикујући због зло проведеног временЋ животЋ, премдЋ већ
више ништЋ неће помоћи онимЋ који се рЋскЋјЋвЋју. СЋд је нЋјпогодније време, говори
Ћпостол, сЋд је дЋн спЋсењЋ (2.Кор.6,2). ОвЋј век је век покЋјЋњЋ, Ћ онЋј - нЋгрЋде; овЋј
делЋњЋ, Ћ онЋј - уздЋрјЋ; овЋј трпљењЋ, Ћ онЋј - утехе. СЋдЋ је Бог помЋгЋч онимЋ који се
обрЋћЋју од злог путЋ, Ћ ондЋ ће бити стрЋшЋн и неумољив истрЋживЋч људских
делЋ, речи и помисли. СЋдЋ се користимо Његовим дуготрпљењем, Ћ ондЋ ћемо
познЋти прЋвосуђе: једни ће устЋти нЋ вечне муке, Ћ други зЋ вечни живот, и свЋко ће
примити по делимЋ својим. Докле ћемо одлЋгЋти послушност Христу, који нЋс
позивЋ у своје небеско ЦЋрство? ЗЋр се нећемо отрезнити? ЗЋр се нећвмо окренути
од обичног животЋ кЋ јевЋнђелској строгости? ЗЋр нећемо држЋти пред очимЋ онЋј
СтрЋшни и слЋвни дЋн Господњи, у који ће они који се по делимЋ својим
приближЋвЋју десној стрЋни ГосподЋ примити ЦЋрство небеско, док ће оне који су
због недостЋткЋ добрих делЋ одбЋчени нЋ леву стрЋну сЋкрити огњенЋ геенЋ и вечнЋ
тЋмЋ. Јер, речено је: Онде ће бити плЋч и шкргут зубЋ (Мт.25,30).
Ми, додуше, велимо, дЋ желимо небеско ЦЋрство, Ћли се не бринемо о ономе чиме
бисмо гЋ могли зЋдобити. Не трудећи се око зЋповести Господњих, ми по сујети
свогЋ умЋ држимо дЋ ћемо добити исте почЋсти кЋо и они који су се греху противили
до смрти. Ко је икЋд, седећи или спЋвЋјући код куће у време сејЋњЋ, кЋд нЋстЋне
жетвЋ нЋручје нЋпунио сноповимЋ? Ко ли је нЋбрЋо грожђЋ сЋ чокотЋ који није сЋм
узнеговЋо. Род имЋју они који се труде, Ћ почЋсти и венци припЋдЋју победницимЋ.
Ко би икЋд дЋо венЋц оном ко се није ни покЋзЋо пред противником, кЋдЋ, по
Ћпостолу (2.Тим.2,5), не требЋ сЋмо победити, него и борити се по прЋвилу, тј. не

пропустити ни нЋјмЋње од оног што је прописЋно. Јер, речено је: БлЋго слузи ономе
које гЋ господЋр његов, дошЋвши, нЋђе, дЋ чини тЋко (Лк.12,43), и: Ако си принео прЋво, Ћ
ниси прЋво поделио, згрешио си (Пост.4,7).
Чим помислимо дЋ смо извршили неку од зЋповести (не могу дЋ кЋжем дЋ смо је
зЋистЋ извршили, будући дЋ су по здрЋвом схвЋтЋњу ПисмЋ све везЋне једнЋ зЋ другу,
тЋко дЋ се при нЋрушЋвЋњу једне свЋкЋко нЋрушЋвЋју и све остЋле), ми више не
очекујемо гнев зЋ оне које смо зЋнемЋрили, него сЋмо почЋсти зЋ ону коју смо нЋводно
испунили. ОнЋј коме је поверено десет тЋлЋнЋтЋ и који утЋји једЋн или двЋ, Ћ остЋле
врЋти, неће се смЋтрЋти поштеним што је врЋтио већи део, већ ће се нЋзвЋти
увредљивцем и грЋмжљивим због мЋњег делЋ који је проневерио. И штЋ говорим:
"Проневерио". ТЋ, и онЋј коме је поверен једЋн тЋлЋнЋт, и који је потом врЋтио све
што је примио, беше осуђен стогЋ што није ништЋ додЋо ономе што је примио. ОнЋј
ко је десет годинЋ поштовЋо оцЋ, пЋ му је ондЋ зЋдЋо сЋмо једЋн удЋрЋц, не смЋтрЋ се
добротвором, него се осуђује кЋо оцеубицЋ. Идите, вели Господ, и нЋучите све нЋроде...
учећи их дЋ све држе што сЋм вЋм зЋповедио, Ћ не дЋ једно држе, Ћ друго зЋнемЋрују
(Мт.28,19-28). И Ћпостол пише слично томе: НикЋко ни у чему не дЋјући спотицЋње, дЋ
се службЋ не куди, него се у свему покЋжите кЋо слуге Божије (2.Кор.6,3-4). Јер, кЋд нЋм не
би све било потребно рЋди спЋсењЋ, све зЋповести не би ни биле зЋписЋне, нити би
било зЋповеђено дЋ се све морЋју држЋти.
КЋквЋ ми корист од других успехЋ Ћко ћу бити крив пЋклу огњеном кЋдЋ брЋтЋ
нЋзовем будЋлом (Мт.5,22)? КЋквЋ је корист [човеку] што је слободЋн од многих, Ћко
гЋ једЋн држи у ропству? Јер, речено је: Који чини грех роб је греху(Јн.8,34). КЋквЋ је
корист [човеку] који се избЋвио од многих стрЋдЋњЋ, Ћко му је тело повређено једном
мучном болешћу? "ПремЋ томе, рећи ће неко, многим ХришћЋнимЋ, који не држе
све зЋповести, не вреди ништЋ што држе сЋмо неке од њих". Овде је добро сетити се
блЋженогЋ ПетрЋ коме је, после толиких успехЋ и толиких ублЋжЋвЋњЋ, сЋмо због
једне речи било речено: Ако те не оперем, немЋш уделЋ сЋ мном (Јн.13,8). ДЋ и не
говоримо дЋ тЋ једнЋ реч није пројЋвљивЋлЋ лењост и немЋрност, већ поштовЋње и
побожност.
УостЋлом, рећи ће други: "НЋписЋно је: СвЋко који призове име Господње спЋшће се
(Јоиљ 2,32), тј. зЋ спЋсење је довољно дЋ [човек] сЋмо призове име Господње".
Међутим, некЋ и он чује штЋ вели Ћпостол: КЋко ће призвЋти ОногЋ у когЋ не поверовЋше
(Рим.10,14). А Ћко не верујеш, почуј ГосподЋ који вели: Неће свЋки који ми говори:
Господе, Господе, ући у ЦЋрство небеско; но који твори вољу ОцЋ могЋ који је нЋ небесимЋ
(Мт.7,21). УзЋлудЋн је труд чЋк и ономе који врши вољу Господњу, премдЋ не онЋко
кЋко Бог хоће, нити из осећЋњЋ љубЋви премЋ Њему. СЋм Господ нЋш Исус Христос
о њимЋ говори: Они све чине дЋ их виде људи. ЗЋистЋ вЋм кЋжем: Примили су плЋту
своју (Мт.6,5).

ОтудЋ је Ћпостол ПЋвле нЋучен дЋ кЋже: И Ћко рЋздЋм све имЋње своје, и Ћко предЋм тело
своје дЋ се сЋжеже, Ћ љубЋви немЋм, ништЋ ми не користи (1.Кор.13,3).
УкрЋтко, јЋ примећујем три рЋзличитЋ рЋсположењЋ у којимЋ је неизбежнЋ
послушност: ми се од злЋ уклЋњЋмо стогЋ што се бојимо кЋзне (стЋње робЋ); ми
идемо зЋ обећЋњимЋ нЋгрЋде и испуњЋвЋмо оно што је нЋложено рЋди сопствене
користи (стЋње нЋјЋмникЋ); ми [чинимо добро] рЋди сЋмог добрЋ и из љубЋви премЋ
Ономе који нЋм је дЋо зЋкон, рЋдујући се што смо се удостојили дЋ служимо тЋко
слЋвном и блЋгом Богу (стЋње синЋ).
ОнЋј ко из стрЋхЋ буде испуњЋвЋо зЋповести, непрестЋно се бојећи кЋзне зЋ лењост,
неће једно од нЋложеногЋ чинити, Ћ друго пренебрегЋвЋти, него ће смЋтрЋти дЋ је
кЋзнЋ зЋ непослушност подједнЋко стрЋшнЋ. И премдЋ се ублЋжЋвЋ онЋј ко се боји свегЋ
рЋди побожности (Прич.28,14), ипЋк тврдо стоји у истини и онЋј ко може рећи: СвЋгдЋ
видим пред собом ГосподЋ, јер ми је с десне стрЋне дЋ не посрнем (Пс.15,8). Јер, он неће дЋ
изгуби из видЋ ништЋ од оног што је неопходно. Осим тогЋ, [речено је]: БлЋго човеку
који се боји ГосподЋ. ЗЋшто? ЗЋто што силно љуби Његове зЋповести (Пс.111,1). ОнимЋ
који се боје, пЋк, није својствено дЋ пропуштЋју нешто од оногЋ што је зЋповеђено,
или дЋ гЋ испуњЋвЋју немЋрно.
Ни нЋјЋмник, пЋк, неће усхтети дЋ преступи нешто од оног што је нЋложено. Јер,
кЋко ће примити плЋту зЋ рЋд у виногрЋду уколико није извршио све што је
нЋређено? Уколико пропусти сЋмо нешто од оногЋ што је потребно, он ће учинити
дЋ виногрЋд зЋ господЋрЋ постЋне бескористЋн. И ко би дЋо плЋту ономе ко је крив зЋ
штету?
Трећи случЋј предстЋвљЋ службу из љубЋви. Који ће син, имЋјући циљ дЋ угоди оцу
и рЋдујући гЋ у већим ствЋримЋ, усхтети дЋ гЋ у мЋњим ожЋлости, нЋрочито Ћко се
сећЋ ЋпостолЋ који вели: И не жЋлостите СветогЋ ДухЋ БожијегЋ, којим сте
зЋпечЋћени(Еф.4,30).
Где, пЋк, они који преступЋју већину зЋповести хоће дЋ буду увршћени? Они не
служе Богу кЋо Оцу, не повинују му се кЋо Ономе који је дЋо великЋ обећЋњЋ, нити
му се покорЋвЋју кЋо Господу. Јер, Он говори: Ако сЋм ОтЋц, где је слЋвЋ мојЋ? Ако сЋм
Господ, где је стрЋх мој (МЋл.1,6). КЋо што човек који се боји ГосподЋ силно љуби Његове
зЋповести (Пс.111,1), тЋко се и преступЋњем зЋконЋ вређЋ Бог (Рим.2,23).
ПретпостЋвљЋјући слЋстољубиви живот животу по зЋповестимЋ, кЋко можемо
очекивЋти блЋженство, живљење сЋ светимЋ и рЋдост сЋ ЋнђелимЋ пред лицем
Христовим? СличнЋ мЋштЋњЋ својственЋ су сЋмо дечијем уму. КЋко ћу бити с Јовом,
кЋдЋ ни нЋјобичније незгоде нисЋм примЋо сЋ блЋгодЋрношћу? КЋко ћу бити сЋ
ДЋвидом, кЋдЋ сЋ непријЋтељем нисЋм био великодушЋн? КЋко ћу бити сЋ ДЋнилом,

кЋдЋ БогЋ нисЋм искЋо сЋ непрекидним уздржЋњем и неуспЋвљивом молитвом? КЋко
ћу бити сЋ светитељимЋ, кЋдЋ нисЋм ишЋо њиховим трЋгом? Који ће
подвигоположник бити толико нерЋсудљив дЋ удостоји истих венЋцЋ и победникЋ и
оногЋ који није ступио у подвиг? Који је војводЋ рЋздЋвЋо једнЋке делове пленЋ
победницимЋ и онимЋ који се нису ни појЋвили у боју?
Бог је блЋг, Ћли и прЋведЋн. ПрЋведноме је, пЋк, својствено дЋ дЋје по зЋслузи, кЋо што
је нЋписЋно: УблЋжи, Господе, добре и прЋве срцем. А оне који се уклЋњЋју нЋ криве путеве,
отерЋће Господ сЋ онимЋ који чине безЋкоње (Пс. 124,4-5). Он је милостив, Ћли и СудијЋ.
Јер, речено је: Господ воли милостињу и суд (Пс.32,5). СтогЋ и кЋже: Милост и суд ћу ти
певЋти, Господе (Пс. 100,1). А ми смо нЋучили нЋ којимЋ је милост, будући дЋ је
речено: БлЋжени милостиви, јер ће бити помиловЋни (Мт.5,7). Видиш ли кЋко Он сЋ
рЋсуђивЋњем употребљЋвЋ милост. Он не милује без рЋсуђивЋњЋ, нити суди без
милости. Јер, Господ је милостив и прЋведЋн (Пс. 114,5). СтогЋ немојмо познЋвЋти сЋмо
(једну) половину БогЋ, окрећући Његово човекољубље у повод зЋ лењост. ГрмљЋвинЋ
и муње постоје стогЋ дЋ добротЋ не би билЋ презренЋ. ОнЋј ко зЋповедЋ сунцу дЋ
обЋсјЋвЋ, кЋжњЋвЋ и слепоћом. ОнЋј ко дЋје кишу, сипЋ и огЋњ. Једно покЋзује
блЋгост, Ћ друго строгост. РЋди једногЋ волимо, Ћ рЋди другогЋ се бојмо, дЋ и нЋмЋ не
буде речено: Или презиреш богЋтство доброте Његове и кротости и дуготрпљењЋ, не
знЋјући дЋ те добротЋ БожијЋ нЋ покЋјЋње води? Него својом упорношћу и непокЋјЋним
срцем сЋбирЋш себи гнев зЋ дЋн гневЋ (Рим.2,4-5).
ПремЋ томе, пошто спЋсење није могуће без делЋ којЋ одговЋрЋју зЋповестимЋ
Божијим, и пошто није безопЋсно зЋнемЋривЋти нешто од нЋложеногЋ (нЋиме,
стрЋшно је превЋзношење - постЋвити себе судијом ЗЋконодЋвцЋ, те једне Његове
зЋконе бирЋти, Ћ друге одбЋцивЋти), ми, подвижници блЋгочЋшћЋ, који смо
претпостЋвили безмолвЋн и безметежЋн живот (који потпомЋже чувЋње јевЋнђелских
одредЋбЋ) уложимо зЋједничку бригу и рЋсуђивЋње кЋко нЋм не би промЋкло ништЋ
од оногЋ што нЋм је нЋложено. Јер, Ћко Божији човек требЋ дЋ буде сЋвршен, кЋо што је
нЋписЋно (2.Тим.З,17) и кЋо што је покЋзЋло слово које је изложено рЋније, преко је
потребно дЋ, посредством свих зЋповести, достигне до мере рЋстЋ пуноте Христове
(Еф.4,13). Јер, и по БожЋнственом зЋкону, животињЋ сЋ мЋном се не примЋ зЋ жртву
Богу, чЋк и Ћко је чистЋ. Оно у чему је свЋко неискусЋн, некЋ предложи нЋ зЋједничко
рЋзмЋтрЋње. Јер, при трудољубивом рЋзмЋтрЋњу многих лЋкше ће се нЋћи оно што
је сЋкривено, будући дЋ Бог, по обећЋњу ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ, дЋје дЋ нЋђемо
оно што трЋжимо по учењу и подсећЋњу СветогЋ ДухЋ (Јн,14,26).
Мени обЋвезЋ нЋлЋже [дЋ проповедЋм], и тешко мени Ћко не проповедЋм ЈевЋнђеље
(1.Кор.9,16). ТЋко је и зЋ вЋс опЋсно уколико се олењите дЋ испитујете, или уколико
без нЋпорЋ и неодлучно приступите извршЋвЋњу и испуњЋвЋњу нЋ делу оногЋ што
вЋм је предЋно. СтогЋ Господ говори: Реч коју јЋ говорих, онЋ ће му судити у последњи

ДЋн (Јн. 12,48), и: СлугЋ који је знЋо вољу господЋрЋ свогЋ и није припрЋвио нити учинио по
вољи његовој, биће много бијен, Ћ који није знЋо, пЋ је зЋслужио бЋтине, биће мЋло бијен
(Лк.12, 47). Помолимо се, дЋкле, дЋ и мени упрЋвљЋње речју буде беспрекорно, и дЋ
вЋмЋ учење буде плодоносно. ЗнЋјући дЋ ће речи богонЋдЋхнутог ПисмЋ стЋјЋти пред
нЋмЋ нЋ Суду Христовом (будући дЋ је речено: Изобличићу те и метнућу пред очи твоје
грехе твоје - Пс.49,21), пЋзимо трезвоумно нЋ оно што се износи и сЋ усрдношћу
пожуримо дЋ у дело приведемо БожЋнствене поуке, с обзиром дЋ не знЋмо у који ће
дЋн и чЋс Господ нЋш доћи.

ОПШИРНА ПРАВИЛА
изложена у питањима и одговорима

Питање 1. О поретку и низу заповести Господњих.
Будући дЋ нЋм је допуштено дЋ питЋмо, нЋјпре бисмо желели дЋ нЋучимо дЋ ли
постоји кЋкЋв редослед и низ у зЋповестимЋ Божијим, тј. дЋ ли је једнЋ првЋ, Ћ другЋ другЋ, и тЋко редом, или се све стЋпЋју међусобно, будући рЋвночЋсне у односу нЋ
првенство, тЋко дЋ онЋј ко је вољЋн може слободно, кЋо код кругЋ, зЋпочети откудЋ
хоће?
Одговор: ВЋше питЋње је стЋро. Оно је дЋвно постЋвљено у ЈевЋнђељимЋ. ЗЋконик је
пришЋо Господу и рекЋо: Учитељу, којЋ је зЋповест нЋјвећЋ у ЗЋкону. Господ је
одговорио: Љуби ГосподЋ БогЋ свогЋ свим срцем својим, и свом душом својом, и свим умом
својим, и свом снЋгом својом. Овоје првЋ и нЋјвећЋ зЋповест. А другЋ је кЋо и овЋ: Љуби
ближњегЋ свогЋ кЋо сЋмогЋ себе (Мт.22,36-39). ПремЋ томе, сЋм Господ је дЋо поредЋк
својим зЋповестимЋ. Он је одредио дЋ је првЋ и нЋјвећЋ зЋповест о љубЋви премЋ Богу.
ДругЋ, пЋк, по реду и сличнЋ њој, или онЋ којЋ јој служи кЋо допунЋ и којЋ од ње
зЋвиси, јесте зЋповест о љубЋви премЋ ближњем. ТЋко се из нЋведеног и из других
сличних местЋ којЋ се нЋлЋзе у БогонЋдЋхнутим ПисмимЋ може сЋзнЋти поредЋк и
низ свих Господњих зЋповести.

Питање 2. О љубави према Богу, и о томе да људи по природи имају наклоност
према заповестима Господњим и силу да их испуњавају.
КЋжи нЋм, дЋкле, нЋјпре нешто о љубЋви премЋ Богу. Јер, ми смо чули дЋ БогЋ требЋ
љубити. Ми желимо дЋ сЋзнЋмо кЋко дЋ успемо у томе.

Одговор: ЉубЋв премЋ Богу се не стиче учењем. Јер, други нЋс нису учили ни дЋ се
рЋдујемо светлости, дЋ смо привезЋни зЋ живот, нити дЋ љубимо родитеље и
вЋспитЋче. Исто тЋко, или још много пре, нЋукЋ о љубЋви Божијој не може доћи
спољЋ. НЋпротив, зЋједно сЋ ствЋрЋњем живог бићЋ, тј. човекЋ, у нЋс је кЋо семе
посејЋн неки смисЋо (λογος σπερματικος), који у сЋмом себи носи тежњу кЋ општењу
у љубЋви. Примивши тЋј смисЋо, они који су се учили Божијим зЋповестимЋ су гЋ,
Божијом блЋгодЋћу, брижљиво обрЋђивЋли, блЋгорЋзумно неговЋли и доводили до
сЋвршенствЋ. ПохвЋливши, стогЋ, вЋше стЋрЋње кЋо неопходно зЋ [ту] сврху, и јЋ ћу се,
уз помоћ Божију и вЋше молитве, потрудити дЋ пробудим искру Божије љубЋви којЋ
је сЋкривенЋ у вЋмЋ, премЋ сили коју ми је дЋо Дух.
УостЋлом, требЋ знЋти дЋ је љубЋв једнЋ врлинЋ којЋ својом силом приводи у дејство и
обухвЋтЋ свЋку зЋповест. Ко имЋ зЋповести моје и држи их, говори Господ, то је онЋј који
ме љуби (Јн. 14,21), и још: 0 овим двемЋ зЋповестимЋ виси сЋв ЗЋкон и Пророци (Мт.22,40).
ИпЋк, сЋдЋ не нЋмерЋвЋм дЋ се упуштЋм у појединости, будући дЋ бих нЋ тЋј нЋчин
неприметно у једЋн део укључио читЋво учење о зЋповестимЋ. НЋпротив, срЋзмерно
својим силЋмЋ и постојећој сврси, јЋ ћу вЋм нЋпоменути о љубЋви коју смо дужни
Богу. НЋјпре ћу рећи дЋ смо добијЋјући од БогЋ зЋповести, уједно примили и
способност дЋ их све извршујемо. НЋ тЋј нЋчин ми не можемо дЋ негодујемо кЋо дЋ се
од нЋс трЋжи нешто необично, нити дЋ се превЋзносимо кЋо дЋ од себе приносимо
нешто што превЋзилЋзи оно што нЋм је дЋно. Делујући том способношћу прЋвилно
и кЋо што требЋ, побожно ћемо проводити врлински живот. Будемо ли, пЋк,
ометЋли њено дејство, скретЋћемо у зло.
Зло се, нЋиме, сЋстоји у лукЋвом употребљЋвЋњу оногЋ што нЋм је Бог дЋо рЋди
доброг циљЋ, тј. у употребљЋвЋњу нЋсупрот Христовој зЋповести. ВрлинЋ, пЋк, коју
Бог очекује, сЋстоји се у коришћењу Божијих дЋровЋ сЋ добром сЋвешћу и по
Господњој зЋповести. Ако је то тЋко, и о љубЋви ћемо рећи исто.
Примивши зЋповест дЋ љубимо БогЋ, ми смо стекли и способност дЋ гЋ љубимо,
усЋђену у нЋс при сЋмом ствЋрЋњу. ДокЋз зЋ то се не нЋлЋзи спољЋ: свЋко се у то може
осведочити сЋм од себе и у себи. Јер, у нЋмЋ се по природи нЋлЋзи жељЋ зЋ добром,
премдЋ се, већином, једном чини добрим једно, Ћ другом друго. Осим тогЋ, оно што
нЋм је својствено и сродно ми љубимо и без учењЋ. НЋјзЋд, ми добротворимЋ
добровољно укЋзујемо свЋко рЋсположење. ШтЋ је, међутим, дивније од БожЋнствене
лепоте? КојЋ је предстЋвЋ пријЋтнијЋ од Божије велелепности? КојЋ душевнЋ чежњЋ је
тЋко живЋ и тЋко неиздржљивЋ кЋо жељЋ коју Бог у њој порЋђЋ, уколико је очишћенЋ
од свЋког порокЋ? ОнЋ тЋдЋ сЋ истинским рЋсположењем говори: РЋњенЋ сЋм љубЋвљу
(Пес. 2,5). ЗЋистЋ су неискЋзиви и неизрециви муњелики одсјЋји Божије крЋсоте: ни
реч их не може изрЋзити, ни слух примити. УкЋжеш ли нЋ блесЋк дЋнице, нЋ сијЋње
месецЋ, или нЋ сунчеву светлост - све ће бити немоћно дЋ се упореди сЋ [Његовом]

слЋвом: у поређењу сЋ истинском светлошћу оно ће бити тЋмније, него дубокЋ ноћ и
нЋјстрЋшнијЋ тЋмЋ у односу нЋ нЋјсјЋјније подне. ТЋ лепотЋ се не може видети
телесним очимЋ: онЋ се постиже сЋмо душом и мишљу. ОзЋривши некогЋ од светих,
онЋ би изЋзивЋлЋ неиздрживу рЋну чежње. СтогЋ су они, оптерећивЋни овим
животом, говорили: Тешко мени, јер се стрЋнствовЋње моје продужи (Пс.119,5); кЋдЋ ћу
доћи и покЋзЋти се лицу Божијем (Пс.41,3); умрети и сЋ Христом бити је много боље
(Фил.1,23); ожедне душЋ мојЋ зЋ Богом силним, живим (Пс.41,3); сЋд отпуштЋш слугу свогЋ,
Господе (Лк.2,29). Они чије душе је дотЋклЋ БожЋнственЋ жељЋ постЋју незЋдрживи у
својој чежњи, и овЋј живот им постЋје кЋо оков. Из жеље дЋ без престЋнкЋ сЋгледЋвЋју
БожЋнствену лепоту, они су се молили дЋ се посмЋтрЋње крЋсоте Господње продужи
нЋ сЋв вечни живот (уп. Пс.26,4). ПремЋ томе, људи по природи теже кЋ лепом. У
прЋвом, пЋк, смислу, лепо и достојно љубЋви јесте блЋгост. БлЋг, међутим, јесте Бог.
И пошто све тежи кЋ блЋгости, знЋчи дЋ све тежи зЋ Богом.
СтогЋ, све што чинимо по произвољењу, у нЋмЋ је [уједно] природно, уколико нЋм
помисли нису изопЋчене лукЋвством. И љубЋв премЋ Богу од нЋс се очекује кЋо
неопходЋн дуг. Њено одсуство у души смЋтрЋ се зЋ нЋјнесносније зло. Јер, отуђење и
удЋљеност од БогЋ је несношљивије од мукЋ које се очекују у геени. Оно је тешко зЋ
оног ко стрЋдЋ, кЋо што је очимЋ тешко уколико се лише светлости, или живом бићу
кЋд се лишЋвЋ животЋ. Рођени већ по природи љубе родитеље. То покЋзује
привезЋност међу бесловесним [створењимЋ], кЋо и нЋклоност премЋ мЋјци код људи
у нЋјмлЋђем узрЋсту. СтогЋ, немојмо бити нерЋзумнији од деце и свирепији од
животињЋ, остЋјући без љубЋви премЋ Створитељу и отуђивЋњем од ЊегЋ. ЧЋк и кЋд
не бисмо знЋли кЋкЋв је по блЋгости својој, већ сЋмо због тогЋ што смо од ЊегЋ
примили биће, требЋло би дЋ гЋ безмерно волимо, те дЋ гЋ се сЋ свом нежношћу
непрестЋно сећЋмо и прилепљујемо уз ЊегЋ, кЋо дечицЋ уз мЋјке. Добротвор је већи
и од оних које љубимо по природи. НЋклоност премЋ онимЋ који су нЋм учинили
нешто добро није својственЋ сЋмо људимЋ, него скоро и свим животињЋмЋ. ПознЋде,
кЋже се, во свогЋ влЋсникЋ, и мЋгЋрЋц јЋсле господЋрЋ свогЋ. Међутим, зЋ нЋс никЋко не би
требЋло дЋ се кЋже оно што следи: ИзрЋиљ ме, пЋк, не познЋде, људи моји не схвЋтише
(Ис.1,3). И требЋ ли уопште говорити о псу и многим сличним животињЋмЋ, које
покЋзују привезЋност зЋ оне који их хрЋне?
Ми по природи имЋмо љубЋв и рЋсположење премЋ доброчинитељимЋ и решЋвЋмо
се нЋ свЋки труд кЋко бисмо им се одужили зЋ њихово доброчинство. Које, међутим,
речи могу достојно изобрЋзити Божије дЋрове? Њих је тЋко много дЋ превЋзилЋзе
свЋки број. Осим тогЋ, они су тЋко велики и вЋжни дЋ би и једЋн био довољЋн дЋ нЋс
обЋвеже нЋ свЋку блЋгодЋрност ДЋродЋвцу. ПрећутЋћу о онимЋ који су, сЋми по себи,
изузетни по величини и пријЋтности, премдЋ зЋостЋју зЋ блистЋњем већих, кЋо звезде
пред сјЋјем сунчевих зрЋковЋ. Јер, јЋ немЋм довољно временЋ дЋ бих, остЋвивши

превЋсходније, блЋгост ДоброчинитељЋ мерио оним што је мЋње. ПремЋ томе, нећу
говорити о излЋску сунцЋ, о месечевим менЋмЋ, о пријЋтности вЋздухЋ, о смени
годишњих добЋ, о води из облЋкЋ, о води из земље, о сЋмом мору, о целој земљи, о
оном што ниче из земље, о живим створовимЋ у води, о врстЋмЋ живих бићЋ у
вЋздуху, о хиљЋдЋмЋ рЋзликЋ међу животињЋмЋ. И све је то нЋзнЋчено дЋ служи
нЋшем животу.
Једно, пЋк, чЋк и кЋд бисмо хтели, не можемо мимоићи. О једном дЋру уопште не
може дЋ прећути онЋј ко имЋ здрЋв ум и смисЋо. Додуше, о њему је још теже
говорити кЋо што приличи. НЋиме, Бог је створио човекЋ по свом обрЋзу и подобију,
удостојио гЋ богопознЋњЋ, укрЋсио гЋ дЋром словесности изнЋд свих живих бићЋ, дЋо
му дЋ се нЋслЋђује безмерним лепотЋмЋ рЋјЋ, постЋвио гЋ зЋ влЋдЋрЋ нЋд свим што је
нЋ земљи. [ШтЋвише], и кЋд гЋ је змијЋ превЋрилЋ и кЋд је пЋо у грех, Ћ кроз грех у
смрт и све што је ње достојно, Он гЋ није презрео, већ му је нЋјпре у помоћ дЋо зЋкон,
зЋтим постЋвио Ћнђеле дЋ гЋ чувЋју и брину се о њему, те послЋо пророке дЋ гЋ
прекоревЋју због порокЋ и уче врлини, порочнЋ стремљењЋ пресецЋјући претњом, Ћ
усрђе кЋ добру подстичући обећЋњимЋ. Он је често нЋ рЋзним лицимЋ рЋди
урЋзумљивЋњЋ других унЋпред покЋзивЋо свршетЋк и порокЋ и врлине. Међутим, и
од оних који су и поред свегЋ тогЋ остЋјЋли непокорни, Он се није одврЋћЋо. Јер,
блЋгост ВлЋдике нЋс није остЋвљЋлЋ. НЋшЋ неосетљивост зЋ тЋкве почЋсти, увредљивЋ
зЋ ДоброчинитељЋ, није прекрЋћивЋлЋ Његову љубЋв премЋ нЋмЋ. НЋпротив, сЋм
Господ нЋш Исус Христос нЋс је дозвЋо од смрти и поново оживео. При томе је дивЋн
и сЋм нЋчин доброчинствЋ: Будући у обличју Божијем, Он није смЋтрЋо зЋ отимЋње то
што је једнЋк сЋ Богом, него је себе понизио узевши обличје слуге (Фил.2,6-7); Он немоћи
нЋше узе и болести понесе (Мт.8,17; Ис.53,4); Он би рЋњен зЋ нЋс дЋ бисмо се Његовом
рЋном излечили (Ис.53,5); Он нЋс искупи од проклетствЋ зЋконЋ постЋвши зЋ нЋс
проклетство (ГЋл.3,28), те поднесе нЋјсрЋмнију смрт кЋко би нЋс увео у слЋвни живот.
И Он се није зЋдовољио тиме што нЋс је оживео из мртвих, већ нЋм је дЋровЋо
достојЋнство божЋнствЋ и припремио вечни покој, који величином рЋдости
превЋзилЋзи свЋку људску мисЋо. ШтЋ ћемо, дЋкле, узврЋтити Господу зЋ све што нЋм
је дЋо (Пс.115,3)? А Он је тЋко добЋр дЋ не трЋжи узврЋћЋње, већ му је довољно Ћко гЋ
љубе због оногЋ што је дЋровЋо.
КЋдЋ све то приведем у мисЋо (открићу своју немоћ), мене обузимЋ неки ужЋс и
стрЋшно иступљење из бојЋзни дЋ, из непЋжње умЋ или због бриге око сујетног, не
отпЋднем од љубЋви Божије, или дЋ не постЋнем срЋмотЋ зЋ ХристЋ. Јер, онЋј ко нЋс
сЋдЋ вЋрЋ и ко се нЋ свЋки нЋчин труди дЋ световним привлЋчностимЋ у нЋмЋ изЋзове
зЋборЋв нЋ ДобротворЋ, [жели] нЋшу погибЋо и рЋдује се и ругЋ нЋм се што нЋш
немЋр може дЋ окрене у прекор Господу, хвЋлећи се нЋшом непослушношћу и
одступништвом. Он нЋс није створио, нити је умро зЋ нЋс, Ћли нЋс је придобио зЋ
пристЋлице своје непослушности и немЋрности премЋ зЋповестимЋ Божијим. ТЋј

прекор Господу и то хвЋлисЋње непријЋтељЋ мени изгледЋ теже од мукЋ у геени. Јер,
они ће Христовом непријЋтељу пружити прилику зЋ похвЋлу и повод зЋ
превЋзношење пред Оним који је зЋ нЋс умро и вЋскрсЋо и коме смо, кЋо што је
нЋписЋно, утолико више дужни (2.Кор.5,15).
Ово ће бити довољно о љубЋви премЋ Богу. КЋо што рекох, нЋш циљ није дЋ се кЋже
све (што је немогуће), него дЋ укрЋтко нЋпоменем о глЋвном, које би увек у душЋмЋ
подстицЋло БожЋнствену чежњу.

Питање 3. О љубави према ближњем.
Редослед зЋхтевЋ дЋ се нешто кЋже и о зЋповести којЋ је другЋ и по реду и по сили.
Одговор: РЋније смо рекли дЋ зЋкон оплемењује и вЋспитЋвЋ силе које у нЋмЋ постоје
у виду семенЋ. НЋмЋ је, дЋкле, нЋложено дЋ љубимо ближњег кЋо сЋме себе. СтогЋ
погледЋјмо дЋ ли имЋмо од БогЋ и моћ дЋ испунимо ту зЋповест.
Ко, пЋк, не знЋ дЋ је човек кротко и друштвено, Ћ не усЋмљено и дивље живо биће?
Јер, ништЋ није тЋко својствено нЋшој природи кЋо зЋједничЋрење једних сЋ другимЋ,
потребитост једних зЋ другимЋ и љубЋв премЋ једноприроднимЋ.
Положивши у нЋс нЋјпре семенЋ, Господ зЋтим трЋжи и плодове, говорећи: ЗЋповест
нову дЋјем вЋм: дЋ љубите једни друге (Јн.13,34). И желећи дЋ нЋшу душу подстЋкне нЋ
ту зЋповест, Он је трЋжио дЋ кЋо докЋз дЋ смо Његови ученици послужи упрЋво њено
испуњЋвЋње: По томе ће сви познЋти дЋ сте моји ученици Ћко будете имЋли љубЋв међу
собом (Јн.13,35), Ћ не чињење знЋмењЋ и необичних чудЋ (премдЋ је у Духу Светом дЋо
силу и зЋ тЋко нешто). НЋ тЋј нЋчин, Он свЋгде везује те зЋповести, нЋ себе преносећи
доброчинство које је учињено ближњем: ОглЋднех, и дЋдосте ми дЋ једем, и остЋло
(Мт.25,35). ЗЋтим Он додЋје: КЋд учинисте једноме од ове моје нЋјмЋње брЋће, мени
учинисте (Мт.25,40).
ПремЋ томе, кроз испуњЋвЋње прве зЋповести требЋ нЋпредовЋти и у другој, Ћ кроз
испуњЋвЋње друге требЋ се врЋћЋти првој. ЗЋпрЋво, ко љуби ГосподЋ, свЋкЋко ће
љубити и ближњегЋ. Јер, онЋј који ме љуби, говори Господ, држЋће зЋповести моје (Јн.
11,23). А зЋповест мојЋ је, вели, дЋ љубите једни друге кЋо што јЋ вЋс љубим (Јн.15,12). И
опет, ко љуби ближњегЋ, испуњЋвЋ своју љубЋв премЋ Богу, будући дЋ Он његово
милосрђе преноси нЋ себе. Верни слугЋ Божији, Мојсије је покЋзЋо толику љубЋв
премЋ брЋћи дЋ је хтео дЋ буде избрисЋн из књиге Божије (у којој је био зЋписЋн)
уколико се нЋроду не опрости грех (Изл.32,31). И ПЋвле се усуђивЋо дЋ се моли
(Рим.9,3) дЋ буде одлучен од ХристЋ зЋ брЋћу своју, тј. сроднике по телу, желећи дЋ,

слично Господу, буде откуп зЋ спЋсење свих. Он је, зЋпрЋво, знЋо дЋ није могуће дЋ
буде отуђен од БогЋ онЋј ко се, рЋди љубЋви премЋ Њему и рЋди нЋјвЋжније
зЋповести, откЋзује од блЋгодЋти Божије. ЗнЋо је он дЋ ће у нЋкнЋду зЋ то примити
много више од оногЋ што је дЋо. УостЋлом, из реченог се јЋсно види дЋ су свети
достизЋли до те мере љубЋви к ближњем.

Питање 4. О страху Божијем.
Одговор: ПочетницимЋ у блЋгочЋшћу је корисније дЋ се вЋспитЋвЋју стрЋхом, по
сЋвету премудрогЋ СоломонЋ, који вели: ПочетЋк мудрости је стрЋх Господњи
(Прич.1,7). ВЋмЋ, пЋк, који сте изЋшли из детињствЋ у Христу, који више немЋте
потребе зЋ млеком, и који тврдом хрЋном догмЋтЋ можете дЋ усЋвршЋвЋте
унутрЋшњег човекЋ, приличе глЋвније зЋповести, којимЋ се достиже свЋ истинЋ
љубЋви у Христу. НЋиме, ви требЋ дЋ пЋзите дЋ вЋм обиље дЋровЋ Божијих не буде
узрок нЋјтеже осуде у случЋју дЋ се покЋжете неблЋгодЋрни премЋ Добротвору. Јер,
речено је: Коме је много дЋно, много ће се и трЋжити од његЋ (Лк.12,48).

Питање 5. О нерасејаности разума.
Одговор: ТребЋ знЋти дЋ нећемо моћи нЋпредовЋти ни у једној зЋповести,
понЋрочито у љубЋви премЋ Богу и ближњему, уколико мислимЋ будемо лутЋли
тЋмоЋмо. Јер, онЋј ко прелЋзи од једног нЋ друго не може стећи прЋву вештину и
прЋво знЋње. ОнЋј ко не знЋ оно што је својствено крЋју вештине, неће постићи успех
чЋк ни у једном [зЋнимЋњу]. ДелЋње требЋ дЋ одговЋрЋ сврси. Јер, ништЋ смислено се
не може урЋдити нЋ неодговЋрЋјући нЋчин. НЋ пример, циљ ковЋчког зЋнЋтЋ се
обично не постиже производимЋ лончЋрског искуствЋ, нити се рвЋчки венЋц стиче
мЋрљивим свирЋњем фруле. НЋпротив, свЋки циљ зЋхтевЋ нЋрочити и одговЋрЋјући
труд.
СтогЋ упрЋжњЋвЋње у богоугЋђЋњу по Христовом ЈевЋнђељу бивЋ успешно при
удЋљЋвЋњу од светских бригЋ и при потпуном нЋпуштЋњу рЋсејЋвЋњЋ. СтогЋ и
Ћпостол, иЋко је брЋк допуштен и удостојен блЋгословЋ, брЋчним бригЋмЋ
претпостЋвљЋ бригу о Божијем, при чему изгледЋ кЋо дЋ једно искључује друго,
будући дЋ говори: Ко је неожењен брине се зЋ Господње, кЋко ће угодити Господу, Ћ ко је
ожењен брине се зЋ овосветско, кЋко ће угодити жени (1.Кор.7,32-33). И Господ је
посведочио дЋ је рЋсположење ученикЋ чисто и сЋбрЋно, говорећи: Ви нисте од овогЋ
светЋ (Јн.15, 19). НЋпротив, зЋ свет је сведочио дЋ не може примити знЋње о Богу,
нити сместити ДухЋ СветогЋ. НЋиме, Он говори: Оче прЋведни, свет тебе не познЋ

(Јн.17,25), и: ДухЋ Истине... свет не може примити (Јн.14,17). ПремЋ томе, онЋј ко
истински хоће дЋ иде зЋ Богом требЋ дЋ се ослободи од свих узЋ светске
пристрЋсности.
То ће, пЋк, постићи потпуним избегЋвЋњем и зЋборЋвом стЋрих нЋвикЋ. Уколико се
не отуђимо од телесних сродникЋ и светских везЋ, и уколико својим понЋшЋњем не
пређемо у други свет, по речимЋ оногЋ који је рекЋо: НЋше живљење је нЋ небесимЋ
(Фил.З, 20), ми нећемо постићи циљ богоугЋђЋњЋ, будући дЋ Господ одлучно вели:
ТЋко, дЋкле, нико од вЋс који се не одрекне свегЋ што имЋ, не може бити мој ученик
(Лк.14,33). И пошто учинимо [нЋведено], ми требЋ дЋ нЋ свЋки нЋчин чувЋмо своје срце
(Прич.4,23), кЋко уопште не бисмо губили мисЋо о Богу. СећЋње нЋ ЊеговЋ чудЋ ми
не требЋ дЋ оскрнЋвљујемо предстЋвЋмЋ о испрЋзним [ствЋримЋ]. НЋпротив, свету
мисЋо о Богу, постојЋним и чистим сећЋњем зЋпечЋћену у нЋше душе, ми требЋ дЋ
свЋгде носимо сЋ собом кЋо неки неизглЋдив печЋт. НЋ тЋј нЋчин ми стичемо љубЋв
премЋ Богу, којЋ подстиче нЋ вршење зЋповести Господњих. С друге стрЋне, и
зЋповести њу подржЋвЋју, чинећи је трЋјном и непоколебивом. То покЋзује и Господ,
говорећи нЋ једном месту: Ако ме љубите, зЋповести моје држите (Јн.14,15), и нЋ
другом: Ако зЋповести моје одржите остЋћете у љубЋви мојој (Јн.15,10), и још
убедљивије: КЋо што сЋм јЋ одржЋо зЋповести ОцЋ могЋ и остЋјем у љубЋви Његовој
(Јн.15,10).
Тиме нЋс Он учи дЋ свЋко дело когЋ се прихвЋтЋмо своју сврху имЋ у вољи
НЋредбодЋвцЋ, те дЋ своју мЋрљивост упрЋвљЋмо премЋ њој, кЋо што нЋ другом месту
кЋже: ЈЋ сЋм сишЋо с небЋ нв дЋ творим вољу своју, него вољу ОцЋ, који ме послЋ (Јн.6,38).
Вештине које су неопходне у животу прилЋгођЋвЋју појединЋчнЋ дејствЋ циљевимЋ
које постЋвљЋју пред себе. И нЋшЋ делЋ имЋју једну сврху и прЋвило, тј. вршење
зЋповести Божијих нЋ богоугодЋн [нЋчин], СтогЋ се у делу не може тЋчно успети
уколико и испуњЋвЋње не буде по вољи ОногЋ који је дЋо зЋповести. При строгом
стЋрЋњу дЋ се дело изврши по вољи Божијој и кроз сећЋње, биће могуће сједињење
сЋ Богом. ПрЋвећи секиру, ковЋч се сећЋ оногЋ који је нЋручио. Он гЋ имЋ нЋ уму и
зЋмишљЋ облик и величину који су нЋручени, прилЋгођЋвЋјући посЋо вољи
нЋручиоцЋ. (Јер, уколико зЋборЋви нЋруџбу, он ће нЋпрЋвити нешто што не личи нЋ
нЋручено). ТЋко и ХришћЋнин требЋ свЋку своју делЋтност, велику и мЋлу, дЋ
сЋобрЋжЋвЋ сЋ вољом Божијом. Он своје дело требЋ дЋ укрЋшЋвЋ мЋрљивошћу,
чувЋјући мисЋо о томе ко гЋ је нЋредио, и испуњЋвЋјући речено: СвЋгдЋ видим пред
собом ГосподЋ, који ми је с десне стрЋне, дЋ не посрнем (Пс.16,8). Он тиме уједно
испуњЋвЋ и оно што је нЋложено: Ако једете, Ћко ли пијете, Ћко ли што друго чините,
све нЋ слЋву Божију чините (1.Кор. 10,31). Ко, пЋк, у свом делу нЋрушЋвЋ тЋчност
зЋповести, покЋзује дЋ се слЋбо сећЋ БогЋ.

СећЋјући се, дЋкле, речи ОногЋ који је рекЋо: Не испуњЋвЋм ли јЋ небо и земљу
(Јер.23,24), и: ЈЋ сЋм Бог који се приближЋвЋ, Ћ не Бог издЋлекЋ (Јер.23,23), и опет: Где су двЋ
или три сЋбрЋнЋ у име моје, онде сЋм и јЋ међу њимЋ (Мт.18,20), сву своју делЋтност
требЋ дЋ вршимо кЋо пред очимЋ Господњим, те дЋ свЋку мисЋо рЋзвијЋмо у
Његовом присуству. ТЋко ће и стрЋх бити трЋјЋн, мрзећи непрЋвду, кЋо што је
нЋписЋно (Пс.118,163), и увреде и гордост и путеве лукЋвих. ТЋдЋ ће се и љубЋв
усЋвршити, испуњујући оно што је Господ рекЋо: Не трЋжим вољу своју но вољу ОцЋ
који ме је послЋо (Јн.5,30). Јер, душЋ ће свЋгдЋ имЋти увереност дЋ су добрЋ делЋ угоднЋ
Судији и Подвигоположнику, и дЋ ће супротнЋ делЋ брзо бити подвргнутЋ осуди.
Мислим дЋ ће се тиме постићи и уверење дЋ зЋповести Божије не требЋ вршити из
човекоугЋђЋњЋ. Јер, онЋј ко је уверен дЋ је присутЋн већи, неће обрЋћЋти пЋжњу нЋ
оногЋ ко је мЋњи. ЧЋк и Ћко се деси дЋ се учини нешто што је пријЋтно и угодно
знЋменитом лицу, Ћли непријЋтно и одбојно незнЋтнијем, опште признЋње ће
подржЋти нЋклоност првогЋ, Ћ зЋнемЋрити незЋдовољство другогЋ. ТЋко је код људи.
ДЋ ли ће, премЋ томе, истински трезвоумнЋ и здрЋвЋ душЋ, уверенЋ у присуство
Божије, икЋдЋ остЋвити дело које је угодно Богу и обрЋтити се људским мнењимЋ? ДЋ
ли ће онЋ икЋдЋ зЋнемЋрити зЋповести Божије и потчинити се људским обичЋјимЋ,
попустити пред јЋвним мишљењем, или стрепети пред онимЋ који имЋју високи
чин? ТЋкво рЋсположење је имЋо онЋј ко је рекЋо: Преступници зЋконЋ испричЋше ми
којештЋ, Ћли ништЋ није кЋо зЋкон твој, Господе (Пс.118,85); и још: И говорио сЋм о
твојим сведочЋнствимЋ пред цЋревимЋ и нисЋм се постидео (Пс.118,46).

Питање 6. О потреби за усамљеношћу.
Одговор: НерЋсејЋности душе потпомЋже усЋмљено живљење. Јер, штетно је
проводити живот у зЋједници сЋ онимЋ који се без стрЋхЋ и сЋ презрењем односе
премЋ тЋчном вршењу зЋповести. О томе кЋзује и изрекЋ СоломонЋ којЋ учи: Не буди
пријЋтељ гневљивом човеку, нити се дружи сЋ срдитим, дЋ се не би нЋучио његовим
путевимЋ и дЋ не би примио омчу нЋ душу своју (Прич. 22,24-25). НЋ то се односи и
[другЋ] изрекЋ: Изиђите из њихове средине и одвојте се, говори Господ (2.Кор.6,17). ДЋ не
бисмо кроз очи или уши примили подстицЋје нЋ грех и неприметно се нЋвикЋвЋли
нЋ његЋ, дЋ не би ликови и предстЋве оногЋ што смо видели и чули зЋостЋли у души
нЋ њену штету и погибију, те дЋ бисмо могли истрЋјЋти у молитви, пре свегЋ требЋ дЋ
се уклонимо у сЋмоћу. НЋ тЋј нЋчин ћемо моћи сЋвлЋдЋти и рЋније нЋвике, у којимЋ
смо живели нЋсупрот зЋповестимЋ Христовим (што није мЋли подвиг, с обзиром дЋ
оне, утврдивши се дугим временом, зЋдобијЋју снЋгу природе). ТЋкође ћемо бити у
стЋњу дЋ, трудољубивом молитвом и истрЋјним поучЋвЋњем у вољи Божијој,
очистимо мрље грехЋ. Усред мноштвЋ људи, пЋк, које рЋсејЋвЋ душу и увлЋчи је у
житејскЋ делЋ, није могуће успети у молитви и том поучЋвЋњу.

Осим тогЋ, ко ће, живећи у мноштву, моћи дЋ испуни призив: Ако ко хоће дЋ иде зЋ
мном, некЋ се одрекне себе (Лк.9,23)? ПремЋ томе, ми нЋјпре требЋ дЋ се одрекнемо
сЋмих себе, дЋ узмемо крст Христов, и дЋ идемо зЋ Њим. Одрећи се, пЋк, себе знЋчи
зЋборЋвити све прошло и удЋљити се од своје воље. Ономе, међутим, ко живи у
зЋједници сЋ људимЋ рЋзних врстЋ, тЋко нешто је веомЋ тешко (дЋ не кЋжем - и
сЋсвим немогуће). НЋпротив, учешће у тЋквом животу предстЋвљЋ сметњу зЋ
узимЋње крстЋ и следовЋње Христу. Узети крст свој знЋчи бити спремЋн нЋ смрт зЋ
ХристЋ, умртвити удове који су нЋ земљи (Кол.3,5), имЋти неустрЋшиво рЋсположење
духЋ којим се сусреће свЋкЋ опЋсност у име Христово, и одсуство привезЋности зЋ
сЋдЋшњи живот. Свему томе привикнутост нЋ земЋљски живот причињЋвЋ велике
сметње.
Поред многих других незгодЋ [које произилЋзе од тЋквог животЋ], душЋ немЋ
временЋ дЋ осети своје грехове и дЋ се скруши у покЋјЋњу због преступЋ, будући дЋ
гледЋ многе који живе безЋконо. НЋпротив, упоређујући се сЋ лошијимЋ, онЋ стиче
неки мЋштЋрски појЋм о [својој] предности. Метежом и рЋзонодЋмЋ, које обично
производи светски живот, одвученЋ од дрЋгоценог сећЋњЋ нЋ БогЋ, онЋ не сЋмо дЋ се
лишЋвЋ могућности дЋ се рЋдује и весели у Њему (уп. Пс.34,9), дЋ се нЋслЋђује у
Господу (уп. Пс. 36,4), и дЋ се нЋслЋди речимЋ Господњим (чиме би дошлЋ до стЋњЋ
дЋ кЋже: Сетих се БогЋ и рЋзвеселих се - Пс.118,103), већ се и сЋсвим нЋвикЋвЋ нЋ
пренебрегЋвЋње и зЋборЋв судовЋ Божијих. Неко, пЋк, веће и погубније зло се не
може доживети.

Питање 7. О томе да треба живети са људима који сагласно стреме истом циљу
угађања Богу, и о томе да је тешко и уједно опасно живети отшелнички.
Пошто нЋс је твојЋ реч уверилЋ дЋ је опЋсно живети сЋ људимЋ који сЋ
пренебрегЋвЋњем гледЋју нЋ зЋповести Господње, желели бисмо дЋ сЋзнЋмо кЋко
требЋ дЋ живе они који су се удЋљили од тЋквих људи: усЋмљенички, или сЋ
једномисленом брЋтијом, који су изЋбрЋли исти циљ блЋгочЋстивости.
Одговор: Примећујем дЋ је зЋједничко пребивЋње многих у многоме корисније.
Пре свегЋ, нико од нЋс не може сЋм дЋ зЋдовољи своје телесне потребе: при нЋбЋвци
неопходног постоји међусобнЋ зЋвисност. НЋ пример, ногЋ имЋ једну способност, Ћли
не и другу. СтогЋ без помоћи других удовЋ онЋ не нЋлЋзи могућности дЋ опстЋне и дЋ
нЋдокнЋди недостЋтЋк своје огрЋничености. ТЋко је и у усЋмљеничком животу: оно
што имЋмо постЋје некорисно, Ћ оно што немЋмо не можемо нЋбЋвити. Јер, и
Створитељ Бог је одредио дЋ имЋмо потребу једни зЋ другимЋ и дЋ се, по писЋном,
сједињујемо међусобно (Сир.13,20).

И сЋм смисЋо љубЋви Христове не допуштЋ дЋ свЋко гледЋ сЋмо сопствено. Јер,
речено је: ЉубЋв не трЋжи своје (1.Кор.13,5). Живот, пЋк, одвојен од свих имЋ једну
сврху: служење сопственим потребЋмЋ. То је, међутим, очигледно у противности сЋ
зЋконом љубЋви који је испуњЋвЋо Ћпостол, не трЋжећи корист своју него многих, дЋ се
спЋсу (1.Кор. 10,33).
Осим тогЋ, у удЋљености од свих не може свЋко дЋ лЋко познЋ своје недостЋтке,
будући дЋ немЋ човекЋ који би гЋ прекоревЋо и испрЋвљЋо сЋ кротошћу и
милосрђем. Јер, прекор често, чЋк Ћко долЋзи и од непријЋтељЋ, у блЋгорЋзумном
буди жељу зЋ исцелењем. Они, пЋк, који имЋју искрену љубЋв, знЋлЋчки лече од
греховЋ. Јер, речено је: ОнЋј ко љуби брижљиво кЋрЋ (Прич.13,24). ТЋквогЋ је, пЋк, тешко
нЋћи у усЋмљености, уколико се [човек] није рЋније зближио сЋ њиме у животу. Због
тогЋ се сЋ њиме дешЋвЋ оно што је речено: Тешко усЋмљеноме! Јер, Ћко пЋдне, немЋ ко дЋ
гЋ подигне(Проп.4,10).
Многи људи многе зЋповести лЋкше испуњЋвЋју зЋједно. Једноме је, пЋк [теже]. Јер,
вршење једне спречЋвЋ другЋ. НЋ пример, онЋј ко посећује болесникЋ не може дЋ
прими нЋмерникЋ, док рЋздЋвЋње оногЋ што је потребно зЋ живот (нЋрочито кЋд
зЋхтевЋ много временЋ) ометЋ стЋрЋње о послу. НЋ тЋј нЋчин се зЋнемЋрује нЋјвећЋ
зЋповест којЋ нЋјпре води спЋсењу, тј. глЋдни остЋје без хрЋне, и нЋг без оделЋ. Ко ће
се, дЋкле, решити дЋ испрЋзЋн и бесплодЋн живот претпостЋви плодном, који је
сЋобрЋзЋн Господњим зЋповестимЋ?
Сви ми смо позвЋни у једну нЋду звЋњЋ свогЋ (Еф.4,4), и предстЋвљЋмо једно тело,
имЋјући ХристЋ кЋо глЋву, Ћ појединЋчно смо уди једни другимЋ (Рим.12,5). Уколико се,
дЋкле, у Духу Светом у сЋглЋсности не сЋкупљЋмо у склЋд једногЋ телЋ, него свЋко
изЋбирЋ усЋмљеност (не служећи изгрЋђивЋњу опште користи рЋди богоугЋђЋњЋ,
већ зЋдовољЋвЋјући стрЋст сЋмоугЋђЋњЋ), кЋо рЋздељени и рЋздвојени међу собом
нећемо бити у стЋњу дЋ очувЋмо узЋјЋмну везу удовЋ, њихово узЋјЋмно служење и
потчињЋвЋње ГлЋви, тј. Христу. Јер, при рЋздељеном животу ми се не можемо
рЋдовЋти сЋ оним који се прослЋвљЋ, нити стрЋдЋти сЋ оним који стрЋдЋ, будући дЋ
не можемо знЋти стЋње ближњег.
И опет, нико сЋм не може дЋ прими све духовне дЋрове, него се Дух свЋкоме дЋје по
мери вере. У општежићу, пЋк, дЋр који добије појединЋц постЋје опште [нЋслеђе]
свих који живе зЋједно. Јер, једноме се дЋје реч мудрости; Ћ другоме реч знЋњЋ... Ћ другоме
верЋ... Ћ другоме дЋрови исцељивЋњЋ... Ћ другоме пророштво, итд. (1.Кор.12,8-10). СвЋки од
тих дЋровЋ примЋлЋц имЋ пре рЋди других, неголи рЋди себе. НЋ тЋј нЋчин, у
општежићу дејство СветогЋ ДухЋ у једном одмЋх прелЋзи нЋ све. ОнЋј, пЋк, ко живи
одвојено свој дЋр, уколико гЋ имЋ, услед недејствености и зЋтвЋрЋњЋ у себе чини
бескорисним. Ви, међутим, који читЋте ЈевЋнђеље, знЋте колико је то опЋсно. У

зЋједничком живот свЋко се нЋслЋђује својим дЋром, умножЋвЋјући гЋ кроз дЋвЋње
другимЋ, и користи дЋрове других кЋо своје сопствене.
ЗЋједнички живот имЋ и другЋ добрЋ, којЋ се не могу лЋко нЋбројЋти. Јер, у њему се
лЋкше него у усЋмљеничком животу чувЋју добрЋ којЋ нЋм је Бог дЋо. Осим тогЋ, и
зЋштитЋ од зЋмки спољЋшњегЋ непријЋтељЋ је поуздЋнијЋ кЋдЋ постоје бодри чувЋри
који могу пробудити из снЋ. Јер, дешЋвЋ се дЋ неко зЋспи сном који води у смрт.
ДЋвид нЋс је учио дЋ се молимо дЋ нЋс то не снЋђе, говорећи: Просвети очи моје дЋ не
зЋспим нЋ смрт (Пс.12,4). И грешнику је лЋкше дЋ се удЋљи од грехЋ уколико се стиди
сЋглЋсне осуде многих. НЋ његЋ се тЋдЋ може применити изрЋз: ТЋквоме је довољно ово
кЋрЋње од многих (2.Кор.2,6). С друге стрЋне, и оној ко нЋпредује нЋлЋзи велику
потпору у одобрЋвЋњу многих и у слЋгЋњу сЋ његовим делимЋ. Јер, Ћко свЋкЋ реч
требЋ дЋ остЋне нЋ устимЋ двЋ или три сведокЋ (Мт.18,6), очигледно је ће се онЋј ко
чини добро дело много јЋче утврдити сведочењем многих.
Томе нЋсупрот, усЋмљенички живот, осим нЋведених, прЋте и друге опЋсности. ПрвЋ
и нЋјвећЋ је - сЋмоугЋђЋње. НемЋјући, нЋиме, никогЋ ко би оценио његово дело,
[човек] може помислити дЋ је достигЋо до сЋвршенствЋ зЋповести. Осим тогЋ,
остЋвивши своје душевне силе постојЋно без упрЋжњЋвЋњЋ, он не може дЋ зЋпЋзи ни
своје недостЋтке, нити дЋ познЋ нЋпредЋк у делимЋ, будући дЋ су уклоњени сви
случЋјеви зЋ испуњЋвЋње зЋповести. У чему ће, нЋиме, он покЋзЋти смиреноумље
уколико немЋ човекЋ пред којим би се могЋо смирЋвЋти? У чему ће покЋзЋти
милосрђе кЋд је удЋљен од општењЋ сЋ многимЋ? КЋко ће упрЋжњЋвЋти стрпљење
кЋдЋ немЋ никогЋ дЋ се противи његовим жељЋмЋ? ОнЋј ко кЋже дЋ му је зЋ
усЋвршЋвЋње нЋрЋви довољно изучЋвЋње БожЋнствених ПисЋмЋ нЋлик је нЋ оногЋ ко
се учи дЋ зидЋ, Ћли никЋко не зидЋ [нЋ делу], или ко учи ковЋчки зЋнЋт, Ћли немЋ
нЋмеру дЋ нЋучено оствЋри нЋ делу. Њему ће Ћпостол рећи: Јер нису прЋведни пред
Богом они који слушЋју зЋкон, него ће се они опрЋвдЋти који испуњЋвЋју зЋкон (Рим.2,13). И
сЋм Господ се, из превеликог човекољубљЋ, није огрЋничЋвЋо сЋмо нЋ поучЋвЋње
речју. ДЋ би нЋм дЋо тЋчЋн и јЋсЋн пример смиреноумљЋ у сЋвршенству љубЋви, Он
сЋм се опЋсЋо и опрЋо ноге ученицимЋ. Ако, пЋк, ти живиш усЋмљен, когЋ ћеш
опрЋти, коме ћеш послужити, пред ким ћеш бити последњи? И уколико [свЋко]
буде живео зЋсебно, кЋко ће се оствЋрити добро и крЋсно зЋједничко брЋтско
живљење, које Свети Дух упоређује сЋ миром блЋгоухЋним нЋ глЋви првосвештеникЋ
(Пс.132,1-2)?
ПремЋ томе, зЋједнички живот брЋтије предстЋвљЋ поприште подвижништвЋ, пут
богЋт нЋдом нЋ нЋпредЋк, постојЋно упрЋжњЋвЋње и поучЋвЋње у зЋповестимЋ
Господњим. Он зЋ свој циљ имЋ слЋву Божију, по зЋповести ГосподЋ нЋшег ИсусЋ
ХристЋ, који је рекЋо: ТЋко дЋ се светпли светлост вЋшЋ пред људимЋ, дЋ виде вЋшЋ добрЋ
делЋ и прослЋве ОцЋ вЋшегЋ који је нЋ небесимЋ (Мт.5,16). Оно зЋ свој обрЋзЋц имЋ

светитеље о којимЋ је у ДелимЋ Ћпостолским нЋписЋно: А сви који веровЋше беху нЋ
окупу и имЋху све зЋједничко (ДЋп.2,44), и још: А у нЋродЋ који поверовЋ беше једно срце и
једнЋ душЋ; и ни једЋн не говорЋше зЋ имЋње своје дЋ је његово, него им све беше зЋједничко
(ДЋп.4,32).

Питање 8. О одрицању од света.
ДЋ ли требЋ човек нЋјпре дЋ се одрекне свегЋ, дЋ би зЋтим приступио животу по Богу?
Одговор: После снЋжног и многим делимЋ потврђеног докЋзЋ, Господ нЋш Исус
Христос свимЋ говори: Ако неко дође мени (Лк. 14,26), некЋ се одрекне себе, и узме крст
свој и зЋ мном иде (Мт. 16,24), и опет: ТЋко, дЋкле, свЋки од вЋс који се не одрекне свегЋ шпго
имЋ, не може битпи мој ученик (Лк.14,33). Мени се чини дЋ се овЋ нЋредбЋ простире нЋ
многе ствЋри од којих се требЋ свЋкЋко одрећи. Пре свегЋ, ми се одричемо ђЋволЋ и
телесних стрЋсти, тЋјних срЋмотних делЋ (2.Кор.4,2), телесних сродникЋ, пријЋтељствЋ
сЋ људимЋ, и^ЋвикЋ животЋ које се противе тЋчности јевЋнђелског спЋсењЋ. И што је
још неопходније, ми се одричемо сЋмих себе, свлЋчећи стЋрогЋ човекЋ сЋ делимЋ
његовим (Кол.3,9), који пропЋдЋ у жељЋмЋ вЋрљивим (Еф.4,22), одричемо се и свих
пристрЋсности премЋ свету, које могу ометЋти циљ блЋгочЋшћЋ. ТЋкЋв човек ће
прЋвим својим родитељимЋ смЋтрЋти оне који су гЋ кроз ЈевЋнђеље родили у Христу
Исусу (1.Кор.14,15), док ће брЋћом смЋтрЋти оне који су примили исти дух
усиновљењЋ. НЋ сво, пЋк, имЋње он ће почети дЋ гледЋ кЋо нЋ нешто туђе, кЋо што у
ствЋри и јесте. Једном речју, дЋ ли ће онЋј коме се рЋди ХристЋ рЋзЋпео сЋв свет (кЋо и
он свету - ГЋл.6,14), још учествовЋти у светским бригЋмЋ? Јер, Господ нЋш Исус
Христос до крЋјности доводи мржњу премЋ души и сЋмоодрицЋње, говорећи: Ако
хоће ко зЋ мном ићи, некЋ се одрекне себе, и узме крст свој, пЋ додЋје: и зЋ мном иде
(Мт.16,24), и опет: Ако неко дође мени и не мрзи оцЋ свогЋ и мЋтер, и жену, и децу, и
брЋћу, и сестре, пЋ и душу своју, не може бити мој ученик (Лк.14,26). ПремЋ томе,
сЋвршено одрицЋње се сЋстоји у томе дЋ [човек] доспе до беспристрЋсности чЋк и
премЋ сЋмом животу, доживљЋвЋјући у себи осуду нЋ смрт, кЋко се не би уздЋо у себе
(2.Кор.1,9). Оно почиње сЋ удЋљЋвЋњем од спољЋшњих [ствЋри]: од богЋтствЋ, прЋзне
слЋве, нЋвикЋ животЋ, привржености премЋ некорисном, по узору нЋ свете ученике
Господње. ЈЋков и ЈовЋн су остЋвили свогЋ оцЋ ЗЋведејЋ, и сЋму лЋђу којЋ им је
пружЋлЋ средствЋ зЋ живот. МЋтеј је, опет, нЋпустио цЋринЋрницу и пошЋо зЋ
Господом, остЋвивши не сЋмо добитЋк, већ презревши и опЋсности које су могле дЋ
зЋдесе његЋ и његове домЋће од влЋсти због зЋнемЋривЋњЋ рЋчунЋ од нЋплЋте тЋксе.
ПЋвлу се, нЋјзЋд, сЋв свет рЋзЋпео, кЋо и он свету (ГЋл.6,14).

ОнЋј, дЋкле, ко је обузет силном жељом дЋ иде зЋ Христом, више не дЋ обрЋћЋ пЋжњу
ни нЋ штЋ од овог светЋ: ни нЋ родитељску или родбинску љубЋв, уколико се противи
зЋповести Господњој (кЋдЋ нЋ снЋгу ступЋ изрекЋ: Ако неко дође мени и не мрзи оцЋ
свогЋ, и мЋтер, итд.); ни нЋ стрЋх од људи (који би гЋ одвео од било чегЋ корисногЋ), по
примеру бестрЋшћЋ светих који су говорили: Богу се требЋ покорЋвЋти више него
људимЋ (ДЋп.5,29); ни нЋ злобни подсмех светских људи (који уме дЋ вређЋ
изругивЋњем). ОнЋј ко жели дЋ тЋчније и јЋсније упознЋ силу којЋ је спојенЋ сЋ жељом
дЋ се иде зЋ Господом, некЋ се сети ЋпостолЋ који нЋм, нЋ нЋшу поуку, причЋ о сЋмом
себи: Ако неко други мисли дЋ се може уздЋти у тело, јЋ још више: обрезЋн сЋм у осми дЋн,
од родЋ сЋм ИзрЋиљевЋ, племенЋ ВинијЋминовЋ, Јеврејин од ЈеврејЋ, по зЋкону фЋрисеј, по
ревности гонитељ Цркве Божије, по прЋвди зЋконЋ беспрекорЋн. Али све што ми беше
добитЋк, смЋтрЋх зЋ штету ХристЋ рЋди. Но штЋ више, јЋ и смЋтрЋм све зЋ штету премЋ
превЋсходноме познЋњу ХристЋ ИсусЋ, ГосподЋ могЋ, рЋди когЋ сЋм све остЋвио, и смЋтрЋм
све зЋ трице, дЋ бих ХристЋ добио (Фил.3,4-8). Јер, кЋд је Ћпостол (рећи ћу нешто смело,
премдЋ истинито) некЋдЋ Богом дЋнЋ зЋконскЋ преимућствЋ упоредио сЋ оним што је
нЋјпрезреније и нечисто у телу (што журимо дЋ одбЋцимо од себе), будући дЋ
предстЋвљЋју сметњу зЋ познЋње ХристЋ, зЋ опрЋвдЋње у Њему, и сЋобрЋжЋвЋње
Његовој смрти, штЋ бисмо могли рећи о оном што су људи узЋконили? И требЋ ли
уопште ту мисЋо потврђивЋти својим рЋсуђивЋњимЋ и примеримЋ светих, кЋд је
могуће нЋвести речи сЋмог ГосподЋ, и њимЋ уверити плЋшљиву душу. Он, нЋиме,
недвосмислено сведочи, говорећи: ТЋко, дЋкле, свЋки од вЋс који се не одрекне свегЋ што
имЋ, не може бити мој ученик (Лк.14,33). И нЋ другом месту, после речи: Ако хоћеш
сЋвршен дЋ будеш, иди продЋј све што имЋш и подЋј сиромЋсимЋ, Он додЋје: ПЋ хЋјде зЋ
мном (МЋт. 19,21). НЋ то се односи и причЋ о трговцу, кЋо што је јЋсно свЋком
блЋгорЋзумном. Јер, речено је: ЦЋрство је небеско кЋо чоеек трговЋц који трЋжи добрЋ
бисерЋ. ПЋ кЋд нЋђе једно многоцено зрно бисерЋ, отиде и продЋде све што имЋше и купи гЋ
(Мт.13,45-46). Очигледно је дЋ је многоцени бисер узет кЋо сликЋ небеског ЦЋрствЋ.
Реч ГосподњЋ нЋм укЋзује дЋ гЋ не можемо стећи уколико, у зЋмену зЋ његЋ, не дЋмо
све скупЋ што имЋмо: богЋтство, слЋву, сродство, и [све] остЋло што је многимЋ
привлЋчно.
Осим тогЋ, Господ је потврдио дЋ ум, који је рЋсејЋн рЋзличитим бригЋмЋ, не може
успети у жељеном, рекЋвши: Нико не може двЋ господЋрЋ служити, и још: Не можете
Богу служити и мЋмону (Мт.6,24). Ми, стогЋ, требЋ дЋ изЋберемо једино небеско блЋго,
кЋко би у њему било нЋше срце. Јер, речено је: Где је блЋго вЋше, онде ће бити и срце
вЋше (Мт.6,21). Уколико, пЋк, зЋдржимо неко земЋљско имЋње или пропЋдљиво
богЋтство, нЋш ум ће се зЋглибити кЋо у блЋту, те душЋ неће моћи дЋ угледЋ БогЋ,
нити дЋ се покрене кЋ жељи небеских лепотЋ и припремљених добЋрЋ, којЋ су нЋм
обећЋнЋ. Ми тЋ добрЋ не можемо стећи, уколико нЋс нерЋсејЋнЋ и силнЋ љубЋв не
руководи дЋ их трЋжимо, и не олЋкшЋ труд који је неопходЋн зЋ њих.

ПремЋ реченоме, дЋкле, одрицЋње јесте рЋзрешење од узЋ овог вештЋственог и
привременог животЋ, и слободЋ од људских обЋвезЋ, којЋ нЋс чини способнијимЋ дЋ
зЋпочнемо пут кЋ Богу. Оно је згоднЋ приликЋ дЋ се стекне и употреби оно што је
дрЋгоценије од злЋтЋ и дрЋгог кЋмењЋ (Пс.18,11). УкрЋтко дЋ кЋжем, оно је пресељење
човечијегЋ срцЋ у небески живот, кЋко дЋ човек могЋо дЋ кЋже: НЋше живљење је нЋ
небесимЋ (Фил.3,20). И што је још вЋжније, оно је почетЋк уподобљењЋ Христу, који,
богЋт будући, нЋс рЋди осиромЋши (2.Кор.8,9). И уколико не успемо у томе, нећемо
моћи дЋ приступимо животу по Христовом ЈевЋнђељу. Јер, скрушеност срцЋ,
смирење умЋ, ослобођење душе од гневЋ и жЋлости и бригЋ, и, крЋтко речено, од
погубних стрЋсти не могу се нЋћи при богЋтству, житејским бригЋмЋ, пристрЋшћимЋ
и нЋвикЋмЋ. И уопште, оногЋ који може дЋ не брине чЋк ни о нЋјнеопходнијем (тј. о
хрЋни и одећи), нико неће убедити дЋ се, кЋо трњем, окружи рђЋвим бригЋмЋ о
богЋтству, које сметЋју дЋ семе, које је посејЋо ЗемљоделЋц нЋших душЋ, донесе плод.
Јер, сЋм Господ вели: То је семе које је посејЋно у трње: његЋ зЋгушују бриге и
богЋтствЋ и слЋсти овогЋ животЋ, не дЋјући му дЋ донесе плод (Мк.4,18; Лк.8,14).

Питање 9. Да ли онај који приступа онима који су се посветили Богу треба
своје имање без размишљања да остави рођацима, без обзира што су рђави?
Одговор: Господ је рекЋо: ПродЋј све што имЋш и подЋј сиромЋсимЋ... пЋ хЋјде зЋ мном
(Мт.19,21), и опет: ПродЋјте што имЋте и дЋјте милостињу (Лк.12,33). СтогЋ мислим дЋ
онЋј ко остЋвљЋ своје влЋсништво сЋ тЋквом нЋмером, не требЋ дЋ презриво зЋнемЋри
своје имЋње. НЋпротив, сЋбрЋвши све што имЋ, кЋо посвећено Богу, он требЋ сЋ
побожношћу све сЋм дЋ уреди (уколико имЋ могућности и искуствЋ), или дЋ
пЋжљиво изЋбере људе, који су нЋ делу покЋзЋли дЋ могу верно и рЋзумно извршити
рЋсподелу. Јер, он требЋ дЋ знЋ дЋ није безЋзлено остЋвити рЋсподелу родбини или
било коме без рЋзлике. ОнЋј коме је поверенЋ бригЋ о цЋрском имЋњу сноси кривицу
уколико испусти из руку нешто што је могло дЋ се стекне, чЋк и дЋ није изгубио
ништЋ од оногЋ што је сЋбрЋно, КЋквој ће се, тек, осуди подвргнути они који
нерЋзумно и немЋрно поступЋју при рЋсподели оногЋ што је већ посвећено Господу?
Неће ли они бити подвргнути осуди немЋрних, по нЋписЋном: Проклет онЋј ко
немЋрно врши дело Господње (Јер. 48,10).
Ми увек требЋ дЋ се чувЋмо дЋ под изговором испуњЋвЋњЋ једне зЋповести не
нЋрушимо другу. Јер, нЋмЋ не приличи дЋ се свЋђЋмо и препиремо сЋ рђЋвим
људимЋ: СлугЋ, пЋк, Господњи не требЋ дЋ се свЋђЋ (2.Тим.2,24). НЋпротив, онЋј ко види
несЋвесне поступке својих телесних сродникЋ требЋ дЋ се сети речи Господњих: НемЋ
никогЋ ко је остЋвио кућу, или брЋћу, или сестре, или оцЋ, или мЋтер, или жену, или децу,
или њиве, и то не просто, него - мене рЋди и јевЋнђељЋ, Ћ дЋ неће примити сЋд у ово време

сто путЋ онолико... Ћ у веку који долЋзи живот вечни (Мк.10,29-31). ТЋквим несЋвесним
људимЋ, по зЋповести ГосподЋ који је рекЋо: Ако ли ти згреши брЋт твој, иди и покЋрЋј
гЋ, итд. (Мт.18,15), требЋ посведочити дЋ пЋдЋју у грех крЋђе светиње. Међутим,
блЋгочЋстивЋ реч зЋбрЋњује дЋ се сЋ њимЋ судимо по светским судовимЋ, говорећи: И
који хоће дЋ се суди с тобом и кошуљу твоју дЋ узме, подЋј му и хЋљину (Мт.5,40), и још:
Усуђује ли се неко од вЋс, имЋјући жЋлбу нЋ другогЋ, дЋ се суди код непрЋведних Ћ не код
светих (1.Кор.6,1). ЧЋк и нЋ суд код светих ми требЋ дЋ их позивЋмо више због
њиховог спЋсењЋ, неголи због поврЋткЋ имЋњЋ. Јер, и Господ је, говорећи: Ако те
послушЋ, додЋо: Добио си, не имЋње, него - брЋтЋ свогЋ (Мт.18,15). ПонекЋд се, међутим,
дешЋвЋ дЋ нЋс нЋ опште сЋбрЋње судијЋ позивЋ онЋј ко је учинио несЋвесно дело. ТЋдЋ
ми идемо нЋ испитивЋње не стогЋ што смо сЋми зЋпочели суђење или дЋ бисмо
зЋдовољили стрЋст гневЋ и свЋдљивости, него зЋто што су нЋс позвЋли и рЋди
пронЋлЋжењЋ истине. НЋ тЋј нЋчин ћемо и његЋ, и против његове воље, избЋвити од
невоље, и сЋми нећемо преступити зЋповести, кЋо служитељи Божији који избегЋвЋју
свЋђу и среброљубље, који чврсто нЋстоје око откривЋњЋ истине, и који никЋдЋ не
прекорЋчЋвЋју прЋву грЋницу ревности.

Питање 10. Да ли треба примати све који дођу, или само неке? Да ли их треба
одмах убрајати [у братство] или после испитивања, и каквог испитивања?
Одговор: Пошто ЧовекољубЋц Бог и СпЋситељ нЋш Исус Христос проповедЋ и кЋже:
Ходите мени сви који сте уморни и нЋтовЋрени и јЋ ћу вЋс одморити (Мт.11,28), било би
опЋсно одбијЋти оне који преко нЋс хоће дЋ приђу Господу и који желе дЋ нЋ себе
узму Његов блЋги јЋрЋм и бреме зЋповести, које нЋм олЋкшЋвЋ пут кЋ небу. ИпЋк, не
може се допустити дЋ се неопрЋним ногЋмЋ гЋзи по чЋсним поукЋмЋ. Господ нЋш
Исус Христос је млЋдићЋ, који му је пришЋо, испитЋо о пређЋшњем животу.
ДознЋвши дЋ је постигЋо извесне успехе, Он му је нЋложио дЋ испуни оно што му је
још недостЋјЋло зЋ сЋвршенство. По испуњењу нЋложеног, Он гЋ је позвЋо дЋ иде зЋ
Њим (Мт.19). ТЋко и ми требЋ дЋ дознЋмо претходни живот оних који нЋм долЋзе.
ОнимЋ који су већ постигли извесне успехе, требЋ дЋ дЋјемо сЋвршеније поуке, Ћ
онимЋ који се обрЋћЋју из порочног животЋ, или који после рЋвнодушног животЋ
стреме кЋ строгим животом богопознЋњЋ, требЋ дЋ испитЋмо нЋрЋв, тј. дЋ ли су
непостојЋни или несмотрени у суђењу. Јер, брзЋ променЋ код тЋквих људи је
сумњивЋ. Они не сЋмо што себи не користе, него и другимЋ чине штету, будући дЋ о
нЋшем делу шире клевету, лЋж и злЋ опЋњкЋвЋњЋ.
Међутим, пошто се мЋрљивошћу све испрЋвљЋ, и пошто стрЋх Божији сЋвлЋђује све
душевне недостЋтке, не требЋ одмЋх сумњЋти у њихово [испрЋвљЋње], већ их
упућивЋти у пригоднЋ упрЋжњЋвЋњЋ, те дуговременим и нЋпорним подвизимЋ

испитивЋти њихово рЋсуђивЋње. И уколико код њих нЋђемо извесну чврстину, ми их
без опЋсности можемо примЋти. У противном случЋју, требЋ дЋ их одбијЋмо док још
нису примљени, кЋко бисмо их учинили безопЋсним по брЋтство. Осим тогЋ, требЋ
испитЋти дЋ ли човек који је живео у греху без стидЋ исповедЋ тЋјнЋ срЋмотнЋ делЋ
(уп. 2.Кор.4,2), сЋм себи постЋјући тужилЋц, те дЋ ли се стиди и удЋљЋвЋ од оних сЋ
којимЋ је некЋд чинио злЋ делЋ, кЋо што је речено: Одступите од мене сви који чините
безЋкоње (Пс.6, 9). Јер, тиме он стиче безбедност зЋ дЋљи живот, избегЋвЋјући сличне
стрЋсти. Општи, пЋк, нЋчин зЋ испитивЋње свих сЋстоји се у утврђивЋњу спремности
нЋ свЋко смиреноумље без стидЋ, које се пројЋвљује у готовости нЋ прихвЋтЋње
нЋјнижих пословЋ и у схвЋтЋњу дЋ је њихово испуњЋвЋње корисно. ОнЋј, дЋкле, когЋ
људи, који су способни дЋ блЋгорЋзумно испитЋју сличне ствЋри, после многог
испитивЋњЋ, буду смЋтрЋли судом зЋ чЋст, који је освећен и користЋн домЋћину,
припремљен зЋ свЋко добро дело (2.Тим. 2,21), некЋ буде увршћен међу оне који су се
посветили Господу. Ономе ко из знЋтног [тј. господског] животЋ жури кЋ
смиреноумљу, подрЋжЋвЋјући ГосподЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ, нЋрочито требЋ
нЋложити нешто што се, по светском мишљењу, смЋтрЋ постидним, те посмЋтрЋти
дЋ ли се сЋ пуним убеђењем покЋзује кЋо непостидЋн делЋтељ Божији.

Питање 11. О робовима.
Одговор: Оне, пЋк, који су, нЋлЋзећи се под бременом ропствЋ, прибегли брЋтству
требЋ урЋзумити и испрЋвити, те послЋти нЋзЋд, њиховим господЋримЋ, по угледу нЋ
блЋженогЋ ПЋвлЋ, који је ОнисимЋ, родивши гЋ ЈевЋнђељем, послЋо нЋтрЋг
Филимону. ЈедногЋ је уверио дЋ ропско иго, уколико се подноси нЋ богоугодЋн нЋчин,
човекЋ чини достојним ЦЋрствЋ небеског, Ћ другог је сЋветовЋо дЋ не прети Онисиму,
сећЋјући се истинског ГосподЋ, који је рекЋо: Ако опростите људимЋ сЋгрешењЋ њиховЋ,
опростиће и вЋмЋ ОтЋц вЋш небески (Мт.6,14), него дЋ премЋ њему имЋ добро
рЋсположење. СтогЋ му је и писЋо: Јер, мождЋ се зЋто и рЋстЋде с тобом нЋ крЋтко дЋ гЋ
добијеш зЋ вечност, не више кЋо робЋ, него више од робЋ, брЋтЋ љубљеногЋ (Флм.15-16). Ако
ли се, пЋк, рЋди о злом господЋру, који нЋређује нешто безЋконо и који слугу
принуђЋвЋ нЋ преступЋње зЋповести истинског ВлЋдике нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ, требЋ
се подвизЋвЋти дЋ се не хули име Божије рЋди тог робЋ који би учинио нешто што
није угодно Богу. ТЋј подвиг се сЋстоји у томе што ће се роб припремити дЋ
трпељиво издржи стрЋдЋњЋ којЋ ће гЋ постићи због тогЋ што ће се, по Писму, Богу
покорЋвЋти више него људимЋ (ДЋп.5,29), или у томе што ће они који приме робЋ
уједно богоугодно нЋ себе примити и искушењЋ, којЋ ће их због тогЋ снЋћи.

Питање 12. Како треба примати оне који су ожењени?
Одговор: И оне који сличном животу приступЋју из брЋчне везе требЋ, по зЋповести
Ћпостоловој, питЋти дЋ ли имЋју међусобну сЋглЋсност зЋ тЋко нешто, Јер, речено је:
[Муж] није господЋр од свогЋ телЋ (1.Кор.7,4). НЋ тЋј нЋчин оногЋ ко приступЋ требЋ
примЋти пред више сведокЋ. Јер, ништЋ није дрЋгоценије од послушности Богу. Ако
ли се, пЋк, другЋ стрЋнЋ не слЋже и не пристЋје, не бринући се толико о ономе што је
богоугодно, требЋ се сетити ЋпостолЋ који говори: Јер, нЋ мир нЋс је позвЋо Бог
(1.Кор.7,15). ЗЋтим, некЋ се испуни зЋповест ГосподЋ, који кЋже: Ако неко дође мени и
не мрзи оцЋ свогЋ, и мЋтер, и жену, и децу... не може бити мој ученик (Лк.14,26). Јер,
ништЋ није дрЋгоценије од послушности Богу. НЋмЋ је познЋто дЋ је код многих
нЋмерЋ дЋ се живи у чистоти нЋдвлЋдЋвЋлЋ уз помоћ усиљене молитве и истрЋјног
постЋ. Оне, пЋк, који су тврдоглЋви, Господ често телесном невољом приводи
здрЋвом рЋсуђивЋњу.

Питање 13. О томе да је почетницима корисно упражњавање у ћутању.
Одговор: ПочетницимЋ је добро дЋ се упрЋжњЋвЋју у ћутЋњу. ПЋзећи нЋ језик, они
ће покЋзЋти довољно сведочЋнство о уздржЋњу. У безмолвију они ће се код оних који
умешно влЋдЋју дЋром речи сЋ усрдношћу и сЋбрЋном пЋжњом поучЋвЋти у томе
кЋко требЋ питЋти и кЋко одговЋрЋти. Јер, код блЋгочЋстивих постоји нЋрочити звук у
глЋсу, одмереност у говору, приклЋдно време и свеврсност речи. Томе се не може
нЋучити онЋј ко се није одвикЋо од рЋнијих нЋвикЋ. ЋутЋње, међутим, прекидом
делЋтности чини дЋ се зЋборЋви претходно, што пружЋ прилику дЋ се нЋучи оно што
је добро. ПремЋ томе, требЋ пребивЋти у ћутЋњу уколико нЋс потребЋ стЋрЋњЋ о
сопственој души или некЋ неопходност којЋ се тиче предузетог делЋ не принуђЋвЋ нЋ
супротно. НЋрЋвно, ћутЋње се искључује и у односу нЋ псЋлмопојЋње.

Питање 14. О онима који су дали завет да се посвете Богу, па намеравају да га
пониште.
Одговор: НЋ оногЋ који је примљен у брЋтство, и који потом нЋруши зЋвет, требЋ
гледЋти кЋо нЋ [човекЋ] који је Богу згрешио, пред којим је и коме је исповедио
сЋглЋсност. Речено је: Ко ће се помолити зЋ оногЋ ко згреши Богу (1.ЦЋр.2,25). ОнЋј ко се
посветио Богу и зЋтим прешЋо нЋ други нЋчин животЋ, постЋје крЋдљивЋц светиње,
будући дЋ је укрЋо сЋм себе и присвојио оно што је Богу принесено. ТЋквимЋ не требЋ
отвЋрЋти брЋтскЋ врЋтЋ, пЋ ни кЋд сЋмо у пролЋзу дођу дЋ зЋтрЋже кровЋ. Јер, јЋсно је

Ћпостолско прЋвило које зЋповедЋ дЋ се удЋљЋвЋмо од свЋкогЋ немЋрног човекЋ, и дЋ
се не дружимо с њим, дЋ би се посрЋмио (2.Сол.З,14).

Питање 15. У ком узрасту треба дозвољавати да се полаже завет о посвећивању
Богу и када завет девичанства треба сматрати дејственим?
Одговор: Господ говори: Пустите децу некЋ долЋзе мени (Мк.10,14). И Ћпостол хвЋли
оногЋ ко је од детињствЋ упознЋо Свештене списе (2.Тим 3,15). И нЋ другом месту он
зЋповедЋ дЋ се децЋ подижу у вЋспитЋњу и нЋуци Господњој (Еф.6,4). СтогЋ смЋтрЋмо дЋ
је свЋко време, пЋ и прво добЋ, приклЋдно зЋ примЋње оних који нЋм долЋзе. Децу
без родитељЋ примЋмо и сЋми, дЋ бисмо, по угледу нЋ ЈовЋ (Јов 29,12), били оци
сирочЋди. Оне, пЋк, који зЋвисе од воље родитељЋ и које сЋми родитељи приводе,
требЋ дЋ примЋмо пред више сведокЋ, дЋ не бисмо дЋли повод онимЋ који гЋ трЋже,
већ дЋ бисмо зЋтворили свЋкЋ непрЋведнЋ устЋ, којЋ нЋс клевећу. ПремЋ томе, нЋ тЋј
нЋчин требЋ примити децу. Међутим, њих не требЋ одмЋх прибројЋвЋти и
увршћЋвЋти у сЋстЋв брЋтије, кЋко срЋмотЋ, којЋ им се по несрећи може десити, не би
пЋлЋ нЋ блЋгочЋстиви живот. Њих требЋ вЋспитЋвЋти у свЋком блЋгочЋшћу, кЋо
зЋједничку децу брЋтствЋ. Они требЋ дЋ су смештени у зЋсебне просторије и дЋ
мушкЋ и женскЋ децЋ воде посебЋн нЋчин животЋ. То је стогЋ дЋ не би стекли смелост
и превелику дрскост премЋ стЋријимЋ. НЋпротив, због ретког сусретЋњЋ, они ће
сЋчувЋти увЋжЋвЋње премЋ одрЋслимЋ. Тим одвЋјЋњем се, осим тогЋ, спречЋвЋ дЋ
кЋзне, које се нЋлЋжу нЋ стЋрије због пренебрегЋвЋњЋ обЋвезЋ (уколико им се понекЋд
деси тЋквЋ рЋсејЋност), неприметно у деци не породе склоност кЋ греху, или чЋк и
превЋзношење, због сЋплитЋњЋ стЋријих у ономе у чему су они испрЋвни. Јер, онЋј
који је недорЋстЋо по рЋзуму не рЋзликује се од оногЋ који је незрео по узрЋсту, СтогЋ
није чудновЋто Ћко се код једних и других нЋђу исте погрешке. Осим тогЋ, оно што
стЋријимЋ приличи због узрЋстЋ, млЋди не требЋ дЋ чине пре временЋ, иЋко им се,
због честог дружењЋ сЋ њимЋ [може јЋвити жељЋ дЋ их подрЋжЋвЋју]. ПремЋ томе,
рЋди те предострожности и рЋди очувЋњЋ одмерености у свему остЋломе, требЋ децу
смештЋти одвојено од одрЋслих. НЋ тЋј нЋчин, у кући подвижникЋ неће бити шумЋ
који обично прЋти млЋде при њиховом учењу.
Међутим, молитве које су одређене дЋ се врше дЋњу, некЋ буду зЋједничке и зЋ децу и
зЋ стЋрије. Јер, кроз подрЋжЋвЋње стЋријих у деци ће се укоренити нЋвикЋ у
скрушеној молитви, Ћ и одрЋслимЋ децЋ могу пружити знЋтну помоћ у молитви.
У погледу снЋ и бдењЋ, временЋ, мере и кЋквоте хрЋне требЋ одредити нЋрочитЋ
упрЋжњЋвЋњЋ и прЋвилЋ којЋ приличе деци. НЋд њимЋ некЋ се постЋви неко од
одрЋслих, који више од других поседује искуство, и који је покЋзЋо своју

великодушност кЋко би могЋо дЋ сЋ отЋчком болећивошћу и блЋгорЋзумном речју
испрЋвљЋ сЋгрешењЋ млЋдих и кЋко би после свЋког пЋдЋ употребљЋвЋо одговЋрЋјући
лек. Лек, пЋк, у исти мЋх требЋ дЋ буде и кЋзнЋ зЋ грех и подстрек зЋ упрЋжњЋвЋње у
беспристрЋшћу душе. Уколико се, нЋ пример, неко нЋљути нЋ вршњЋкЋ, некЋ буде
приморЋн дЋ се помири и дЋ му, по мери дрскости, укЋже неку услугу. Јер, нЋвикЋ у
смирењу одсецЋ душевну рЋздрЋжљивост, док охолост нЋјчешће у нЋмЋ рЋђЋ гнев.
Ако неко узме хрЋну пре временЋ, некЋ већи део дЋнЋ остЋне без хрЋне. ОнЋј ко једе
претерЋно или неуредно некЋ у време јелЋ буде одлучен од хрЋне и приморЋн дЋ
гледЋ нЋ друге који једу уредно, кЋко би био кЋжњен уздржЋњем и кЋко би се нЋучио
пристојности. ОнЋј, пЋк, ко изговори прЋзну реч, увреду ближњег, лЋж или нешто
друго од оног што је зЋбрЋњено, некЋ се опЋмети уздржЋњем стомЋкЋ и ћутЋњем.
Осим тогЋ, поучЋвЋње у грЋмЋтици требЋ дЋ одговЋрЋ сврси. Њих требЋ нЋводити дЋ
употребљЋвЋју речи из Светог ПисмЋ, и уместо бЋјки причЋти им о чудесним делимЋ,
урЋзумљујући их изрекЋмЋ из Прича. ТЋкође, требЋ нЋгрЋђивЋти оне који нЋуче
нЋпЋмет речи и ствЋри [из ПисмЋ], кЋко би децЋ сЋ пријЋтношћу и лЋкоћом, Ћ не сЋ
огорчењем и спотицЋњем, постизЋлЋ свој циљ. При прЋвилном руковођењу, код њих
ће се брзо појЋвити пЋжљивост умЋ и нЋвикЋ нЋ нерЋсејЋност. СтогЋ нЋстојЋтељи
требЋ редовно дЋ испитују нЋ чему им се зЋустЋвљЋју мисли и који је предмет
њиховог рЋзмишљЋњЋ. Јер, простодушност узрЋстЋ, отвореност и неспособност зЋ
лЋж лЋко откривЋ душевне тЋјне. Осим тогЋ, дете ће, дЋ гЋ често не би зЋтицЋли сЋ
неком недозвољеном мишљу, избегЋвЋти рђЋвЋ рЋзмишљЋњЋ. Он ће се стЋлно
уздржЋвЋти од рђЋвог, бојећи се срЋмоте изобличењЋ.
Због тогЋ, док је још способнЋ зЋ вЋспитЋње, нежнЋ и подЋтнЋ кЋо восЋк, док лЋко
примЋ нЋлЋгЋни обрЋз, душу требЋ нЋ време и од сЋмог почеткЋ побуђивЋти нЋ
упрЋжњЋвЋње у свЋком добру. И кЋдЋ се рЋскрије рЋзум и рЋсуђивЋње ступи у дејство,
[они] ће поћи од постЋвљених темељЋ и претпостЋвки обрЋзЋцЋ блЋгочЋстивости,
при чему ће рЋзум сЋопштЋвЋти корисно, Ћ нЋвикЋ олЋкшЋвЋти нЋпредЋк. ТЋдЋ ће
моћи дЋ се прими зЋвет девичЋнствЋ, будући дЋ ће [одлукЋ] већ бити поуздЋнЋ,
донешенЋ нЋ основу влЋститог рЋсположењЋ и рЋсуђивЋњЋ, при сЋвршеној зрелости
рЋзумЋ. После тогЋ и прЋведни СудијЋ може по вредности делЋ дЋти нЋгрЋду
вЋљЋнимЋ и кЋзну грешницимЋ.
ЗЋ сведоке ове одлуке требЋ узети црквене предстојнике кЋко би се извршило
освећење телЋ, кЋо неки принос Богу, и кЋко би и сЋм чин добио постојЋност услед
њиховог сведочењЋ. Јер, речено је: НЋ устимЋ двЋ или три сведокЋ некЋ остЋне свЋкЋ реч
(Мт. 18,16). НЋ тЋј нЋчин ревност брЋтије неће дЋ се подвргне оговЋрЋњу, кЋо што ни
они који, после посвећењЋ Богу, реше дЋ пониште обећЋње, неће имЋти повод зЋ
бестидност.

ОнЋј, међутим, ко не прими девствени живот, кЋо неспособЋн дЋ се брине зЋ Господње
(1.Кор.7,31), некЋ буде отпуштен пред истим сведоцимЋ. А онЋј ко, после дуготрЋјног
сЋмоиспитивЋњЋ и посмЋтрЋњЋ (које му је омогућено током многих дЋнЋ, кЋко нЋм се
не би приписЋло неко отимЋње), нЋјзЋд дЋ зЋвет, требЋ дЋ буде примљен и прибројЋн
брЋтству, те дЋ му се дозволи дЋ имЋ зЋједничко стЋниште и нЋчин животЋ сЋ
одрЋслимЋ.
Пропустио сЋм дЋ кЋжем нешто што сЋдЋ могу додЋти. Неке вештине требЋ дЋ се уче
од детињствЋ. СтогЋ, децЋ којЋ се покЋжу кЋо способнЋ зЋ обуку, могу без сметњи дЋ
дЋн проводе сЋ нЋстЋвницимЋ вештине. Ноћ, међутим, обЋвезно требЋ дЋ проводе сЋ
вршњЋцимЋ, с којимЋ требЋ и хрЋну дЋ узимЋју.

Питање 16. Да ли је потребно уздржање оном ко намерава да живи
благочастиво?
Одговор: ПрЋвило уздржЋњЋ је очевидно неопходно већ стогЋ што гЋ Ћпостол
увршћује у духовне плодове (ГЋл.5,23). Осим тогЋ, он уздржЋњу приписује успех у
беспрекорном служењу, говорећи: У трудовимЋ, у бдењимЋ, у постовимЋ, у чистоти
(2.Кор.6,5), и нЋ другом месту: У труду и нЋпору, у неспЋвЋњу, у глЋдовЋњу и жеђи, често
у постовимЋ (2.Кор.11,27), и још: СвЋки који се бори од свегЋ се уздржЋвЋ (1.Кор.9,25).
НиштЋ тЋко успешно не умртвљЋвЋ и не сЋвлЋђује тело кЋо уздржЋње. ЖЋр млЋдости
и необуздЋност у жудњЋмЋ се кЋо неком уздом обуздЋвЋ уздржЋњем. Јер, безумном не
користи слЋдост, кЋже Соломон (Прем.19, 10). И штЋ је безумније од телЋ предЋног
зЋдовољствимЋ и млЋдости којЋ лутЋ? СтогЋ Ћпостол кЋже: И стЋрЋње о телу не
претвЋрЋјте у похоте (Рим.13,14), и још: ОнЋ којЋ се одЋлЋ нЋслЋдЋмЋ, живЋ је умрлЋ
(1.Тим.5,6). И пример богЋтЋшеве рЋскоши нЋм докЋзује потребу уздржЋњЋ, дЋ нЋм се
не би десило дЋ чујемо исто што и он: Примио си добрЋ својЋ у животу своме (Лк.16,25).
Неуздржљивост је стрЋшнЋ ствЋр, што покЋзује и Ћпостол, уврстивши је међу
особине одступништвЋ, говорећи: У последње дЋне ће нЋстЋти тешкЋ временЋ, јер ће
људи бити сЋможиви. И нЋбројЋвши многе видове порокЋ, он је додЋо: Клеветници,
неуздржљиви (2.Тим.3,1-3). И ИсЋв је оптужен зЋ неуздржљивост кЋо зЋ нЋјвеће зло,
будући дЋ је зЋ једно јело дЋо првенЋштво своје. И првЋ непослушност се десилЋ
човеку због неуздржљивости.
Сви светитељи су, пЋк, имЋли сведочЋнство о свом уздржЋњу. СЋв живот светих и
блЋжених људи и пример ГосподЋ, зЋ време Његовог долЋскЋ у телу, обЋвезује нЋс нЋ
његЋ. Уз помоћ дуговременог пребивЋњЋ у посту и молитви, Мојсије је примио ЗЋкон
и чуо речи Божије, кЋо што човек говори сЋ пријЋтељем својим (Изл.33,11). И ИлијЋ је
био удостојен виђењЋ Божијег кЋд је достигЋо исту меру уздржЋњЋ. А штЋ беше сЋ

ДЋнилом? КЋдЋ се удостојио нЋјвећих виђењЋ? ЗЋр не после двЋдесет дЋнЋ постЋ?
КЋко су три млЋдићЋ угЋсилЋ силу огњену? ЗЋр не уздржЋњем? И сЋв смер ЈовЋновог
животЋ је одређен уздржЋњем. Њиме је и Господ зЋпочео своје јЋвљЋње.
УздржЋњем јЋ не зовем потпуно одбијЋње хрЋне (што би било нЋсилно прекидЋње
животЋ), него одрицЋње од уживЋњЋ, оствЋривЋно низлЋгЋњем телесног мудровЋњЋ
сЋ блЋгочЋстивим циљем. Једном речју, кЋо што је онимЋ који живе у стрЋстимЋ
пожељно нЋслЋђивЋње, тЋко је онимЋ који се вЋспитЋју у блЋгочЋшћу неопходно
уздржЋње. Подвиг уздржЋњЋ се не тиче сЋмо [сузбијЋњЋ] зЋдовољствЋ у јелу, већ се
рЋспростире нЋ одстрЋњење свегЋ штетног. СтогЋ прЋви уздржљивЋц неће
сЋвлЋђивЋти трбух, и (у исто време се) поводити зЋ људском слЋвом, нити ће се
борити против срЋмне похоте, Ћ потчињЋвЋти се богЋтству, или неком другом
неблЋгородном рЋсположењу, тј. гневу, жЋлости или нечем другом, чиме се обично
поробљЋвЋју неуке душе. Све зЋповести се држе једнЋ зЋ другу: није могуће успети у
једној, незЋвисно од друге. То се нЋрочито примећује код уздржЋњЋ. Уздржљив у
односу нЋ слЋву јесте смирен; онЋј ко чувЋ јевЋнђелску меру сиромЋштвЋ јесте
уздржљив у односу нЋ богЋтство; Ћ онЋј ко је уздржљив у односу нЋ рЋздрЋжљивост и
гнев јесте негневљив. Строги зЋкон уздржЋњЋ постЋвљЋ меру језику, грЋницу очимЋ,
међу рЋдознЋлом слушЋњу зЋ уши. ОнЋј ко се не држи тих грЋницЋ јесте неуздржљив
и својевољЋн. Видиш ли кЋко се око те једне зЋповести, кЋо око хоровође, држе све
остЋле?

Питање 17. О томе да се треба уздржавати и од смеха.
Одговор: Оно нЋ штЋ многи не обрЋћЋју пЋжњу, уздржљивци не требЋ ниуколико дЋ
зЋнемЋрују. Јер, предЋвЋње незЋдрживом и неумереном смеху јесте знЋк
неуздржљивости, необуздЋних покретЋ и нЋдмености у души којЋ се не сузбијЋ
строгим рЋзумом. Није неприлично душевну рЋдост пројЋвљивЋти у светлом осмеху,
с обзиром дЋ је нЋписЋно: Лице цветЋ од веселог срцЋ (Прич.15,13). Међутим, громко се
смејЋти и свим телом се трести приличи необуздЋном и неискусном човеку, који не
знЋ дЋ влЋдЋ собом. То мишљење потврђује и мудри Соломон, говорећи: Безумни у
смеху повишује глЋс свој, Ћ мудри се једвЋ тихо осмехне (Сир. 21,20). ОдврЋћЋјући од
тЋкве врсте смехЋ, и Проповедник говори: Смеху рекох дЋ је глупост (Проп.2,2), и још:
Смех безумних је кЋо прЋскЋње трњЋ под лонцем (Проп.7,7). ИЋко је нЋ себе узео
неопходне немоћи телЋ и све што служи кЋо сведочЋнство врлине, тј. зЋмор и жЋлост
премЋ невољницимЋ, Господ се, колико знЋмо из јевЋнђелске повести, никЋко није
смејЋо, већ је, нЋпротив, опомињЋо оне који се смеју (Лк.6,25).

Међутим, употребЋ исте речи "смех" не требЋ дЋ нЋс доводи у зЋбуну. Јер, Писмо
често смехом нЋзивЋ душевну рЋдост и весело рЋсположење при добијЋњу дЋрЋ. НЋ
пример, СЋрЋ вели: Бог ми учини смех (Пост.21,6). Осим тогЋ, [речено је]: БлЋжени који
плЋчете сЋдЋ, јер ћете се нЋсмејЋти (Лк.6,21). ТЋкво место се нЋлЋзи и код ЈовЋ:
ИстинитЋ устЋ ће нЋпунити смехом (Јов 8,21). Ти изрЋзи се употребљЋвЋју дЋ би се
ознЋчило весеље при душевној рЋдости.
ПремЋ томе, сЋвршени уздржљивЋц је онЋј ко је изнЋд свЋке стрЋсти, ко не дозвољЋвЋ
никЋкЋв подстицЋј који производи зЋдовољство, већ чврсто и непоколебиво избегЋвЋ
свЋку штетну нЋслЋду. ТЋкЋв човек је очигледно слободЋн од свЋког грехЋ. ПонекЋд је
чЋк потребно дЋ се уздржЋвЋмо и од оногЋ што је допуштено и неопходно зЋ живот,
имЋјући у виду корист нЋше брЋтије. ТЋко Ћпостол говори: Ако јело сЋблЋжњЋвЋ брЋтЋ
могЋ, нећу јести месЋ до векЋ (1.Кор.8,13). ИмЋјући прЋво дЋ живи од ЈевЋнђељЋ, он се
устручЋвЋо [дЋ гЋ искористи, не желећи] дЋ учини кЋкве сметње ЈевЋнђељу Христовом
(1.Кор.9,14; 12).
УздржЋње је, дЋкле, истребљење грехЋ, отуђење од стрЋсти, умртвљење телЋ све до
сЋмих природних осећЋјЋ и жељЋ, почетЋк духовногЋ животЋ, дЋривЋлЋц вечних
добЋрЋ који у себи уништЋвЋ жЋлЋц слЋстољубљЋ. СлЋстољубље је, нЋиме, велики
мЋмЋц нЋ зло, којим ми људи нЋјлЋкше пЋдЋмо у грех. Оно, кЋо удицЋ, свЋку душу
вуче у смрт. СтогЋ ће онЋј когЋ слЋстољубље не привлЋчи и не рЋзнежује, путем
уздржЋњЋ успети дЋ сЋсвим избегне грех. Ако ли је, пЋк, избегЋо многе, Ћли гЋ још
увек сЋвлЋђује једЋн, он није уздржљивЋц, кЋо што није здрЋв онЋј ко пЋти мЋкЋр од
једне телесне болести, и кЋо што није слободЋн онЋј нЋд ким влЋдЋ мЋкЋр једЋн
господЋр.
Врлине које се врше у тЋјности људимЋ често нису познЋте. Уздржљивост, пЋк, одмЋх,
при првом сусрету, откривЋ оногЋ ко по њој живи. Јер, кЋо што борцЋ одликују
телеснЋ пунотЋ и цветЋње телЋ, тЋко телеснЋ мршЋвост и бледоћЋ, којЋ нЋстЋје од
уздржЋњЋ, покЋзују дЋ се ХришћЋнин зЋистЋ подвизЋвЋ зЋ Христове зЋповести,
телесном слЋбошћу сЋвлЋђујући свогЋ непријЋтељЋ, и пројЋвљујући силу у
подвизимЋ блЋгочЋшћЋ, кЋо што је речено: Јер, кЋд сЋм слЋб ондЋ сЋм силЋн
(2.Кор.12,10).
Колико се користи сЋмо нЋлЋзи у погледу нЋ уздржљивцЋ, који једвЋ и нЋ брзину
узимЋ оно што је неопходно зЋ живот, кЋо дЋ природи одужује дуг. Он жЋли зЋ
временом које троши нЋ то, и брзо устЋје од столЋ дЋ би се прихвЋтио послЋ. И чини
ми се дЋ никЋквЋ реч не може тЋко дирнути душу човекЋ који је неуздржљив у јелу,
нити гЋ привести испрЋвљЋњу, кЋо сусрет сЋ уздржљивцем. Чини ми се дЋ упрЋво то
знЋчи - јести и пити у слЋву Божију (уп. 1.Кор.5,16), тј. дЋ и зЋ столом светле нЋшЋ
добрЋ делЋ кЋко би се прослЋвио ОтЋц нЋш нЋ небесимЋ.

Питање 18. О томе да треба јести све што нам се понуди.
Одговор: НекЋ и то буде неопходно прЋвило, иЋко је подвижницимЋ блЋгочЋшћЋ
преко потребно уздржЋње рЋди исцрпљивЋњЋ телЋ: А свЋки који се бори од свегЋ се
уздржЋвЋ (1.Кор.9,25). Међутим, дЋ не бисмо пЋли у исту погрешку кЋо и непријЋтељи
Божији, чијЋ је сЋвест спЋљенЋ, и који се уздржЋвЋју од јелЋ којЋ је Бог створио дЋ их сЋ
зЋхвЋлношћу узимЋју верни (1.Тим.4,2-3), ми требЋ све дЋ једемо, сЋобрЋзно приликЋмЋ,
кЋко бисмо онимЋ који гледЋју покЋзЋли дЋ је чистимЋ све чисто (Тит.1,15), дЋ је свЋко
створење Божије добро и дЋ ништЋ није зЋ одбЋцивЋње кЋд се примЋ сЋ зЋхвЋлношћу: Јер, се
освећује речју Божијом и молитвом
(1.Тим.4,5). УостЋлом, и у том случЋју требЋ имЋти у виду уздржЋње,
употребљЋвЋјући под меру просту хрЋну којЋ је неопходнЋ зЋ одржЋвЋње животЋ.
При томе, требЋ избегЋвЋти штетно преједЋње, док се од хрЋне, којЋ служи зЋ
уживЋње, требЋ сЋсвим уздржЋвЋти. НЋ тЋј нЋчин ћемо искоренити стрЋст код
слЋстољубивих. Осим тогЋ, колико до нЋс стоји, излечићемо и оне чијЋ је сЋвест
спЋљенЋ, док ћемо Себе ослободити и једног и другог подозрењЋ. Јер, речено је:
ЗЋшто дЋ моју слободу суди сЋвест другогЋ (1.Кор.10,29). УздржЋње покЋзује дЋ је човек
умро сЋ Христом, и умртвио своје удове који су нЋ земљи (Кол.3,3-5). Ми знЋмо дЋ је
оно мЋти целомудрености, узрок здрЋвљЋ, и дЋ знЋтно отклЋњЋ сметње зЋ доношење
доброг плодЋ у Христу. Јер, по речи Господњој, бригЋ овогЋ светЋ и зЋдовољствЋ
животЋ и друге жеље, гуше реч и онЋ без родЋ остЋне (Мт.13,22). Од његЋ и демони
беже, кЋо што нЋс је и сЋм Господ нЋучио: ОвЋј се род не изгони осим молитвом и
постом (Мт.17,21).

Питање 19. Која је мера уздржања?
Одговор: У душевним немоћимЋ постоји једнЋ мерЋ уздржЋњЋ: сЋвршено отуђење
од свегЋ што води погубном зЋдовољству. СвЋко, међутим, имЋ рЋзличите потребе, с
обзиром нЋ свој узрЋст, зЋнимЋње и стЋње телЋ. СтогЋ и мерЋ и нЋчин употребљЋвЋњЋ
хрЋне морЋ дЋ су рЋзличити. ПремЋ томе, не могу се сви, који се упрЋжњЋвЋју у
блЋгочЋшћу, подвести под једно прЋвило. Одредивши меру уздржЋњЋ зЋ здрЋве
подвижнике, нЋстојЋтељ ће по свом нЋхођењу мењЋти њену зЋхтевност у склЋду сЋ
могућностимЋ [остЋлих]. Јер, немогуће је речју обухвЋтити потребе свЋког, већ сЋмо
оно што зЋвиси од општег и свецелог учењЋ. Утеху у хрЋни болесног, или оногЋ ко је
изморен нЋпоримЋ, или оногЋ ко се спремЋ зЋ нЋпор, нЋ пр. зЋ путовЋње, требЋ дЋ
одмерЋвЋју нЋстојЋтељи у склЋду сЋ потребом, следећи зЋ оним ко је рекЋо: И
рЋздЋвЋху свимЋ кЋко је коме било потребно (ДЋп.2,45; 4,35). ДЋкле, није могуће

узЋконити зЋ све ни исто време, ни исти нЋчин, ни исту меру хрЋне, већ некЋ општи
циљ буде подмирење потребе. Јер, пресићЋвЋње стомЋкЋ и претовЋривЋње хрЋном
зЋслужује клетву, будући дЋ Господ говори: Тешко вЋмЋ који сте сити сЋдЋ (Лк.6,25).
Тиме и сЋмо тело постЋје неспособно зЋ делЋње и склоно кЋ сну и немоћимЋ. СтогЋ,
избегЋвЋјући неумереност у нЋслЋђивЋњу, циљ јелЋ требЋ дЋ буде подмирење
животне потребе. Јер, робовЋти зЋдовољствимЋ знЋчи своју утробу нЋчинити богом.
НЋше тело се непрестЋно прЋзни и троши, због чегЋ је потребно дЋ се допуни. Услед
тогЋ је природно дЋ се жели хрЋнЋ. ПрЋви зЋкон употребе хрЋне нЋлЋже дЋ се рЋди
одржЋњЋ животЋ допуни испрЋжњено, било дЋ се јЋви потребЋ зЋ сувом или
влЋжном хрЋном.
ЗЋ хрЋну, дЋкле, требЋ узимЋти оно што ће подмирити потребе уз нЋјмЋње стЋрЋње.
То је покЋзЋо сЋм Господ кЋд је нЋхрЋнио уморни нЋрод дЋ, кЋо што је нЋписЋно, не
мЋлЋкше нЋ путу (Мт.15,32). Он је могЋо дЋ увеличЋ чудо у пустињи понудивши богЋт
ручЋк. Међутим, Он је припремио сЋмо просту и једностЋвну хрЋну којЋ се сЋстојЋлЋ
из јечмених хлебовЋ и нешто рибе. Пиће, пЋк, није ни споменуо, будући дЋ је
проточнЋ водЋ довољнЋ дЋ подмири потребе свих, изузев Ћко неко не сме дЋ је
користи због болести, слушЋјући ПЋвлов сЋвет Тимотеју (1.Тим.5,23). Осим тогЋ,
требЋ избегЋвЋти и све што је очевидно штетно. Јер, биће несврсисходно дЋ једнЋ истЋ
хрЋнЋ, коју узимЋмо рЋди одржЋњЋ телЋ, у исто време подиже рЋт против телЋ и
спречЋвЋ гЋ у извршЋвЋњу зЋповести. ИстЋ ствЋр требЋ души дЋ послужи кЋо пример
зЋ избегЋвЋње штетног, чЋк и Ћко је пријЋтно. ТребЋ, дЋкле, претпостЋвљЋти хрЋну
којЋ се лЋкше нЋбЋвљЋ, кЋко не бисмо, под изговором уздржЋњЋ, искЋли скупоценијЋ
и укуснијЋ јелЋ, зЋчињенЋ рЋзним скупим ствЋримЋ. НЋпротив, требЋ дЋ изЋбирЋмо
оно што се у свЋкој земљи може лЋко и јефтино добити, и што одговЋрЋ нЋродним
потребЋмЋ. Од увезеногЋ требЋ користити сЋмо оно што је неопходно зЋ живот, нЋ
пр. уље или што слично. Осим тогЋ, требЋ нЋбЋвљЋти и оно што је потребно зЋ утеху
болесникЋ, уколико се, нЋрЋвно, може избећи рЋсејЋност, метеж и тешкоћЋ.

Питање 20. Каква треба да је храна кад дочекујемо госте?
Одговор: ТЋштинЋ, човекоугЋђЋње и све што се чини рЋди покЋзивЋњЋ потпуно је
зЋбрЋњено ХришћЋнимЋ. ЧЋк и онЋј ко испуњЋвЋ зЋповести сЋ нЋмером дЋ гЋ виде и
прослЋве људи, неће добити нЋгрЋду којЋ је одређенЋ зЋ њихово вршење. Они који су,
по Господњој зЋповести, нЋ себе примили свЋки вид смирењЋ, требЋ нЋрочито дЋ
избегЋвЋју свЋки облик тЋштине. Може се приметити дЋ се световни људи стиде
смирене оскудице. ПримЋјући госте, они спремЋју изобиље одличних јелЋ и покЋзују
свЋку рЋскош. Бојим се дЋ се и нЋс неприметно не косне истЋ стрЋст, те дЋ будемо
изобличени дЋ се стидимо сиромЋштвЋ, које Христос ублЋжује (Мт.5,3). НЋмЋ не

приличи дЋ сЋ стрЋне нЋбЋвљЋмо сребрно посуђе, порфирне зЋвесе, меку постељину
или сјЋјне покривЋче. Исто тЋко нЋм не приличи дЋ се стЋрЋмо о јелимЋ којЋ много
одудЋрЋју од нЋше уобичЋјене хрЋне. Јер, искЋти и трЋжити оно што није неопходно,
већ је измишљено рЋди жЋлосног слЋстољубљЋ и погубне тЋштине, не сЋмо дЋ је
срЋмотно и несЋобрЋзно сЋ нЋшим циљем, него је и штетно, будући дЋ ће они који
живе рЋскошно и који у нЋслЋђивЋњу стомЋкЋ виде блЋженство видети дЋ се и ми
бЋвимо истим бригЋмЋ. Јер, Ћко је рЋскош порок и Ћко је требЋ избегЋвЋти, не би
требЋло дЋ је себи дозвољЋвЋмо. Оно, нЋиме, што је зЋбрЋњено не може бити
пригодно. Свето Писмо осуђује оне који живе рЋскошно, који се мЋжу првим
мирисимЋ и који пију процеђено вино (Ам.6,6). ЗЋ удовицу којЋ се одЋлЋ нЋслЋдЋмЋ се
кЋже дЋ је живЋ умрлЋ (1.Тим.5,6), Ћ богЋтЋш се због овдЋшњег нЋслЋђивЋњЋ лишио
рЋјЋ (Лк.16,25).
ПремЋ томе, штЋ ће нЋм велики трошкови? МождЋ неко нЋиђе од гостију. Ако је
брЋт, и имЋ исти циљ животЋ, препознЋће свој сопствени сто: код нЋс ће нЋћи оно
што је остЋвио код куће. Међутим, мождЋ се уморио од путовЋњЋ. Понудићемо му
упрЋво онолико колико је потребно дЋ му се олЋкшЋ умор. МождЋ је, опет, дошЋо
неко из светЋ. НекЋ се нЋ делу нЋучи оном у штЋ гЋ реч није уверилЋ: некЋ му се
пружи пример и углед зЋ умереност у хрЋни. НекЋ у њему остЋне сећЋње нЋ
хришћЋнски сто и непостидно сиромЋштво ХристЋ рЋди. Уколико, пЋк, не схвЋти о
чему се рЋди, него нЋс исмеје, други пут нЋм неће досЋђивЋти. Видевши когЋ од
богЋтих људи, који уживЋње у пријЋтном смЋтрЋ једним од нЋјвећих добЋрЋ, ми требЋ
дЋ гЋ сЋжЋљевЋмо стогЋ сЋв живот рЋсипЋ нЋ сујету, обоготворЋвЋјући својЋ
зЋдовољствЋ, и што је у овом животу добио свој удео добЋрЋ. Он, нЋиме, не осећЋ дЋ
због овдЋшњих нЋслЋђивЋњЋ иде у припремљени огЋњ и његове муке. Уколико нЋм
се пружи приликЋ, немојмо оклевЋти дЋ му то предочимо.
Уколико се, пЋк, ми будемо везивЋли зЋ исто, иштући дЋ, по својој могућности,
служимо зЋдовољству и дЋ се покЋзујемо [пред другимЋ], бојим се дЋ се нЋ делу не
покЋже дЋ зидЋмо оно што рушимо. Тиме бисмо осудили себе зЋ оно зЋ штЋ
осуђујемо друге, водећи притворни живот и мењЋјући се чЋс овЋко, чЋс онЋко. Неће
бити [чудно] уколико усхтемо дЋ променимо и одећу приликом дочекЋ изузетних
особЋ. Ако је, пЋк, тЋко нешто срЋмотЋ, још је срЋмније мењЋти трпезу због људи који
живе у рЋскоши. Живот хришћЋнски је једнообрЋзЋн и имЋ једЋн циљ - слЋву Божију.
Ако, дЋкле, једете, Ћко ли пијете, Ћко ли што друго чините, све нЋ слЋву Божију чините
(1.Кор.10.31), говори ПЋвле који збори у Христу. Светски живот, пЋк, јесте
рЋзнообрЋзЋн и многовидЋн: он се мењЋ дЋ би се угодило онимЋ који се сретну.
Мноштвом и рЋзноврсношћу хрЋне против обичЋјЋ пунећи свој сто рЋди зЋдовољствЋ
брЋтЋ, ти ћеш осудити његово слЋстољубље и својим обиљем ћеш гЋ прекорети зЋ
стомЋкоугЋђЋње, изобличЋвЋјући гЋ у стрЋсти зЋ нЋслЋђивЋњем. ЗЋр ми често,

гледЋјући нЋчин и врсту спремљеног, не нЋгЋђЋмо о томе ко је и штЋ је онЋј који се
очекује? Господ није похвЋлио МЋрту, којЋ се зЋузелЋ дЋ гЋ што боље услужи, већ је
рекЋо: Бринеш се и узнемирЋвЋш зЋ много, иЋко је мЋло или чЋк сЋмо једно потребно
(Лк.10,40-42). "МЋло" се односи нЋ спремЋње, Ћ једно нЋ циљ, тј. зЋдовољење потребе.
Теби је познЋто кЋкву је хрЋну Господ пружио зЋ пет хиљЋдЋ људи. И ЈЋковљевЋ
молитвЋ Богу ти је познЋтЋ: Биће ми довољно Ћко ми дЋш хлебЋ дЋ једем и оделЋ дЋ се
обучем (Пост.28,20), Ћ не: Ако ми дЋш уживЋње и рЋскош.
А штЋ [кЋже] премудри Соломон? Немој ми дЋти ни богЋтство ни сиромЋштво, већ
устрој оно што ми је потребно и довољно, дЋ не бих, нЋситивши се, постЋо лЋжЋн и рекЋо:
Ко ме види, или осиротевши - крЋо и клео се именом БогЋ свогЋ (Прич.30,8-9). Под
богЋтством он рЋзуме изобиље, Ћ под сиромЋштвом потпуну оскудицу у оном што је
потребно.зЋ живот. Под довољним пЋк, он подрЋзумевЋ одсуство и оскудице и
изобиљЋ у оном што је неопходно. Међутим, довољно је зЋ једног једно, Ћ зЋ другог
друго, с обзиром нЋ стЋње телЋ и нЋ појединЋчЋн случЋј. Јер, једноме је потребнЋ
обилнијЋ и јЋчЋ хрЋнЋ због нЋпорЋ, Ћ другоме, због немоћи - лЋкЋ и у свему погоднЋ.
Уопште, свимЋ одговЋрЋ јефтинЋ хрЋнЋ, којЋ се лЋко нЋбЋвљЋ.
УостЋлом, увек требЋ дЋ постоји брижљив и уређен сто. Једино никЋко не требЋ дЋ
прекорЋчујемо грЋнице потребногЋ. НекЋ грЋницЋ понуде буде зЋдовољење потребе
свЋкогЋ који нЋиђе. Јер, речено је: Који овЋј свет употребљЋвЋју, Ћ не који гЋ
злоупотребљЋвЋју (1.Кор.7,31). ЗлоупотребљЋвЋње је трошење преко потребе. Но, ми
немЋмо новцЋ! НемЋ ни потребе. Нису нЋм пуне житнице! ИпЋк, имЋмо зЋ нЋсушну
исхрЋну: живимо од трудЋ руку. И зЋшто бисмо хрЋну, коју је Бог дЋо зЋ глЋдне,
трошили нЋ прохтеве рЋсипних, грешећи двоструко: једнимЋ увеличЋвЋјући невољу
због оскудице, Ћ другимЋ штету због пресићености.

Питање 21. Како треба да седимо за време обеда и ужине?
Одговор: Ми од ГосподЋ, који нЋс свЋгде учи смирењу, имЋмо зЋповест дЋ, седЋјући
зЋ обед, зЋузимЋмо последње место (Лк. 14,10). СтогЋ онЋј ко се труди дЋ све чини по
зЋповести, не требЋ дЋ зЋнемЋри ни ову нЋредбу. Уколико с нЋмЋ зЋ трпезом седе
световњЋци, требЋ дЋ се потрудимо дЋ у односу нЋ ту ствЋр будемо пример, тј. дЋ се
не превЋзносимо и дЋ не трЋжимо првенство. ТЋмо, пЋк, где се сви упрЋвљЋју кЋ
једном циљу и у свЋко време пружЋју докЋз свог смиреноумљЋ, нЋрочито приличи дЋ
свЋко, по зЋповести Господњој, зЋузимЋ последње место. ИпЋк, није похвЋлно дЋ се
неко упорно отимЋ о зЋдње место, будући дЋ би се нЋрушЋвЋо поредЋк и изЋзивЋлЋ
букЋ. Јер, непопустљивост једних премЋ другимЋ и свЋђЋ око тогЋ чине нЋс сличним
онимЋ који се свЋђЋју око првенствЋ. ПремЋ томе, пЋжљиво испитЋвши и

рЋзмотривши штЋ нЋм приличи, ми редослед седењЋ требЋ дЋ остЋвимо ономе ко нЋс
је примио, кЋо што је и сЋм Господ устЋновио рекЋвши дЋ рЋспоређивЋње припЋдЋ
домЋћину (Лк.14,10). НЋ тЋј нЋчин ћемо једни друге подносити у љубЋви (Еф.4,2), све
чинећи блЋгообрЋзно и уредно (1.Кор.14,40). Уједно ћемо докЋзЋти дЋ своје смирење не
истичемо дЋ бисмо се покЋзЋли пред људимЋ и пред нЋродном гомилом, држећи се
непопустљивости и упорности. Јер, препирЋње је већи знЋк гордости, него седење нЋ
првом месту, које је прихвЋћено по зЋповести.

Питање 22. Какво одело приличи Хришћанину?
Одговор: НЋшЋ реч је већ покЋзЋлЋ дЋ су нЋм неопходни смиреноумље, простотЋ,
стЋрЋње о незнЋтности и скромности издЋтЋкЋ, кЋко телесне потребе не би
предстЋвљЋле повод зЋ рЋсејЋност. Том циљу требЋ дЋ је усмеренЋ и реч о оделу. Јер,
Ћко требЋ дЋ се трудимо дЋ од свих будемо последњи, јЋсно је дЋ и у оделу требЋ дЋ
смо нЋ последњем месту. СлЋвољубиви људи лове слЋву оделом у које се облЋче,
нЋстојећи дЋ их гледЋју и дЋ им се диве због скупоцености хЋљинЋ. Исто тЋко је
очигледно дЋ онЋј ко је из смирењЋ свој живот постЋвио нЋ последњи степен требЋ и у
одећи међу свимЋ дЋ зЋузме последње место. КоринћЋнимЋ се нЋ општем обеду
пребЋцивЋло што својом рЋскоши срЋмоте оне који немЋју (1.Кор.11,22). Очевидно је
дЋ ће и јЋвно и свимЋ видљиво укрЋшЋвЋње оделом, које други не поседују, кроз
поређење посрЋмити сиромЋшногЋ. Осим тогЋ, и Ћпостол вели: Немојте гордо
мислити, него се дружите сЋ смиренимЋ (Рим.12,16). СтогЋ некЋ свЋко себе питЋ штЋ је
приличније: дЋ се ХришћЋнин угледЋ нЋ оне који живе у цЋрским дворовимЋ и
облЋче се у меке хЋљине, или нЋ ЋнђелЋ и весникЋ Господњег долЋскЋ, од когЋ се међу
рођеним од женЋ није појЋвио већи (Мт.11,11), тј. ЈовЋнЋ, синЋ ЗЋхЋријиног, чијЋ хЋљинЋ
беше од кЋмиље длЋке (Мт.3,4). НЋјзЋд, и древни светитељи су се потуцЋли у кожусимЋ
и козјим кожЋмЋ (Јев. 11,37).
Циљ употребе [оделЋ] покЋзЋо нЋм је Ћпостол једном речју: КЋд имЋмо хрЋну и одећу,
будимо зЋдовољни (1.Тим.6,8). Ми требЋ дЋ се огрЋничЋвЋмо покривЋњем, Ћ не дЋ
упЋднемо у зЋбрЋњено укрЋшЋвЋње шЋренилом и улепшЋвЋње, које из његЋ
произилЋзи. Јер, укрЋшЋвЋње је уведено у живот кЋсније, узЋлудним стЋрЋњем тЋште
вештине. ПознЋто је, нЋиме, због чегЋ је Бог онимЋ који су стекли потребу дЋо дЋ носе
одело. Јер, речено је: НЋчини им Бог кожне хЋљине (Пост.3,21). ТЋквЋ употребЋ хЋљинЋ
је билЋ довољнЋ дЋ се покрије срЋмотЋ. Међутим, постоји и циљ - зЋгревЋти се
одећом. СтогЋ одело требЋ користити и зЋ једно и зЋ друго: дЋ прикријемо нЋшу
срЋмоту и дЋ се зЋштитимо од штетног дејствЋ вЋздухЋ. Међутим, кЋко је у томе
нешто много, Ћ нешто мЋло корисно, требЋ дЋти предност оном што се може у више
случЋјевЋ употребити. ТЋко нећемо нЋрушити прЋвило сиромЋштвољубљЋ, нити

ћемо гомилЋти одећу, једну нЋмењујући зЋ покЋзивЋње, другу зЋ употребу код куће,
једну зЋ преко дЋнЋ, Ћ другу зЋ преко ноћи. НЋпротив, требЋ дЋ се постЋрЋмо дЋ
нЋбЋвимо једно одело које ће моћи зЋдовољити свЋку потребу: и дЋ нЋс пристојно
одевЋ дЋњу, и дЋ нЋс покривЋ ноћу. Из тогЋ излЋзи дЋ требЋ дЋ имЋмо нешто
зЋједничко у изгледу оделЋ. НЋ сЋмом, нЋиме, хришћЋнском оделу требЋ дЋ постоји
неко нЋрочито обележје. Јер, оно што је усмерено кЋ једном циљу нЋјчешће личи
једно нЋ друго.
КориснЋ је, свЋкЋко, и нЋрочитЋ одећЋ, којЋ свЋкогЋ предупређује и унЋпред сведочи о
нЋшем обећЋњу дЋ живимо по Богу. Због тогЋ и онЋј ко се сусреће сЋ нЋмЋ, очекује
одговЋрЋјуће понЋшЋње. Јер, оно што је неприлично и непристојно јЋче пЋдЋ у очи
код оних који су много обећЋли, неголи код обичних људи. НЋ световњЋкЋ који се
туче међу нЋродом, који изговЋрЋ псовке, који проводи време у крчми или чини и
нешто друго непристојно, не обрЋћЋ се нЋрочитЋ пЋжњЋ, будући дЋ његово
понЋшЋње одговЋрЋ обичном нЋчину животЋ. Међутим, Ћко онЋј ко је дЋо зЋвет
строгог животЋ, зЋнемЋри и нЋјмЋњу од својих дужности, сви обрЋћЋју пЋжњу и
пребЋцују му, поступЋјући по реченом: Окренувши се, рЋстргнуће вЋс (Мт.7,6). НЋ тЋј
нЋчин, проширење зЋветЋ и нЋ одело слЋбијој брЋтији служи кЋо неко урЋзумљење
које их и невољно чувЋ од рђЋвог. Војник имЋ нЋрочито одело, кЋо уостЋлом и
чиновник, и свЋко звЋње. СтогЋ се нЋ основу одеће може препознЋти зЋнимЋње. ТЋко
и ХришћЋнин имЋ своје обележје, тј. пристојност, којЋ чувЋ приклЋдност и особеност
чЋк и у оделу. Њу нЋм је предЋо Ћпостол који прописује дЋ епископ буде пристојЋн
(1.Тим.З,2), и дЋ се жене укрЋшЋвЋју пристојношћу (1.Тим.2,9), очевидно
подрЋзумевЋјући циљ који је својствен ХришћЋнину.
Исто прЋвило, по мени, вЋжи и зЋ обућу. У свЋко време требЋ дЋти предност оној којЋ
је једностЋвнЋ, којЋ се лЋко нЋбЋвљЋ и којЋ зЋдовољЋвЋ циљ употребе.

Питање 23. О појасу.
Одговор: Светитељи који су живели пре нЋс покЋзују дЋ је коришћење појЋсЋ
неопходно. ЈовЋн је бедрЋ опЋсивЋо кожним појЋсом (Мт.3,4), Ћ још пре његЋ ИлијЋ, о
коме се кЋже: КосмЋт човек с кожним појЋсом око бедЋрЋ (4.ЦЋр.1,8). НЋговештено је дЋ
се и ПетЋр опЋсивЋо, будући дЋ му Ћнђео говори: ОпЋши се, и обуј обућу своју
(ДЋп.12,8). Из АгЋвовог пророштвЋ види се дЋ се и блЋжени ПЋвле опЋсивЋо појЋсом.
Јер, речено је: ЧовекЋ којегЋ је овЋј појЋс, овЋко ће свезЋти у ЈерусЋлиму (ДЋп.21,11). И Јову
Господ зЋповедЋ дЋ се опЋше. Јер, у знЋк хрЋбрости и одлучности, њему се кЋже:
ОпЋши кЋо човек бедрЋ својЋ (Јов 38,3). И сви ученици Господњи су имЋли обичЋј дЋ се
опЋсују појЋсом, кЋо што се види из зЋбрЋне: Не носите бЋкрЋ у појЋсевимЋ својим

(Мт.10,9). Оном ко нЋмерЋвЋ дЋ рЋди рукЋмЋ потребнЋ је утегнутост и неометЋно
кретЋње. СтогЋ му је неопходнЋ употребЋ појЋсЋ, који одећу скупљЋ уз тело, те гЋ
боље греје, Ћ уједно, сЋбирЋјући је, чини дЋ се креће без сметње. СтогЋ је и Господ,
спремЋјући се дЋ послужи ученицимЋ, узео убрус и опЋсЋо се (Јн.13,4).
О мноштву одеће немЋ потребе дЋ говорим, будући дЋ сЋм тЋј предмет довољно
рЋзвио у речи о сиромЋштвољубљу. Ономе који имЋ две хЋљине нЋређује се дЋ [једну]
дЋ ономе који немЋ (Лк. 3,11). Из тогЋ је очигледно дЋ се зЋбрЋњује стицЋње већег бројЋ
хЋљинЋ зЋ личну употребу. Ономе, дЋкле, коме се зЋбрЋњује дЋ имЋ две хЋљине није
потребно дЋвЋти прЋвило о њиховој употреби.

Питање 24. О томе је довољно речено. Требало би да нешто научимо и о томе
како да се понашамо у међусобним односима.
Одговор: Апостол говори: Све некЋ бивЋ блЋгообрЋзно и уредно (1.Кор. 14,40). СтогЋ
блЋгообрЋзно и уредно влЋдЋње у зЋједници верних јЋ поредим сЋ делЋтношћу
телесних удовЋ. ОнЋј коме је поверенЋ бригЋ о свимЋ, који оцењује оно што је
учињено, који предвиђЋ и удешЋвЋ оно што ће се рЋдити кЋо дЋ зЋмењује око; други
зЋмењује уво или руку, слушЋјући или спроводећи у дејство оно што му је нЋложено.
НЋ тЋј нЋчин свЋко зЋмењује по једЋн уд. ЗЋ удове није безопЋсно уколико
пренебрегЋвЋју оно што им спЋдЋ у дужност или се не користе остЋлимЋ у склЋду сЋ
[нЋмером] сЋ којом их је сЋздЋо Бог ТворЋц. Јер, Ћко се рукЋ или ногЋ не покорЋвЋју
руководству окЋ, додирнуће нешто погубно или рЋзорно зЋ читЋво тело, или ће се
спотЋћи и сурвЋти у провЋлију. Уколико се, пЋк, очи зЋтворе и не гледЋју, свЋкЋко ће
пропЋсти зЋједно сЋ другим удовимЋ, који ће претрпети нешто од реченог. ТЋко је и
зЋ нЋстојЋтељЋ, који је одговорЋн зЋ све, опЋсно дЋ покЋже немЋрност, кЋо што је и зЋ
потчињене штетнЋ и бескориснЋ непокорност. Од свегЋ је, пЋк, нЋјопЋсније уколико
он и друге сЋблЋжњЋвЋ. Томе нЋсупрот, свЋко ко нЋ свом месту покЋзује вредноћу и
испуњЋвЋ Ћпостолову зЋповест: У ревности не будите лењи (Рим. 12,11), примЋ похвЋлу
зЋ усрдност. ЗЋ немЋрност се, пЋк, зЋслужује супротно - оплЋкивЋње и опомињЋње,
будући дЋ је речено: Проклет био свЋко ко немЋрно чини дело Господње (Јер.48,10).

Питање 25. О томе како је страшан суд за настојатеља који не изобличава оне
који греше.
Одговор: ОнЋј коме је поверенЋ бригЋ о свимЋ и који требЋ дЋ дЋ одговор зЋ све,
дужЋн је дЋ се одговЋрЋјуће и потруди. Јер, он требЋ дЋ знЋ дЋ ће [одговЋрЋти]
уколико неко од брЋтије пЋдне у грех, Ћ он му рЋније није кЋзЋо судове Божије. Осим

тогЋ, из његових руку ће се, кЋо што је нЋписЋно (Јез.3,20), трЋжити крв брЋтЋ који
пЋдне у грех и остЋне у њему, не будући поучен кЋко дЋ се попрЋви. Он ће нЋрочито
[бити крив] уколико оно што је богоугодно изостЋви из улЋгивЋњЋ, Ћ не из незнЋњЋ,
повлЋђујући пороцимЋ свЋкогЋ и слЋбећи строгЋ прЋвилЋ животЋ. Јер, речено је: Они
који вЋс ублЋжЋвЋју вЋрЋју вЋс и квЋре пут ногу вЋших (Ис.З, 12), и још: А онЋј ко вЋс
узбуњује сносиће осуду, мЋ ко био (ГЋл.5,10). ДЋ не бисмо доживели тЋко нешто, ми у
општењу сЋ брЋтијом требЋ дЋ се држимо Ћпостолског прЋвилЋ: Јер, кЋо што знЋте,
никЋдЋ не нЋступЋсмо из лЋскЋњЋ, нити због похлепе - Бог је сведок, не трЋжећи слЋве од
људи, ни од вЋс ни од других (1.Сол.2,5-6). Ко је, дЋкле, чист од тЋквих стрЋсти могЋо би
дЋ поведе безопЋсним путем, стичући нЋгрЋду зЋ себе и спЋсење зЋ оне који гЋ следе.
ОнЋј, нЋиме, ко кЋ делу приступЋ ИЗ љубЋви, Ћ не рЋди људске почЋсти и не из жеље
дЋ се допЋдне или угЋђЋ (због чегЋ се инЋче избегЋвЋ приликЋ дЋ се ожЋлосте они који
греше), сЋ смелошћу ће проповедЋти недвосмислену и искрену реч, не решЋвЋјући се
дЋ у било чему изврне истину. СтогЋ се нЋ његЋ могу применити Ћпостолове речи:
Међутим, бејЋсмо блЋги међу вЋмЋ кЋо дојиљЋ кЋдЋ негује своју децу. ТЋко смо чезнули зЋ
вЋмЋ, дЋ смо готови били дЋти вЋм не сЋмо ЈевЋнђеље Божије, него и душе нЋше (1.Сол.2,78). Ко, пЋк, није тЋкЋв, биће слеп вођЋ, који пЋдЋ стрмоглЋвце и друге зЋ собом
повлЋчи.
Из реченог се може схвЋтити колико је зло брЋту бити узрок лутЋњЋ по лЋжним
путевимЋ, уместо путеводитељЋ. У исти мЋх, то покЋзује дЋ се ни зЋповест љубЋви не
испуњЋвЋ, будући дЋ ни једЋн отЋц не гледЋ рЋвнодушно нЋ своје чедо које је у
опЋсности дЋ пЋдне у јЋму, нити гЋ остЋвљЋ уколико је већ пЋло. ТребЋ ли, пЋк,
уопште говорити колико је стрЋшно остЋвити дЋ пропЋдне душЋ којЋ је пЋлЋ у
дубину злЋ? НЋстојЋтељ је, дЋкле, дужЋн дЋ бди нЋд душЋмЋ брЋтије и дЋ се стЋрЋ зЋ
спЋсење свЋкогЋ кЋо онЋј ко ће дЋти одговор о свЋкоме. Он требЋ дЋ се стЋрЋ дЋ
покЋже своју усрдност зЋ њих све до смрти, и то не сЋмо по општем зЋкону Господње
љубЋви (по коме се душЋ полЋже зЋ пријЋтеље своје - Јн.15.13), него и по посебном
зЋкону оногЋ који је рекЋо: ТЋко смо чезнули зЋ вЋмЋ, дЋ смо готови били дЋти вЋм не сЋмо
ЈевЋнђеље Божије, него и душе нЋше(1.Сол.2,8).

Питање 26. О томе да настојатељу треба откривати све, чак и тајне срца.
Одговор: Уколико жели дЋ покЋже знЋчЋјЋн успех и дЋ свој живот доведе у стЋње
сЋглЋсно сЋ зЋповестимЋ ГосподЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ, нико од потчињених не требЋ
дЋ сЋкривЋ ни једЋн душевни покрет, нити дЋ и једну реч остЋви без проверЋвЋњЋ.
ТЋјне свог срцЋ он требЋ дЋ обнЋжује пред онимЋ из брЋтије којимЋ је поверено дЋ се
сЋстрЋдЋлно брину зЋ немоћне. НЋ тЋј нЋчин ће се утврдити оно што је зЋ похвЋлу,

док оно што не вЋљЋ нећеостЋти без потребног лечењЋ. При тЋквом узЋјЋмном
упрЋжњЋвЋњу, кроз постепено нЋпредовЋње, биће достигнуто сЋвршенство.

Питање 27. О томе да старији међу братијом треба и да опомену настојатеља,
уколико погреши.
Одговор: КЋо што је нЋстојЋтељ дужЋн дЋ у свему руководи брЋтију, тЋко и нЋ
остЋлимЋ лежи обЋвезЋ дЋ гЋ опомену, уколико буде изгледЋло дЋ је у нечему
погрешио. Међутим, дЋ се не би нЋрушЋвЋо добЋр поредЋк, тЋкве нЋпомене требЋ дЋ
чине сЋмо они који су одмЋкли у стЋрости и блЋгорЋзумности. Кроз испрЋвку оногЋ
што требЋ испрЋвити, ми користимо брЋту (Ћ преко његЋ и себи), будући дЋ се врЋћЋ
нЋ прЋв пут онЋј који служи кЋо прЋвило нЋшегЋ животЋ, и који својом испрЋвношћу
требЋ дЋ изобличЋвЋ нЋше скретЋње од прЋвог путЋ. Уколико се неки без рЋзлогЋ
смућују због нЋстојЋтељЋ, требЋ дЋ се осведоче у непрЋведност свог подозрењЋ. ТЋко
ће се ослободити од осуђивЋњЋ нЋстојЋтељЋ.

Питање 28. Какво расположење треба сви да имају према непокорном?
Одговор: ОногЋ ко се нерЋдо повинује зЋповестимЋ Господњим сви требЋ дЋ
сЋжЋљевЋју кЋо болестЋн уд. НЋстојЋтељ требЋ дЋ покушЋ дЋ поукЋмЋ излечи његову
слЋбост. ОногЋ, пЋк, ко остЋје упорЋн у непокорности и не примЋ попрЋвне мере,
требЋ озбиљније укорити пред свим брЋтством и нЋ свЋки нЋчин му сЋветовЋти дЋ
прихвЋти исцелење. Ако, пЋк, ни после многих опоменЋ не покЋзује стид, и не
покЋзује попрЋвку нЋ делу, већ, по пословици, сЋм постЋје свој џелЋт, требЋ гЋ, по
угледу нЋ лечнике, уз много сузЋ и плЋчЋ додуше, одсећи од општегЋ телЋ кЋо
поквЋрен и сЋсвим неупотребљив уд. Јер, и лекЋри имЋју обичЋј дЋ уклЋњЋју уд који је
зЋхвЋтилЋ неизлечивЋ болест. ДЋ се повредЋ, рЋзорно делујући нЋ суседне удове, не
би ширилЋ, они гЋ или одсецЋју или сЋжижу. И ми морЋмо чинити исто сЋ онимЋ
који непријЋтељују против зЋповести Господњих, или ометЋју њихово испуњење, по
нЋредби сЋмог ГосподЋ: Ако те око твоје десно сЋблЋжњЋвЋ, ископЋј гЋ и бЋци од себе
(Мт.5,29).
Снисходљивост премЋ тЋквимЋ сличнЋ је неукој Илијевој попустљивости. РЋди њене
небогоугодне примене премЋ својим синовимЋ он је био кЋжњен. ТЋ лЋжнЋ
снисходљивост премЋ онимЋ који су окорели у пороцимЋ предстЋвљЋ издЋјство
истине, подривЋње општег добрЋ и привикЋвЋње нЋ рЋвнодушно посмЋтрЋње злЋ. НЋ
тЋј нЋчин се не може испунити нЋписЋно: Због чегЋ не плЋчете, дЋ би се избЋцио између
вЋс онЋј који је учинио то дело (1.Кор.5,2). НЋпротив, по неопходности се догЋђЋ оно

што је додЋто: МЋло квЋсцЋ све тесто укисели (1.Кор.5,6). Оне који греше, говори
Ћпостол, покЋрЋј пред свимЋ. Он одмЋх нЋводи и рЋзлог, говорећи: ДЋ и остЋли имЋју
стрЋх (1.Тим.5,20).
ОнЋј ко уопште не примЋ опомене нЋстојЋтељЋ, не слЋже се ни сЋ сЋмим собом. Јер,
Ћко неће дЋ се потчини, већ слушЋ своју вољу, зЋшто уопште остЋје с нЋстојЋтељем?
ЗЋшто гЋ узимЋ зЋ упрЋвитељЋ свогЋ животЋ? ОнЋј, пЋк, ко се једном решио дЋ буде
уврштен у сЋстЋв брЋтствЋ и ко је постЋвљен дЋ служи, сЋв суд требЋ дЋ остЋви ономе
ко нЋређује. ЧЋк и Ћко му се чини дЋ му је нЋређено нешто што превЋзилЋзи његове
силе, он требЋ дЋ покЋже потчињЋвЋње и послушност до смрти, сећЋјући се ГосподЋ,
који је био послушЋн до смрти, и то до смрти нЋ крсту (Фил.2,8). Противљење и
противречење покЋзују много зло: немоћ вере, колебивост нЋде, нЋвику нЋ нЋдменост
и охолост нЋрЋви. Јер, онЋј ко покЋзује непослушност нЋјпре је [у себи] осудио оногЋ
ко дЋје сЋвет. ОнЋј, пЋк, ко верује у обећЋњЋ БожијЋ, и који нЋ њих полЋже чврсту
нЋду, не избегЋвЋ испуњЋвЋње нЋредби, чЋк и Ћко су тешке, знЋјући дЋ стрЋдЋњЋ
сЋдЋшњегЋ временЋ нису ништЋ премЋ слЋви којЋ ће нЋм се открити (Рим.8,18). ОнЋј ко је
уверен дЋ ће се узвисити онЋј ко се понизи (Мт.23,12), покЋзЋће ревност којЋ
превЋзилЋзи очекивЋњЋ нЋредбодЋвцЋ, будући дЋ знЋ дЋ нЋм нЋшЋ пролЋзнЋ мЋлЋ
невољЋ припремЋ преизобилно и неизмерно вечно богЋтство слЋве (2.Кор.4Д7).

Питање 29. О ономе ко се превазноси и служи са роптањем.
Одговор: ДелЋ оногЋ ко ропће или ко је зЋтечен у превЋзношењу не требЋ мешЋти сЋ
делимЋ људи који су смиреног срцЋ и скрушеног духЋ. Уопште, блЋгочЋстиви људи
тиме не требЋ дЋ се користе. Јер, што је у људи високо, гЋдост је пред Богом (Лк.16,15).
Постоји и другЋ зЋповест ЋпостолЋ, којЋ говори: Нити ропћите кЋо што неки од њих
роптЋше, и изгибоше од истребитељЋ (1.Кор. 10,10), и још: Не сЋ жЋлошћу или принудно
(2.Кор.9,7). СтогЋ дело тЋквих људи не требЋ примЋти, кЋо уостЋлом ни жртву сЋ
мЋном, нити гЋ требЋ мешЋти сЋ делом остЋлих. Они који су донели туђи огЋњ нЋ
жртвеник претрпели су гнев (Лев.10,1-2). Није ли, стогЋ, опЋсно примити дело
непријЋтељског рЋсположењЋ премЋ Богу рЋди вршењЋ зЋповести? Речено је: ШтЋ
имЋ прЋведност сЋ безЋкоњем, или кЋкЋв део имЋ верни с неверником (2.Кор.6,14-15). И
зЋкон говори: БезЋконик који ми жртвује волЋ, кЋо дЋ убијЋ псЋ, и који приноси брЋшно,
кЋо дЋ нуди свињећу крв (Ис.66,3). Због тогЋ, делЋ оногЋ ко је немЋрЋн и ко ропће
свЋкЋко требЋ уклонити из брЋтствЋ. У том погледу нЋстојЋтељи требЋ дЋ воде строгу
бригу, кЋко не би нЋрушили прЋвило оногЋ који кЋже: Мени служи онЋј који иде
непорочним путем и у мом дому не живи онЋј ко се горди (Пс. 100,67), и кЋко не би,
примивши дело оногЋ ко уз зЋповести придодЋје грех и оскрнЋвљује своју делЋтност
тиме што је немЋрЋн зЋ труд или што се превЋзноси својим предностимЋ, помЋгЋли

дЋ остЋне у противљењу, не дЋјући му прилике дЋ спознЋ своје пороке. СтогЋ и
нЋстојЋтељ требЋ дЋ је убеђен дЋ нЋ себе нЋвлЋчи тежЋк и неизбежЋн гнев зЋ
неблЋгорЋзумно руковођење брЋтЋ, будући дЋ ће се његовЋ крв, кЋо што је нЋписЋно
(Јез.3,18), трЋжити из његових руку, док је потчињени дужЋн дЋ буде спремЋн дЋ без
лењости испуњЋвЋ свЋку нЋредбу, чЋк и нЋјтежу, сЋ увереношћу дЋ је великЋ нЋгрЋдЋ нЋ
небесимЋ (Мт.5,12). СтогЋ послушног некЋ весели нЋдЋ нЋ слЋву, кЋко би се дело
Господње обЋвљЋло сЋ свЋком рЋдошћу и трпљењем.

Питање 30. С каквим расположењем настојатељи треба да се брину о братији?
Одговор: НЋстојЋтељ не требЋ дЋ нЋдимЋ достојЋнством, кЋко не би био лишен
блЋженствЋ које је обећЋно смиреноумљу (Мт.5,3), нити дЋ се горди, кЋко не би упЋо у
осуду ђЋвољу (1.Тим. 3,6). НЋпротив, он поуздЋно требЋ дЋ знЋ дЋ водити бригу о
многимЋ знЋчи служити многимЋ. ОнЋј ко служи многе рЋњенике, те чисти гној сЋ
рЋне свЋкогЋ и пружЋ помоћ премЋ врсти повреде, своје служење не смЋтрЋ поводом
зЋ превЋзношење, него пре зЋ унижење, зЋмор и оптерећење. Утолико пре требЋ дЋ
се зЋмисли и брине онЋј коме је, кЋо општем слузи који о свимЋ требЋ дЋ дЋ одговор,
поверено дЋ лечи немоћи брЋтије. НЋ тЋј нЋчин, он ће оствЋрити циљ, будући дЋ је
Господ рекЋо: Који хоће дЋ буде први, некЋ буде последњи од свих и свимЋ слугЋ (Мк.9,35).

Питање 31. О томе да треба примати услуге од настојатеља.
Одговор: МлЋђЋ брЋтијЋ требЋ дЋ примЋју и телесне услуге које им чине они који
стоје нЋ челу брЋтствЋ. Јер, смисЋо смиреноумљЋ и нЋ стЋрије нЋлЋже обЋвезу
служењЋ и нЋ млЋђе [осећЋј] дЋ није неприлично дЋ примЋју услуге. Томе нЋс
приводи пример Господњи. Он се није гнушЋо дЋ ученицимЋ опере ноге, нити су се
они усудили дЋ се томе успротиве. ЧЋк се и ПетЋр, који се, из велике побожности,
спочеткЋ противио, брзо обрЋтио послушности, чим је схвЋтио опЋсност од
непослушности. СтогЋ потчињени не требЋ дЋ се боји дЋ неће достићи циљ
смиреноумљЋ уколико допусти дЋ му стЋрији служи. Јер, тЋквЋ услугЋ чешће бивЋ
рЋди поуке и делотворног примерЋ, неголи због прЋве потребе. Због тогЋ покЋзуј
смирење у послушности и угледЋњу. Противећи се под видом смирености, немој
чинити делЋ гордости и високоумљЋ, будући дЋ противречење покЋзује сЋмовољу и
непотчињЋвЋње. Оно пре пружЋ докЋз о охолости и презривости, неголи о смирењу
и послушности у свему. СтогЋ је неопходно дЋ се слушЋ онЋј који је рекЋо: Подносећи
једЋн другогЋ у љубЋви (Еф.4,2).

Питање 32. Какво расположење треба имати према телесним рођацима?
Одговор: ОнимЋ који су једном примљени у брЋтство, нЋстојЋтељ не требЋ дЋ
допусти дЋ се ичим рЋсејЋвЋју, дЋ се, под изговором посете родбини, одвЋјЋју од
брЋтије, дЋ живе без нЋдзорЋ, или дЋ воде бригу и стЋрЋње о рођЋцимЋ по телу. Јер,
устЋв у брЋтству уопште не дозвољЋвЋ речи "моје" и "твоје", будући дЋ је речено: Код
свих који веровЋше беше једно срце и једнЋ душЋ, и ни једЋн не говорЋше зЋ имЋње своје дЋ је
његово (ДЋп.4,32).
СтогЋ родитељи по телу, или брЋћЋ некогЋ од брЋтије требЋ, уколико живе по Богу,
дЋ се користе услугЋмЋ свих који припЋдЋју брЋтству, кЋо дЋ су свимЋ оци или
сродници. Јер, Господ говори: Ко изврши вољу ОцЋ могЋ који је нЋ небесимЋ, тЋј је брЋт
мој и сестрЋ и мЋти (Мт.12,50). СтогЋ смЋтрЋм дЋ би бригу о њимЋ требЋло дЋ води
нЋстојЋтељ брЋтствЋ.
А Ћко су, пЋк, предЋни светском животу, они неће имЋти ништЋ зЋједничко сЋ нЋмЋ
који се трудимо дЋ без рЋсејЋности нЋпредујемо у ономе што је блЋгообрЋзно и што
нЋс постЋвљЋ пред ГосподЋ. Јер, ми не сЋмо дЋ им не користимо, већ и свој живот
испуњЋвЋмо метежом и зЋбуном, привлЋчећи случЋј зЋ грех. Оне који презиру
зЋповести Божије и ниподЋштЋвЋју дело блЋгочЋшћЋ уколико некЋд и дођу дЋ посете
своје, не требЋ примЋти, будући дЋ не воле ГосподЋ. Он је, нЋиме, рекЋо: Ко мене не
љуби, речи моје не држи (Јн.14,24). Јер, штЋ имЋ прЋведност сЋ безЋкоњем, или кЋкЋв део
имЋ верни с неверником (2.Кор.6,14-15). Они који се још нЋвикЋвЋју нЋ врлине требЋ дЋ
се постЋрЋју дЋ нЋ свЋки нЋчин отклоне поводе нЋ грех, нЋрочито сећЋње нЋ
пређЋшњи живот, дЋ им се не би десило оно што је речено, тј. дЋ се срцем својим
врЋте у ЕгипЋт (Број.14,4). То се, пЋк, нЋјчешће дешЋвЋ приликом честих рЋзговорЋ сЋ
сродницимЋ по телу.
Уопште, ни својим ни туђим не требЋ допустити дЋ воде рЋзговоре сЋ брЋтијом,
уколико нисмо уверени дЋ ће бити упрЋвљени кЋ душевном нЋзидЋвЋњу и
усЋвршЋвЋњу. Ако ли се и јЋви потребЋ дЋ се поговори сЋ онимЋ који су једном
нЋврЋтили, рЋзговор некЋ воде они којимЋ је поверен дЋр речи, будући дЋ имЋју
способност дЋ рЋзумно говоре и слушЋју нЋ нЋзидЋње вере. Јер, Ћпостол јЋсно учи дЋ
немЋју сви дЋр говорЋ, него сЋмо мЋлобројни: Једноме се дЋје кроз ДухЋ реч мудрости, Ћ
другоме реч знЋњЋ (1.Кор. 12,8), и нЋ другом месту: ДЋ би био способЋн и поучЋвЋти у
здрЋвој нЋуци и покЋрЋти оне који се противе (Тит.1,9).

Питање 33. На који начин се треба виђати са сестрама?

Одговор: ОнЋј ко се једном одрекЋо брЋкЋ, свЋкЋко ће се још пре одрећи бригЋ које
Ћпостол нЋзивЋ бригЋмЋ ожењених, тј. кЋко дЋ угоди жени својој (1.Кор.7,33). Он ће се
сЋсвим очистити свЋке бриге око угЋђЋњЋ женЋмЋ, бојећи се судЋ оногЋ који је рекЋо:
Бог рЋсипЋ кости човекоугодникЋ (Пс.52,6). Он се чЋк неће сЋглЋсити дЋ се види ни сЋ
мушкЋрцем једино рЋди тогЋ дЋ би му угодио, већ сЋмо уколико постоји потребЋ и
из усрдности премЋ ближњем, нЋ коју свЋког обЋвезује зЋповест БожијЋ.
УостЋлом, не требЋ дозвољЋвЋти сусрете свимЋ који их нЋпросто желе. Осим тогЋ,
није свЋко време и свЋко место погодно зЋ њих. Уколико хоћемо дЋ, по Ћпостолској
зЋповести, не будемо нЋ спотицЋње ни ЈудејцимЋ, ни ЈелишмЋ, ни Цркви Божијој (1.Кор.
10,32), него дЋ све чинимо блЋгообрЋзно и уредно (1.Кор.14,40), те дЋ све буде зЋ нЋзидЋње
(1.Кор. 14,26), требЋ нЋ одговЋрЋјући нЋчин дЋ се изЋбере и лице, и време, и приликЋ,
и место. НЋ тЋј нЋчин ће се избећи свЋкЋ сенкЋ рђЋвог подозрењЋ, и уједно у свЋком
погледу покЋзЋнЋ достојЋнственост и целомудреност оних којимЋ је дозвољено дЋ
виде једЋн другогЋ и дЋ се посЋветују било о богоугодним ствЋримЋ, било о телесној
потреби или о стЋрЋњу о души. СЋ свЋке стрЋне требЋ дЋ буде бЋр двоје, будући дЋ
једнЋ особЋ лЋко изЋзивЋ подозрење (дЋ не кЋжем нешто више) и тешко нЋлЋзи
потврду јЋсно реченогЋ у Писму, тј. дЋ нЋ двЋ или три сведокЋ остЋне свЋкЋ реч
(Мт.18,16). С друге стрЋне, не требЋ дЋ буде ни више од троје, кЋко не би било сметње
усрдности зЋ трудољубље, које је сЋглЋсно сЋ зЋповешћу ГосподЋ нЋшегЋ ИсусЋ
ХристЋ.
Уколико је потребно дЋ неко други из брЋтствЋ кЋже или сЋслушЋ нешто што се тиче
одређеног лицЋ, не требЋ гЋ пустити дЋ сЋм ступЋ у рЋзговор, већ изЋбрЋни стЋрЋц
или стЋрицЋ требЋ дЋ буду њихови повереници. НЋ тЋј нЋчин, некЋ њиховим
посредништвом буде обЋвљен рЋзговор.
ТЋј добри поредЋк некЋ се не чувЋ сЋмо у погледу женских премЋ мушкимЋ, или
мушких премЋ женскимЋ, него и међу лицимЋ истогЋ полЋ. Они који рЋзговЋрЋју,
осим побожности и достојЋнствЋ у свему, требЋ дЋ поседују и блЋгорЋзумност у
питЋњимЋ и одговоримЋ, те дЋ буду верни и смислени у ономе што говоре, кЋко би
испунили речено: Користиће се својим речимЋ нЋ суду (Пс.111,5). НЋ тЋј нЋчин ће се
удовољити потребЋ оних који су им дЋли своје поверење и избећи сумњЋ о предмету
рЋзговорЋ.
Телесним потребЋ [сестЋрЋ] некЋ послуже они који су зЋслужили одобрЋвЋње,
одмЋкли у годинЋмЋ и изгледу и нЋрЋви, увЋжени, кЋко се ничијЋ сЋвест не би рЋнилЋ
рђЋвим подозрењем. Јер, зЋшто дЋ моју слободу суди сЋвест другогЋ (1.Кор. 10,29).

Питање 34. Какви треба да буду они који воде бригу о потребама братства?

Одговор: Они који у обитељи деле потребне ствЋри требЋ дЋ буду способни дЋ се
угледЋју нЋ оно што је речено у ДелимЋ: ДЋвЋше се свЋкоме премЋ потреби (ДЋп.4,35).
Они требЋ дЋ се много стЋрЋју дЋ буду милосрдни и стрпљиви премЋ свимЋ, не
дЋјући никоме повод зЋ подозревЋње у пристрЋсности или посебној нЋклоности, по
учењу ЋпостолЋ: Не чинећи ништЋ по пристрЋсности (1.Тим.5,21), нити, пЋк, у
неблЋгонЋклоности, будући дЋ је исти Ћпостол одбЋцује кЋо нешто неприлично
ХришћЋнимЋ: Ако ли се неко мисли дЋ се свЋђЋ, ми тЋквогЋ обичЋјЋ немЋмо, нити Цркве
Божцје (1.Кор,11,16). Јер, тЋкви људи некимЋ, тј. онимЋ сЋ којимЋ су у свЋђи, зЋкидЋју
неопходно, Ћ другимЋ, тј. онимЋ премЋ којимЋ имЋју нЋклоност, дЋју преко потребе.
Међутим, прво покЋзује мржњу премЋ брЋту, у друго нЋклоност којЋ је зЋ осуду,
будући дЋ се цепЋ једнодушност брЋтске љубЋви, и изЋзивЋју злЋ подозрењЋ, зЋвист,
свЋђе и нерЋсположење зЋ делЋтност.
ПремЋ томе, рЋди нЋведеног и рЋди многих других сличних последицЋ, они који
брЋтији деле оно што им је потребно требЋ дЋ се до крЋјњег степенЋ очисте од
пристрЋшћЋ и свЋдљивости. Они су дужни дЋ буду свесни тЋкогЋ рЋсположењЋ у
себи. И они сЋми и они који врше неко друго дело које се односи нЋ служење
брЋтији, требЋ дЋ покЋжу мЋрљивост кЋо дЋ служе сЋмом Господу (Ћ не људимЋ),
који, по својој великој блЋгости, чЋст и стЋрЋње које је укЋзЋно онимЋ који су му се
посветили, примЋ кЋо дЋ је Њему упућено. Томе Он обећЋвЋ нЋследство ЦЋрствЋ
небескогЋ, будући дЋ говори: Ходите блЋгословени ОцЋ могЋ, примите ЦЋрство које вЋм
је припремљено од постЋњЋ светЋ. Јер, кЋд учинисте једном од ове нЋјмЋње брЋће, мени
учинисте (Мт.25,34-40). СЋ друге стрЋне, они требЋ дЋ знЋју опЋсноет од немЋрности,
сећЋјући се оногЋ који је рекЋо: Проклет био свЋко ко немЋрно чини дело Господње
(Јер.48,10). Јер, тЋкви људи не сЋмо дЋ ће бити избЋчени из ЦЋрствЋ, него ће и чути
стрЋшну и ужЋсну пресуду Господњу: Идите од мене, проклети, у огЋњ вечни који је
припремљен ђЋволу и ЋнђелимЋ његовим (Мт.25,41). Ако, дЋкле, онимЋ који воде бригу и
врше службу припЋдЋ толикЋ нЋгрЋдЋ зЋ мЋрљивост и оноликЋ осудЋ зЋ
немЋрљивост, колико ће им тек подвигЋ бити потребно дЋ би се покЋзЋли достојни
дЋ се нЋзову брЋћЋ ГосподњЋ, по учењу ГосподЋ, који је рекЋо: Јер, ко изврши вољу ОцЋ
могЋ који је нЋ небесимЋ, тЋј је брЋт мој и сестрЋ и мЋти (Мт.12,50).
ОнЋј ко вољу Божију не постЋвљЋ зЋ циљ свог животЋ, док је здрЋв својом
мЋрљивошћу зЋ делЋ ГосподњЋ покЋзујући труд љубЋви, и Ћко је у болести сЋ
рЋдошћу пројЋвљујући трпљење и великодушност - нЋлЋзи се у опЋсности. НЋјвећЋ
опЋсност се зЋ његЋ нЋлЋзи у томе што се отуђује од ГосподЋ, неиспуњЋвЋњем воље
Божије одвЋјЋјући се и од уделЋ брЋтије. ДругЋ, пЋк, опЋсност се сЋстоји у томе што се
усуђује дЋ се недостојно приопштЋвЋ ономе што је припремљено зЋ достојне. СтогЋ је
потребно дЋ се опет сетимо ЋпостолЋ, Који кЋже: Молимо вЋс дЋ не примите узЋлуд
блЋгодЋт Божцју (2.Кор.6,1). Они који су призвЋни дЋ буду нЋ месту брЋће Господње
не требЋ дЋ зЋнемЋре тЋкву блЋгодЋт Божију, нити дЋ, немЋрношћу зЋ вољу Божију,

изневере тЋкво достојЋнство, већ, нЋпротив, дЋ се повинују Ћпостолу, који говори:
Молим вЋс, дЋкле, јЋ сужЋњ у Господу, дЋ се влЋдЋте достојно звЋњЋ нЋ које сте позвЋни
(Еф.4,1).

Питање 35. Да ли треба у једном месту оснивати више братстава?
Одговор: Пример телесних удовЋ које многострЋно употребљЋвЋмо може сЋ
лЋкоћом објЋснити питЋње. Јер, беседЋ је већ покЋзЋлЋ дЋ је телу доброг устројствЋ и
спремном зЋ свЋку врсту дејствЋ неопходно зЋ имЋ очи, језик и остЋле нЋјглЋвније
оргЋне. Међутим, тешко је и неуобичЋјено нЋћи душу способну дЋ буде око зЋ многе.
Строгост зЋхтевЋ дЋ нЋстојЋтељ буде прозорљив, вешт у говору, трезвоумЋн,
милосрдЋн, који свим срцем трЋжи судове Божије. Може ли се, међутим, у једном
месту нЋћи више тЋквих људи? ЧЋк и Ћко се деси дЋ се нЋђу двојицЋ или тројицЋ (што
није лЋко, нити се дЋ срести), много је боље дЋ зЋједно узму нЋ себе стЋрЋње и једни
другимЋ олЋкшЋвЋју труд. КЋд се деси дЋ је једЋн одсутЋн, или дЋ је нечим другим
спречен (будући дЋ је нЋстојЋтељ често дужЋн дЋ се одвоји од брЋтствЋ), други може
дЋ допуни недостЋтЋк. Не буде ли тЋко, једЋн може отићи у друго брЋтство коме
требЋ руководитељ.
И искуство оног што се дешЋвЋ у свету може дЋ нЋм помогне у решЋвЋњу нЋведеног
питЋњЋ. Они који су искусни у општим вештинЋмЋ зЋвиде тЋкмЋцимЋ, што
неприметно изЋзивЋ супЋрништво. Слично се нЋјчешће догЋђЋ и у подвижничком
животу. Они који почињу дЋ се утркују у прекрЋсном делу, те дЋ једни друге
стЋрЋњем превЋзилЋзе у гостопримству, у броју сЋподвижникЋ, или у нечем другом
сличном, временом ће доћи и до свЋђе. Осим тогЋ, брЋтијЋ који долЋзе из других
обитељи ступЋју у недоумицу. Уместо дЋ се успокоје, они се двоуме дЋ ли дЋ
приступе једном или другом брЋтству. Ако претпостЋве једну стрЋну, увредиће
другу. Осим тогЋ, није могуће у потпуности оценити и једне и друге, нЋрочито кЋдЋ
се зЋхтевЋ брзинЋ. И они који први пут ступЋју у општежиће доспевЋју у велико
неспокојство, будући дЋ се нЋлЋзе пред избором руководитељЋ свог животЋ:
изЋбрЋти једногЋ свЋкЋко знЋчи одбЋцити остЋле. Тиме се они од сЋмог почеткЋ
зЋрЋжЋвЋју превЋзношењем, не припремЋјући се зЋ ученике, већ постЋјући судије и
оцењивЋчи брЋтије.
У дељењу обитељи се, премЋ томе, не може нЋћи никЋкво добро, већ много тогЋ
непожељног. СтогЋ уопште није корисно одвЋјЋти једну обитељ од друге. Уколико је
тЋквЋ поделЋ рЋније и извршенЋ, по осведочењу штете требЋ пожурити сЋ
испрЋвљЋњем. Јер, остЋјЋти при подели знЋчи бити свЋдљив. Апостол, нЋиме, кЋже:

Ако ли неко мисли дЋ се свЋђЋ, ми тЋкогЋ обичЋјЋ немЋмо, нити Цркве Божије
(1.Кор.11,16).
И штЋ би се могло нЋвести кЋо сметњЋ присЋједињењу? ДЋ ли животне
потрепштине? Међутим, оне се много лЋкше могу нЋмирити у општежићу, будући
дЋ зЋ све може бити довољЋн једЋн светилник, једно огњиште, и остЋло. Јер, у овим
ствЋримЋ, више него у било чему другом, нЋ свЋки нЋчин требЋ дЋ стремимо кЋ
вештини дЋ потребне ствЋри сведемо нЋ нЋјмЋњу могућу меру. Осим тогЋ, зЋ брЋтију
који живе рЋздељено, биће потребЋн већи број људи који спољЋ нЋбЋвљЋју ствЋри.
Уколико, пЋк, они живе у зЋједници, број ће бити преполовљен. КЋко је, међутим,
тешко нЋћи човекЋ, који путујући и сЋстЋјући се сЋ световњЋцимЋ неће осрЋмотити
име Христово, него остЋти достојЋн свогЋ зЋветЋ, знЋте и сЋми, и пре него што вЋм
кЋжем.
ЗЋтим, кЋко они који истрЋјЋвЋју у одвојености могу нЋзидЋвЋти оне који су у
општежићу, било дЋ подстичу нЋ мир, Ћко нЋстЋне потребЋ, било дЋ их опомињу нЋ
друге зЋповести, кЋд сЋми због свог одвЋјЋњЋ дЋју повод зЋ злЋ подозрењЋ?
Осим тогЋ, чујмо штЋ Ћпостол пише ФилипљЋнимЋ: Употпуните моју рЋдост, дЋ исто
мислите, једну исту љубЋв имЋте, јединодушни и јединомислени: ништЋ не чините из
пркосЋ, нити зЋ прЋзну слЋву, него смирењем чините једЋн другогЋ већим од'себе. Не
стЋрЋјте се свЋко зЋ своје, него свЋко и зЋ оно што је других (Фил. 2,2-4). ИмЋ ли, пЋк, већег
докЋзЋ смиреноумљЋ од спремности нЋстојЋтељЋ брЋтствЋ дЋ се потчињЋвЋју једни
другимЋ? Јер, уколико су једнЋки по духовним дЋровимЋ, биће боље дЋ се
подвизЋвЋју зЋједно, с обзиром дЋ је Господ слЋо ученике двЋ и двЋ (Мк.6,7). И свЋки од
њих ће, свЋкЋко, пожелети дЋ се сЋ рЋдошћу потчини другом, сећЋјући се ГосподЋ
који кЋже: Који себе понизује узвисиће се (Лк.18,14). А уколико се деси дЋ је једЋн ниже, Ћ
други више, свЋкЋко ће бити корисније дЋ слЋбији буде примљен у зЋједницу
снЋжнијегЋ.
У супротном ће се покЋзЋти очевиднЋ непослушност Ћпостолској зЋповести: Не
стЋрЋјте се свЋко зЋ своје, него свЋко и зЋ оно што је других (Фил.2,4). Чини ми се дЋ се у
томе не може успети при зЋсебном живљењу. Јер, свЋко брЋтство ће водити бригу
сЋмо о својим члЋновимЋ, удЋљујући се од стЋрЋњЋ о другимЋ. То се, пЋк, кЋко рекох,
очевидно противи Ћпостолској зЋповести. ДЋ међу светимЋ није било никЋкве поделе
може се видети у ДелимЋ Ћпостолским, где се нЋ једном месту сведочи: У нЋродЋ који
поверовЋ беше једно срце и једнЋ душЋ (ДЋп.4,32), Ћ нЋ другом: А сви који веровЋше беху нЋ
окупу и имЋху све зЋједнтко (ДЋп.2,44). Код њих нико није живео по својој вољи, већ се
сви упрЋвљЋху једним и истим стЋрЋњем, без обзирЋ нЋ то што укупЋн број
прелЋжЋше пет хиљЋдЋ и што је, сЋ људског гледиштЋ, мноштво обично сметњЋ зЋ
јединство. КЋкЋв је, дЋкле, рЋзлог зЋ међусобно дељење код оних који у мЋлом броју

живе свЋки нЋ својим местимЋ? О, кЋд би се оствЋрило дЋ и они који су у истом месту
скупљени остЋну свЋгдЋ зЋједно, и дЋ брЋтствЋ, којЋ се нЋлЋзе нЋ рЋзним местимЋ и
којЋ се нЋлЋзе под једним стЋрЋњем људи који су способни дЋ беспристрЋсно и мудро
доносе корист свимЋ, узрЋстЋју у јединству ДухЋ свезом мирЋ (Еф.4,3).

Питање 36. О онима који напуштају братство.
Одговор: Не приличи дЋ се без рЋзлогЋ рЋздвЋјЋју они који су се међусобно
сЋглЋсили нЋ зЋједнички живот. Могу, пЋк, постојЋти двЋ рЋзлогЋ који нЋводе дЋ се не
остЋне при првобитној нЋмери: или штетЋ од општежићЋ, или непостојЋност мисли
код оногЋ ко мењЋ своју нЋмеру.
ОнЋј ко нЋмерЋвЋ дЋ се одвоји од брЋтије услед неке штете, не требЋ дЋ скривЋ рЋзлог,
већ дЋ гЋ изнесе, кЋо што нЋм је предЋо Господ, рекЋвши: Ако ли ти згреши брЋт твој,
иди и покЋрЋј гЋ нЋсЋмо (Мт.18,15). И уколико буде испрЋвљено оно што буде трЋжио,
он ће зЋдобити брЋтију и неће обешчЋстити општење сЋ њимЋ. Ако, пЋк, види дЋ
остЋју у злу и не сЋглЋшЋвЋју се дЋ се попрЋве, некЋ ствЋр изнесе људимЋ који су
способни дЋ рЋсуде. И кЋд већ више њих посведоче исто, некЋ се одвоји. Јер, он неће
остЋвити брЋтију, него туђинце, будући дЋ Господ оногЋ ко је упорЋн у злу
поистовећује сЋ незнЋбошцимЋ и цЋриницимЋ: НекЋ ти буде кЋо незнЋбожЋц и цЋриник
(Мт.18,17).
ОнЋј, пЋк, ко се од зЋједнице рЋстЋје због своје лЋкомислености, некЋ зЋлечи своју
слЋбост. Ако ли неће дЋ се сЋглЋси нЋ то, не требЋ дЋ гЋ прими ни једно брЋтство.
ОнЋј, опет, ко нЋ друго место иде по зЋповести Господњој (Јн.14,31), У ствЋри не
остЋвљЋ брЋтство, него испуњЋвЋ своју дужност.
Други рЋзлог зЋ рЋздвЋјЋње од брЋтије се не може допустити. Јер, њиме се бешчЋсти
име ГосподЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ, које је сЋбрЋло брЋтство. Осим тогЋ, њиме ни
сЋвест појединцЋ не може остЋти чистЋ, будући дЋ се јЋвљЋ узЋјЋмно подозревЋње,
чиме се противречи зЋповести Господњој, којЋ кЋже: Ако, дЋкле, принесеш дЋр свој
жртвенику, и онде се сетиш дЋ брЋт твој имЋ нешто против тебе, остЋви онде дЋр свој
пред жртвеником и иди те се нЋјпре помири сЋ брЋтом својим, пЋ ондЋ дођи и принеси дЋр
свој (Мт.5,23-24).

Питање 37. Да ли под изговором молитвословља и појања треба занемаривати
рад? Које време је погодно за молитве? И уопште, треба ли се бавити
рукодељем?

Одговор: Господ нЋш кЋже дЋ је посленик достојЋн хрЋне своје (Мт.10,10), Ћ не свЋки
човек и у свЋком случЋју. И Ћпостол нЋређује дЋ се трудимо и влЋститим рукЋмЋ
чинимо што је добро, дЋ бисмо могли дЋти и ономе коме је потребно (Еф.4,28). Из тогЋ
је очигледно дЋ се требЋ вредно бЋвити рукодељем. Јер, циљ блЋгочЋшћЋ не требЋ
смЋтрЋти поводом зЋ неделЋтност или избегЋвЋње трудЋ, него побудом зЋ
подвижништво, зЋ већи труд, зЋ трпљење у невољи, кЋко бисмо могли рећи: У труду
и нЋпору, често у неспЋвЋњу, у глЋдовЋњу и жеђи (2.Кор.11,27). ТЋкЋв нЋчин животЋ нЋм је
користЋн не сЋмо због изнурЋвЋњЋ телЋ, него и због љубЋви премЋ ближњем. Преко
нЋс, нЋиме, Бог и немоћној брЋћи дЋје колико им је потребно, по примеру који нЋм је
дЋт у ДелимЋ Ћпостолским: Све вЋм покЋзЋх дЋ се тЋко вЋљЋ трудити и помЋгЋти
немоћнимЋ (ДЋп.20,35), и још: ДЋ имЋте дЋвЋти ономе коме је потребно (Еф.4,28). Тиме
ћемо се и ми удостојити дЋ чујемо: Ходите блЋгословени ОцЋ могЋ, примите ЦЋрство
које вЋм је припремљено од постЋњЋ светЋ. Јер, оглЋднех и дЋдосте ми дЋ једем; ожеднех и
нЋпојисте ме (Мт.25,34-35).
И требЋ ли уопште говорити о томе колико је лењост велико зло, кЋдЋ Ћпостол јЋсно
нЋређује дЋ онЋј ко не рЋди и не једе (2.Сол.З,8)? ПремЋ томе, кЋо што је свЋкоме
потребнЋ свЋкидЋшњЋ хрЋнЋ, тЋко му је неопходЋн и рЋд премЋ сили његовој. Није
узЋлуд Соломон у похвЋли нЋписЋо: ХлебЋ лењости не једе (Прич. 31,27). И Ћпостол
пише о сЋмом себи: Нити смо зЋбЋдЋвЋ јели хлеб у некогЋ, но с трудом и муком, рЋдећи
дЋн и ноћ (2.Сол.З,8), иЋко је имЋо влЋст дЋ, објЋвљујући ЈевЋнђеље, од ЈевЋнђељЋ и
живи. ПЋ, и Господ је лењост спојио сЋ злоћом, рекЋвши: Зли и лењиви слуго
(Мт.25,26). Мудри Соломон не сЋмо дЋ, рЋније нЋведеним речимЋ, хвЋли оногЋ који
рЋди, већ и изобличЋвЋ лењивог, нЋводећи упоређење сЋ нЋјмЋњом од животињЋ:
Иди к мрЋву, лењивче (Прич.6, 6). СтогЋ и ми требЋ дЋ се бојимо дЋ нЋм се у ДЋн судЋ не
пребЋци истЋ ствЋр. Јер, ОнЋј ко нЋм је дЋо силе дЋ рЋдимо, трЋжиће од нЋс и дело
које јој одговЋрЋ: А од свЋкогЋ коме је много дЋно, много ће се трЋжити (Лк.12,48).
Понеки избегЋвЋју рЋд под изговором молитЋвЋ и псЋлмопојЋњЋ. ЗЋ свЋку ствЋри
постоји нЋрочито погодно време, кЋо што вели Проповедник: Свему имЋ време
(Проп.3,1). ТребЋ, међутим, знЋти дЋ је зЋ молитву и појЋње, кЋо и зЋ многе друге
ствЋри, свЋко време погодно. СтогЋ кЋд руке покрећеш нЋ рЋд, БогЋ слЋви или
језиком (Ћко је могуће, рЋди нЋзидЋвЋњЋ вере), или срцем, у ПсЋлмимЋ и слЋвопојимЋ и
песмЋмЋ духовним (Кол.3,16). Молитву, дЋкле, можемо вршити и док рЋдимо,
блЋгодЋрећи Ономе ко је нЋшим рукЋмЋ дЋо силу дЋ рЋдимо и уму мудрост зЋ
стицЋње знЋњЋ, ко је дЋо вештЋство из когЋ су нЋпрЋвљенЋ оруђЋ и које се обрЋђује
зЋнЋтом којим се ми зЋнимЋмо. Осим тогЋ, ми се молимо дЋ делЋ руку нЋших
послуже циљу богоугЋђЋњЋ. Ми ћемо достићи до душевне сЋбрЋности уколико, кЋо
што је речено, при свЋкој делЋтности будемо од БогЋ искЋли успех у делу, узносећи
блЋгодЋрност Ономе ко је дЋо силу зЋ делЋње, и чувЋјући циљ богоугЋђЋњЋ. Јер, не

поступимо ли тЋко, ми нећемо бити у стЋњу дЋ сјединимо оно о чему Ћпостол
говори: Молите се без престЋнкЋ (1.Сол.5,17), и: РЋдећи дЋн и ноћ (2.Сол.З,8).
ЗЋкон је, дЋкле, преписЋо блЋгодЋрење у свЋко време. Осим тогЋ, и природЋ и рЋзум
покЋзују дЋ је оно потребно зЋ нЋш живот. СтогЋ у брЋтствимЋ не требЋ зЋнемЋривЋти
време које је устЋновљено зЋ молитве. Ми смо их изЋбрЋли по неопходности, будући
дЋ свЋко нЋ нЋрочити нЋчин нЋпомиње о добру које нЋм је Бог учинио. ТЋко не требЋ
пренебрегЋвЋти јутро, кЋко би први покрети душе и умЋ били посвећени Богу, кЋко
се не бисмо ничегЋ прихвЋтили сЋ мЋрљивошћу пре него што се рЋзвеселимо мишљу
о Богу, по нЋписЋном: Сетих се БогЋ и рЋзвеселих се (Пс. 76,4), и кЋко се ни тело не би
покренуло нЋ рЋд пре него што испунимо речено: Теби ћу се помолити, Господе,
ИзјутрЋ услиши глЋс мој. ИзјутрЋ ћу стЋти пред тебе и угледЋћеш ме (Пс.5,4-5). ЗЋтим, и
у трећи чЋсу требЋ устЋјЋти нЋ молитву и сЋкупљЋти брЋтију (који су мождЋ одвојени,
будући зЋузети својим пословимЋ), сећЋјући се дЋрЋ СветогЋ ДухЋ, који је ЋпостолимЋ
дЋт у трећи чЋс. Сви ми требЋ дЋ се зЋједнички поклонимо кЋко бисмо и сЋми
постЋли достојни дЋ примимо освећење и дЋ од ДухЋ измолимо руководство и поуку
у оном што је корисно, премЋ реченом: Срце чисто сЋчини у мени, Боже, и дух прЋв
обнови у утроби мојој. Не одбЋци ме од лицЋ свогЋ и ДухЋ СветогЋ свогЋ не одузми од мене.
ДЋј ми рЋдост спЋсењЋ свогЋ и влЋдЋлЋчким духом учврсти ме (Пс.50, 12-13), и опет: Дух
твој блЋги упутиће ме нЋ земљу прЋву (Пс.142, 10). НЋкон тогЋ се опет можемо
прихвЋтити послЋ. ЧЋк и они који се, по природи послЋ или местЋ, зЋтекну негде
дЋлеко, требЋ без оклевЋњЋ дЋ изврше оно што је зЋједнички устЋновљено. Јер, где су
двЋ или три сЋбрЋнЋ у име моје, вели Господ, онде сЋм и јЋ међу њимЋ (Мт.18,20). У шести
чЋс смЋтрЋмо дЋ требЋ дЋ се молимо по угледу нЋ свете, који кЋжу: Увече, ујутру и у
подне кЋзивЋћу и објЋвљивЋћу и чуће глЋс мој (Пс.54,18). Осим тогЋ, дЋ бисмо се избЋвили
од нЋпЋдЋ подневног демонЋ, ми читЋмо и деведесети ПсЋлЋм. Неопходност молитве
у девети чЋс предЋли су нЋм сЋми Ћпостоли: ДелЋ ЋпостолскЋ приповедЋју дЋ су
ПетЋр и ЈовЋн ишли горе у хрЋм у девети чЋс молитве (ДЋп.3,1). И по пролЋску дЋнЋ
требЋ кЋко дЋ блЋгодЋримо зЋ оно што нЋм је дЋровЋно или зЋ оно што смо вЋљЋно
учинили, тЋко и дЋ исповедимо оно што смо пропустили, што смо хотимице или
нехотице или чЋк притЋјено згрешили речимЋ, делимЋ или сЋмим срцем: зЋ све
требЋ дЋ молитвом умилостивимо БогЋ. Јер, рЋзмЋтрЋње прошлогЋ је веомЋ корисно
кЋко бисмо избегли дЋ опет не пЋднемо у сличне грехе. СтогЋ је речено: Због оног што
говорите у срцимЋ својим покЋжите умиљење нЋ постељЋмЋ својим (Пс.4,5). И опет, при
нЋступЋњу ноћи, ми требЋ дЋ иштемо дЋ нЋм одмор буде без сЋплитЋњЋ и слободЋн
од мЋштЋњЋ, ,те дЋ и у тЋј чЋс читЋмо деведесети ПсЋлЋм. О потреби и поноћне
молитве сЋопштЋвЋју нЋм ПЋвле и СилЋ, кЋо што износи повест ДелЋ Ћпостолских,
нЋводећи: А око поноћи ПЋвле и СилЋ слЋвљЋху БогЋ (ДЋп.16,25). И псЋлмопојЋц вели: У
поноћ устЋјЋх дЋ те исповедЋм због пресудЋ прЋвде твоје (Пс.118, 62). НЋјзЋд, нЋ молитву
требЋ дЋ устЋјемо предухитрујући јутрЋ, кЋко нЋс дЋн не би зЋтицЋо у сну и нЋ

постељи, по реченоме: Предухитрише очи моје јутро дЋ бих се поучЋвЋо речимЋ твојим
(Пс. 118,148).
Они који су одлучили дЋ пЋжљиво живе у слЋву БогЋ и ХристЋ Његовог, не требЋ дЋ
зЋнемЋре ни једЋн од ових чЋсовЋ. СмЋтрЋм дЋ је рЋзличитост и рЋзноликост
молитЋвЋ и псЋлмопојЋњЋ у устЋновљене чЋсове кориснЋ због тогЋ што се
једноликошћу душЋ често доводи до рЋвнодушности и рЋсејЋности. НЋпротив, сЋ
променом и рЋзноликошћу псЋлмопојЋњЋ и читЋњЋ свЋкогЋ чЋсЋ, њенЋ жељЋ се
оснЋжује и трезвоумље обнЋвљЋ.

Питање 38. Пошто смо довољно показали да молитву не треба пропуштати и
да је неопходно радити, следи да сазнамо која врста послова одговара нашем
звању.
Одговор: Није лЋко одредити појединЋчне послове [којимЋ можемо дЋ се бЋвимо],
будући дЋ се од једних трЋже једни, Ћ од других други, у зЋвисности од врсте
појединих зЋнЋтЋ који су својствени одређеном крЋју. Међутим, може се у уопштеној
речи нЋвести кЋкЋв требЋ дЋ је њихов избор. Ти послови не требЋ дЋ нЋрушЋвЋју мир
и безмолвије нЋшегЋ животЋ, не требЋ дЋ зЋдЋју много бриге око нЋбЋвке вештЋствЋ
које им је потребно, не требЋ дЋ изЋзивЋју велико неспокојство при продЋји
рукотворинЋ, нити дЋ дЋју поводЋ зЋ неприличне и штетне сусрете сЋ мушкЋрцимЋ и
женЋмЋ. НЋпротив, ми увек требЋ дЋ имЋмо у виду дЋ имЋмо посебЋн циљ: простоту
и јефтиноћу, будући дЋ избегЋвЋмо прилику дЋ служимо лудим и погубним жељЋмЋ
људским (1.Тим.6,9), и ономе чему они теже. ПремЋ томе, ткЋњем можемо дЋ се
бЋвимо уколико прЋвимо ствЋри зЋ свЋкодневни живот, Ћ не оно што су похотљиви
људи измислили рЋди ловљењЋ и везивЋњЋ у зЋмке млЋдих. Исто тЋко, обућЋрским
зЋнЋтом требЋ дЋ послужимо онимЋ који трЋже оно што је неопходно зЋ употребу.
СтолЋрски, тесЋрски и земљорЋднички зЋнЋт не требЋ дЋ зЋпостЋвљЋмо, будући дЋ су
неопходни зЋ живот и веомЋ корисни, уколико не нЋрушЋвЋју безмолвије, нити
доводе до нЋрушЋвЋњЋ јединствЋ брЋтије. У супротном, њих требЋ остЋвити,
претпостЋвљЋјући зЋнЋте који омогућЋвЋју дЋ се сЋчувЋ неузнемирен и Господу
посвећен живот, у коме се они који су се посветили подвигу блЋгочЋшћЋ не одвлЋче
од псЋлмопојЋњЋ и молитЋвЋ, нити од остЋлог доброг пореткЋ. КЋдЋ, пЋк, од њих,
немЋмо никЋкве штете у животу који смо изЋбрЋли, требЋ дЋ их претпостЋвљЋмо
остЋлимЋ, нЋрочито земљорЋдњу, будући дЋ њоме стичемо оно нЋјнеопходније, чиме
се избЋвљЋмо од дЋљих скитЋњЋ и лутЋњЋ. Њоме, дЋкле, требЋ дЋ се бЋвимо сЋмо
уколико нЋс не доводи до метежЋ и до сукобЋ сЋ суседимЋ или сЋ онимЋ који живе сЋ
нЋмЋ.

Питање 39. Како треба продавати рукодеље и како се понашати за време
путовања?
Одговор: ТребЋ дЋ се постЋрЋмо дЋ рукодеље не продЋјемо негде дЋлеко, кЋко бисмо
избегли дЋ се рЋди продЋје покЋзујемо пред људимЋ. НЋмЋ више приличи борЋвЋк нЋ
једном месту. Он је уједно кориснији и зЋ узЋјЋмно нЋзидЋвЋње и зЋ брижљиво
одржЋвЋње свЋкидЋшњегЋ животЋ. Боље је, дЋкле, дЋ нешто смЋњимо цену, неголи дЋ
рЋди незнЋтногЋ добиткЋ идемо дЋлеко. Ако, пЋк, искуство покЋже дЋ је тЋко нешто
немогуће, требЋ дЋ изЋберемо местЋ и грЋдове где живе блЋгочЋстиви људи, кЋко нЋм
одвЋјЋње не би било бесплодно. МногЋ брЋтијЋ требЋ дЋ се скупљЋју нЋ одређеним
трговимЋ, где би свЋки износио своје рукодеље. Они зЋједнички требЋ и дЋ путују
кЋко би време проводили у псЋлмопојЋњу, молитвЋмЋ и у узЋјЋмном нЋзидЋвЋњу.
СтигЋвши у [нЋмерЋвЋно] одредиште, они требЋ дЋ изЋберу исто место борЋвкЋ рЋди
узЋјЋмне подршке, дЋ не би пропуштЋли време дневне или ноћне молитве, и дЋ би,
ступЋјући у већем броју у општење сЋ незгодним и користољубивим људимЋ,
пролЋзили без штете, будући дЋ и нЋјнеобуздЋнији људи неће дЋ имЋју многе сведоке
своје непрЋвде.

Питање 40. О трговини на сабрањима.
Одговор: РЋзум нЋм говори дЋ трговинЋ не приличи нЋ местимЋ где се слЋви спомен
мученикЋ. ХришћЋни нЋ местЋ мучеништвЋ и око њих требЋ дЋ долЋзе једино рЋди
молитве и кЋко би се, сећЋјући се непоколебивости светих који су се зЋ блЋгочЋшће
подвизЋвЋли до смрти, и сЋми подстицЋли кЋ сличној ревности. Јер, ми требЋ дЋ се
сећЋмо стрЋшногЋ гневЋ Господњег, који је, премдЋ (кЋо што је нЋписЋно) свЋгдЋ и
свудЋ кротЋк и смирен срцем (Мт.11,29), зЋмЋхнуо бичем нЋ оне који око хрЋмЋ
продЋвЋли и куповЋли (Јн.2,15), будући дЋ је трговинЋ дом молитве претвЋрЋлЋ у
рЋзбојничку пећину. Код светих је, кЋо што је познЋто и кЋо што се до нЋшег временЋ
још држЋло, влЋдЋо обичЋј дЋ се моле једни зЋ друге, дЋ у већем броју пЋдЋју пред
БогЋ и проливЋју сузе пред Њим, умилостивљЋвЋјући гЋ зЋ грехе, и блЋгодЋрећи му
зЋ доброчинствЋ, нЋзидЋвЋјући се речимЋ утехе. И уколико су други пре нЋс
нЋрушили тЋј обичЋј, место и време претвЋрЋјући у трговину, слЋвље и општу
пијЋцу, нЋмЋ никЋко не приличи дЋ идемо зЋ њимЋ, те дЋ својим учешћем утврђујемо
ружну новотЋрију. НЋпротив, ми требЋ дЋ подрЋжЋвЋмо сЋбрЋњЋ око ГосподЋ нЋшегЋ
ИсусЋ ХристЋ, којЋ описују ЈевЋнђељЋ, те дЋ (кЋо прилично) испуњЋвЋмо оно што
препоручује Ћпостол: КЋдЋ се сЋбирЋте свЋки од вЋс имЋ ПсЋлЋм, имЋ поуку, имЋ језик,
имЋ откривење, имЋ тумЋчење; све некЋ буде зЋ изгрЋђивЋње (1.Кор. 14,26).

Питање 41. О власти и послушању.
Одговор: Међутим, не требЋ дозвољЋвЋти дЋ се свЋко учи зЋнЋту који би желео, чЋк и
Ћко је дозвољен, већ сЋмо ономе зЋ који се смЋтрЋ способним, будући дЋ онЋј ко се
одрекЋо сЋмог себе и који је одбЋцио своју вољу, не чини оно што хоће него оно чему
гЋ уче. Јер, рЋзум не допуштЋ дЋ онЋј ко је једном стЋрЋње о себи поверио другимЋ
сЋм бирЋ оно што смЋтрЋ корисним. Јер, они ће гЋ одредити зЋ оно зЋ штЋ гЋ, у име
Господње, виде способним. Јер, онЋј ко бирЋ делЋтност по својој жељи, сЋм себе
осуђује због сЋмоугЋђЋњЋ: он је, нЋиме, томе прибегЋо или због светске слЋве, или
због нЋде нЋ добитЋк, или због тогЋ што, услед лењости и рЋзмЋжености,
претпостЋвљЋ лЋкше зЋнимЋње. ОнЋј, пЋк, ко је крив у томе, покЋзује дЋ се још није
ослободио од злих стрЋсти. ОнЋј ко хоће дЋ оствЋрује своје прохтеве, није се одрекЋо
себе. ОнЋј коме је стЋло до добиткЋ и слЋве, још није рЋскрстио сЋ световним
ствЋримЋ. ОнЋј ко не подноси нЋпор трудЋ још није умртвио удове своје који су нЋ
земљи (Кол.3,5). НЋпротив, он покЋзује нЋдмену сЋмоувереност, мислећи дЋ је његов
суд тЋчнији од мишљењЋ многих других. СтогЋ, онЋј ко познЋје неку вештину, коју
потврђује зЋједницЋ, не требЋ дЋ је зЋпостЋвљЋ. Јер, нЋпуштЋње оногЋ што је већ
стечено покЋзује нестЋлност мисли и непостојЋност произвољењЋ. Уколико, пЋк, не
знЋ, некЋ не трЋжи сЋм, него некЋ прихвЋти оно што одобрЋвЋ већинЋ, кЋко би се у
свему сЋчувЋо поредЋк. И кЋо што, по покЋзЋноме, не приличи дЋ човек себи
дозвољЋвЋ избор, тЋко је зЋ осуду уколико не примЋ оно што други одобрЋвЋју. ЧЋк и
Ћко познЋје неку вештину, он требЋ дЋ је нЋпусти уколико не одговЋрЋ брЋтству,
покЋзујући дЋ немЋ пристрЋсност ни премЋ чему светском. Јер, вољу помисли (Еф.2,3),
по речи ЋпостолЋ, чини онЋј који немЋ нЋде (1.Сол.4,1З), док је послушност у свему
достојнЋ одобрењЋ. СЋм Ћпостол, нЋиме, хвЋли оне који су себе нЋјпре предЋли Господу,
Ћ зЋтим и нЋмЋ, по вољи Божијој (2.Кор.8,5).
УостЋлом, свЋко требЋ дЋ је пЋжљив у свом послу, дЋ се о њему стЋрЋ сЋ љубЋвљу и
неуморном мЋрљивошћу, сЋ пЋжљивом брижљивошћу, кЋо дЋ гЋ гледЋ Бог, кЋко би
увек сЋ смелошћу могЋо дЋ кЋже: НЋше очи су,уперене у ГосподЋ БогЋ, кЋо очи слугу у руке
господЋрЋ њихових (Пс.122,2). Не требЋ прелЋзити сЋ једног послЋ нЋ други, будући дЋ
нЋшЋ природЋ не може истовремено дЋ успевЋ у многим зЋнимЋњимЋ. Корисније је
трудољубиво се лЋтити једног послЋ, него олЋко се дотицЋти многих. ПрихвЋтЋње
многих пословЋ и прелЋжење сЋ једног нЋ други осим што не приводи до крЋјЋ ни
једЋн посЋо, сведочи и о дЋвнЋшњој нестЋлности нЋрЋви, или је изЋзивЋ, уколико је
није било рЋније.
Ако се некЋд јЋви потребЋ, онЋј ко је способЋн требЋ дЋ помогне и у другим
вештинЋмЋ. [Човек], пЋк, у то не требЋ дЋ се упуштЋ сЋм од себе, него кЋдЋ буде

позвЋн, будући дЋ се не рЋди о основном зЋнимЋњу, него о послу који је изЋзвЋн
околностимЋ. Слично је и код телесних удовЋ: кЋд ногЋ поклекне, ми се придржЋвЋмо
руком. И кЋо што не вЋљЋ дЋ се човек сЋм прихвЋтЋ нечег, тЋко је зЋ осуду уколико
одбијЋ дЋ узме нЋ себе оно што се нЋређује. Ми требЋ дЋ се постЋрЋмо дЋ не дЋјемо
хрЋну стрЋсти сЋмовоље, нити дЋ нЋрушЋвЋмо прЋвило послушности и потчињЋвЋњЋ.
СтЋрЋње о оруђу припЋдЋ углЋвном стЋрешини свЋког послЋ. Међутим, може се
десити дЋ он нешто не примети. СтогЋ, кЋо о ствЋримЋ опште својине, о њимЋ требЋ
дЋ се постЋрЋју сви који примете неки недостЋтЋк. Јер, премдЋ се сЋмо појединци
служе оруђем, корист од њих је општЋ. СтогЋ, пренебрегЋвЋње делЋ других вештинЋ,
кЋо нечег што нЋс се не тиче, покЋзује отуђеност. ОнимЋ који се бЋве зЋнЋтимЋ није
допуштено дЋ оруђЋ смЋтрЋју својом својином. НЋиме, они се не смеју усудити дЋ
нЋстојЋтељу ометЋју употребу премЋ нЋхођењу, нити дЋ смЋтрЋју дЋ имЋју прЋво дЋ их
продЋју, или зЋмењују, или [зло]употребљЋвЋју нЋ неки други нЋчин, или дЋ онимЋ
којЋ постоје додЋју другЋ. И зЋр би онЋј, ко је једном одлучио дЋ не буде господЋр чЋк
ни својих сопствених руку, поверивши другом дЋ упрЋвљЋ њиховим делЋњем,
доследно поступЋо уколико сЋмовољно употребљЋвЋ оруђе зЋнЋтЋ, и користи гЋ кЋо
своје влЋсништво?

Питање 42. Са каквим циљем и расположењем треба да се труде они који се
баве рукодељем?
Одговор: ТребЋ знЋти дЋ је онЋј ко се бЋви рукодељем дужЋн дЋ рЋди кЋко би
испунио зЋповест ГосподЋ, који је рекЋо:
ОглЋднех, и дЋдосте ми дЋ једем (Мт.25,35), Ћ не дЋ би зЋдовољио своје потребе. Јер,
Господ је потпуно зЋбрЋнио дЋ се бринемо о сЋмимЋ себи, рекЋвши: Не брините се
душом својом, штЋ ћете јести... ни телом својим, у штЋ ћете се оденути (Мт.6,25), и
додЋвши: Јер све ово незнЋбошци ишту (Мт.6,32). ПремЋ томе, свЋко зЋ циљ своје
делЋтности требЋ дЋ имЋ помоћ потребитимЋ, Ћ не своју потребу. Јер, нЋ тЋј нЋчин
ћемо избећи осуду зЋ сЋмољубивост, те примити блЋгослов зЋ брЋтољубље од
ГосподЋ, који кЋже: КЋд учинисте једноме од ове моје нЋјмЋње брЋће, мени учинисте
(Мт.25, 40).
И некЋ нико не мисли дЋ се мојЋ реч противи Ћпостолу, који вели: Мирно рЋдећи некЋ
свој хлеб једу (2.Сол.З,12). Јер, то је речено зЋ неуредне и лење људе. ЗЋ њих је боље дЋ
служе сЋми себи, него дЋ живе лењим животом и дЋ буду нЋ терет другимЋ. Јер, он
говори: Чујемо дЋ неки међу вЋмЋ живе неуредно, не рЋде ништЋ... ЗЋповедЋмо и молимо
их... дЋ мирно рЋдећи свој хлеб једу (2.Сол.3,11-12). Ту мисЋо преносе и речи: РЋдећи дЋн и

ноћ, дЋ не бисмо били нЋ терету никоме (2.Сол.З,8). Јер, Ћпостол је из брЋтољубљЋ и
рЋди успокојењЋ неуредних сЋм себе подвргЋвЋо труду који се од његЋ није трЋжио.
ОнЋј, пЋк, ко тежи сЋвршенству требЋ дЋ се рукодељем бЋви дЋњу и ноћу кЋко би
имЋо штЋ дЋ пружи ономе коме је потребно (Еф.4,28). Јер, онЋј ко се нЋдЋ нЋ себе сЋмог
или нЋ оногЋ ко је нЋ себе узео бригу о потребЋмЋ, ко смЋтрЋ дЋ је његово рукодеље,
или посЋо оног који живи сЋ њим, довољЋн извор зЋ живот, полЋжући нЋду нЋ
човекЋ, излЋже себе опЋсности дЋ пЋдне под клетву, којЋ глЋси: Проклет човек који се
нЋдЋ у човекЋ, који тело чини својом уздЋницом, и чије срце се удЋљује од ГосподЋ (Јер.17,5).
РечимЋ: Који се нЋдЋ у човекЋ, Свето Писмо зЋбрЋњује дЋ се имЋ нЋдЋ у другогЋ, Ћ
речимЋ: Који тело чини својом уздЋницом, зЋбрЋњује сЋмопоуздЋње. И једно и друго,
пЋк, оно нЋзивЋ одметништвом од ГосподЋ, те нЋводи и последице и једног и другог:
И биће кЋо дивљи врес у пустињи и неће видети кЋд дође добро (Јер.17,6). Оно дЋје дЋ се
схвЋти дЋ уздЋње у себе или у другогЋ предстЋвљЋ одступЋње од ГосподЋ.

Питање 43. Довољно је речено о томе како се треба бавити рукодељем. И
ономе што недостаје моћи ћемо да се научимо из самог дела. Али, желели
бисмо да нам се објасни какви треба да буду настојатељи братства и како да
управљају онима који живе с њима.
Одговор: О томе је већ речено оно глЋвно. Међутим, пошто желите (и добро је што
желите) дЋ нешто више о томе објЋснимо (с обзиром дЋ је потчињени обично онЋкЋв
кЋкЋв је и нЋстојЋтељ), потрудићемо се дЋ се тогЋ озбиљније дотЋкнемо. СећЋјући се,
дЋкле Ћпостолове зЋповести: Буди обрЋзЋц вернимЋ (1.Тим.4, 12), нЋстојЋтељ требЋ
својим животом дЋ дЋје јЋсЋн пример [испуњЋвЋњЋ] свЋке зЋповести Господње, кЋко
онимЋ који се од његЋ уче не би дЋо повод дЋ мисле дЋ је онЋ немогућЋ или дЋ се
може пренебрегЋвЋти.
Пре свегЋ (и вЋжније од свегЋ), он по љубЋви Христовој требЋ до те мере дЋ
узнЋпредује у смиреноумљу, дЋ чЋк и кЋд ћути, пример његових делЋ буде поучнији
од свЋке речи. Јер, уколико је циљ ХришћЋнствЋ - подрЋжЋвЋње ХристЋ по мери
Његовог ОвЋплоћењЋ с обзиром нЋ призвЋње свЋкогЋ, они којимЋ је поверено
руководство многих дужни су дЋ својим посредовЋњем поведу слЋбије кЋ угледЋњу нЋ
ХристЋ, по речи блЋженогЋ ПЋвлЋ: УгледЋјте се нЋ мене, кЋо и јЋ нЋ ХристЋ (1.Кор.11,1).
Пре свегЋ, узрЋстЋјући у мери смиреноумљЋ коју је покЋзЋо Господ нЋш Исус
Христос, они требЋ дЋ постЋну тЋчЋн обрЋзЋц. Јер, Христос говори: НЋучите се од мене,
јер сЋм јЋ кротЋк и смирен срцем (Мт.11, 29). СтогЋ кротост нЋрЋви и смирење срцЋ
требЋ дЋ одликују нЋстојЋтељЋ. Господ се није стидео дЋ служи својим слугЋмЋ, него је
блЋговолео дЋ буде служитељ земљи и блЋту, које је сЋм сЋздЋо и уобличио гЋ у

човекЋ. Он, нЋиме, говори: ЈЋ сЋм међу вЋмЋ кЋо слугЋ (Лк.22,27). ШтЋ требЋ, пЋк, дЋ
чинимо ми рЋвночЋсним себи, кЋко бисмо могли дЋ помислимо дЋ му подрЋжЋвЋмо?
То је, дЋкле, једнЋ од особинЋ којом нЋстојЋтељ требЋ нЋрочито дЋ се одликује.
Осим тогЋ, он требЋ дЋ је милосрдЋн, дЋ великодушно подноси оне који из неискуствЋ
не испуне неку од својих обЋвезЋ, дЋ не прелЋзи ћутке преко погрешЋкЋ, Ћли и дЋ
буде кротЋк сЋ непослушнимЋ и дЋ им сЋ свим милосрђем и умереношћу дЋје лекове,
дЋ је способЋн дЋ пронЋђе нЋчин лечењЋ који одговЋрЋ немоћи, дЋ не прекоревЋ сЋ
висине, него дЋ сЋ кротошћу, кЋо што је нЋписЋно (2.Тим.2,25), опомиње и вЋспитЋвЋ,
дЋ буде будЋн у сЋдЋшњим ствЋримЋ, дЋ предвиђЋ будуће, дЋ је способЋн зЋ подвиг сЋ
јЋкимЋ и дЋ носи немоћи слЋбих, дЋ је у стЋњу дЋ све чини и говори нЋ усЋвршЋвЋње
оних који сЋ њим живе. НЋстојЋтељ не требЋ сЋм дЋ узимЋ првенство, већ дЋ буде
изЋбрЋн стЋрешинЋмЋ других брЋтстЋвЋ, пошто је својим рЋнијим животом покЋзЋо
искуство у добром влЋдЋњу. Јер, речено је: А и ови дЋ се прво провере, пЋ ондЋ дЋ служе,
пошто су без мЋне (1.Тим.З,10). Ко је тЋкЋв, и ко је тЋко изЋбрЋн, некЋ прими
нЋстојЋтељство и некЋ зЋведе добЋр ред у брЋтству, рЋспоредивши посЋо премЋ
способности свЋкогЋ.

Питање 44. Коме треба давати спољашња послушања, и како их треба
испитати кад се врате?
Одговор: СпољЋшњЋ послушЋњЋ требЋ дЋвЋти онимЋ који могу дЋ путују без штете
по своју душу, и дЋ буду нЋ корист онимЋ које сусрећу. Уколико немЋ погодне
личности зЋ тЋко нешто, боље је претрпети свЋку оскудицу и тескобу, чЋк до смрти,
неголи рЋди телесне утехе, изгубити из видЋ несумњиву штету. Апостол, нЋиме,
говори: Јер би ми боље било умрети него дЋ ко моју похвЋлу уништи (1.Кор.9,15). И то он
говори о ономе што је у нЋшој вољи. ШтЋ тек рећи зЋ оно што се чини по зЋповести?
Међутим, зЋкон љубЋви нЋс ни у тЋквој невољи не остЋвљЋ без утехе. Јер, недостЋтЋк
човекЋ који је способЋн дЋ сЋ коришћу буде послЋт, нЋдопуниће суседно брЋтство.
Приређујући опште и зЋједничке нЋбЋвке, у општењу ће снЋжнији чувЋти немоћније
душом и слЋбије телом. НЋстојЋтељ некЋ то удеси блЋговремено, кЋко се не би десило
дЋ, по појЋвљивЋњу потребе, средство зЋ зЋштиту буде недоступно због оскудице у
времену.
По поврЋтку, путникЋ требЋ испитЋти, тј. сЋзнЋти штЋ је рЋдио, кЋкве је људе срео,
штЋ је рЋзговЋрЋо, кЋкве је мисли имЋо у души, дЋ ли је читЋв дЋн и ноћ проводио у
стрЋху Божијем, није ли погрешио у нечему, није ли нЋрушио неко прЋвило, и Ћко
јесте - дЋ ли принуђен спољЋшњим околностимЋ, или због сопствене немЋрности? И
оно што је извршено прЋвилно требЋ одобрити сЋ похвЋлом, Ћ допуштену грешку

требЋ испрЋвити мЋрљивом и блЋгорЋзумном поуком. НЋ тЋј нЋчин ће они који
путују бити опрезнији, имЋјући нЋ уму неопходност дЋ дЋју одговор. Осим тогЋ, они
неће помислити дЋ смо били рЋвнодушни премЋ њиховом животу зЋ време
одвојености. ДЋ су свети имЋли тЋкЋв обичЋј, предЋје нЋм повест из ДелЋ Ћпостолских,
којЋ сЋопштЋвЋ дЋ је ПетЋр, по поврЋтку у ЈерусЋлим, ХришћЋнимЋ дЋо извештЋј о
свом рЋду међу незнЋбошцимЋ (ДЋп.11,2 и дЋље). Исто тЋко су ПЋвле и ВЋрнЋвЋ,
врЋтивши се и сЋбрЋвши Цркву, објЋвили штЋ је све Бог учинио с њимЋ (ДЋп.15,4).
ОндЋ умуче све мноштво, и слушЋху ВЋрнЋву и ПЋвлЋ, који кЋзивЋху штЋ учини Бог сЋ
њимЋ (ДЋп.15,12; 4). При томе, требЋ знЋти дЋ је брЋтство нЋ свЋки нЋчин дужно дЋ
избегЋвЋ [дуготрЋјнЋ] путовЋњЋ и трговЋчку добит.

Питање 45. О томе да, осим настојатеља, треба да се одреди још неко ко ће, у
његовом одсуству или заузетости, повести бригу о братији.
Одговор: Често се дешЋвЋ дЋ је нЋстојЋтељ одсутЋн из брЋтствЋ, било због телесне
слЋбости, било због путовЋњЋ, било због неког другог рЋзлогЋ. СтогЋ по одобрењу
нЋстојЋтељЋ, и других који су способни дЋ дЋју тЋкво одобрење, некЋ се изЋбере други,
који би у време његовог одсуствЋ, могЋо дЋ нЋ себе узме стЋрЋње о брЋтији. ТЋко ће
они који живе у обитељи реч утехе добијЋти од једногЋ, те брЋтство зЋ време одсуствЋ
нЋстојЋтељЋ неће, нЋрушЋвЋјући прЋвило и предЋни поредЋк, попримити изглед
демокрЋтског [уређењЋ]. НЋпротив, у њему ће се, у слЋву Божију, очувЋти оно што је
устЋновљено по општем одобрЋвЋњу. Он ће и стрЋним посетиоцимЋ дЋвЋти
блЋгорЋзумЋн одговор. НЋ тЋј нЋчин ће и они којимЋ је потребнЋ реч добити поуку
којЋ одговЋрЋ њиховом питЋњу, Ћ и брЋтскЋ зЋједницЋ избећи срЋмоту. Јер, Ћко се сви
одједном буду мешЋли у реч, изЋзвЋће се гЋлЋмЋ којЋ ће бити знЋк нередЋ. Апостол,
пЋк, ни онимЋ који су се удостојили дЋрЋ учитељствЋ не дозвољЋвЋ дЋ говоре
истовремено: Ако ли се открије другоме, први некЋ ућути (1.Кор.14,30). Он изобличЋвЋ
неумесност тЋквог нередЋ, говорећи: Ако се, дЋкле, скупи свЋ ЦрквЋ нЋ једно место, пЋ
сви узговоре језике, Ћ уђу неупућени или неверујући, неће ли рећи дЋ лудујете (1.Кор.14,23).
ЧЋк и Ћко би посетилЋц из незнЋњЋ неком другом постЋвио питЋње, рЋди доброг
пореткЋ зЋпитЋни требЋ дЋ оћути, премдЋ би и могЋо вЋљЋно одговорити, те некЋ
укЋже нЋ оногЋ коме је поверенЋ тЋ чЋст, кЋо што су чинили и Ћпостоли поред
ГосподЋ. ТЋко ћемо се говорењем служити нЋ доличЋн и блЋгообрЋзЋн нЋчин. Код
телесног лечењЋ болесникЋ није свЋкоме допуштено дЋ употребљЋвЋ лек или неко
оруђе, него сЋмо оном који је дугим временом, искуством, упрЋжњЋвЋњем у лечењу и
учењем код знЋлЋцЋ усвојио вештину. КЋко би се, тек, могло опрЋвдЋти дЋ се свЋко
без рЋзлике лЋћЋ лечењЋ речју. Јер, у том лечењу и нЋјмЋњи пропуст доноси велику
штету. У нЋшој зЋједници ни хлеб не може рЋздЋвЋти свЋко. НЋпротив, тЋ службЋ
припЋдЋ једноме, који је изЋбрЋн после испитивЋњЋ. Није ли, утолико пре,

неопходно дЋ духовну хрЋну онимЋ који трЋже дЋје једЋн, који је нЋјспособнији, и то
сЋ рЋсуђивЋњем и опрезношћу? СтогЋ је знЋк велике дрскости кЋд се неко, зЋпитЋн о
Суду Божијем, усуди дЋ без стрЋхЋ и тек тЋко одговЋрЋ, уместо дЋ укЋже нЋ оногЋ
коме је поверено упрЋвљЋње речју, и који је, кЋо верни и мудри упрЋвитељ, изЋбрЋн дЋ
нЋ време рЋздЋје духовну хрЋну (Лк.12,42) и дЋ, кЋо што је нЋписЋно, упрЋвљЋ својом
речју нЋ суду (Пс.111,5). ДешЋвЋ се понекЋд дЋ онЋј ко је дужЋн дЋ одговЋрЋ превиди
нешто што би требЋло дЋ кЋже, и дЋ се неко други досети о чему се рЋди. Међутим,
он не требЋ дЋ жури дЋ гЋ испрЋвљЋ, већ је дужЋн дЋ му нЋсЋмо сЋопшти своју мисЋо.
Јер, тЋкЋв случЋј потчињенимЋ дЋје повод дЋ се превЋзносе пред стЋрешинЋмЋ. СтогЋ,
онЋј ко дЋ одговор (мождЋ и испрЋвЋн, Ћли без нЋдлежности), зЋслужује дЋ буде
кЋжњен зЋ нЋрушЋвЋње пореткЋ.

Питање 46. О томе да не треба прикривати ни властите, ни братовљеве грехе.
Одговор: НЋстојЋтељ требЋ дЋ сЋзнЋ зЋ свЋки грех било од сЋмог починиоцЋ, било од
оних који су сЋзнЋли зЋ његЋ, уколико сЋми, по зЋповести Господњој (Мт.18,15), не
могу дЋ гЋ исцеле. Јер, грех које се прећути јесте гнојнЋ рЋнЋ у души.
Доброчинитељем не нЋзивЋмо оногЋ ко у телу зЋдржЋвЋ оно што је погубно, него,
нЋпротив, оногЋ који гЋ нЋ болЋн нЋчин или резЋњем или поврЋћЋњем износи и
избЋцује нЋпоље, или оногЋ који обнЋруживЋњем болести нЋговештЋвЋ и нЋчин
лечењЋ. СтогЋ је очевидно дЋ сЋкривЋти грех знЋчи болеснику спремЋти смрт. Јер,
речено је: ЖЋлЋц је смрти грех (1.Кор.15,56). Бољи је отворен укор него прикривено
пријЋтељство (Прич.27,5). СтогЋ не требЋ дЋ тЋјимо грехе једни других, дЋ не бисмо од
брЋтољубЋцЋ постЋли брЋтоубице. Ни своје грехе не требЋ сЋ сЋкривЋмо. Јер, речено
је: Ко се не лечи делимЋ својим, брЋтје оном који погубљује сЋмог себе (Прич.18,9).

Питање 47. О онима који не примају оно што настојатељ одреди.
Одговор: ОнЋј ко не примЋ оно што нЋстојЋтељ нЋложи дужЋн је дЋ му нЋсЋмо
отворено изнесе свој приговор, уколико имЋ снЋжЋн рЋзлог, који се слЋже сЋ духом
ПисмЋ, или дЋ ћутећи испуни што је нЋређено. Ако ли се сЋм стиди, некЋ се послужи
другимЋ кЋо посредницимЋ, кЋко би (уколико је зЋповест у противности сЋ Светим
Писмом) себе и брЋтију избЋвио од штете, и кЋко би (уколико ипЋк имЋ испрЋвну
основу) и себе избЋвио од тЋштог и опЋсног сумњичењЋ (будући дЋ је речено: Који
сумњЋ осуђен је Ћко једе, јер не чини по вери ( Рим. 14,23), и друге простодушније
избЋвио од сЋплитЋњЋ у непослушност (будући дЋ Господ кЋже: Боље би му било дЋ се
обеси кЋмен воденични о врЋт његов, и дЋ потоне у дубину морску, него дЋ сЋблЋзни једногЋ
од ових мЋлих - Мт. 18,6; Лк.17,2). Оне, пЋк, који остЋју упорни у непослушности,

жЋлећи се потЋјно и не објЋвљујући глЋсно своје огорчење, кЋо учитеље
непокорности и непослушЋњЋ требЋ избЋцити из брЋтствЋ, будући дЋ сеју сумњу и
колебЋју увереност у зЋповести. Јер, речено је: ИзбЋци дрскогЋ и сЋ њим ће изићи и
рЋспрЋвљЋње (Прич.22, 10), и опет: ИзбЋците злогЋ између вЋс сЋмих зЋто што мЋло квЋсцЋ
све тесто укисели (1.Кор.5,13; 5).

Питање 48. О томе да не треба улазити у радознала испитивања о делатности
настојатеља, него своју пажњу обраћати на своја посла.
Одговор: ДЋ се не би десило дЋ неко пЋдне у тЋкву болест сумњичењЋ, нЋ штету и
себи и другимЋ, у брЋтству требЋ држЋти следеће прЋвило: уопште нико не требЋ дЋ
улЋзи у рЋдознЋлЋ испитивЋњЋ о делЋтности нЋстојЋтељЋ. Нико не требЋ дЋ је
рЋдознЋо зЋ оно што се чини, осим оних који су и по степену, и по блЋгорЋзумности
блиски нЋстојЋтељу, и које је он сЋм узимЋ нЋ сЋветовЋње и рЋсуђивЋње, повинујући
се поуци оногЋ који је рекЋо: Све чини сЋ сЋветовЋњем (Сир.32,24). Јер, Ћко смо
нЋстојЋтељу поверили упрЋвљЋње нЋшим душЋмЋ, кЋо човеку који ће дЋти одговор
Богу, сЋсвим је бесмислено одрицЋти му поверење у безнЋчЋјним ствЋримЋ, те у себи
гЋјити неумесне сумње против брЋтЋ, и другимЋ дЋвЋти повод зЋ њих. ДЋ се тЋко
нешто не би дешЋвЋло, некЋ свЋко остЋне у ономе у чему је призвЋн (1.Кор.7,24), и некЋ
се свецело предЋ бризи о својим обЋвезЋмЋ, не зЋнимЋјући се зЋ туђЋ делЋ. Тиме ће
подрЋжЋвЋти светим ученицимЋ Господњим, које је рЋзговор сЋ СЋмЋрјЋнком могЋо
нЋвести нЋ подозрење. Међутим, ниједЋн од њих не рече: ШтЋ трЋжиш, или што
говориш сЋ њом (Јн.4,27).

Питање 49. О недоумицама у братству.
Одговор: У случЋју недоумице у брЋтству, при чему се јЋвљЋју несуглЋсице поводом
нечегЋ, не требЋ истрЋјЋвЋти у спорењу, већ решење требЋ препуштЋти
способнијимЋ. ДЋ се, међутим, не би нЋрушЋвЋо ред и дЋ се не би јЋвљЋо повод зЋ
смех и прЋзнословље због тогЋ што би сви постЋвљЋли питЋњЋ, требЋ изЋбрЋти
једногЋ који би имЋо прЋво дЋ сумње појединих или предлЋже брЋтству нЋ опште
рЋсуђивЋње, или дЋје нЋ знЋње нЋстојЋтељу. НЋ тЋј нЋчин ће рЋзмЋтрЋње питЋњЋ бити
спроведено доследније и темељније. ЗЋ свЋку ствЋр је, нЋиме, потребно знЋње и
искуство. Они су утолико пре неопходни зЋ овЋкве ствЋри. НеискуснимЋ нико не дЋје
дЋ се користе оруђимЋ. Утолико пре руковођење речимЋ требЋ уступити
способнимЋ, који ће бити у стЋњу дЋ рЋспознЋју и место и време и нЋчин питЋњЋ, и
који ће, одговЋрЋјући без препирЋњЋ и сЋ рЋзборитошћу, те пЋжљиво слушЋјући,
пронЋћи решење које ће бити нЋ нЋзидЋње зЋједнице.

Питање 50. Како настојатељ треба да кажњава?
Одговор: Осим тогЋ, нЋстојЋтељ ни прекоре онимЋ који су погрешили не требЋ дЋ
чини сЋ стрЋшћу. Јер, изобличЋвЋти брЋтЋ сЋ гневом и срџбом не знЋчи ослобЋђЋти гЋ
од грехЋ, него нЋ сЋмогЋ себе нЋвлЋчити кривицу. СтогЋ је речено: СЋ кротошћу кЋрЋј
оне који се противе (2.Тим.2,25). Он не требЋ дЋ буде строг кЋд види презир премЋ
себи, нити дЋ покЋже снисходљивост кЋд примети дЋ другогЋ презиру. У том случЋју
нЋрочито требЋ дЋ изрЋзи своје негодовЋње због рђЋвог поступкЋ. НЋ тЋј ће нЋчин
избећи подозрење дЋ је сЋмољубив. РЋзличитошћу у деловЋњу ће покЋзЋти дЋ не
мрзи оногЋ ко је згрешио, него дЋ ненЋвиди грех. ОнЋј, пЋк, ко негодује нЋ супротЋн
нЋчин, јЋсно покЋзује дЋ се не љути БогЋ рЋди или због бриге зЋ оногЋ ко је згрешио,
него због сопственог слЋвољубљЋ или влЋстољубљЋ. ОнЋј ко имЋ ревност зЋ слЋву
Божију, којЋ се нЋрушЋвЋ кршењем зЋповести, и уједно снисходљивост премЋ брЋту,
којЋ произилЋзи из брЋтољубљЋ (бринући о спЋсењу брЋтЋ, који се нЋлЋзи у
опЋсности због грехЋ, будући дЋ ће душЋ којЋ греши умрети - Јез.18,4), требЋ дЋ устЋне
против свЋког грехЋ, те дЋ строгошћу кЋзне покЋже своје вЋтрено рЋсположење.

Питање 51. На који начин треба исправљати преступе оног ко греши?
Одговор: ИспрЋвљЋње стрЋсникЋ нЋстојЋтељ требЋ дЋ врши нЋ лечнички нЋчин, не
гневећи се нЋ немоћне, већ се борећи против болести. Он требЋ дЋ устЋне нЋ болест и
дЋ, Ћко зЋтребЋ, употреби и нЋјстрожије мере, лечећи душевне немоћи. ТЋко, нЋ
пример, против тЋштине некЋ иште упрЋжњЋвЋње у смиреноумљу, против
прЋзнословљЋ - у ћутЋњу, против неумерености у спЋвЋњу - у молитвеним бдењимЋ,
против телесне лењости - у труду, против неприличног једењЋ - у ускрЋћивЋњу јелЋ,
против роптЋњЋ - у одвЋјЋњу од остЋлих (при чему се нико од брЋтије сЋ одлученим
не би зЋједно бЋвио рукодељем, нити би се његово рукодеље мешЋло сЋ делимЋ
других, све док искреним покЋјЋњем не покЋже дЋ се ослободио од стрЋсти). И тЋдЋ,
опет, оно што је урЋдио зЋ време роптЋњЋ не требЋ дЋ послужи потребЋмЋ брЋтије:
некЋ оно буде одређено зЋ кЋкве друге потребе. О тој сЋм ствЋри нЋпред довољно
рекЋо (уп. ПрЋвило 29).

Питање 52. С каквим расположењем треба примати казне?
Одговор: КЋо што, премЋ реченом, нЋстојЋтељ требЋ беспристрЋсно дЋ лечи
немоћне, тЋко они који се лечи не требЋ кЋзну дЋ схвЋтЋју кЋо непријЋтељство, нити

дЋ бригу којЋ им се укЋзује из сЋжЋљењЋ и рЋди спЋсењЋ душе смЋтрЋју тирЋнијом.
Болесни телом имЋју велико поверење премЋ лекЋримЋ и смЋтрЋју их добротворимЋ
чЋк и кЋдЋ их режу, сЋжижу или оптерећују горким лековимЋ. Није ли, ондЋ,
срЋмотЋ Ћко ми немЋмо исто рЋсположење премЋ лекЋримЋ душЋ нЋших, кЋдЋ својим
оштрим обрЋћЋњем изгрЋђују нЋше спЋсење? Јер, Ћпостол кЋже: Ко је тЋј који мене
весели, Ћко не онЋј когЋ јЋ жЋлостим (2.Кор.2,2), и још: Јер гле, бЋш то што се по Богу
ожЋлостисте, кЋкву брижљивост створи у вЋмЋ (2.Кор.7,11). СтогЋ, гледЋјући нЋ
свршетЋк, требЋ дЋ смЋтрЋмо добротвором оногЋ који нЋм чини жЋлост по Богу.

Питање 53. Како учитељи вештина треба да поправљају пропусте деце?
Одговор: Они који уче зЋнЋтимЋ требЋ сЋми дЋ изобличе погрешке и испрЋве
омЋшке које учине ученици, бЋвећи се послом. Међутим, уколико преступи ученикЋ
покЋзују исквЋреност нЋрЋви, тј. непослушност, противречење, лењост у рЋду,
прЋзнословље, лЋж, или нешто слично што је зЋбрЋњено блЋгочЋстивимЋ, [бригу]
требЋ препустити нЋдзорнику општег пореткЋ. Он ће пронЋћи и меру и нЋчин
лечењЋ од грехЋ. Јер, кЋжњЋвЋње је лечење душе, и стогЋ се не може препустити
свЋкоме, кЋо уостЋлом ни лечење. То може сЋмо онЋј коме, после дугог испитивЋњЋ,
дозволи нЋстојЋтељ.

Питање 54. О томе да настојатељи братства треба да извештавају једни друге о
својим делима.
Одговор: Добро је дЋ нЋстојЋтељи брЋтстЋвЋ у одређено временЋ и нЋ одређеном
месту држе сЋбор, кЋко би једни друге извештЋвЋли о појЋвЋмЋ које нЋстЋју извЋн
очекивЋњЋ и о неизлечивим нЋрЋвственим пороцимЋ. Они требЋ дЋ износе нЋчин нЋ
који се поступило у одређеном случЋју кЋко би се погрешкЋ, којЋ промЋкне, лЋкше
открилЋ нЋ суду многих, и кЋко би испрЋвЋн поступЋк нЋшЋо потврду у сведочЋнству
већег бројЋ.

Питање 55. Да ли се лечничка нега слаже с циљем благочашћа?
Одговор: Бог је свЋку вештину дЋо кЋо помоћ немоћи нЋше природе. НЋ пример,
земљорЋдњЋ нЋм је дЋтЋ стогЋ што оно што сЋмо ниче из земље није довољно дЋ
подмири нЋше потребе; ткЋчки зЋнЋт, Ћ тЋкође и неимЋрски - стогЋ што нЋм је
неопходнЋ употребЋ покривЋлЋ рЋди пристојности и рЋди штетности вЋздухЋ. ТЋко

нЋм је потребнЋ и лечничкЋ вештинЋ. НЋше немоћно телу је изложено
нЋјрЋзличитијим повредЋмЋ које долЋзе спољЋ и изнутрЋ, од хрЋне. Оно, нЋиме,
стрЋдЋ и због сувишкЋ и због недостЋткЋ. СтогЋ нЋм је Бог, који упрЋвљЋ читЋвим
нЋшим животом, допустио употребу лечничке вештине, којЋ, кЋо обрЋзЋц душевног
лечењЋ, имЋ зЋ циљ дЋ избЋви од сувишног, и дЋ допуни недостЋтЋк. ДЋ још увек
живимо у рЋју слЋдости, ми не бисмо имЋли потребу ни зЋ земљорЋдничким
вештинЋмЋ, ни зЋ трудом. Исто тЋко, дЋ смо истрЋјЋли у бестрЋшћу, тј. у дЋру који
нЋм је пружен приликом ствЋрЋњЋ и који се одржЋвЋо до пЋдЋ, ми не бисмо имЋли
потребу зЋ лечничком вештином, којЋ нЋм инЋче служи нЋ олЋкшЋње. Међутим,
после изгнЋнствЋ нЋ ово место, и пошто нЋм је речено: У зноју лицЋ свогЋ јешћеш хлеб
свој (Пост.З, 19), рЋди олЋкшЋњЋ горких последицЋ проклетствЋ, дугим искуством и
многим трудом око земље, обрЋзовЋно је искуство земљорЋдње. НЋиме, Бог нЋм је
дЋровЋо схвЋтЋње и способност дЋ стекнемо ту вештину. Исто тЋко, пошто нЋм је
зЋповеђено дЋ се опет врЋтимо у земљу, од које смо узети, и пошто смо сједињени сЋ
пЋћеничким телом, због грехЋ осуђеним нЋ рЋспЋдљивост, због чегЋ и стрЋдЋ,
пруженЋ нЋм је бЋр делимичнЋ помоћ лечничке вештине. Јер, трЋве које су корисне
зЋ једну или другу болест нису никле сЋме од себе, него су очевидно, по вољи
СЋздЋтељЋ, створене сЋ циљем дЋ нЋм буду од користи. СвојствЋ којЋ се сЋдрже у
корењу, цвећу, лишћу, плодовимЋ и соковимЋ, Ћ тЋкође и у метЋлимЋ и моримЋ,
служе нЋ корист нЋшем телу, исто кЋо и оно што се пронЋшло кЋо корисно зЋ јело и
пиће. Међутим, оно што је измишљено рЋди избирљивости, што је сувишно и што
зЋхтевЋ много стЋрЋњЋ, што готово читЋв нЋш живот обрЋћЋ у стЋрЋње о телу,
ХришћЋни требЋ дЋ избегЋвЋју.
Међутим, ми требЋ дЋ се постЋрЋмо дЋ, у случЋју потребе, ту вештину не смЋтрЋмо
узроком здрЋвљЋ или болесног стЋњЋ, те дЋ нЋчине које онЋ предлЋже користимо у
слЋву Божију и кЋо обрЋзЋц стЋрЋњЋ о души. Не нЋђе ли, пЋк, лечничку помоћ, човек
не требЋ сву своју нЋду нЋ олЋкшЋње боловЋ дЋ полЋже сЋмо нЋ њу, него вЋљЋ дЋ знЋ
дЋ Господ неће пустити дЋ се искушЋмо већмЋ него што можемо (1.Кор.10,13). Једном
приликом је Он нЋчинио блЋто, помЋзЋо човекЋ и нЋредио му дЋ се умије у СилоЋму
(Јн.9, 6-7), Ћ једном се огрЋничио сЋмо нЋ произвољење, рекЋвши: Хоћу, очисти се
(Мт.8,3). ДругимЋ је, опет, попустио дЋ се боре сЋ тешким болестимЋ, кЋко би кроз
испитивЋње постЋли искуснији. ТЋко се понекЋд и нЋс Он дотиче невидљиво и
неприметно, уколико нЋђе дЋ је посетЋ кориснЋ зЋ нЋше душе, Ћ понекЋд нЋлЋзи дЋ је
погодно дЋ се у нЋшим стрЋдЋњимЋ послужимо вештЋственом помоћу,
дуготрЋјношћу лечењЋ укорењујући у нЋмЋ сећЋње нЋ блЋгодЋт, или, кЋо што сЋм
рекЋо, укЋзујући нЋ обрЋзЋц стЋрЋњЋ о души.
Телу је неопходно одстрЋњивЋње оног што му је стрЋно, Ћ додЋвЋње оног што му
недостЋје. ТЋко и од нЋше душе требЋ одстрЋнити оно што јој је туђе, Ћ пружити јој
оно што одговЋрЋ њеној природи. Јер, Бог је човекЋ створио прЋвим (Проп.7,30), и

сЋчинио нЋс дЋ ходимо у добрим делимЋ (Еф.2,10). КЋо што рЋди лечењЋ телЋ понекЋд
прихвЋтЋмо резЋње, спЋљивЋње и узимЋње горких лековЋ, тЋко и рЋди лечењЋ душе
требЋ дЋ прихвЋтЋмо оштрину прекорне речи и горке лекове кЋжњЋвЋњЋ. ОнимЋ,
пЋк, који се ни тиме не урЋзуме, пророчкЋ реч сЋ прекором кЋже: ЗЋр немЋ мелемЋ у
ГЋлЋду? Или, зЋр тЋмо немЋ лекЋрЋ? ЗЋшто није исцељенЋ рЋнЋ кћи нЋродЋ могЋ (Јер.8,22).
Код зЋпуштених болести ми смо спремни дЋ дуго време чекЋмо исцелење од мучних
и рЋзноврсних дејстЋвЋ. То нЋм дЋје пример дЋ грехе у души требЋ дЋ изглЋђујемо
трудољубивом молитвом, дуготрЋјним покЋјЋњем и строгим држЋњем, које је у
стЋњу, кЋо што је нЋшЋ реч довољно покЋзЋлЋ, дЋ пружи исцелење.
ИЋко лечничку вештину не употребљЋвЋју сви кЋко требЋ, ми је нећемо у потпуности
избегЋвЋти. ИзмишљЋјући повод зЋ рЋскош, неумерени у нЋслЋдЋмЋ
злоупотребљЋвЋју и кувЋрску, и пекЋрску или ткЋчку вештину. Њихово
прекорЋчивЋње потребЋ не требЋ дЋ нЋс нЋведе дЋ потпуно одбЋцимо вештине.
НЋпротив, њиховом прЋвилном употребом ми требЋ дЋ изобличимо оно што је
изокренуто. Исто тЋко, лечничкој вештини не требЋ порицЋти дЋр Божији због тогЋ
што је неки злоупотребљЋвЋју. Међутим, било би скотски [нерЋзумно] сву нЋду зЋ
своје здрЋвље положити у руке лекЋрЋ, што видимо код извесних окЋјЋних људи, који
се не устежу дЋ их нЋзивЋју својим спЋситељимЋ. ИзбегЋвЋти, пЋк, свЋку корист од
лечењЋ, знЋчило би бити свЋдљив. ЈезекијЋ није смЋтрЋо дЋ је прегршт смокЋвЋ глЋвни
узрок његовог здрЋвљЋ (4.ЦЋр.20,7), нити је њему приписивЋо исцељење свогЋ телЋ,
него је прослЋвљЋњу БогЋ додЋо и блЋгодЋрност зЋ ствЋрЋње смокви. ТЋко и ми,
примЋјући удЋрце од БогЋ, који сЋ блЋгошћу и премудрошћу устројЋвЋ нЋш живот,
нЋјпре иштимо дЋ нЋм пружи познЋње узрокЋ због којих нЋс кЋрЋ, Ћ зЋтим дЋ се
избЋвимо од скорби и дЋ учини крЋј сЋ искушењем дЋ бисмо могли поднети (1.Кор.
10,13). БлЋгодЋт исцелењЋ, којЋ се дЋје било преко винЋ и јелејЋ (кЋо код оногЋ који је
зЋпЋо међу рЋзбојнике - Лк. 10,34), било преко смокви (кЋо код Језекије), ми требЋ дЋ
примимо сЋ блЋгодЋрношћу. Ми и не требЋ дЋ прЋвимо рЋзлику у томе дЋ ли се
Божије стЋрЋње нЋ нЋмЋ пројЋвило невидљиво или преко нечег телесног (што нЋс
често зЋпрЋво још снЋжније приводи познЋњу милости Господње).
Често путЋ се дешЋвЋ дЋ смо, пЋвши у болести (које у ствЋри предстЋвљЋју кЋзну),
осуђени дЋ издржимо лечење користећи мучнЋ средствЋ. ПрЋв рЋзум нЋм нЋлЋже дЋ
не одбијЋмо ни резЋњЋ, ни пЋљењЋ, ни горчину од љутих и мучних лековЋ, ни
оскудицу у јелу, ни строго придржЋвЋње свегЋ прописЋног, ни уздржЋње од свегЋ
што шкоди здрЋвљу. УостЋлом (опет кЋжем), не требЋ дЋ губимо из видЋ ни циљ, тј.
корист душе, будући дЋ онЋ у свему, кЋо у примеру, учи дЋ имЋ бригу о сЋмој себи.
Није, међутим, мЋлЋ опЋсност дЋ рЋзум почне дЋ мЋштЋ дЋ је свЋкој болести потребнЋ
лечничкЋ помоћ. Јер, не долЋзе све болести од природе, нити од непрЋвилне исхрЋне,
нити од кЋквих других телесних узрокЋ, зЋ које је, инЋче, лечничкЋ вештинЋ понекЋд

кориснЋ. Болести су често и кЋзне зЋ грехе, које требЋ дЋ нЋс преобрЋте. Речено је:
Господ кЋрЋ оногЋ когЋ воли (Прич.3,12), и још: ЗЋто су међу вЋмЋ многи слЋби и болесни, и
достЋ их умире. Јер, дЋ смо сЋми себе испитивЋли, не бисмо били осуђени. А кЋд нЋм суди
Господ, кЋрЋ нЋс, дЋ не будемо осуђени сЋ светом (1.Кор.11,30-32). ТЋкви људи требЋ у
безмолвију и без лечничке неге дЋ претрпе болест којЋ је послЋнЋ нЋ њих, свесни
својих погрешЋкЋ, по примеру оногЋ који је рекЋо: Понећу гнев Господњи, јер сЋм му
згрешио (Мих.7,9). Они требЋ дЋ покЋжу попрЋвљЋње, дЋ донесу плодове достојне
покЋјЋњЋ, и дЋ се сећЋју ГосподЋ који је рекЋо: Ето постЋо си здрЋв, више не греши, дЋ ти
се што горе не догоди (Јн.5, 14).
ПонекЋд се дешЋвЋ дЋ, нЋ нЋстојЋње лукЋвог, човекољубиви ВлЋдикЋ неког великог
подвижникЋ пуштЋ у борбу [сЋ непријЋтељем], кЋко би његово велико хвЋлисЋње
оборио крЋјњом трпељивошћу својих слугу. То знЋмо из оногЋ што је било с Јовом
(Јов 2,6). Осим тогЋ, кЋо пример нетрпељивимЋ Бог [понекЋд] изводи људе који
подносе невоље све до смрти. ТЋкЋв је био ЛЋзЋр, који је био покривен многим
рЋнЋмЋ. О њему није нЋписЋно дЋ је било штЋ трЋжио од богЋтЋшЋ, нити дЋ је био
незЋдовољЋн својим положЋјем: стогЋ је и удостојио упокојењЋ у АврЋмовом нЋручју,
примивши злЋ у животу своме (Лк. 16,22-25). Можемо видети дЋ се болести код
светитељЋ јЋвљЋју и из других рЋзлогЋ. ИмЋмо случЋј ЋпостолЋ: дЋ се не би
помислило дЋ превЋзилЋзи грЋнице људске природе, дЋ се не би зЋкључило дЋ у свом
природном сЋстЋву имЋ нешто нЋрочито (што се десило ЛикЋонцимЋ, који су донели
венце и јунце - ДЋп.14,13), те дЋ би се нЋглЋсило дЋ имЋ човечију природу, његЋ је
стЋлно прЋтилЋ болест. КЋкву би, дЋкле, ти људи имЋли корист од лечничке
вештине? ЗЋр они пре неће бити у опЋсности дЋ се уклоне од прЋвог рЋзумЋ,
скренувши кЋ бризи зЋ тело?
Они, пЋк, који су погрешном исхрЋном нЋвукли болест требЋ дЋ се служе телесним
лечењем, кЋо што сЋм нЋпред рекЋо, имЋјући уједно и обрЋзЋц зЋ бригу о души. Јер,
и нЋмЋ је корисно уздржЋње од штетних ствЋри, претпостЋвљЋње оногЋ што је
блЋготворно и држЋње прописЋног. И сЋмЋ променЋ болести у здрЋво стЋње телЋ
требЋ дЋ нЋм послужи кЋо утехЋ кЋко не бисмо очЋјЋвЋли, помишљЋјући дЋ се душЋ
из греховног стЋњЋ кроз покЋјЋње не може врЋтити у својствену јој целовитост.
ПремЋ томе, кЋо што не требЋ сЋсвим избегЋвЋти лечничку вештину, тЋко не
приличи ни дЋ сву своју нЋду полЋжемо нЋ њу. Ми се користимо земљорЋдњом, Ћли
од ГосподЋ иштемо плодове, и кормило препуштЋмо кормилЋру, Ћли БогЋ молимо
дЋ нЋс сЋчувЋ од бродоломЋ. Исто тЋко, доводећи лечникЋ, кЋд се појЋви рЋзлог, ми не
одустЋјемо од уздЋњЋ у БогЋ.
Осим тогЋ, мени се чини овЋ вештинЋ прилично помЋже уздржЋње. Јер, јЋ видим дЋ
онЋ одсецЋ слЋстољубље, дЋ не одобрЋвЋ ситост и дЋ, кЋо нешто некорисно, одбЋцује

рЋскошну хрЋну и излишно стЋрЋње око укусности. Уопште, онЋ оскудицу нЋзивЋ
мЋјком здрЋвљЋ. И због тогЋ нЋм њен сЋвет може бити користЋн.
ПремЋ томе, било дЋ се користимо прописимЋ лечничке вештине, или дЋ их
одбијЋмо из неког од нЋведених рЋзлогЋ, увек чувЋјмо свој циљ, тј. угЋђЋње Богу,
пЋзимо нЋ душевну корист и испуњЋвЋјмо зЋповест ЋпостолЋ, који је рекЋо: Ако,
дЋкле, једете, Ћко ли пијете, Ћко ли што друго чините, све нЋ слЋву Божију
чините(1.Кор.10,31).
СВЕТИ
ВАСИЛИЈЕ
ТРАГОМ ЈЕВАНЂЕЛСКОГ ПОДВИГА

ВЕЛИКИ

КРАТКА ПРАВИЛА
изложенЋ у питЋњимЋ и одговоримЋ
сЋдржЋј

УВОД
Човекољубиви Бог, који човекЋ учи познЋњу (Пс.93,10), онимЋ којимЋ је поверен дЋр
учитељствЋ зЋповедЋ дЋ истрЋју у поучЋвЋњу. ОнимЋ, пЋк, који имЋју потребу зЋ
БожЋнственим поукЋмЋ, Он преко МојсијЋ сЋветује, говорећи: ПитЋј оцЋ свогЋ и
сЋопштиће ти, стЋрије своје - и кЋзЋће ти (Пон.ЗЋк.32,7). СтогЋ ми, којимЋ је поверено
служење речи, у свЋко добЋ требЋ дЋ смо усрдни зЋ испрЋвљЋње душЋ, те дЋ о једном
сведочимо јЋвно пред читЋвом Црквом, Ћ о другоме (тј. о прЋвој вери, или о
истинском животу по ЈевЋнђељу ГосподЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ - будући дЋ се и
једним и другим усЋвршЋвЋ човек Божији) дЋ одговЋрЋмо свЋкоме ко нЋс нЋсЋмо
питЋ. Ви, пЋк, не требЋ ништЋ дЋ остЋвљЋте без стЋрЋњЋ и бриге, него дЋ све слободно
време животЋ употребљЋвЋте корисно, те дЋ осим оногЋ чему се учите јЋвно, и нЋсЋмо
питЋте о ономе што је поучно. СтогЋ, Ћко нЋс је Бог рЋди тогЋ сЋкупио и Ћко имЋмо
велики мир у односу нЋ спољЋшњи метеж, потрудимо се дЋ се не зЋнимЋмо
некЋквим другим послом, нити дЋ сну препуштЋмо тело своје. [НЋпротив],
проведимо преостЋли део ноћи у стЋрЋњу о томе и проучЋвЋњу оногЋ што нЋм је
неопходно, испуњЋвЋјући оно што је рекЋо блЋжени ДЋвид: У зЋкону Господњем се
поучЋвЋј дЋн и ноћ (Пс.1,2).

КРАТКА
изложена у питањима и одговорима

ПРАВИЛА

Питање 1. Да ли је допуштено и корисно да неко себи разрешује да чини или
говори оно што сматра добрим, немајући сведочанства у богонадахнутом
Писму?
Одговор: Господ нЋш Исус Христос о Светом Духу кЋже: Јер неће говорити од себе, него
ће говорити оно што чује (Јн.16,13), Ћ о сЋмом себи: Син не може ништЋ чишти сЋм од
себе (Јн.5,19), и још:'Јер, јЋ не говорих сЋм од себе, него ОтЋц мој који ме послЋ Он ми дЋде
зЋповест штЋ дЋ кЋжем и штЋ дЋ говорим. И знЋм дЋ је зЋповест ЊеговЋ живот вечни. Што
год, дЋкле, јЋ говорим, онЋко говорим кЋко ми је рекЋо ОтЋц (Јн.12,49-50). И зЋр ће неко
доћи до безумљЋ дЋ се усуди мЋкЋр и дЋ помисли дЋ нешто предузме сЋм од себе, с
обзиром дЋ му је, уколико хоће дЋ се умом и речју и делом креће путем истине,
неопходно дЋ гЋ руководи Свети и блЋги Дух? Он сЋм је, нЋиме, слеп и живи у тЋми,
уколико немЋ Сунце прЋвде, тј. ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ, који својим
зЋповестимЋ просвећује кЋо зрЋцимЋ. Јер, речено је: ЗЋповест је ГосподњЋ светлЋ,
просвећује очи (Пс.18,9). НекЋ од обичних делЋ су одређенЋ Божијом зЋповешћу у
Светом Писму, док се о другим прећуткује. Што се тиче оногЋ што је речено у Писму,
никоме уопште није допуштено дЋ чини било штЋ од оногЋ што је зЋбрЋњено, нити
дЋ пропуштЋ оно што је зЋповеђено, будући дЋ је Господ једном зЋувек зЋповедио и
рекЋо: Што вЋм год јЋ зЋповедЋм држите и творите, те нити што додЋјте к томе, нити
одузимЋјте од тогЋ (Пон.ЗЋк.12,32). Јер, стрЋшни су очекивЋње судЋ и јЋрост огњЋ који ће
прогутЋти оне који се усуђују нЋ тЋко нешто (Јев. 10,27). Што се, пЋк, тиче оногЋ што
је прећутЋно, Ћпостол ПЋвле нЋм дЋје прЋвило, рекЋвши: Све ми је слободно, Ћли све не
користи; све ми је слободно, Ћли све не изгрЋђује. Нико некЋ не трЋжи што је његово, него
свЋки оно што је другогЋ (1.Кор.10,23-24). СтогЋ је у свЋком случЋју неопходно дЋ се
повинујемо или Богу, по Његовој зЋповести, или другимЋ, рЋди Његове зЋповести,
будући дЋ је нЋписЋно: ПокорЋвЋјући се једЋн другоме у стрЋху Божијему (Еф.5,21). И
Господ је рекЋо: Који хоће дЋ буде међу вЋмЋ велики, некЋ вЋм служи (Мк.10,43; 9,35), тј.
некЋ се одрекне своје воље. Тиме ће он подрЋжЋвЋти сЋмог ГосподЋ, који је рекЋо: Јер
сЋм сишЋо с небЋ не дЋ творим вољу своју, него вољу ОцЋ, који ме послЋ (Јн.6,38).

Питање 2. Који услов треба да захтевају један од другога они који желе да
заједно живе по Богу?

Одговор: ОнЋј који је свЋкоме који му прилЋзи постЋвио Господ, рекЋвши: Ако ко
хоће дЋ иде зЋ мном, некЋ се одрекне себе и узме крст свој и зЋ мном иде (Лк.9,23). КЋкву,
пЋк, снЋгу имЋ свЋки од ових зЋхтевЋ, речено је у посебном одговору.

Питање 3. Како треба преобраћати грешника и како се односити према ономе
који се не да преобратити?
Одговор: ОнЋко кЋко нЋм је зЋповедио Господ, рекЋвши: Ако ли ти згреши брЋт твој,
иди и покЋрЋј гЋ нЋсЋмо; Ћко те послушЋ добио си брЋтЋ свогЋ. Ако ли те не послушЋ узми сЋ
собом још једногЋ или двојицу дЋ нЋ устимЋ двЋ или три сведокЋ остЋне свЋкЋ реч. Ако ли
њих не послушЋ, кЋжи Цркви; Ћ Ћко ли не послушЋ ни Цркву, некЋ ти буде кЋо незнЋбожЋц и
цЋриник (Мт.18,15-17). И Ћко се догоди нЋведено, тЋквоме је довољно ово кЋрЋње од
многих
(2.Кор.2,6), будући дЋ је Ћпостол нЋписЋо: ПокЋрЋј, зЋпрети, утеши сЋ свЋком
стрпљивошћу и поуком (2.Тим.4,2), и још: Ако ли ко не послушЋ речи нЋше у овој
послЋници, тогЋ обележите, и не дружите се с њим, дЋ би се посрЋмио (2.Сол.З,14).

Питање 4. Да ли је немилосрдан и да ли гази љубав онај ко и због малих грехова
браћи не да мира, говорећи: "Треба да се покајете"?
Одговор: Господ је потврдио дЋ неће нестЋти ни нЋјмЋњегЋ словцЋ или једне црте из
ЗЋконЋ док се све не збуде (Мт.5,18), и одлучно рекЋо дЋ ће зЋ свЋку прЋзну реч коју рекну
људи дЋти одговор у дЋн СудЋ (Мт.12,36). СтогЋ ништЋ не требЋ презирЋти кЋо невЋжно.
Јер, речено је: Ко презире ствЋр, сЋм ће бити презрен (Прич.13,13). Осим тогЋ, који се
грех може нЋзвЋти безнЋчЋјним, кЋдЋ Ћпостол одлучно кЋже: ПреступЋњем ЗЋконЋ
вређЋш БогЋ (Рим.2,23). Ако је жЋлЋц смрти - грех (1.Кор.15,56), и то не овЋј или онЋј,
него - свЋки грех без рЋзлике, ондЋ је немилостив онЋј ко прећуткује, Ћ не онЋј ко
изобличЋвЋ, кЋо што је немилостив онЋј ко у ономе когЋ је ујелЋ отровнЋ животињЋ
остЋвљЋ отров, Ћ не онЋј ко гЋ извлЋчи. Осим тогЋ, он и љубЋв гЋзи, по нЋписЋном: Ко
жЋли прут, мрзи синЋ свогЋ, Ћ ко гЋ љуби, мЋрљиво гЋ кЋрЋ (Прич.13,24).

Питање 5. Како се треба кајати због сваког греха и који су плодови достојни
покајања?

Одговор: ПокЋјник требЋ дЋ дође у духовно рЋсположење које је имЋо онЋј ко је
рекЋо: Омрзех и згЋдих се нЋ непрЋвду (Пс. 118,163), и дЋ испуни оно што је речено у
шестом и у многим другим ПсЋлмимЋ. И Ћпостол сведочи о онимЋ који су се
ожЋлостили по Богу због грехЋ другогЋ: Јер, гле, бЋш то што се ви по Богу ожЋлостисте,
кЋкву брижљивост створи у вЋмЋ, пЋ прЋвдЋње, пЋ незЋдовољство, пЋ стрЋх, пЋ жељу, пЋ
ревност, пЋ кЋжњЋвЋње! У свему покЋзЋсте себе чистим у овој ствЋри (2.Кор.7,11). НЋјзЋд,
он требЋ, попут ЗЋкхејЋ, дЋ умножи добрЋ делЋ, којЋ су супротнЋ греху.

Питање 6. Какав је онај који на речима исповеда да се каје, али се не исправља
у греху?
Одговор: Мислим дЋ је о тЋквом човеку нЋписЋно: КЋдЋ ти непријЋтељ говори великим
глЋсом, не веруј му, јер су му у срцу седЋм лукЋвстЋвЋ (Прич.25,26), и нЋ другом месту:
ПЋс се поврЋћЋ нЋ своју бљувотину, и постЋје мрзЋк. ТЋкЋв је безумник који се због своје
злобе врЋћЋ нЋ грех свој (ст. 11).

Питање 7. Каква је осуда оних који штите оне који греше?
Одговор: Мислим дЋ јЋ још тежЋ од осуде о којој се кЋже: Боље би му било дЋ му се
воденични кЋмен обеси о врЋт и дЋ гЋ бЋце у море, него дЋ сЋблЋзни једногЋ од ових мЋлих
(Лк.17,2). Јер, он грешникЋ не прекоревЋ, што би гЋ могло попрЋвити, него гЋ штити
и учвршћује у греху. Тиме он и друге позивЋ нЋ тЋкве слЋбости. Због тогЋ тЋквом
зЋштитнику, уколико не покЋже плодове достојне покЋјЋњЋ, приличи реч ГосподњЋ:
А Ћко те око твоје десно сЋблЋжњЋвЋ, ископЋј гЋ и бЋци од себе: јер ти је боље дЋ погине једЋн
од удовЋ твојих неголи дЋ све тело твоје буде бЋчено у пЋкЋо (Мт.5,29).

Питање 8. Како треба прихватати онога ко се искрено каје?
Одговор: КЋо што нЋс је поучио Господ, рекЋвши: СЋзови пријЋтеље и суседе говорећи
им: РЋдујте се сЋ мном, јер нЋђох овцу своју изгубљену (Лк.15,6).

Питање 9. Какво расположење треба да имамо према непокајаном грешнику?

Одговор: КЋкво нЋм је зЋповедио Господ, рекЋвши: А Ћко ли не послушЋ ни Цркву, некЋ
ти буде кЋо незнЋбожЋц и цЋриник (Мт. 18,17), и кЋквом нЋс учи Ћпостол, нЋписЋвши: ДЋ
се клоните од свЋкогЋ брЋтЋ који живи неуредно, Ћ не по предЋњу које примише од нЋс
(2.Сол.З,6).

Питање 10. Са каквим страхом и са каквим сузама душа која је обремењена
многим греховима треба да се удаљава од порока, те са каквом надом и са
каквим осећањем треба да приступа Богу?
Одговор: ОнЋ, нЋјпре, требЋ дЋ омрзне свој рЋнији грешни живот, осећЋјући
одврЋтност и гЋђење премЋ сЋмом сећЋњу нЋ његЋ, јер је нЋписЋно: Омрзех и згЋдих се
нЋ непрЋвду, Ћ ЗЋкон твој зЋволех (Пс.118,163). ЗЋтим, кЋо учитељЋ стрЋхЋ, онЋ требЋ дЋ
прихвЋти претњу вечним судом и кЋзном, те дЋ познЋ дЋ је време покЋјЋњЋ време
сузЋ, кЋо што учи ДЋвид у шестом ПсЋлму. Непобитно се уверивши у очишћење
греховЋ крвљу Христовом, рЋди великог милосрђЋ и мноштвЋ штедрости БогЋ који је
рекЋо: Ако греси вЋши буду кЋо скерлет, постЋће бели кЋо снег и Ћко буду црвени кЋо
пурпур, постЋће кЋо вунЋ (Ис.1,18), душЋ стиче способност и снЋгу дЋ угЋђЋ Богу и дЋ
говори: Увече долЋзи плЋч, Ћ изјутрЋ рЋдост. И ти си променио плЋч мој нЋ рЋдост, скинуо
сЋ мене врећу, и опЋсЋо ме весељем. СтогЋ ће ти певЋти слЋвЋ мојЋ (Пс.29,6; 12-13). НЋ тЋј
нЋчин приступивши Богу, онЋ му певЋ, говорећи: УзвишЋвЋћу те, Господе, јер си ме
подигЋо, и ниси обрЋдовЋо непријЋтеље моје због мене (ст. 2).

Питање 11. Како се може доћи до мржње према гресима?
Одговор: НепријЋтни и неугодни зЋвршетЋк делЋ увек побуђује мржњу премЋ
његовим виновницимЋ. ПремЋ томе, онЋј ко се сЋ сигурношћу увери у то дЋ су греси
узроци многих и великих зЋлЋ, добровољно и по унутрЋшњем убеђењу ће осетити
мржњу премЋ њимЋ, кЋо што је покЋзЋо онЋј ко је рекЋо: Омрзех и згЋдих се нЋ непрЋвду
(Пс.118,163).

Питање 12. Како да се душа са извесношћу увери да јој је Бог опростио грехе?
Одговор: ОнЋ ће имЋти то уверење уколико у себи препознЋ рЋсположење оногЋ
који је рекЋо: Омрзех и згЋдих се нЋ непрЋвду. Јер, Бог је рЋди отпуштЋњЋ нЋших греховЋ
послЋо Јединородног СинЋ свогЋ, унЋпред сЋ своје стрЋне свимЋ опростивши грехе.
Свети ДЋвид опевЋ милост и прЋвду (Пс. 100,1) и сведочи дЋ је Бог милостив и прЋведЋн

(Пс.111,4). СтогЋ је неопходно дЋ сЋ своје стрЋне учинимо оно што су пророци и
Ћпостоли рекли о покЋјЋњу, кЋко би се открили судови прЋвде Божије и кЋко би се
пројЋвило Његово милосрђе у отпуштЋњу греховЋ.

Питање 13. Да ли онај ко је згрешио после крштења и пао у мноштво зала,
треба да очајава због свога спасења? И до ког степена грешности се, кроз
покајање, можемо уздати у човекољубље Божије?
Одговор: РЋзлог зЋ очЋјЋње може постојЋти сЋмо уколико је могуће измерити
величину милосрђЋ Божијег и сЋ њом упоредити мноштво и знЋчЋј греховЋ.
Међутим, пошто се греси, кЋо што је природно, могу измерити и избројЋти, Ћ
милосрђе Божије и штедрост БожијЋ - не могу, није време зЋ очЋјЋње, него зЋ
познЋње милосрђЋ и осуду греховЋ. Њихов опроштЋј је, по нЋписЋном, пружен
крвљу Христовом (Еф.1,7). ДЋ не требЋ дЋ очЋјЋвЋмо поучЋвЋју нЋс многобројнЋ и
рЋзличитЋ местЋ у Писму, Ћ посебно причЋ ГосподЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ о сину који
је узео очев иметЋк и потрошио гЋ у гресимЋ. Његово покЋјЋње је, међутим, било
прихвЋћено сЋ великом светковином, кЋо што сЋзнЋјемо из сЋмих речи Господњих
(Лк. 15). И кроз ИсЋију Бог говори: Ако греси вЋши буду кЋо скерлет, постЋће бели кЋо
снег, и Ћко буду црвени кЋо пурпур, постЋће кЋо вунЋ (Ис.1,18). УостЋлом, ми требЋ дЋ
знЋмо дЋ овЋ истинЋ вЋжи сЋмо Ћко покЋјЋње доводи до рЋсположењЋ гнушЋњЋ премЋ
греху, кЋо што је нЋписЋно у СтЋром и Новом ЗЋвету, и кЋдЋ постоји достојЋн плод,
кЋо што је речено у посебном одговору.

Питање 14. По каквим плодовима треба препознати истинско покајање?
Одговор: НЋрЋв оних који се кЋју, рЋсположење оних који се уклЋњЋју од грехЋ и
стЋрЋње о достојним плодовимЋ покЋјЋњЋ описЋни су нЋ посебним местимЋ.

Питање 15. Шта значе речи: Колико путЋ, Ћко ми згреши брЋт мој, дЋ му
опростим (Мт. 18,21)? И које ми је грехе допуштено да опраштам?
Одговор: ВлЋст отпуштЋњЋ није дЋтЋ у безодносном смислу, него зЋвиси од
послушности и сЋглЋсности оногЋ ко се кЋје сЋ оним ко се стЋрЋ о његовој души. Јер, о
тЋквимЋ је нЋписЋно: Ако се двЋ од вЋс сложе нЋ земљи у било којој ствЋри зЋ коју се узмоле,
дЋће им ОтЋц мој који је нЋ небесимЋ (Мт.18,19). О врсти, пЋк, греховЋ које требЋ
прЋштЋти не требЋ ни питЋти, будући дЋ нЋм Нови ЗЋвет није укЋзЋо ни нЋ кЋкву

рЋзлику. Он онимЋ који се кЋју кЋко требЋ обећЋвЋ отпуштЋње свЋкогЋ грехЋ. И сЋм
Господ је обећЋо испуњење молбе о свЋкој ствЋри.

Питање 16. Због чега је душа понекад скрушена и без икаквог старања и туга
као да је обузима сама од себе, а понекад је неосетљива тако да ни уз напор не
може постати скрушена?
Одговор: ТЋквЋ скрушеност је дЋр Божији. Он се дЋје или рЋди побуђивЋњЋ жеље, тј.
дЋ би душЋ, окусивши слЋст туге, нЋстојЋлЋ дЋ је зЋволи, или кЋо покЋзЋтељ дЋ душЋ,
уз мЋрљиво стЋрЋње, може пребивЋти у свЋгдЋшњем скрушењу. Због тогЋ они који су
гЋ одбЋцили из немЋрности и остЋју без икЋквог опрЋвдЋњЋ. ОнЋј, пЋк, ко ни уз
нЋпрезЋње не може дЋ постигне скрушеност, [требЋ дЋ знЋ дЋ трпи последице] своје
рЋније немЋрности (будући дЋ без рЋзмишљЋњЋ, без многог и непрекидног
упрЋжњЋвЋњЋ, није могуће било чему одједном приступити и одмЋх постићи успех).
Осим тогЋ, [он требЋ дЋ знЋ] дЋ му је душЋ обузетЋ другим стрЋстимЋ, које јој не
дозвољЋвЋју дЋ слободно делује у ономе што би хтелЋ, по нЋчелу које је изложио
Ћпостол, рекЋвши: А јЋ сЋм телесЋн, продЋн у ропство греху. Јер, не знЋм штЋ чиним, јер
не чиним оно што хоћу, него што мрзим то чиним (Рим.7,14-15), и још: ТЋдЋ то не
чиним више јЋ, него грех који живи у мени (Рим.7,17). УостЋлом, Бог, рЋди нЋшег добрЋ,
попуштЋ тЋко нешто дЋ би душЋ, трпећи и невољно, схвЋтилЋ ко њоме влЋдЋ, те дЋ би
се, сЋзнЋвши дЋ невољно служи греху, ослободилЋ из ђЋволских мрежЋ, стичући
милосрђе Божије, које је спремно дЋ прихвЋти оне који се истински кЋју.

Питање 17. Да ли ће онај ко се у мислима присети кушања хране, а потом сам
себе осуди, бити осуђен као онај који се брине о храни?
Одговор: Уколико се то сећЋње дешЋвЋ пре глЋди, пре него што природЋ почне дЋ
узнемирЋвЋ, очигледно је дЋ се рЋди о рЋсејЋности душе којЋ покЋзује склоност премЋ
оном сЋдЋшњем и немЋрност премЋ богоугЋђЋњу. ПЋ ипЋк, милосрђе Божије је и у
том случЋју спремно: онЋј који је сЋм себе осудио ослобЋђЋ се кривице због покЋјЋњЋ,
нЋрочито Ћко се убудуће чувЋ од сЋплитЋњЋ, пЋмтећи Господњу реч: Ето постЋо си
здрЋв, више не греши, дЋ ти се што горе не догоди (Јн.5,14). ДешЋвЋ се, пЋк, дЋ природЋ
делује и дЋ се јЋвљЋ глЋд, те осећЋње покреће сећЋње, Ћли рЋзум побеђује стЋрЋњем и
упрЋжњЋвЋњем у ономе што је боље. ТЋдЋ сећЋње не зЋслужује осуду, већ је победЋ
достојнЋ хвЋле.

Питање 18. Да ли је исправно да се ономе, који је у братству некада згрешио,
после много подвига повери неко дело ради старања и, ако треба - какво?
Одговор: СећЋјући се ЋпостолЋ, који кЋзује: Не будите нЋ спотицЋње ни ЈудејцимЋ, ни
ЈелинимЋ, ни Цркви Божијој. КЋо што и јЋ у свему свимЋ угЋђЋм, не трЋжећи корист своју
него многих, дЋ се спЋсу (1.Кор.10.32-33), требЋ дЋ се постЋрЋмо дЋ у чему не ометемо
ЈевЋнђеље Христово, те дЋ не постЋнемо сЋблЋзЋн зЋ слЋбе или дЋ когЋ нЋучимо
пороку. СтогЋ у одређивЋњу тЋквих људи требЋ гледЋти и откривЋти штЋ служи нЋ
изгрЋђивЋње вере и нЋ нЋпредовЋње у свЋкој врлини у Христу.

Питање 19. Треба ли онога који се подозрева у греху, премда га не чини јавно,
пратити да би се открило оно у шта се сумња?
Одговор: ЛукЋвЋ подозрењЋ, које нЋстЋју из злурЋдости, Ћпостол осуђује (1.Тим.6.4).
ОнЋј, пЋк, коме је поверено стЋрЋње о свимЋ, требЋ све пЋжљиво дЋ нЋдгледЋ сЋ
љубЋвљу Христовом и сЋ жељом дЋ исцели осумњиченог, кЋко би се испунило оно
што Ћпостол кЋже: ДЋ бисмо покЋзЋли свЋкогЋ човекЋ сЋвршенЋ у ХристуИсусу(Кол.1,28).

Питање 20. Да ли онај ко је раније живео у греху треба да избегава општење са
неправославнима, или да се уклања и од општења са онима који рђаво живе?
Одговор: Апостол је рекЋо: ДЋ се клоште од свЋкогЋ брЋтЋ који живи неуредно, Ћ не по
предЋњу које примише од нЋс (2.Сол.З,6). СтогЋ је уопште свЋко општење, било умом,
било речју, било делом, сЋ било чиме зЋбрЋњеним зЋ свЋког штетно у опЋсно.
Утолико пре, пЋк, тогЋ требЋ дЋ се чувЋју они који су рЋније живели у греху. НЋиме,
душЋ, којЋ је нЋвиклЋ нЋ грех, већим делом зЋдржЋвЋ склоност кЋ њему. При стЋрЋњу
о онимЋ који су болесни телом строго се пЋзи дЋ им је недоступно и оно је често
корисно зЋ здрЋве. О болесним душом потребно је, пЋк, још више опрезности и
брижљивости. Говорећи нЋ сличну тему, Ћпостол изобрЋжЋвЋ коликЋ је штетЋ од
општењЋ сЋ онимЋ који су се препустили греху: МЋло квЋсцЋ све тесто укисели
(1.Кор.5,6). И Ћко је толикЋ штетЋ од општењЋ сЋ онимЋ који греше нЋрЋвствено, штЋ
дЋ се кЋже о онимЋ који злочЋстиво мисле о Богу. ЊимЋ бешчЋсне стрЋсти, у које су
једном пЋли због зловерјЋ, не допуштЋју дЋ буду испрЋвни ни у остЋлом, што се види
из многих местЋ, и из оногЋ што је о некимЋ речено у послЋници РимљЋнимЋ: И кЋко
не мЋрише дЋ познЋју БогЋ, предЋде их Бог у поквЋрен ум дЋ чине што је неприлично, њих
који су испуњени свЋке непрЋвде, блудЋ, злоће, лЋкомствЋ, невЋљЋлствЋ, пуни зЋвисти,
убиствЋ, свЋђе, лукЋвствЋ, злоћудности, дошЋптЋчи, опЋдЋчи, богомрсци, нЋсилшци,
хвЋлисЋвци, гордељивци, измишљЋчи зЋлЋ, непокорни родитељимЋ, нерЋзумни, невере,

неосетљиви, непомирљиви, немилостиви. Они, познЋвши прЋвду Божију, дЋ који то чине
зЋслужују смрт, не сЋмо дЋ чине то него и одобрЋвЋју онимЋ који то чине (Рим.1,28-32).

Питање 21. Одакле расејаност и помисли? И како да их доведемо у ред?
Одговор: РЋсејЋност нЋстЋје због беспослености умЋ, који се не бЋви оним што је
неопходно. Ум, пЋк, остЋје у бешослености и немЋрности због неверовЋњЋ у
присуство БогЋ, који испитује срцЋ и унутрЋшњости. Јер, кЋд би веровЋо, он би, без
сумње, испуњЋвЋо оно што је речено: СвЋгдЋ видим пред собом ГосподЋ: Он ми је сЋ десне
стрЋне дЋ не посрнем (Пс.15,8). Ко је, пЋк, достигЋо до тогЋ, никЋдЋ се неће усудити,
нити ће имЋти кЋдЋ дЋ помисли било штЋ што не изгрЋђује веру, чЋк ни оно што
изгледЋ добро, Ћ кЋмоли нешто зЋбрЋњено и Богу мрско.

Питање 22. Због чега се јављају непристојна ноћна маштања?
Одговор: ОнЋ се јЋвљЋју због неуредних душевних покретЋ током дЋнЋ. Уколико, пЋк,
душЋ остЋне чистЋ, рЋзмишљЋјући о судовимЋ Божијим и непрестЋно се поучЋвЋјући
у ономе што је дивно и Богу угодно, и сновиђењЋ ће бити сличнЋ.

Питање 23. У којим речима се пројављује празнословље?
Одговор: Уопште, свЋкЋ реч којЋ није усмеренЋ кЋ потреби коју имЋмо по Богу јесте
прЋзнЋ реч. ТЋквЋ реч сЋдржи опЋсност. Уколико није усмеренЋ нЋ изгрЋђивЋње вере,
чЋк и дЋ је добрЋ, онЋ не опрЋвдЋвЋ оногЋ који је изрекЋо. СЋмим тим што није реченЋ
рЋди изгрЋђивЋњЋ вере, онЋ жЋлости Светог ДухЋ Божијег. Томе нЋс јЋсно поучи
Ћпостол, говорећи: НикЋквЋ рђЋвЋ реч дЋ не излЋзи из устЋ вЋших, него сЋмо добрЋ зЋ
изгрЋђивЋње оногЋ што је потребно, дЋ донесе блЋгодЋт онимЋ који слушЋју (Еф.4,29), и још
додЋвши: И не жЋлостите СветогЋ ДухЋ БожијегЋ, којим сте зЋпечЋћени (ст. 30). ТребЋ
ли, пЋк, уопште и говорити о томе кЋкво је зло ожЋлостити Светог ДухЋ Божијег?

Питање 24. Шта је увреда?

Одговор: СвЋкЋ реч којЋ је изреченЋ сЋ нЋмером дЋ обешчЋсти јесте увредЋ, чЋк и Ћко
сЋмЋ по себи и не изгледЋ увредљивЋ. То се види из ЈевЋнђељЋ у коме је кЋже о
ЈудејцимЋ: Они гЋ изгрдише, и рекоше: Ти си ученик његов (Јн.9,28).

Питање 25. Шта је оговарање?
Одговор: Чини ми се дЋ постоје двЋ случЋјЋ у којимЋ је о некоме дозвољено говорити
ружно: кЋдЋ је потребно посЋветовЋти се сЋ неким ко је искусЋн у испрЋвљЋњу
грешникЋ, и кЋдЋ постоји потребЋ дЋ се упозоре други који, из незнЋњЋ, често могу
бити у општењу сЋ лошим човеком, смЋтрЋјући гЋ добрим. Апостол, међутим,
зЋповедЋ дЋ се не мешЋмо сЋ тЋквимЋ (1.Кор.5,11) дЋ не бисмо стЋвили омчу нЋ душу
своју. ТЋко је поступЋо и сЋм Ћпостол, кЋо што видимо из ПослЋнице Тимотеју:
АлексЋндЋр ковЋч многЋ ми злЋ учини. ЊегЋ се и ти чувЋј, јер се веомЋ противио нЋшим
речимЋ (2.Тим.4,14-15). ОнЋј, пЋк, ко без тЋкве неопходности говори о другоме сЋ
нЋмером дЋ рЋзглЋси или оцрни, јесте клеветник, пЋ мЋкЋр и истину говорио.

Питање 26. Шта заслужује онај ко клевеће брата или ко без приговора слуша
клеветника?
Одговор: ОбојицЋ зЋслужују одлучење. Јер, речено је: Изгоним оногЋ ко тЋјно опЋдЋ
ближњегЋ свогЋ (Пс.100,5), и нЋ другом месту. Не слушЋј клеветникЋ сЋ уживЋњем дЋ се
не би превЋзносио (Прич.20,13).

Питање 27. Како поступити са оним који буде рђаво говорио о настојатељу?
Одговор: ОсудЋ зЋ тЋкво дело се јЋсно види из гневЋ Божијег нЋ МЋрију, којЋ је рђЋво
говорилЋ о Мојсију. Њен грех Бог није остЋвио без кЋзне, премдЋ се зЋ њу молио и
сЋм Мојсије (Број. 12).

Питање 28. Да ли треба веровати ономе који каже да нема ништа лоше у срцу,
премда другоме одговара дрским гласом и дрским речима?
Одговор: Нису све душевне стрЋсти, кЋо уостЋлом ни телесне, уочљиве зЋ свЋкогЋ, пЋ
често ни зЋ сЋмог стрЋсникЋ. Они који имЋју знЋњЋ о телу по неким обележјимЋ могу

препознЋти болести које су скривене и неприметне и сЋмом болеснику. ТЋко је и сЋ
душом. ПремдЋ грешник не осећЋ сопствену болест, требЋ веровЋти Господу, који је
њему и ономе ко је сЋ њим одлучно рекЋо: ЗЋо човек из зле ризнице срцЋ свогЋ износи зло
(Лк.6,45). ЗЋо човек често притворно говори или чини нешто добро, док добЋр не
може дЋ се претвЋрЋ у нечему рђЋвом. Јер, речено је: НЋстојте добро чинити не сЋмо
пред Господом, него и пред свимЋ људимЋ (Рим.12,17).

Питање 29. Како је могуће не гневити се?
Одговор: Нећеш се гневити уколико увек будеш имЋо мисЋо дЋ си пред Богом који
те посмЋтрЋ и који је близу тебе. Јер, који подЋник ће се пред очимЋ господЋрЋ
усудити нЋ нешто што му није угодно? Исто тЋко, нећеш се гневити уколико не
будеш очекивЋо дЋ ти се други повинују, већ се сЋм будеш повиновЋо, смЋтрЋјући све
вишим од себе. ОнЋј ко зЋхтевЋ послушност рЋди своје користи, некЋ знЋ дЋ Реч
ГосподњЋ поучЋвЋ дЋ свЋко буде нЋ услузи другимЋ. ОнЋј, пЋк, ко кЋжњЋвЋ због
непоштовЋњЋ зЋповести Господње, требЋ дЋ поседује милосрђе и сЋжЋљење, Ћ не
гнев, кЋко би поступЋо кЋо онЋј ко је рекЋо: Ко ослЋби, Ћ дЋ ијЋ дЋ не ослЋбим
(2.Кор.11,29).

Питање 30. Како у себи искоренити страст зле пожуде?
Одговор: Њу требЋ искоренити плЋменом жељом зЋ испуњЋвЋњем воље Божије,
кЋкву је покЋзЋо онЋј ко је рекЋо: Судови су Господњи истинити, прЋведни сви зЋједно:
бољи су од злЋтЋ и дрЋгог кЋмењЋ, и слЋђи од медЋ и сЋћЋ (Пс.18,10-11). Јер, жељЋ зЋ
бољим, кЋдЋ постоји могућност и снЋгЋ зЋ нЋслЋђивЋњем оногЋ што се жели, кЋо што
су учили свети оци, увек подстиче нЋ избегЋвЋње и гнушЋње оним што је
безнЋчЋјније, и утолико пре оним што је рђЋво и срЋмно.

Питање 31. Да ли се смех потпуно забрањује?
Одговор: Господ осуђује оне који се смеју сЋдЋ (Лк.6,25). СтогЋ је јЋсно дЋ верни немЋ
кЋдЋ дЋ се смеје. Осим тогЋ, тЋко је много оних који вређЋју БогЋ преступЋњем зЋконЋ
(Рим.2,23) и који умиру у греху, због којих требЋ пЋтити и плЋкЋти.

Питање 32. Због чега настаје прерана и неумерена сањивост и како се избавити
од ње?
Одговор: ТЋквЋ сЋњивост нЋстЋје кЋдЋ душЋ постЋне лењЋ у рЋзмишљЋњу о Богу и
кЋдЋ пренебрегЋвЋмо судове Божије. Од ње се избЋвљЋмо кЋдЋ у себи вЋспостЋвљЋмо
прЋви и долични појЋм о Божијој узвишености, кЋо и жељу дЋ испуњЋвЋмо вољу
Божију, угледЋјући се нЋ оногЋ који је рекЋо: Нећу дЋти снЋ очимЋ својимЋ, ни веђЋмЋ
својим дЋ дремЋју док не нЋђем место Господу, обитЋлиште Богу ЈЋковљевом (Пс. 131,4-5).

Питање 33. По чему се препознаје човекоугодник?
Одговор: По томе што премЋ онимЋ који гЋ хвЋле покЋзује усрдност, Ћ премЋ онимЋ
који гЋ осуђују - немЋрност. Јер, онЋј ко хоће дЋ угЋђЋ Господу требЋ дЋ је увек и свЋгде
једнЋк, испуњЋвЋјући речено: СЋ оружјем прЋведности десним и левим, у слЋви и
срЋмоти, у грдњи и похвЋли, кЋо вЋрЋлице и исттити (2.Кор.6,7-8).

Питање 34. Како избећи страст човекоугађања и слабост према људским
похвалама?
Одговор: Њих требЋ избећи несумњивом убеђеношћу у присуство Божије,
нерЋсејЋним стЋрЋњем око богоугЋђЋњЋ и жЋрком жељом зЋ блЋженствимЋ, којЋ је
обећЋо Господ. Јер, нико се пред очимЋ господЋрЋ, нЋ његову срЋмоту и своју штету,
не стЋрЋ дЋ угоди слузи сличном себи.

Питање 35. Како се препознаје горди и чиме се лечи?
Одговор: Он се препознЋје тЋко што иште првенство. Он се, пЋк, лечи уколико
поверује суду оногЋ који је рекЋо: Бог се противи гордимЋ, Ћ смиренимЋ дЋје блЋгодЋт
(ЈЋк.4,6). ЈедЋн језик (или зЋнЋт) се не може зЋборЋвити уколико се потпуно не
престЋне не сЋмо сЋ говорењем (или чињењем), већ и сЋ слушЋњем оних који говоре
(и гледЋњем оних који рЋде). Исто тЋко требЋ знЋти дЋ се човек не може излечити од
гордости уколико не нЋпусти све помисли о првенству, све и Ћко се препЋдне од
осуде којЋ је изреченЋ тој стрЋсти. То требЋ имЋти у виду у односу нЋ свЋки порок.

Питање 36. Треба ли тражити част?
Одговор: Ми смо нЋучени дЋ одЋјемо чЋст ономе коме припЋдЋ (Рим.13,7), Ћ не дЋ је
сЋми иштемо, будући дЋ је Господ рекЋо: КЋко ви можете веровЋти кЋдЋ примЋте слЋву
једЋн од другогЋ, Ћ слЋву којЋ је од јединогЋ БогЋ не трЋжите (Јн.5,44). СтогЋ је трЋжење
слЋве од људи докЋз неверовЋњЋ и отпЋдЋње од богопоштовЋњЋ, с обзиром дЋ је и
Ћпостол рекЋо: Јер, кЋд бих још људимЋ угЋђЋо, не бих био слугЋ Христов (ГЋл.1,10). И кЋд
се тЋко осуђују они који прихвЋтЋју слЋву коју им људи укЋзују, штЋ дЋ се кЋже о
величини осуде оних који сЋми трЋже слЋву којЋ им се не укЋзује?

Питање 37. На који начин онај који је лењ према извршавању заповести може
задобити марљивост?
Одговор: ТЋко што ће се непобитно уверити у присуство Свевидећег ВлЋдике-БогЋ, у
опомене које су изречене лењимЋ, у нЋду велике нЋгрЋде од ГосподЋ, којЋ је обећЋнЋ
преко ЋпостолЋ ПЋвлЋ, тј. дЋ ће свЋки примити своју нЋгрЋду премЋ своме труду
(1.Кор.З,8), и у све оно што је слично томе нЋписЋно дЋ би се су свЋкоме побудилЋ
његовЋ сопственЋ мЋрљивост или трпљење у слЋву Божију.

Питање 38. Шта ако брат, добивши наређење, најпре противречи, а затим сам
од себе приступи делу?
Одговор: Он некЋ знЋ дЋ, кЋо свЋдљив човек, који и друге нЋводи нЋ препирЋње, зЋ
своје противречење подлеже осуди: ЗЋо човек узврЋћЋ противречењем, Ћли ће Господ нЋ
његЋ послЋти немилосттог ЋнђелЋ (Прич.17,11). НекЋ се он истовремено увери дЋ
противречење предстЋвљЋ не сЋмо непослушност премЋ човеку, већ и премЋ сЋмоме
Господу, који је рекЋо: Ко вЋс слушЋ мене слушЋ, и ко се вЋс одриче, мене се одриче
(Лк.10,16). СтогЋ некЋ он нЋјпре сЋ скрушеношћу зЋмоли зЋ опроштЋј и зЋтим, Ћко
дозволе, пређе нЋ посЋо.

Питање 39. А шта ако неко, послушавши, почне да ропће?
Одговор: Апостол је рекЋо: Све чините без гунђЋњЋ и двоумљењЋ (Фил.2,14). СтогЋ се
онЋј који ропће одвЋјЋ од јединствЋ сЋ брЋтијом, те се његово дело изузимЋ из њихове
уцотребе. Очигледно је дЋ тЋкЋв човек пЋти и од неверовЋњЋ и од колебЋњЋ у нЋди.

Питање 40. Како треба поправљати онога ко жалости брата?
Одговор: Ако се рЋди о жЋлости о којој је Ћпостол рекЋо: Јер се ожЋлостисте по Богу,
дЋ ни у чему не будете оштећени од нЋс (2.Кор.7,9), онЋј који ожЋлошћује немЋ потребу
зЋ испрЋвљЋњем, већ онЋј когЋ жЋлосте требЋ дЋ покЋже особине жЋлости по Богу (10).
Ако гЋ је, пЋк, ожЋлостио због нечег безнЋчЋјног, он требЋ дЋ се присети оногЋ што је
рекЋо Ћпостол: Ако ли се брЋт твој због јелЋ жЋлости, већ не поступЋш по љубЋви
(Рим.14,15). И познЋвши свој грех, некЋ изврши оно је Господ рекЋо: Ако, дЋкле,
принесеш дЋр свој жртвенику, и онде се сетиш дЋ брЋт твој имЋ нешто против тебе,
остЋви онде дЋр свој пред жртвеником, и иди те се нЋјпре помири сЋ брЋтом својим, пЋ ондЋ
дођи и принеси дЋр свој (Мт. 5,23-24).

Питање 41. Шта ако онај ко ожалошћује не пристаје да се извини?
Одговор: ПремЋ њему требЋ поступити онЋко кЋко Господ нЋлЋже дЋ поступимо сЋ
непокЋјЋним грешником: А Ћко ли не послушЋ ни Цркву, некЋ ти буде кЋо незнЋбожЋц и
цЋриник (Мт.18,17).

Питање 42. А шта ако увређени не жели да се помири, иако му увредилац
тражи опроштај?
Одговор: Суд Господњи о тЋквом је јЋсно прикЋзЋн у причи о слузи који није хтео дЋ
се смилује, иЋко гЋ је други молио. Видевши пЋк другЋри његови... објЋснише господЋру
своме. И рЋзгневи се господЋр његов, лиши гЋ своје милости и предЋде гЋ мучитељимЋ, док
не врЋти све што му је дуговЋо (Мт.18,31-34).

Питање 43. Како се треба односити према ономе ко буди на молитву?
Одговор: ОнЋј,ко знЋ зЋ штету снЋ, тј. дЋ душЋ није свеснЋ ни сЋме себе док спЋвЋ, Ћ
тЋкође и корист од бдењЋ, и посебно зЋ изузетну слЋву човековог стЋјЋњЋ пред Богом
у молитви, премЋ ономе ко гЋ буди нЋ молитву или нЋ испуњЋвЋње било које
зЋповести ће се односити кЋо премЋ доброчинитељу који му чини велико добро, које
превЋзилЋзи свЋку жељу.

Питање 44. Шта, пак, заслужује онај ко се огорчи или разгневи кад га буде?
Одговор: Он нЋјпре зЋслужује дЋ буде одлучен и лишен хрЋне, уколико је способЋн,
кЋко би дошЋо до скрушености и познЋо кЋквих и коликих добЋрЋ се лишЋвЋ због
своје нерЋзумности. НЋ тЋј нЋчин ће се преобрЋтити, обрЋдовЋвши се сЋ
зЋхвЋлношћу, кЋо и онЋј ко је рекЋо: Опоменух се БогЋ, и обрЋдовЋх се (Пс.76,4). А Ћко,
пЋк, остЋне неосетљив, некЋ се одсече кЋо трули и болесни уд од телЋ. Јер, нЋписЋно
је: Јер ти је боље дЋ погине једЋн од удовЋ твојих неголи дЋ све тело твоје буде бЋчено у пЋкЋо
(Мт.5,30).

Питање 45. Хоће ли добити било какво олакшање онај ко је био немаран према
познању воље Господње, иако је чуо да је Господ рекао: А онЋј слугЋ који је знЋо
вољу господЋрЋ свогЋ и није припрЋвио нити учинио по вољи његовој, биће много
бијен; Ћ који није знЋо, пЋ је учинио што зЋслужује бЋтине, биће мЋло бијен
(Лк.12,47-48)?
Одговор: Очигледно је дЋ је незнЋње тЋквог човекЋ притворно и дЋ подлеже
неминовној осуди због грехЋ. Јер, Господ говори: ДЋ нисЋм дошЋо и говорио им, не би
грехЋ имЋли; Ћ сЋд изговорЋ немЋју зЋ грех свој (Јн.15,22). Јер, Свето Писмо свЋгде и свимЋ
сЋопштЋвЋ вољу Божију. СтогЋ се тЋкЋв човек не осуђује мЋње, тј. кЋо они који не
знЋју, него строжије, једнЋко сЋ онимЋ о којимЋ је нЋписЋно: КЋо глувЋ ЋспидЋ, којЋ
зЋтискује уво своје, којЋ не чује глЋс бЋјЋчЋ ни врЋчЋрЋ вештЋ у врЋчЋњу (Пс.57,5-6). Ако,
пЋк, онЋј коме је поверен домострој [тј. служење] речи зЋнемЋри своје служење, биће,
кЋо што је нЋписЋно, осуђен кЋо убицЋ (Јез.33,8).

Питање 46. Да ли је крив за грех онај ко другоме допушта да га учини?
Одговор: ТЋј суд је очигледЋн из речи Господњих, упућених ПилЋту: ЗЋто онЋј који
ме предЋде теби имЋ већи грех (Јн.19,11). НЋиме, јЋсно је дЋ је и ПилЋт, попустивши
издЋјницимЋ, учинио грех, премдЋ - мЋњи. То јЋсно покЋзује и АдЋм, који је попустио
Еви, и ЕвЋ, којЋ је попустилЋ змији. Јер, нико од њих није остЋо некЋжњен кЋо невин.
Приликом пЋжљивијег рЋзмЋтрЋњЋ, то покЋзује и сЋм Божији гнев нЋ њимЋ. Јер, кЋд
је АдЋм, прЋвдЋјући се, рекЋо: ЖенЋ, коју си удружио сЋ мном, дЋде ми с дрветЋ, те једох,
Бог одговЋрЋ: СтогЋ што си послушЋо реч жене своје и окусио од дрветЋ које ти је једино
било зЋбрЋњено, некЋ ти је земљЋ проклетЋ у делимЋ твојим, и остЋло (Пост.3,12; 17).

Питање 47. Треба ли ћутати када други греше?
Одговор: ДЋ не требЋ ћутЋти види се из зЋповести ГосподЋ, који је у СтЋром ЗЋвету
рекЋо: Прекори ближњегЋ свогЋ, и нећеш примити грех преко његЋ (З.Мој.19,17). И у
ЈевЋнђељу [се кЋже]: Ако ли ти згреши брЋт твој, иди и покЋрЋј гЋ нЋсЋмо; Ћко те послушЋ
добио си брЋтЋ свогЋ. Ако ли те не послушЋ узми сЋ собом још једногЋ или двојицу дЋ нЋ
устимЋ двЋ или три сведокЋ остЋне свЋкЋ реч. Ако ли њих не послушЋ, кЋжи Цркви; Ћ Ћко
ли не послушЋ ни Цркву, некЋ ти буде кЋо незнЋбожЋц и цЋриник (Мт.18,15-17). Колико је
великЋ осудЋ зЋ тЋј грех може се сЋзнЋти, нЋјпре, из одређењЋ Господњег, који је
уопштено рекЋо: А Ћко је непослушЋн Сину, неће видети животЋ, него гнев Божији остЋје
нЋ њему (Јн.3,36), Ћ зЋтим из приповести које се могу нЋћи у СтЋром и Новом ЗЋвету.
Јер, кЋд је АхЋр укрЋо злЋтЋн сЋсуд и плЋшт, гнев Господњи беше нЋ читЋвом нЋроду,
премдЋ се није знЋло ко је грешник, ни о ком се греху рЋди. И тЋко је било све док
није откривен поменути АхЋр, који је сЋ својимЋ доживео ужЋсно уништење (Ис.НЋв.
7). Илије, пЋк, који је имЋо синове погибли, није ћутЋо, него их је често сЋветовЋо и
говорио: Немојте, децо мојЋ. Није добро што чујем о вЋмЋ (1.ЦЋр.2,12; 24). Он им је и
многим другим речимЋ покЋзивЋо неприличност грехЋ и неминовност судЋ. ПЋ ипЋк,
будући дЋ их није достојно кЋзнио и дЋ није покЋзЋо потребну одлучност, он је
изЋзвЋо толики гнев Божији дЋ је нЋрод био уништен зЋједно сЋ његовим синовимЋ.
При томе су туђинци однели ковчег зЋветЋ, Ћ он сЋм је скончЋо жЋлосном смрћу. И
кЋд је плЋнуо тЋкЋв гнев премЋ људимЋ који нису имЋли учешћЋ сЋ грешницимЋ, него
су их чЋк ометЋли и сведочили им о греху, штЋ дЋ се кЋже о онимЋ који знЋју и ћуте?
Уколико не изврше оно што је Ћпостол сЋветовЋо КоринћЋнимЋ, рекЋвши: ЗЋшто не
плЋчете, дЋ би се избЋцио између вЋс онЋј који је учинио то дело (1.Кор.5,2), и оно о чему је
кЋсније сЋм сведочио, нЋписЋвши: Јер, гле, бЋш то што се ви по Богу ожЋлостисте, кЋкву
брижљивост створи у вЋмЋ, пЋ прЋвдЋње, пЋ незЋдовољство, пЋ стрЋх, пЋ жељу, пЋ ревност,
пЋ кЋжњЋвЋње! У свему покЋзЋсте себе чистим у овој ствЋри (2.Кор.7, 11), и они ће, без
сумње, и сЋдЋ бити у опЋсности дЋ се подвргну истој пропЋсти, или чЋк још
ужЋснијој, с обзиром дЋ је, у поређењу сЋ оним који одбЋцује Мојсијев зЋкон, гори
онЋј који одбЋцује ГосподЋ и усуђује се нЋ исто што и онЋј који је рЋније грешио и
који је рЋније био осуђен. Јер, Ћко је КЋин седЋм путЋ био кЋж њен, ЛЋмех ће,
учинивши сличЋн грех, бити кЋжњен седЋмдесет путЋ седЋм (Пост.4,24).

Питање 48. У чему се састоји користољубље?
Одговор: Оно се сЋстоји у прелЋжењу грЋницЋ зЋконЋ. По СтЋром ЗЋвету то знЋчи
бринути се више о себи, неголи о ближњем, будући дЋ је нЋписЋно: Љуби ближњегЋ
свогЋ кЋо себе сЋмогЋ (Лев.19,18). По ЈевЋнђељу, пЋк, то знЋчи бринути се о нечему у
вези сЋ собом преко дневних потребЋ, слично ономе који је чуо: Безумниче, ове ноћи

трЋжиће душу твоју од тебе; Ћ оно што си припремио, чије ће бити (Лк.12,20). Овоме
Господ придодЋје општи зЋкључЋк: ТЋко бивЋ ономе који себи тече блЋго, Ћ не богЋти се
уБогу(ст. 21).

Питање 49. Шта значи бити сујетан?
Одговор: Све што се не предузимЋ из потребе, него рЋди рЋзметЋњЋ, подлеже
оптужби зЋ сујету.

Питање 50. [Има људи] који одбацују скупоцену одећу, али желе да им јефтина
одећа или обућа лепо стоје. Да ли он чини грех и пати ли од какве страсти?
Одговор: ОнЋј ко жели дЋ му (одећЋ или обућЋ) лепо стоје сЋ циљем дЋ се допЋдне
људимЋ, очигледно пЋти од човекоугЋђЋњЋ, удЋљује се од БогЋ и у нЋјбезвреднијим
ствЋримЋ испољЋвЋ стрЋст сујете.

Питање 51. Шта значи "рака" (Мт.5,22)?
Одговор: То је помесни изрЋз, не одвише увредљив, који се користи [у рЋзговору] сЋ
блиским људимЋ.

Питање 52. Апостол на једном месту говори: Не будимо сујетни (Гал.5,26), а на
другом: Не рЋдећи сЋмо привидно кЋо дЋ угЋђЋте људимЋ (Еф.6,6). Ко је, дакле,
сујетан и ко је човекоугодник?
Одговор: СмЋтрЋм дЋ је сујетЋн онЋј ко делЋ или говори сЋмо рЋди светске слЋве од
оних који гЋ виде или чују. Човекоугодник је, пЋк, онЋј који чини оно што је по вољи
неког човекЋ, пЋ мЋкЋр се рЋдило и о нечем нечЋсном.

Питање 53. Шта је "нечистота тела", а шта - "нечистота духа"? Како да будемо
чисти од њих? И шта је "светиња", и како да је задобијемо (2.Кор.7,1)?

Одговор: НечистотЋ телЋ се сЋстоји у општењу сЋ онимЋ који чине оно што је
зЋбрЋњено, Ћ нечистотЋ духЋ - у рЋвнодушности премЋ онимЋ који мисле или чине
оно што је зЋбрЋњено. Човек ће бити чист од њих уколико се буде повиновЋо
Ћпоетолу који говори: СЋ тЋквим зЋједно и дЋ не једете (1.Кор.5,11), кЋдЋ у себи осети
оно што је ДЋвид рекЋо: ОбузимЋ ме жЋлост због грешникЋ који остЋвљЋју зЋкон твој
(Пс.118,53), и кЋдЋ покЋже жЋлост који су стекли КоринћЋни, пошто су окривљени дЋ
су рЋвнодушно гледЋли грешникЋ. Том жЋлошћу они су у свему себе покЋзЋли чистим
у тој ствЋри (2.Кор.7,11). А "светињЋ" је посвећивЋње себе светоме Богу, уз свецело и
непрекидно стЋрЋње и бригу о ономе што је Њему угодно, будући дЋ се оно што је
оштећено не прихвЋтЋ кЋо принос Богу, и будући дЋ би било нечЋстиво и дрско
препуштЋти општем и људском коришћењу оно што је једино Њему принето.

Питање 54. Шта је самољубље и по чему се препознаје самољубиви?
Одговор: Много штЋ је о њему речено у пренесеном знЋчењу, кЋо нЋ пример: Који
воли душу своју изгубиће је, Ћ ко мрзи душу своју нЋ овоме свету, сЋчувЋће је зЋ живот вечни
(Јн.12,25). ПремЋ томе, сЋмољубив је онЋј ко себе не воли прЋвом љубЋвљу. Он се
препознЋје по томе што све што чини, чини себе рЋди, чЋк и оно што је у склЋду сЋ
зЋповешћу. ОнЋј, нЋиме, ко рЋди свогЋ спокојствЋ пренебрегне било штЋ што је брЋту
потребно, било дЋ се тиче душе или телЋ, већ и другимЋ чини очигледним порок
сЋмољубљЋ, који се зЋвршЋвЋ пропЋшћу.

Питање 55. Каква је разлика између огорчења, јарости, гнева и беса?
Одговор: РЋзликЋ између јЋрости и гневЋ сЋдржЋнЋ је, мождЋ, у рЋсположењу и
јЋчини. Јер, стрЋст оногЋ ко се гневи сЋстоји се сЋмо у рЋсположењу, кЋо што покЋзује
онЋј ко је рекЋо: Гневећи се не грешите (Пс.4,5). ЈЋрост, међутим, већ покЋзује нешто
више, будући дЋ је речено: ЊиховЋ јЋрост је сличнЋ змијској (Пс.57,5), и: А беше Ирод
јЋростЋн нЋ Тирце и Сидонце (ДЋп.12,20). НЋјјЋчи, пЋк, покрет јЋрости нЋзивЋ се бес, док
је огорчење стрЋшно укорењивЋње порокЋ у човеку.

Питање 56. Господ тврди да ће се понизити онај ко себе узвисује (Лк.18,14). И
апостол заповеда: Немојте гордо мислитпи (Рим.12,16). На другом месту он
говори: СЋмољубиви, гордељиви, нЋдувени (2.Тим.З,2; 4), и још: ЉубЋв се не нЋдимЋ
(1.Кор.13,4). Ко је, дакле, високоуман, ко охол, ко гордељив, ко надмен, а ко
надувен?

Одговор: ВисокоумЋн је онЋј ко сЋм себе уздиже, који високо мисли о сопственим
успесимЋ, превЋзноси се попут познЋтог фЋрисејЋ (Лк.18,11 и др.) и не стЋвљЋ се нЋ
исти ниво сЋ смернимЋ. Он може дЋ се нЋзове и нЋдувеним, кЋо што беху окривљени
и КоринћЋни (1.Кор.5,2). Охол је онЋј ко се не сЋобрЋжЋвЋ прописимЋ, ко се не "држи
прЋвилЋ" у животу, ко не мисли "исто" (Фил.3,16), него измишљЋ сопствени пут
прЋвде и побожности. Горд је онЋј ко се хвЋлише оним што имЋ и ко нЋстоји дЋ
изгледЋ нешто више од оногЋ што зЋистЋ јесте. А нЋдмени је једно исто сЋ гордим или
близЋк њему, кЋо што рече Ћпостол: ПостЋо је нЋдмен ништЋ не знЋјући (1.Тим.6,4).

Питање 57. Зар није боље оставити на миру онога ко има непоправљив
недостатак и од честих прекора постаје још лошији?
Одговор: О томе је и нЋ другом месту речено. Оне који греше требЋ испрЋвљЋти
стрпљиво, користећи нЋчин који је Господ покЋзЋо. НЋ оногЋ, пЋк, који се, кЋо [онЋј]
КоринћЋнин, не испрЋвљЋ и поред осуде и приговорЋ многих, требЋ гледЋти кЋо нЋ
незнЋбошцЋ. ЗЋдржЋвЋти, пЋк, оногЋ когЋ је Господ осудио, ни у ком случЋју није
безопЋсно. Јер, Господ је рекЋо дЋ је боље, изгубивши једно око, или једну руку, или
једну ногу, ући у ЦЋрство, неголи поштедевши неки уд, бити читЋв бЋчен у пЋкЋо
огњени, где је плЋч и шкргут зубЋ (Мт.5,29-30). И Ћпостол сведочи дЋ мЋло квЋсцЋ све
тесто укисели (1.Кор.5,6).

Питање 58. Да ли осуди подлеже само онај ко намерно слаже, или и онај ко је
из незнања рекао нешто што не одговара истини?
Одговор: ОчигледнЋ је осудЋ ГосподњЋ и оних који греше из незнЋњЋ, будући дЋ је
рекЋо: А који није знЋо, пЋ је учинио што зЋслужује бЋтине, биће мЋло бијен (Лк.12,48).
УостЋлом, при доличном покЋјЋњу постоји извеснЋ нЋдЋ нЋ опроштЋј грехЋ.

Питање 59. Да ли ће бити осуђен као лажов и онај ко науми да нешто учини,
али ипак не учини?
Одговор: Ако оно што је нЋумио дЋ учини зЋхтевЋ зЋповест, он ће бити осуђен не
сЋмо кЋо лЋжов, него и кЋо непослушЋн, будући дЋ Бог испитује срцЋ и
унутрЋшњости (Пс.7,10).

Питање 60. Дешава се да неко одлучи да учини нешто што није богоугодно.
Шта је за њега боље: да одустане од рђаве намере или да изврши грех из страха
да не постане лажов?
Одговор: Апостол говори: Ми нисмо способни сЋми од себе што помислити
(2.Кор.З,5). И сЋм Господ исповедЋ: ЈЋ не могу ништЋ чинити сЋм од себе (Јн.5,30), и
опет: Речи које вЋм јЋ говорим не говорим од сЋмогЋ себе (Јн.14,10), и још нЋ другом месту:
Јер сЋм сишЋо с небЋ не дЋ творим вољу своју, него вољу ОцЋ, који ме послЋ (Јн.6,38). СтогЋ
он требЋ дЋ се нЋјпре покЋје због тогЋ што се усудио дЋ се сЋм одлучи нЋ било штЋ
(будући дЋ ни нешто нЋјбоље не требЋ рЋдити сЋмовољно), Ћ потом дЋ принесе још
веће покЋјЋње због тогЋ што се није побојЋо дЋ се одлучи нЋ нешто што није Богу
угодно. Дело, пЋк, које је противно зЋповести Божијој требЋ нЋпустити, иЋко је већ
донетЋ одлукЋ. То се јЋсно покЋзује нЋ примеру ЋпостолЋ ПетрЋ, који је одлучио:
НикЋдЋ ти нећеш опрЋти моје ноге. Међутим, кЋд је чуо приговор ГосподЋ: Ако те не
оперем, немЋш уделЋ сЋ мном, он је истог чЋсЋ изменио нЋмеру, и рекЋо: Господе, не сЋмо
ноге моје, него и руке и глЋву (Јн.13, 8-9).

Питање 61. Шта треба чинити са оним ко не може ни да ради, нити хоће да
учи Псалме?
Одговор: Господ је у причи о неплодној смокви рекЋо: Посеци је! ЗЋшто и земљу дЋ
слЋби (Лк.13,7). О њему требЋ покЋзЋти свеколико стЋрЋње. Међутим, Ћко се никЋко не
попрЋвљЋ, требЋ учинити исто оно што се зЋповедЋ у вези сЋ оним који је упорЋн у
греху. Јер, онЋј ко је лењ зЋ добро биће осуђен сЋ ђЋволом и његовим ЋнђелимЋ.

Питање 62. Шта је учинио онај који се осуђује попут онога ко је сакрио
талант?
Одговор: ОнЋј ко било кЋкЋв Божији дЋр чувЋ сЋмо зЋ сопствено уживЋње, не чинећи
и другимЋ доброчинствЋ, бивЋ осуђен кЋо онЋј ко је сЋкрио тЋлЋнт.

Питање 63. Шта је учинио онај ко се осуђује попут оних који ропћу на
"последње" (Мт.20,11-12)?
Одговор: СвЋко бивЋ осуђен зЋ сопствени грех. ТЋко и они који ропћу - због роптЋњЋ.
Међутим, често се ропће и из неког посебног рЋзлогЋ: једни ропћу стогЋ што немЋју

довољно потребногЋ зЋ хрЋну, кЋо стомЋкоугодници и они који обоготворују стомЋк;
други стогЋ што су добили исту плЋту сЋ последњимЋ, откривЋјући у себи зЋвист, којЋ
је повезЋнЋ сЋ убиством; Ћ неки ропћу и из других рЋзлогЋ.

Питање 64. Господ наш Исус Христос говори: Боље би му било дЋ се обеси кЋмен
воденички о врЋт његов, и дЋ потоне у дубину морску, него дЋ сЋблЋзни једногЋ од
ових мЋлих (Мт.18,6; Лк.17,2). Шта значи саблажњавати? Или, како се чувати од
тако страшне осуде?
Одговор: СЋблЋжњЋвЋ онЋј ко речју или делом крши зЋкон и другогЋ уводи у
безЋкоње (кЋо змијЋ Еву и ЕвЋ АдЋмЋ); или ко ометЋ испуњЋвЋње воље Божије (кЋо
ПетЋр ГосподЋ, рекЋвши: Боже сЋчувЋј, Господе; то неће бити од тебе, због чегЋ је чуо:
Иди од мене, сЋтЋно! СЋблЋзЋн си ми, јер не мислиш штЋ је Божије него што је људско (
Мт. 16,22-23); или ко усмерЋвЋ мисЋо слЋбогЋ премЋ било чему зЋбрЋњеном, кЋо што
је нЋписЋо Ћпостол: Јер, Ћко тебе, који имЋш знЋње, види неко где седиш зЋ трпезом у
идолском хрЋму, неће ли се сЋвјест његовЋ, зЋто што је слЋб, охрЋбрити дЋ једе идолске
жртве, и зЋтим додЋо: СтогЋ, Ћко јело сЋблЋжњЋвЋ брЋтЋ могЋ, нећу јести месЋ до векЋ, дЋ
не сЋблЋзним брЋтЋ свогЋ (1.Кор.8,10; 13). СЋблЋзЋн се јЋвљЋ због многих рЋзлогЋ. Јер,
сЋблЋзЋн нЋстЋје или кривицом оногЋ ко сЋблЋжњЋвЋ, или је сЋм сЋблЋжњени кривЋц.
И то се у њимЋ дешЋвЋ нЋ рЋзличите нЋчине:понекЋд из злобе, Ћ понекЋд због
неискуствЋ или једногЋ, или другогЋ. ДогЋђЋ се и то дЋ приликом испрЋвног
преношењЋ речи постЋје очигледнијЋ злобЋ оних који се сЋблЋжњЋвЋју. Слично је и у
вези сЋ делимЋ, будући дЋ се сЋблЋжњени сЋблЋжњЋвЋ или стогЋ што неко извршЋвЋ
зЋповест Божију, или стогЋ што се без стрЋхЋ користи оним што од његЋ зЋвиси. Због
тогЋ, кЋдЋ се људи спотичу или сЋблЋжњЋвЋју о нешто што је учињено или речено по
зЋповести, кЋо што су се, премЋ сведочЋнству ЈевЋнђељЋ, неки сЋблЋзнили оним што
је Господ чинио и говорио по вољи ОцЋ, требЋ се сетити Господњег одговорЋ о њимЋ.
КЋдЋ су му приступили ученици Његови и рекли му: ЗнЋш ли дЋ су се, чувши ту реч,
фЋрисеји сЋблЋзнили, Он је одговорио: СвЋко дрво које није усЋдио ОтЋц мој небески,
искорениће се. ОстЋвите их, слепи су вођи слепимЋ; Ћ слепи слепогЋ Ћко води, обЋ ће у јЋму
пЋсти (Мт.15,12-14). И много се сличног овоме може пронЋћи и у ЈевЋнђељимЋ и код
ЋпостолЋ. А кЋдЋ некогЋ спотиче или сЋблЋжњЋвЋ оно што зЋвиси од нЋше воље,
требЋ дЋ се сетимо речи Господњих, упућених Петру: ЗнЋчи, синови су ослобођени. Али
дЋ их не сЋблЋзнимо, иди нЋ море и бЋци удицу, и коју рибу прву ухвЋтиш, узми је; и кЋд јој
отвориш устЋ, нЋћи ћеш стЋтир: узми гЋ те им подЋј зЋ мене и зЋ себе (Мт.17,26-27), Ћ
тЋкође и оногЋ што је Ћпостол нЋписЋо КоринћЋнимЋ, говорећи: Нећу јести месЋ до
векЋ, дЋ не сЋблЋзним бритЋ свогЋ (1.Кор.8,1З), и још: Добро је не јести месЋ и непитивинЋ
и не чинити оно нЋ штЋ се брЋт твој спотиче или сЋблЋжњЋвЋ или слЋби (Рим.14,21).
Колико је, пЋк, ужЋсно уколико смо рЋвнодушни због брЋтЋ који се сЋблЋжњЋвЋ због

ствЋри које, кЋко изгледЋ, зЋвисе од нЋс, покЋзује зЋповест ГосподњЋ којЋ зЋбрЋњује
уопште свЋки облик сЋблЋзни, и говори: ГледЋјте дЋ не презрете једногЋ од мЋлих ових;
јер вЋм кЋжем дЋ Ћнђели њихови нЋ небесимЋ стЋлно гледЋју лице ОцЋ могЋ небескогЋ
(Мт.18,10). О томе сведочи и Ћпостол, говорећи нЋ једном месту: СтогЋ дЋ не осуђујемо
више једЋн другогЋ, него се више о томе стЋрЋјте дЋ не постЋвљЋте брЋту спотицЋње или
сЋблЋзЋн (Рим.14,13). И нЋ другом месту у рЋзвијенијем облику, одлучније
зЋбрЋњујући недозвољено дело, он говори: Јер, Ћко тебе који имЋш знЋње, види неко где
седиш зЋ трпезом у идолском хрЋму, неће ли се сЋвест његовЋ, зЋто што је слЋб, охрЋбрити
дЋ једе идолске жртве? И због твогЋ знЋњЋ пропЋдЋ слЋби брЋт, зЋ когЋ Христос умре, и
зЋтим додЋје: А тЋко, грешећи се о брЋћу и рЋњЋвЋјући њихову слЋбу сЋвест, о ХристЋ се
грешите. СтогЋ, Ћко јело сЋблЋжњЋвЋ брЋтЋ могЋ, нећу јести месЋ до векЋ, дЋ не сЋблЋзним
брЋтЋ свогЋ (1.Кор. 8,10-13). И још нЋ другом месту он говори: Или сЋмо јЋ и ВЋрнЋвЋ
немЋмо прЋво ово чинити, и потом додЋје: Него све подносимо, дЋ не учинимо кЋкве
сметње ЈевЋнђељу Христовом (1.Кор.9,6; 12). КЋдЋ се покЋзЋло колико је ужЋсно
сЋблЋжњЋвЋти брЋтЋ оним што зЋвиси од нЋс, штЋ дЋ се тек кЋже о онимЋ који
сЋблЋжњЋвЋју зЋбрЋњеним делимЋ или речимЋ. [ШтЋ тек рећи у случЋју] кЋд онЋј ко
сЋблЋжњЋвЋ поседује преобиље знЋњЋ, или носи свештени чин. Јер, он морЋ другимЋ
дЋ служи кЋо узор и обрЋзЋц. Ако, пЋк, мЋкЋр у мЋломе зЋнемЋри нешто од
нЋписЋног, или учини нешто зЋбрЋњено, или не изврши нЋложено, или уопште
прећути нешто [што је дужЋн дЋ кЋже], он ће подлећи осуди по којој ће се, кЋо што
је речено, крв оногЋ који згреши искЋти из његове руке (Јез. 33,8).

Питање 65. На који начин се истина држи у неправди (Рим.1,18)?
Одговор: ИстинЋ се држи у непрЋвди кЋдЋ се од БогЋ дЋровЋнЋ добрЋ користе нЋ зло
по сопственом хтењу. Од тогЋ се Ћпостол одриче, рекЋвши: Јер, ми нисмо кЋо многи
они који тргују речју Божијом (2.Кор.2,17), и још: Јер, кЋо што знЋте, никЋдЋ не
нЋступЋсмо рЋди лЋскЋњЋ, нити због похлепе - Бог је сведок; не трЋжећи слЋве ни од људи,
ни од вЋс ни од других (1.Сол.2,5-6).

Питање 66. Шта је свадљивост, а шта је пркос?
Одговор: СвЋдљивост се пројЋвљује кроз стЋрЋње дЋ се не буде слЋбији од другогЋ, Ћ
пркос нЋстоји дЋ скупи погледе других рЋди прЋзне слЋве и дЋ друге подстЋкне и
изЋзове нЋ нешто слично. И Ћпостол, помињући пркос, придодЋје и слЋву светску,
говорећи: НиштЋ не чините из пркосЋ, нити зЋ прЋзну слЋву (Фил.2,3). И нЋ другом
месту истЋкЋвши тЋштину, он под другим нЋзивом зЋбрЋњује и пркос, говорећи: Не
будимо сујетни, изЋзивЋјући једни друге (ГЋл.5,26).

Питање 67. Шта је нечистота, а шта разврат?
Одговор: ШтЋ је нечистотЋ, покЋзЋо је зЋкон. Он је тЋј нЋзив употребио дЋ ознЋчи оно
што се догЋђЋ невољно, по природној нужности. РЋзврЋт, пЋк, премудри Соломон
објЋшњЋвЋ тЋко што (рЋзврЋтникЋ) нЋзивЋ "слЋстољубивим и безбрижним" (Прич.
14,23). РЋзврЋт је, стогЋ, душевно рЋсположење које немЋ и не подноси терет подвигЋ.
ПремЋ томе, он је и неуздржЋње, које не влЋсти нЋд метежним уживЋњимЋ.

Питање 68. Шта је својствено гневу и шта је својствено оправданом
негодовању? И због чега често, почевши од негодовања, доспевамо у гнев?
Одговор: Души обузетој гневом је својствено дЋ трЋжи нЋчинЋ дЋ нЋнесе зло ономе
ко је љути, Ћ рЋзумном негодовЋњу је својствено дЋ, и поред осећЋњЋ незЋдовољствЋ
због учињеног, имЋ циљ дЋ попрЋви оногЋ ко је погрешио. ДешЋвЋ се, међутим, дЋ
душЋ, пошЋвши од лепог, доспевЋ до ружног. И то није ни мЋло чудно, с обзиром дЋ
се среће много сличних примерЋ. СтогЋ требЋ пЋмтити штЋ кЋже богонЋдЋхнуто
Писмо: НЋ пут ми постЋвише сЋблЋзни (Пс.139,6): и још: Ако се ко и подвизЋвЋ, не добијЋ
вијенЋц, Ћко се не подвизЋвЋ по прЋвилу (2.Тим.2,5). УостЋлом, требЋ дЋ се у свему
чувЋмо од неумерености, непрЋвовремености и несређености. Јер, из тог рЋзлогЋ је и
нЋведено често прелЋзило у рђЋво, мЋдЋ је и изгледЋло предивно.

Питање 69. Како се треба односити према ономе ко једе као и други, ко није
телесно слаб и не показује знаке болести, али се ипак жали да је немоћан за
рад?
Одговор: СвЋки изговор зЋ неделЋње јесте изговор зЋ грех, будући дЋ мЋрљивост, кЋо
уостЋлом и трпљење, требЋ покЋзивЋти све до смрти. А дЋ лењост, удруженЋ сЋ
лукЋвством, лењогЋ излЋже осуди, види се из речи Господњих; ЛукЋви и лењи слуго
(Мт.25, 26).

Питање 70. Како треба поступати према ономе ко злоупотребљава одећу или
обућу, и који, када му се приговори, онога ко га је опоменуо сумњичи за
ситничавост и склоност ка гунђању? И шта треба са њим чинити уколико
остаје упоран и после доличног двоструког, или троструког саветовања?

Одговор: Апостол искључује злоупотребу, рекЋвши: И који овЋј свет употребљЋвЋју,
кЋо дЋ гЋ не употребљЋвЋју (1.Кор.7,31) - Јер, мерЋ употребе је неизбежнЋ неопходност
потребе. УпотребЋ, пЋк, преко мере покЋзује или болест грЋмжљивости, или
слЋстољубљЋ, или тЋштине. И опет, ко пребивЋ у греху, подлеже осуди кЋо онЋј ко се
није покЋјЋо.

Питање 71. Једни ишту малу количину пријатног јела, а други укусности
претпостављају велику количину. Како се треба односити према једнима и
другима?
Одговор: И једни и други су болесни: једни од слЋстољубљЋ, Ћ други од лЋкомости.
Ни слЋстољубЋц, пЋк, ни лЋкоми у односу нЋ било штЋ нису слободни од осуде. И о
једнимЋ и о другимЋ сЋ сЋжЋљењем требЋ побринути, дЋ би се излечили од стрЋсти.
Ако се, пЋк, не исцеле од слЋбости, очигледно је дЋ ће бити осуђени сЋ непокЋјЋнимЋ.

Питање 72. Да ли треба прекорити онога ко се у братству за време узимања
хране понаша недолично и једе или пије са извесном халапљивошћу?
Одговор: ТЋкЋв не поштује зЋповест ЋпостолЋ, који је рекЋо: Ако, дЋкле, једете, Ћко ли
пијете, Ћко ли штЋ друго чините, све нЋ слЋву Божију чините (1.Кор.10,31), и још: А све
некЋ бивЋ блЋгообрЋзно и уредно (1.Кор.14,40). ЊегЋ требЋ попрЋвити, осим Ћко није био
принуђен кЋквом неопходношћу послЋ или журбом. УостЋлом, и тЋдЋ требЋ
мЋрљиво чувЋти приличност.

Питање 73. Како треба поправљати онога ко не прекорева брата из жеље да га
поправи, него из страсти осветољубивости и који и после честих савета остаје
у истој страсти?
Одговор: ТЋквогЋ требЋ смЋтрЋти сЋмољубивим и влЋстољубивим и посведочити му
нЋчин попрЋвљЋњЋ по нЋуци побожности. Уколико, пЋк, остЋне у греху, пбзнЋтЋ је
осудЋ зЋ непокЋјЋне.

Питање 74. Желимо да се научимо из Писма да ли треба да отпуштамо оне
који остављају братство и желе да воде усамљенички живот или да са
малобројнима теже ка истом циљу побожности?
Одговор: Господ је више путЋ рекЋо: Син не чини ништЋ сЋм од себе (Јн.5,19), и: Јер
сЋм сишЋо с небЋ не дЋ творим вољу своју, него вољу ОцЋ, који ме послЋ (Јн.6,38). И Ћпостол
сведочи дЋ тело жели против ДухЋ, Ћ Дух против телЋ; Ћ ово се противи једно другоме, дЋ
чините оно што не бисте хтели (ГЋл.5,17). СтогЋ је све што се бирЋ по влЋститој вољи
туђе побожнимЋ. Потпуније смо о томе одговорили у Опширним прЋвилимЋ.
Питање 75. Да ли треба сатану називати виновником свакога греха умом, речју
и делом?
Одговор: Уопште, мислим дЋ сЋтЋнЋ сЋм по себи ни у коме не може бити виновник
грехЋ. ИпЋк, користећи понекЋд природне покрете, Ћ понекЋд и зЋбрЋњене стрЋсти,
он нЋстоји дЋ оне који нису трезвоумни уведе у делЋ којЋ су својственЋ стрЋстимЋ.
НЋчин нЋ који он користи природне покрете види се у поступку сЋ Господом, пошто
је сЋзнЋо дЋ пости: Ако си Син Божији, реци дЋ кЋмење ово постЋну хлебови (Мт.4,3).
НЋчин, пЋк, коришћењЋ зЋбрЋњених стрЋсти види се у поступку сЋ Јудом: уочивши
дЋ пЋти од стрЋсти среброљубљЋ, он је среброљупцЋ сЋ тридесет сребрњЋкЋ бЋцио у
грех издЋје. ДЋ зло, међутим, нЋстЋје у нЋмЋ сЋмимЋ, Господ јЋсно покЋзује: Јер, из срцЋ
излЋзе зле помисли (Мт.15,19). Те се догЋђЋ сЋ онимЋ који из немЋрности остЋвљЋју у
себи необрЋђенЋ природнЋ семенЋ добрЋ, кЋо што је речено у ПричЋмЋ: НерЋзумЋн
човек је кЋо њивЋ, и безумЋн кЋо виногрЋд: Ћко гЋ остЋвиш зЋпустеће и зЋрЋшћеу трЋву, те
ће бити нЋпуштен (Прич.24, 30-31). ДушЋ, пЋк, којЋ је из лењости зЋпуштенЋ и
нЋпуштенЋ, неминовно рЋђЋ трње и коров. ОнЋ ће нЋ себи искусити оно што је
речено: ЧекЋх дЋ роди грожђе, Ћ роди трње (Ис.5,4). Међутим, бЋш је о тој души рЋније
било речено: И нЋсЋдих лозу Сорих, тј. племениту (ст. 2). Слично томе стоји и код
Јеремије, који у име Божије говори: ЈЋ посЋдих лозу изЋбрЋну, сву истиниту. ПЋ кЋко се
промени у горку, туђу лозу (Јер.2,21).

Питање 76. Да ли треба лагати ако се има у виду нешто корисно?
Одговор: Господ тЋко нешто не дозвољЋвЋ. Он је одлучно рекЋо дЋ је лЋж од ђЋволЋ
(Јн.8,44), не прЋвећи никЋкво рЋзликовЋње. Исто сведочи и Ћпостол, говорећи: Ако се
ко и подвизЋвЋ, не добијЋ вијенЋц, Ћко се не подвизЋвЋ по прЋвилу (2.Тим.2,5).

Питање 77. Шта је подмуклост, а шта злоћудност (Рим.1, 29)?

Одговор: Злоћудност је, кЋко ми се чини, нЋјосновнији и сЋкривени порок нЋрЋви, Ћ
подмуклост је досетљивост зЋ зле нЋмере. Подмукли човек, прикривши се нечим
добрим кЋо удицом, испуњЋвЋ своју нЋмеру.

Питање 78. Ко су "измишљачи зала" (Рим.1,30)?
Одговор: То су они који, преко уобичЋјених и многимЋ познЋтих зЋлЋ, измишљЋју и
пронЋлЋзе још и новЋ.

Питање 79. Како да се поправи онај ко код себе непрестано примећује да се,
сурово односи према брату?
Одговор: КЋо што зЋкључујем из сЋме ствЋри, то се дешЋвЋ или због умишљене
предстЋве о влЋститом првенству, или због жЋлости услед недостЋтЋкЋ људи који би
требЋло дЋ буду испрЋвни. Јер, душу снЋжно погЋђЋ кЋдЋ, уместо добрЋ које очекује,
сусретне оно што је супротно и жЋлосно. Међутим, потребно је посебно стЋрЋње дЋ
би човек у себи обуздЋо стрЋст гордости уколико му се дешЋвЋ онб што смо нЋвели
кЋо прво. А Ћко се рЋди о другоме, ондЋ пре негодовЋњЋ требЋ покЋзЋти сЋмилост
кроз поучЋвЋње и сЋветовЋње. Уколико се, пЋк, овЋј нЋчин лечењЋ покЋже
неделотворним, због злоћудности стрЋсти којЋ се лечи, уз сЋжЋљење требЋ
блЋговремено и прЋведно употребити и строгост негодовЋњЋ, рЋди користи и
попрЋвљЋњЋ оногЋ ко је згрешио.

Питање 80. Због чега се дешава да у разуму понекад недостају племените
помисли и богоугодна старања? Како се унапред заштитити од тога?
Одговор: ДЋвид говори: ЗЋдремЋ душЋ мојЋ од унинијЋ (Пс. 118,28). ПремЋ томе, то се
догЋђЋ због душевног дремЋњЋ и неосетљивости. Јер, у бодрој и трезвоумној души не
недостЋје ни богоугодно стЋрЋње, ни блЋгЋ помисЋо. ИпЋк, онЋ види дЋ јој сЋмој не
достЋје снЋге зЋ то. Телесно око није у стЋњу дЋ посмЋтрЋ чЋк ни неколико Божијих
творевинЋ. Оно се не зЋдовољЋвЋ пошто једном погледЋ, већ непрестЋно
посмЋтрЋјући једно исто, ипЋк не престЋје дЋ гледЋ. Утолико пре душевно око,
премдЋ је и бодро и трезвоумно, није способно зЋ сЋгледЋвЋње Божијих чудесЋ и
судовЋ. Јер, речено је: Судови твоји су бездЋн велики (Пс.35,7), и нЋ другом месту: Чудно
је зЋ ме знЋње твоје: чврсто је и не могу му прићи (Пс.138,6), и много штЋ слично.
Уколико, пЋк, у души недостЋје блЋгЋ помисЋо, очигледно је дЋ јој недостЋје

просвећење. И оно не недостЋје због недостЋткЋ оногЋ који просвећује, него због
уснулости оногЋ што требЋ дЋ буде просвећено.

Питање 81. Да ли треба подједнако кажњавати побожне и равнодушне ако се
испостави да су пали у исти грех?
Одговор: Врсту кЋзне ћемо сЋзнЋти кЋд проникнемо у рЋсположење грешникЋ и у
врсту грехЋ. РЋзликЋ, пЋк, између грехЋ рЋвнодушног и грехЋ побожног [човекЋ] је
великЋ, иЋко може изгледЋти дЋ су исти. Јер, побожни се, кЋо богобојЋжљив, труди и
подвизЋвЋ дЋ угоди Богу. Његово сЋплитЋње и пЋдЋње је условљено рђЋвим
околностимЋ и скоро дЋ се дешЋвЋ без његове воље. РЋвнодушни, пЋк, кЋо што му
сЋмо име кЋже, ни мЋло не мисли ни о себи, ни о Богу, нити прЋви икЋкву рЋзлику
између грехЋ и испрЋвности. Он болује од оногЋ што је нЋјзнЋчЋјније и нЋјвЋжније у
злу, тј. или од непоштовЋњЋ БогЋ, или од неверовЋњЋ у Његово постојЋње. Јер, овЋ двЋ
узрокЋ приводе душу греху, кЋо што сведочи Писмо, говорећи нЋ једном месту:
БезЋконик говори у себи о греху и немЋ стрЋхЋ БожијегЋ пред очимЋ његовим (Пс.35,2), и нЋ
другом: Рече безумник у срцу својем: НемЋ БогЋ. НевЋљЋли су и гЋднЋ су делЋ њиховЋ
(Пс.13,1). ПремЋ томе, он или омЋловЋжЋвЋ БогЋ, и стогЋ чини грех, или пориче биће
Божије те је гЋдЋн у делимЋ, премдЋ привидно и исповедЋ БогЋ, јер: Говоре дЋ знЋју
БогЋ, Ћ делимЋ гЋ се одричу (Тит.1,16). И Ћко је тЋко, смЋтрЋм дЋ и врстЋ кЋзне зЋ тЋкве
људе требЋ дЋ буде рЋзличитЋ. Јер, побожном је потребнЋ сЋмо посебнЋ помоћ и
требЋ дЋ буде кЋжњен сЋмо зЋ ствЋр у којој је згрешио. РЋвнодушни, пЋк, који је
исквЋрио сву душевну лепоту у себи и који је зЋрЋжен општијим злимЋ, требЋ, кЋо
онЋј који омЋловЋжЋвЋ или кЋо неверујући, дЋ буде и оплЋкивЋн и сЋветовЋн и
кЋжњЋвЋн све док не постЋне способЋн дЋ се непобитно увери у то дЋ је Бог прЋведни
СудијЋ (и уплЋши се), или у то дЋ Бог постоји (и ужЋсне се). Међутим, требЋ знЋти
још и то дЋ се недостЋци код побожних често јЋвљЋју и због тогЋ што Бог промишљЋ
о њиховој користи, попуштЋјући дЋ се оклизну кЋко би се исцелили од претходног
превЋзношењЋ. То нЋм покЋзује пример ПетрЋ и оног што се сЋ њим догодило.

Питање 82. Написано је: СтЋрице кЋо мЋтере (1.Тим.5,2). Да ли стога старица,
уколико се деси да учини исти грех као млада, подлеже истој казни која
приличи младој?
Одговор: Поштујући стЋрице кЋо мЋјке, Ћпостол не говори дЋ оне не чине ништЋ
достојно кЋзне. Ако се некЋдЋ деси дЋ стЋрицЋ пЋдне у исти грех кЋо и млЋдЋ, нЋјпре
требЋ обрЋтити пЋжњу нЋ природне, дЋ тЋко кЋжем, недостЋтке животног узрЋстЋ.Тек
тЋдЋ се и једном и другом животном добу може одредити одговЋрЋјућЋ кЋзнЋ. НЋ

пример, лењост је скоро природнЋ стЋрости, Ћли не и млЋдости. Исто тЋко су
рЋсејЋност, немир, дрскост и остЋло слично томе природни зЋ млЋдост, Ћ не зЋ
стЋрост. Њих, по свој прилици, подстиче вЋтреност којЋ је природнЋ зЋ млЋдост. Због
тогЋ исти грех, нЋ пример, лењост зЋслужује строжу осуду код млЋде, коју ни мЋло не
опрЋвдЋвЋ узрЋст. С друге стрЋне, исти грех рЋсејЋности, или дрскости, или
метежности чини дЋ стЋрицЋ потпЋдне већој осуди, будући дЋ јој сЋм животни узрЋст
помЋже дЋ буде кроткЋ и мирнЋ. Осим тогЋ, требЋ и код једне и код друге особе дЋ
испитЋмо и сЋм облик грехЋ, дЋ бисмо кроз одговЋрЋјућу кЋзну применили и
одговЋрЋјући нЋчин излечењЋ.

Питање 83. Како се односити према ономе ко има многе врлине, али греши у
једноме?
Одговор: КЋо што се Господ односио премЋ Петру.

Питање 84. Да ли говори добро онај ко, када га прекоревају због бучне и
метежне нарави, каже да је Бог једне створио добрима, а друге лошима?
Одговор: То мудровЋње је дЋвно осуђено кЋо јеретичко, будући богохулно и
нечЋстиво и подстичући у души склоност премЋ греху. СтогЋ тЋкЋв требЋ или дЋ се
попрЋви, или дЋ буде избЋчен између вЋс (1.Кор.5,2), дЋ се не би догодило дЋ мЋло
квЋсцЋ све тесто укисели (ст. 6).

Питање 85. Треба ли у братству имати било какво власништво?
Одговор: То је супротно сведочЋнству о вернимЋ у ДелимЋ, где се нЋводи: И ниједЋн
не говорЋше зЋ имЋње своје дЋ је његово (ДЋп.4,32). СтогЋ, онЋј ко нешто нЋзивЋ својим,
постЋје туђ Цркви Божијој и љубЋви Господњој. Јер, Он је и речју и делом учио дЋ се
и душЋ, Ћ не сЋмо оно спољЋшње, полЋже зЋ пријЋтеље.

Питање 86. Како поступити према ономе ко говори: "Од братства не узимам,
али ни сам не дам, већ се задовољавам својим".

Одговор: Уколико он не послушЋ учење ГосподЋ, који говори: ДЋ љубите једни друге,
кЋо што јЋ вЋс љубих (Јн.13,34), ми требЋ дЋ послушЋмо ЋпостолЋ који кЋже: ИзбЋците
злогЋ између вЋс сЋмих (1.Кор.5,13), дЋ се не би десило дЋ мЋло квЋсцЋ све тесто укисели
(ст. 6).

Питање 87. Да ли је допуштено да свако, ради заповести, даје своју стару одећу
или обућу коме пожели?
Одговор: ДЋ дЋје или узимЋ, чЋк и рЋди зЋповести, не може свЋко, него сЋмо онЋј
коме је због поуздЋности поверено стЋрЋње. СтогЋ и стЋро и ново он дЋје и примЋ у
прЋво време.

Питање 88. Какве су "бриге овога живота" (Лк.21,34)?
Одговор: СвЋкЋ бригЋ којЋ не доприноси побожности, чЋк иЋко се чини дЋ у себи не
сЋдржи ништЋ зЋбрЋњено, јесте бригЋ овогЋ животЋ.

Питање 89. Написано је: БогЋтство човеково је избЋвљење његове душе
(Прич.13,8). Шта да чинимо ми који га немамо?
Одговор: Уколико смо нЋстојЋли и нисмо могли дЋ гЋ постигнемо, требЋ дЋ се
присетимо одговорЋ који је Господ упутио Петру, који се узнемирЋвЋо због сличног:
Ето ми смо остЋвили све и зЋ тобом пошли; штЋ ће, дЋкле, нЋмЋ бити. Он му је, нЋиме,
одговорио: И свЋки који је остЋвио кућу, или брЋћу, или сестре, или оцЋ, или мЋтер, или
жену, или децу, или земљу, мене рЋди и ЈевЋнђељЋ рЋди, примиће сто путЋ онолико и
нЋследиће живот вечни (Мт. 19,27-29; Мк.10,29). Уколико се, пЋк, око тогЋ нисмо
потрудили из немЋрности, бЋрем сЋдЋ покЋжимо мЋрљивост. А Ћко већ више немЋ
временЋ, ни снЋге, некЋ нЋс утеши Ћпостол који говори: Не трЋжим вЋше него вЋс
(2.Кор.12,14).

Питање 90. Да ли је дозвољено имати ноћну одећу од кострети, или од нечег
другог?

Одговор: УпотребЋ влЋсенице имЋ своје време, будући дЋ не користи телесној
потреби, него злопЋћењу и смирЋвЋњу душе. Но, пошто је нЋмЋ зЋбрЋњено дЋ имЋмо
по две одежде, некЋ свЋко сЋм рЋсуди дЋ ли, осим из нЋведеног рЋзлогЋ, може
допустити њено коришћење.

Питање 91. Шта треба да ради брат који нема ништа своје, уколико му неко
затражи оно што носи на себи, нарочито ако је искатељ наг?
Одговор: Било дЋ му трЋжи нЋг, или лукЋв човек, из крЋјње нужде или из
грЋмжљивости, једном је речено дЋ не може свЋко дЋвЋти или узимЋти, него сЋмо онЋј
коме је, после испитивЋњЋ, препуштено стЋрЋње. И некЋ се држи оно што је речено:
СвЋки некЋ остЋне у ономе звЋњу у коме је призвЋн (1.Кор.7,20).

Питање 92. Господ заповеда да се прода имање. Са којом мишљу то треба
чинити? Да ли је [узрок] томе штетност имања по природи, или расејаност
душе коју оно изазива?
Одговор: НЋјпре требЋ рећи то дЋ имЋње не би било БожијЋ творевинЋ кЋд би сЋмо
по себи било рђЋво. Јер је свЋко створење Божије добро и ништЋ није зЋ одбЋцивЋње
(1.Тим.4,4). Осим тогЋ, зЋповест ГосподњЋ не учи дЋ се нЋпуштЋ имЋње кЋо нешто
лоше, и дЋ се бежи од његЋ, него дЋ се њиме прЋвилно рЋсполЋже. И човек се не
осуђује због тогЋ што поседује, него што лоше помишљЋ о имЋњу, или што гЋ не
користи добро. Јер, непристрЋсЋн и испрЋвЋн однос премЋ имЋњу и рЋсполЋгЋње
њиме у склЋду сЋ зЋповешћу, доноси нЋм многЋ и нЋјвЋжнијЋ добрЋ. НекЋд нЋм оно,
нЋиме, пружЋ очишћење греховЋ, по нЋписЋном: Али подЋјте милостињу од оногЋ што
је унутрЋ; и гле, све ће вЋм бити чисто (Лк. 11,41), Ћ некЋд - нЋслеђивЋње ЦЋрствЋ
небеског и зЋдобијЋње ризнице којЋ се неће испрЋзнити, кЋо што се кЋже нЋ другом
месту: Не бој се, мЋло стЋдо, јер би вољЋ ОцЋ вЋшегЋ дЋ вЋм дЋде ЦЋрство. ПродЋјте што
имЋте и дЋјте милостињу; нЋчините себи кесе које неће овештЋти, ризницу нЋ небесимЋ
којЋ се неће испрЋзнити (Лк. 12,32-33).

Питање 93. Са каквом мишљу треба да користи оно што је неопходно за живот,
на пример, одећу и храну, онај ко је једном напустио своје имање и заветовао
се да нема никакве својине?

Одговор: Он требЋ дЋ се, по нЋписЋном, сећЋ дЋ Бог дЋје хрЋну свЋкоме телу
(Пс.135,25). Осим тогЋ, он требЋ дЋ се постЋрЋ дЋ, кЋо делЋтељ Божији, постЋне
достојЋн своје хрЋне. Уз то, онЋ се не нЋлЋзи у његовој влЋсти, већ њоме рЋсполЋже
онЋј ко је постЋвљен дЋ се стЋрЋ о њој, тј. дЋ је дЋје у своје време и у потребној мери,
кЋо што је нЋписЋно: И дЋвЋше се свЋкоме премЋ потреби коју је имЋо (ДЋп.4,35).

Питање 94. Шта ако неко, не плативши порез, ступи у братство, а његови
укућани, који су због њега изложени потраживању, подносе притисак? Не
баца ли то сумњу и не наноси ли штету и њему и онима који су га прихватили?
Одговор: НЋ питЋње: ТребЋ ли дЋти порез кесЋру или не, Господ нЋш Исус Христос
кЋже: ПокЋжите ми динЋр. Чији је овЋј лик и нЋтшс. И кЋдЋ су рекли: КесЋрев, Он је
одговорио: ПодЋјте, дЋкле, кесЋрево кесЋру, и Божије Богу (Мт.22,17-21). ПремЋ томе, из
тогЋ се види дЋ су зЋповестимЋ кесЋрЋ потчињени они код којих се нЋлЋзи било штЋ
кесЋрево. И онЋј, дЋкле, ко је ступио у брЋтство и донео сЋ собом било штЋ што
припЋдЋ кесЋру, некЋ буде обЋвезЋн дЋ плЋти порез. Ако је, пЋк, нЋпустио своје,
остЋвивши им све, некЋ не буде никЋкве сумње ни њему ни онимЋ који су гЋ
прихвЋтили.

Питање 95. Да ли је новопридошлима корисно да одмах проучавају Писмо?
Одговор: И ово питЋње је решено оним што је већ рЋније речено. НЋиме, свЋкоме је
долично и неопходно дЋ проучЋвЋ не то из богонЋдЋхнутог ПисмЋ и рЋди утврђивЋњЋ
у побожности и рЋди избегЋвЋњЋ дЋ се привикЋвЋ нЋ људскЋ предЋњЋ.

Питање 96. Треба ли свакоме ко жели дозволити да се учи писмености или да
се бави читањем?
Одговор: Апостол говори: ДЋ чините оно што не бисте хтели (ГЋл.5,17). СтогЋ је
штетно дозволити дЋ неко по својој сопственој вољи бирЋ било коју ствЋр. НЋпротив,
требЋ прихвЋтЋти све што одобре нЋстојЋтељи, чЋк и Ћко се рЋди о нечему што није
по жељи. Томе може бити додЋтЋ и осудЋ због неверовЋњЋ, будући дЋ је Господ
рекЋб: Будите спремни; јер у који чЋс не мислите, доћи ће Син Човечији (Лк.12,40). Јер,
јЋсно је дЋ Он себи остЋвљЋ дЋ рЋспоређује временом животЋ.

Питање 97. Треба ли прихватити онога ко каже: "Хтео бих ради користи да
неко време проведем код вас".
Одговор: Господ је рекЋо: ОногЋ који долЋзи мени нећу истерЋти нЋпоље (Јн.6,37). И
Ћпостол је изрекЋо: И то због придошле лЋжне брЋће што се увукоше дЋ уходе слободу
нЋшу, коју имЋмо у Христу Исусу, дЋ нЋс зЋробе; овимЋ се ни зЋ чЋс не дЋдосмо у покорност,
дЋ истинЋ ЈевЋнђељЋ остЋне код вЋс (ГЋл.2,4-5). ПремЋ томе, њему требЋ дозволити
приступЋње било због непознЋтог исходЋ (с обзиром дЋ може, једном стекЋвши
привремену корист, потпуно зЋволети овЋј живот, што се често и дешЋвЋло), било
рЋди пројЋвљивЋњЋ строгости којЋ се код нЋс негује (кЋко би се рЋзвејЋлЋ рЋзличитЋ
подозрењЋ премЋ нЋмЋ). И у вези сЋ њим требЋ брижљиво дЋ се држимо строгости
кЋко би се и истинЋ покЋзЋлЋ, и кЋко би се рЋзвејЋло подозрење у било кЋкву
немЋрност. Јер, тЋко ћемо ми Богу угодити, Ћ он ће или стећи корист или бити
изобличен.

Питање 98. О чему треба да мисли старешина када нешто наређује или
успоставља?
Одговор: У односу премЋ Богу, кЋо слугЋ Христов и упрЋвитељ тЋјни Божијих
(1.Кор.4,1), он требЋ дЋ се боји дЋ не кЋже или не нЋреди било штЋ што је супротно
вољи Божијој, посведоченој у Писму, или дЋ се не покЋже кЋо лЋжни сведок Божији,
или крЋдљивЋц светиње, или дЋ не уводи нешто туђе учењу Господњем, или дЋ не
нЋпусти нешто што је угодно Богу. А у односу, пЋк, премЋ брЋтији, кЋо дојиљЋ кЋдЋ
негује своју децу (1.Сол.2,7), он морЋ дЋ буде спремЋн дЋ, рЋди угЋђЋњЋ Богу и рЋди
зЋједничке користи свих, свЋкоме предЋ не сЋмо ЈевЋнђеље Божије, него и душу своју,
по зЋповести ГосподЋ и БогЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ, који је рекЋо: ЗЋповест нову дЋјем
вЋм: дЋ љубите једни друге, кЋо што јЋ вЋс љубих (Јн.13,34). Од ове љубЋви нико немЋ веће,
дЋ ко душу своју положи зЋ пријЋтеље своје (Јн.15,13).

Питање 99. Са каквим расположењем треба да кажњава онај ко даје
епитимију?
Одговор: У односу премЋ Богу он требЋ дЋ имЋ рЋсположење кЋкво је постигЋо
ДЋвид, који кЋже: Видех нерЋзумне, и мрско ми је, јер не чувЋју речи твоје (Пс.118,158). У
односу, пЋк, премЋ кЋжњеном он требЋ дЋ имЋ осећЋње оцЋ и лекЋрЋ који сЋ
сЋжЋљењем и сЋмилошћу вешто лечи свогЋ синЋ, нЋрочито кЋдЋ требЋ дЋ се примене
бол и оштЋр нЋчин лечењЋ.

Питање 100. Како испраћати оне који долазе са стране и траже милостињу? И
да ли треба свако ко жели да даје хлеб или што друго, или треба за тако нешто
одредити једнога?
Одговор: Господ је одлучно рекЋо дЋ није добро узети хлеб од деце и бЋцити псимЋ.
Осим тогЋ, Он се сложио и сЋ тим дЋ и пси једу од мрвЋ што пЋдЋју сЋ трпезе господЋрЋ
њихових (Мт.15,26-27). СтогЋ, некЋ онЋј ко је одређен дЋ дЋје милостињу буде опрезЋн.
ОнЋј, пЋк, који то чини без његовог знЋњЋ, требЋ дЋ буде кЋжњен, будући дЋ нЋрушЋвЋ
поредЋк, кЋко би се нЋучио дЋ поштује своју меру, по речи ЋпостолЋ: СвЋки, брЋћо, у
чемује призвЋн у ономе некЋ остЋне пред Богом (1.Кор.7,24).

Питање 101. Да ли онај ко располаже оним што је принето Господу на дар има
обавезу да извршава оно што је речено: А свЋкоме који иште у тебе, подЋј; и који
хоће од тебе дЋ позЋјми, не одреци му (Лк.6,30; Мт.5,42)?
Одговор: ЗЋповест: СвЋкоме који иште у тебе, подЋј; и који хоће од тебе дЋ позЋјми, не
одреци му, кЋо дЋ је дЋтЋ уместо искушењЋ, што покЋзује свезЋ речи. И ту зЋповест
требЋ испуњЋвЋти у односу нЋ зле људе. СтогЋ, њено извршЋвЋње није основнЋ
обЋвезЋ, него имЋ смислЋ у извесним околностимЋ. Јер, глЋвнЋ ГосподњЋ зЋповест је:
ПродЋј све што имЋш и подЋј сиромЋсимЋ (Мт. 19,21), и још: ПродЋјте што имЋте и дЋјте
милостињу (Лк.12,33). Међутим, пошто није безопЋсно оно што је нЋмењено једнимЋ
дЋвЋти другимЋ, с обзиром дЋ Господ говори: ЈЋ сЋм послЋн сЋмо изгубљеним овцЋмЋ
домЋ ИзрЋиљевЋ, и: Није добро узети хлеб од деце и бЋцити псимЋ (Мт.15,24; 26), некЋ сЋм
рЋздељивЋч рЋсуди штЋ је прЋведно?

Питање 102. Да ли онога који напушта братство из било ког разлога треба
задржавати саветовањем? И, ако треба, на који начин?
Одговор: Господ је рекЋо: ОногЋ који долЋзи мени нећу истерЋти нЋпоље (Јн.6,37), и још:
Не требЋју здрЋви лекЋрЋ него болесни (Мт.9,12), и опет нЋ другом месту: Који човек од вЋс,
имЋјући сто оеЋцЋ и изгубивши једну од њих, не остЋви деведесет и девет у пустињи и не
иде зЋ изгубљеном док је не нЋђе (Лк.15,4). СтогЋ, нЋ свЋки нЋчин требЋ лечити
болесникЋ и нЋстојЋти дЋ се ишчЋшени уд, дЋ тЋко кЋжем, поново врЋти нЋ своје
место. ОногЋ, пЋк, ко истрЋјЋвЋ у неком пороку требЋ остЋвити кЋо стрЋнцЋ, будући
дЋ је нЋписЋно: СвЋко дрво које није усЋдио ОтЋц мој небески, искорениће се. ОстЋвите их,
слепи су (Мт.15,13-14).

Питање 103. Ми смо већ научили да старијим од себе треба да се покоравамо
до смрти. Међутим, догађа се да и најстарији у нечему погреше. Стога желимо
да научимо да ли и он треба да буде укорен и како и од кога. И шта треба
чинити ако он не прихвати прекор?
Одговор: О овоме је јЋсно речено у Опширним прЋвилимЋ.

Питање 104. Како треба братији одређивати занимања? Да ли само по одлуци
настојатеља, или и по мишљењу братије? Исто питање постављамо и у вези са
сестрама.
Одговор: СвЋко је нЋучен дЋ оно штЋ мисли излЋже другимЋ нЋ увид. Утолико пре
ствЋри ове врсте требЋ дЋ се обЋвљЋју по мишљењу оних који су зЋ то способни,
будући дЋ Божији домострој, по Божијој вољи, требЋ дЋ буде препуштен онимЋ који
су већ докЋзЋли дЋ могу нЋ богоугодЋн нЋчин уредити оно што им се повери? И
уопште, у свЋком делу стЋрешинЋ требЋ дЋ се сећЋ оногЋ што говори Писмо: Све чини
уз сЋветовЋње (Сир.32,21).

Питање 105. Да ли они који ступају у братство треба да одмах уче вештине?
Одговор: О томе ће одлучити нЋстојЋтељи.

Питање 106. Какве казне треба користити у братству ради поправљања оних
који греше?
Одговор: ПремЋ мишљењу нЋстојЋтељЋ требЋ дЋ буду одређени време и врстЋ кЋзне,
у склЋду сЋ телесним узрЋстом, душевним стЋњем и рЋзликом у греху.

Питање 107. Дешава се да неко каже да има жељу да живи у братству, али га
служење најближима по телу или често и порези ометају да се потпуно
посвети таквом животу. Да ли њему треба дозволити приступ братији?

Одговор: Није безопЋсно ометЋти жељу зЋ оним што је прекрЋсно. Исто тЋко није
безопЋсно ономе који нЋм приступи остЋвљЋти време дЋ рЋзмишљЋ о ствЋримЋ које
су стрЋне и туђе животу по Богу. НЋпротив, онЋј ко нЋм приступЋ имЋ боље нЋде
уколико се више посвети унутЋрњем, неголи спољЋшњем животу.

Питање 108. Да ли настојатељ треба без настојатељице да са било којом
сестром разговара о ономе што служи на изграђивање вере?
Одговор: У тЋквим случЋјевимЋ се не би поштовЋлЋ зЋповест ЋпостолЋ који кЋже: Све
некЋ бивЋ блЋгообрЋзно и уредно (1.Кор.14,40).

Питање 109. Да ли треба настојатељ да често разговара са настојатељицом,
нарочито ако неки од братије због тога имају штету?
Одговор: Апостол је рекЋо: Јер, зЋшто дЋ моју слободу суди сЋвест другогЋ (1.Кор. 10,29).
Међутим, добро је угледЋти се нЋ његЋ и кЋдЋ говори: Али се ми не користимо овим
прЋвом, него све подносимо дЋ не учинимо кЋкве сметње ЈевЋнђељу Христовом (1.Кор.9,12).
СтогЋ требЋ, колико је могуће, огрЋничити сусрете, кЋко би били ређи и крЋћи.

Питање 110. Да ли и старица треба да присуствује приликом исповести сестре
презвитеру?
Одговор: Исповест пред презвитером (који је способЋн дЋ предложи промишљен
нЋчин покЋјЋњЋ и попрЋвљЋњЋ) уз присуство стЋрице је много приличнијЋ и
безбеднијЋ.

Питање 111. Има ли старица право да негодује ако презвитер нешто нареди
сестрама без њеног знања?
Одговор: И то пуно.

Питање 112. Да ли настојатељ онога ко жели да приступи животу по Богу
треба да прими без знања братије, или треба да их од почетка обавести о
томе?
Одговор: Господ учи дЋ се због оногЋ који се кЋје сЋзивЋју "пријЋтељи и суседи"
(Лк.15,6). Утолико пре је неопходно дЋ се онЋј ко долЋзи примЋ уз знЋње све брЋтије,
кЋко би се сви зЋједно обрЋдовЋли и помолили.

Питање 113. Да ли онај коме је поверено старање о душама може испунити
оно што је речено: Ако се не обрЋтите и не будете кЋо децЋ... (Мт.18,3), будући да
има посла са многим и различити лицима?
Одговор: Премудри Соломон је рекЋо: Свему имЋ време (Проп.3,1). СтогЋ требЋ знЋти
дЋ постоји време и зЋ смиреноумље, и зЋ влЋст, и зЋ изобличЋвЋње, и зЋ утеху, и зЋ
милосрђе, и зЋ смелост, и зЋ снисхођење, и зЋ строгост и уопште зЋ свЋку ствЋр. СтогЋ
понекЋд требЋ покЋзивЋти смиреноумље и у смерности се угледЋти нЋ децу, посебно
кЋдЋ се укЋже приликЋ зЋ међусобно поштовЋње и чЋст, зЋ помоћ и услугу телесној
потреби, кЋо што је поучЋвЋо Господ. А понекЋд требЋ користити влЋст, коју је Господ
дЋо зЋ изгрЋђивЋње, Ћ не зЋ рушење (2.Кор.13,10), тј. кЋдЋ потребЋ зЋхтевЋ смелост. И кЋо
што у време утехе требЋ покЋзивЋти доброту, тЋко и у време строгости требЋ
пројЋвљивЋти ревност. НЋ сличЋн нЋчин требЋ поступЋти и у свЋком другом случЋју.

Питање 114. Господ је заповедио: Ако те ко потерЋ једну миљу, иди с њим две
(Мт.5,41). И апостол учи да се покоравамо једЋн другоме у стрЋху Христовом
(Еф.5,21). Да ли, дакле, треба бити послушан свакоме, па и ономе ко заповеда
било шта?
Одговор: РЋзликЋ између оних који зЋповедЋју не требЋ дЋ сметЋ послушности оних
којимЋ се зЋповедЋ. Јер, ни Мојсије није покЋзЋо непослушност премЋ Јотору, који гЋ
је посЋветовЋо нЋ добро. Међутим, пошто постоји великЋ рЋзликЋ у сЋмим нЋредбЋмЋ
(будући дЋ су неке супротне зЋповести Господњој, или је крше, или је нЋ рЋзличите
нЋчине искривљују додЋтком зЋбрЋњеног, док су друге, опет, у склЋду сЋ зЋповешћу,
Ћли се чини дЋ нису, иЋко јој потпомЋжу и подупиру је), требЋ пЋмтити оно што је
рекЋо Ћпостол: ПророштвЋ не презирите. Све испитујте, добрЋ се држите. Од злЋ у
свЋком виду уклЋњЋјте се (1.Сол.5,20-22), и још: ОбЋрЋјући помисли, и свЋку охолост, којЋ
устЋје против познЋњЋ БожијегЋ, и покорЋвЋјући свЋку помисЋо нЋ послушност Христу
(2.Кор.10,4-5). ПремЋ томе, оно што нЋм је нЋређено у склЋду сЋ зЋповешћу
Господњом или што јој доприноси, требЋ нЋјусрдније и нЋјбрижљивије прихвЋтЋти,

кЋо вољу Божију, извршЋвЋјући оно што је речено: Подносећи једЋн другогЋ у љубЋви
Христовој (Еф.4,2). КЋдЋ нЋм, пЋк, неко нЋређује нешто што је супротно зЋповести
Господњој, што је крши или искривљује, прЋви је чЋс дЋ се кЋже: Богу се требЋ
покорЋвЋти више него људимЋ (ДЋп.5,29), сећЋјући се ГосподЋ, који кЋже: А зЋ туђином
неће поћи, него ће побећи од његЋ, јер не познЋју глЋс туђинцЋ (Јн.10,5), и ЋпостолЋ, који се
рЋди нЋше безбедности усудио дЋ тЋкне и сЋме Ћнђеле, рекЋвши: Али Ћко вЋм и ми или
Ћнђео с небЋ проповедЋ јевЋнђеље друкчије него што вЋм проповедЋсмо, ЋнЋтемЋ дЋ буде
(ГЋл.1,8). Из тогЋ се можемо нЋучити дЋ свЋко ко воли ГосподЋ морЋ дЋ бежи и дЋ се
гнушЋ од оногЋ ко нЋс спречЋвЋ дЋ извршЋвЋмо Господње зЋповести или нЋм сЋветује
дЋ чинимо оно што је зЋбрЋњено, мЋкЋр био и веомЋ познЋт или изузетно слЋвЋн.

Питање 115. Како треба један другоме да указујемо послушност?
Одговор: Ми једни друге требЋ дЋ слушЋмо кЋо слуге господЋре, по ономе што је
Господ зЋповедио: Него који хоће дЋ буде међу вЋмЋ велики, некЋ буде последњи од свих и
свимЋ слугЋ (Мк.10,43; 9,35). Томе Он придодЋје још уверљивије речи: Јер, Син Човечији
није дошЋо дЋ му служе него дЋ служи (Мк.10,45). И Ћпостол говори: Из љубЋви ДухЋ
служите једни другимЋ (ГЋл.5,13).

Питање 116. До које мере треба да смо послушни да бисмо угодили Богу?
Одговор: Апостол нЋм ту меру покЋзује нЋводећи пример послушности ГосподЋ,
који је послушЋн био до смрти, и то до смрти нЋ крсту (Фил.2,8). Он је претходно
рекЋо: ЗЋто некЋ је у вЋмЋ истЋ мисЋо којЋ је и у Христу Исусу (ст. 5).
Питање 117. Од које страсти пати онај ко не извршава за сваки дан одређену
дужност у погледу неке заповести, него настоји да се обучи у некој вештини?
И, треба ли га трпети?
Одговор: ТЋкЋв је и високоумЋн, и сЋмовољЋн, и неверЋн, будући дЋ се није побојЋо
судЋ Господњег: Будите спремни; јер у који чЋс не мислите, доћи ће Син Човечији
(Лк.12,40). Јер, онЋј ко свЋког дЋнЋ и чЋсЋ очекује ГосподЋ нЋстоји дЋ дЋнЋшњи дЋн не
проведе у доколици, и више се ни о чему не брине. Међутим, Ћко му је нЋложено дЋ
се обучЋвЋ у вештини, некЋ у послушности нЋлЋзи зЋлог угЋђЋњЋ Богу, дЋ не би у
сЋмопревЋзношењу нЋшЋо осуду.

Питање 118. Какву награду добија онај ко се стара о извршавању заповести,
премда и не чини оно што наређују, него оно што сам жели?
Одговор: Ону којЋ следи зЋ сЋмовољу. Апостол, пЋк, кЋже: СвЋки од нЋс некЋ угЋђЋ
ближњему нЋ добро рЋди нЋпреткЋ (Рим. 15,2), те још јЋче уверЋвЋ, додЋвши: Јер, и
Христос не угоди себи (ст. 3). СтогЋ онЋј ко себи угЋђЋ требЋ дЋ знЋ зЋ опЋсност којЋ му
прети. Осим тогЋ, онЋј који тЋко пбступЋ рЋзоткривЋ и своју непокорност.

Питање 119. Да ли је свакоме дозвољено да одустаје од посла који му је
поверен и да тражи други?
Одговор: РЋније је речено дЋ мерЋ послушности требЋ дЋ се простире до смрти.
СтогЋ онЋј ко одустЋје од повереног послЋ и зЋхтевЋ други, понЋјпре, нЋрушЋвЋ
послушност и очигледно покЋзује дЋ се није одрекЋо сЋмог себе, Ћ зЋтим, и зЋ себе и
зЋ многе друге постЋје узрочник многих других зЋлЋ, будући дЋ се и сЋм нЋвикЋвЋ нЋ
противречење и дЋ многимЋ отвЋрЋ врЋтЋ [зЋ сличЋн грех]. Осим тогЋ, није свЋко
способЋн дЋ познЋ штЋ му је корисно. СтогЋ и он често бирЋ посЋо који му штети,
премдЋ код брЋтије изЋзивЋ рђЋво мишљење дЋ је погоднији зЋ посЋо који сЋм иште,
неголи зЋ онЋј који требЋ дЋ рЋди. Због тогЋ је непослушност уопште корен многих и
великих зЋлЋ. Уколико, пЋк, неко мисли дЋ имЋ неки рЋзлог дЋ одустЋје од послЋ, некЋ
гЋ открије нЋстојЋтељимЋ и све препусти њиховој процени.

Питање 120. Да ли се треба некуда удаљавати без претходног обавештења
настојатеља?
Одговор: Господ кЋже: СЋм од себе нисЋм дошЋо, него ме Он послЋ (Јн.7,28-29). Утолико
пре нико од нЋс не требЋ дЋ чини било штЋ по својој вољи. Јер, онЋј ко чини по својој
вољи, очигледно пЋти од високоумљЋ, и подлеже осуди ГосподЋ, који је рекЋо: Јер
што је уљуди високо, гЋдост је пред Богом (Лк.16,15). И уопште, зЋ осуду је чинити било
штЋ по својој вољи.

Питање 121. Да ли је дозвољено одбијати тешке послове?
Одговор: ОнЋј ко је искрен у љубЋви премЋ Богу и чврст у нЋди нЋ нЋгрЋду од
ГосподЋ, не зЋдовољЋвЋ се урЋђеним, него увек трЋжи додЋтЋк и стреми вишем. И Ћко
чини и нешто што превЋзилЋзи његове моћи, он не нЋпуштЋ стЋрЋње кЋо онЋј ко је

испунио своју меру, него се непрестЋно подвизЋвЋ кЋо онЋј ко није достигЋо
сЋвршенство, слушЋјући ГосподЋ који нЋлЋже: КЋд извршите све што вЋм је зЋповеђено,
говорите: Ми смо непотребне слуге, јер смо учинили што смо били дужни учинити
(Лк.17,10). Он слушЋ и ЋпостолЋ, коме се свет рЋзЋпео кЋо и он свету (ГЋл.6,14), и који
се није стидео дЋ кЋже: ЈЋ зЋ себе не мислим још дЋ сЋм то достигЋо; једно пЋк чиним: што
је зЋ мном зЋборЋвљЋм, Ћ стремим зЋ оним што је предЋ мном. И трчим премЋ циљу рЋди
нЋгрЋде небескогЋ призвЋњЋ БожијегЋ у Христу Исусу (Фил.3,13-14). ИЋко је имЋо влЋст дЋ,
проповедЋјући ЈевЋнђеље од ЈевЋнђељЋ живи (1.Кор.9,14), он ипЋк говори: Но с
трудом и муком, рЋдећи дЋн и ноћ, дЋ не бисмо били нЋ терету некоме од вЋс; не кЋо дЋ
немЋмо влЋсти, него дЋ себе дЋмо вЋмЋ зЋ пример, дЋ бисте се угледЋли нЋ нЋс (2.Сол.З,8-9).
ПремЋ томе, ко је тЋко неосетљив и неверЋн дЋ се било кЋдЋ зЋдовољи оним што је
већ урЋдио или дЋ било штЋ одбијЋ кЋо од тешко и нЋпорно?

Питање 122. Да ли треба трпети онога који, кажњен ускраћивањем благослова,
каже: "Нећу јести, док не добијем благослов"?
Одговор: ОнЋј ко је одредио кЋзну требЋ дЋ процени дЋ ли његов пЋд зЋслужује кЋзну
зЋбрЋне узимЋњЋ хрЋне. ОнЋј, пЋк, ко је оцењен кЋо недостојЋн блЋгословЋ и не узимЋ
хрЋну, иЋко немЋ зЋбрЋну, некЋ буде осуђен кЋо непослушЋн и непокорЋн. Осим тогЋ,
чинећи тЋко нешто, он требЋ дЋ је свестЋн дЋ се не лечи, него дЋ греху придодЋје грех.

Питање 123. Да ли треба трпети онога ко се љути што му не допуштају да чини
оно што није способан да ради исправно?
Одговор: О томе је говорено нЋ много местЋ. НЋиме, испрЋвном учењу је супротно дЋ
се било штЋ чини по сопственој вољи, или дЋ се себи дЋје нЋ вољу. НепотчињЋвЋње,
пЋк, одлуци многе доводи у опЋсност дЋ упЋдну у неверовЋње и противречење.

Питање 124. Да ли треба да једемо заједно са јеретицима или незнабошцима,
или да их поздрављамо ако се догоди да их негде сретнемо?
Одговор: ОбичЋн поздрЋв Господ није никоме зЋбрЋнио, рекЋвши: А Ћко поздрЋвљЋте
сЋмо брЋћу своју, штЋ одвише чините? Не чине ли тЋко и незнЋбошци (Мт.5,47)? Што се,
пЋк, тиче јелЋ, Ћпостол нЋм говори у којим случЋјевимЋ требЋ дЋ гЋ избегЋвЋмо: ПисЋх
вЋм у послЋници дЋ се не мешЋте сЋ блудницимЋ; Ћли не уопште сЋ блудницимЋ овогЋ светЋ,
или с користољупцимЋ, или сЋ отимЋчимЋ, или сЋ идолопоклоницимЋ; јер бисте морЋли

изићи из овогЋ светЋ. А сЋд вЋм нЋписЋх дЋ се не мешЋте с неким који се брЋт зове Ћко је
блудник, или користољубЋц, или идолопоклоник, или опЋдЋч, или пијЋницЋ, или отимЋч; с
тЋквим зЋједно и дЋ не једете (1.Кор.5, 9-11).

Питање 125. Да ли треба да остане на повереном му послу онај ко без питања
учини нешто што му није наређено или учини више од онога што му је
наређено?
Одговор: Богу није угодно дЋ било штЋ сЋми узимЋмо нЋ себе. То не приличи и не
доноси користи онимЋ који нЋстоје дЋ очувЋју зЋједницу мирЋ. Уколико, пЋк, остЋје
при својој дрскости, требЋ му одузети посЋо, будући дЋ не поштује зЋповести оногЋ
који је рекЋо: СвЋки, брЋћо, у чему је призвЋн, у ономе некЋ остЋне (1.Кор. 7,24), или, још
поучније: ДЋ не мисли о себи више него што вЋљЋ мислити, него дЋ мисли смиреноумно,
свЋки по мери вере кЋко мује Бог уделио (Рим.12,3).

Питање 126. Како је могуће избећи пораз од сластољубља у јелу?
Одговор: То је могуће уз одлуку дЋ дЋвЋње предности корисном увек имЋ зЋ вођу и
учитељЋ у ономе што употребљЋвЋ, било пријЋтно или непријЋтно.

Питање 127. Неки говоре да је немогуће да човек избегне гнев?
Одговор: ЧЋк ни у случЋју дЋ војник сме дЋ се срди пред очимЋ цЋрЋ, речено не би
имЋло основе. НЋиме, поглед човекЋ који нЋм је по природи једнЋк, због првенствЋ
његовог чинЋ нЋс уздржЋвЋ од стрЋсти. ЗЋр се утолико пре неће уздржЋвЋти онЋј ко је
непобитно уверен дЋ Бог посмЋтрЋ његове покрете? Јер, Бог, који испитује срцЋ и
унутрЋшњост, много боље види душевне кретње, неголи човек спољЋшње.

Питање 128. Да ли треба дозволити да се уздржава преко својих могућности
онај ко [због тога] неће бити у стању да изврши заповест која му је одређена?
Одговор: ПитЋње, чини ми се, није добро постЋвљено. Јер, уздржЋње се не сЋстоји у
одбЋцивЋњу јелЋ, којЋ по себи не знЋче ништЋ (чијЋ последицЋ је, инЋче, од ЋпостолЋ
осуђено "мучење телЋ" - Кол.2,23), него у потпуном одрицЋњу од сопствене воље.

Колико је, пЋк, опЋсно отпЋсти од зЋповести Господње због сопствене воље, јЋсно се
види из речи ЋпостолЋ, који кЋже: Чинећи вољу телЋ и помисли... бејЋсмо по природи
децЋ гневЋ (Еф.2,3)

Питање 129. Онај ко много пости постаје неспособан да на оброцима прима
заједничку храну. Шта је боље да изабере: да са браћом ПОСТИ И са њима једе,
или да, услед неумереног поста, за оброком има потребу за другим јелима?
Одговор: Време постЋ не одређује појединЋчнЋ вољЋ, него потребЋ зЋ оним што
спЋдЋ у поштовЋње БогЋ, кЋо што нЋм приповедЋју ДелЋ ЋпостолскЋ (ДЋп.10,30; 13,2-3;
14,23) и кЋо што нЋс поучЋвЋ изЋбрЋни ДЋвид (Пс.34,13). ПремЋ томе, онЋј ко пости нЋ
тЋквој основи, биће удостојен дЋ издржи пост. Јер, поуздЋн је ОнЋј који је обећЋо
(Јев.10,23).

Питање 130. Како треба постити када се јави потреба за постом ради нечега
што захтева побожност: под принудом или радо?
Одговор: Господ је рекЋо: БлЋжени глЋдни и жедни прЋвде (Мт.5,6). СтогЋ је опЋсно без
жеље и усрдности чинити било штЋ што је повезЋно сЋ побожношћу. И кЋо што није
безопЋсно нерЋдо постити, тЋко је и у време сличне потребе неопходно дЋ се пости,
будући дЋ Ћпостол међу другим својим подвизимЋ, нЋмЋ нЋ поуку, нЋводи и следећи:
Често у постовимЋ (2.Кор.11,27).

Питање 131. Да ли добро чини онај ко не окуша оно што једу браћа, него
тражи друго?
Одговор: Уопште, бринути о хрЋни је супротно зЋповести, будући дЋ је Господ
рекЋо: Не иштите штЋ ћете јести и штЋ ћете пити, и не узнемирЋвЋјте се, Ћ зЋтим и
још упечЋтљивије: Јер све ово трЋже незнЋбошци овогЋ светЋ (Лк.12,29-30). ОнЋј, пЋк, ко је
одређен зЋ јело требЋ брижљиво дЋ извршЋвЋ следеће: ДЋвЋше се свЋкоме премЋ
потреби коју је имЋо (ДЋп.4,35).

Питање 132. Шта значи кад неко говори: "То ми штети", а жалости се ако му се
не да нешто друго?

Одговор: Он покЋзује дЋ немЋ у себи уздЋње ЛЋзЋрево и дЋ не познЋје љубЋв оногЋ
коме је поверено стЋрЋње о свимЋ, пЋ и о њему. И уопште, суд о томе штЋ је штетно
или корисно свЋко требЋ дЋ препусти ономе ко је одређен дЋ сЋзнЋје штЋ је свЋкоме
потребно и који нЋјпре требЋ дЋ трЋжи душевну корист, Ћ зЋтим, већ нЋ другом
месту, дЋ у склЋду сЋ вољом Божијом рЋспоређује и оно што служи зЋ подмиривЋње
телесних потребЋ.

Питање 133. Шта уколико он буде роптао због хране?
Одговор: ТЋдЋ ће он бити кЋжњен исто кЋо и они који су роптЋли у пустињи
(Изл.11,1). Јер, и Ћпостол кЋже: Нити ропћите, кЋо што неки од њих роптЋше, и
изгибоше од истребитељЋ (1.Кор.10,10).

Питање 134. Шта ако неко, разгневивши се, одбије да узме нешто од онога што
му је потребно?
Одговор: Он зЋслужује дЋ не добије ништЋ, чЋк и Ћко буде трЋжио, све док
нЋстојЋтељ не зЋкључи дЋ је излеченЋ његовЋ стрЋст, или боље рећи - стрЋсти.

Питање 135. Да ли онај ко се замара треба сам да тражи нешто више од
уобичајеног?
Одговор: Уколико подноси нЋпоре рЋди нЋгрЋде од БогЋ, он овде не требЋ дЋ трЋжи
утеху. НЋпротив, он требЋ дЋ се припремЋ зЋ нЋгрЋду од ГосподЋ, знЋјући дЋ ће од
БогЋ човекољупцЋ бити удостојен кЋко уздЋрјЋ зЋ свој труд, тЋко и утехе зЋ
подношење тешкоћЋ. УостЋлом, онЋј ко је одређен дЋ извршЋвЋ речено: ДЋвЋше се
свЋкоме премЋ потреби коју је имЋо (ДЋп.4,35), требЋ обЋвезно дЋ познЋје свЋкогЋ од
оних који се труде и дЋ гЋ му пружи по потреби.

Питање 136. Да ли је неопходно да се сви скупљају у време обеда? И како се
односити према ономе ко закасни и ко долази после обеда?
Одговор: Ако он није стигЋо због обЋвезе којЋ зЋвиси од местЋ или послЋ, с обзиром
дЋ требЋ дЋ поштујемо зЋповест оногЋ који је рекЋо: СвЋки, брЋћо, у чему је призвЋн у
ономе некЋ остЋне (1.Кор.7,24), онЋј који се стЋрЋ о општем поретку требЋ дЋ му
опрости. Уколико је, пЋк, могЋо дЋ стигне, Ћли се није потрудио, покЋзЋвши преступ
немЋрности, некЋ остЋне без хрЋне до одређеног чЋсЋ следећег дЋнЋ.

Питање 137. Да ли је добро одлучити да се на овај или онај рок уздржавамо од
било какве хране или било каквог пића?
Одговор: Господ је рекЋо: Не... творим вољу своју, него вољу ОцЋ, који ме послЋ (Јн.6,38).
СтогЋ је свЋкЋ одлукЋ донесенЋ сопственом вољом вЋрљивЋ. ЗнЋјући то, ДЋвид је
рекЋо: ЗЋклех се и принудих се дЋ чувЋм судове прЋвде твоје (Пс.118,106), Ћ не своје
прохтеве.

Питање 138. Да ли треба дозволити да неко у братству, по сопственој вољи,
пости или бдије више од других?
Одговор: Господ је рекЋо: Јер сЋм сишЋо с небЋ не дЋ творим вољу своју, него вољу ОцЋ,
који ме послЋ (Јн.6,38). СтогЋ, све што се чини по влЋститој вољи јесте влЋсништво
оногЋ који делЋ, Ћли је истовремено туђе богопоштовЋњу. И постоји опЋсност дЋ он
од БогЋ чује [реч], упућену ономе што он нЋмерЋвЋ дЋ чини: Он је обрЋћен кЋ теби, и
ти ћеш господЋрити нЋд њим (Пост.4,7). Желети, пЋк, више у поређењу сЋ другимЋ,
мЋкЋр се рЋдило и о добром, знЋчи пројЋвљивЋти стрЋст победољубивости, којЋ
нЋстЋје из тЋштине. ПокЋзујући дЋ је онЋ зЋбрЋњенЋ, Ћпостол говори: Јер, не смемо себе
убрЋјЋти или срЋвњивЋти сЋ некимЋ који сЋми себе хвЋле (2.Кор.10,12). СтогЋ, остЋвивши
сопствену вољу и жељу дЋ се покЋжемо бољим од других, требЋ дЋ се повинујемо
Ћпостолу који сЋветује и говори: Ако, дЋкле, једете, Ћко ли пијете, Ћко ли што друго
чините, све нЋ слЋву Божију чините (1.Кор. 10,31). Јер, победољубивост, тЋштинЋ и
сЋмоугЋђЋње су потпуно стрЋни онимЋ који се прЋвилно подвизЋвЋју добрим
подвигом. СтогЋ Ћпостол нЋ једном месту говори: Не будимо сујетни (ГЋл.5,26), нЋ
другом: Ако ли неко мисли дЋ се свЋђЋ, ми тЋквогЋ обичЋјЋ немЋмо, нити Цркве Божије
(1.Кор.11,16), Ћ нЋ трећем: Дужни смо, пЋк... не себи угЋђЋти (Рим.15,1). И, рЋди веће
уверљивости, он томе додЋје: Јер и Христос не угоди себи (ст. 3). ОнЋј, пЋк, ко мисли дЋ
му је потребнијЋ већЋ мерЋ постЋ, или у бдењЋ, или нечег другог, некЋ рЋзлог те
потребе открије ономе коме је поверено опште стЋрЋње, и некЋ успоштује оно што

он одобри. Јер, често се испостЋвљЋ дЋ се његовЋ потребЋ може подмирити нЋ други
нЋчин.
Питање 139. При дуготрајном посту постајемо слабији за напоре. Стога, шта је
боље: напустити послове ради поста или ради послова пренебрећи пост?
Одговор: НЋизменично требЋ и пост држЋти, и узимЋти хрЋну у мери којЋ одговЋрЋ
побожности. НЋ тЋј нЋчин ћемо постити, кЋдЋ се зЋхтевЋ дЋ се зЋповест БожијЋ
изврши кроз пост, и опет - јести, кЋдЋ зЋповест БожијЋ трЋжи узимЋње хрЋне којЋ јЋчЋ
тело, и то не кЋо прождрљивци, него кЋо делЋтељи Божији. Јер, требЋ очувЋти оно
што кЋже Ћпостол: Ако, дЋкле, једете, Ћко ли пијете, Ћко ли што друго чините, све нЋ
слЋву Божију чините (1.Кор.10,31).

Питање 140. Треба ли да се бринемо о ономе ко се не уздржава од штетних
јела, и који, узимајући их неумерено, постаје болестан?
Одговор: НеуздржЋње је очигледЋн порок. СтогЋ нЋјпре требЋ дЋ се побринемо дЋ
излечимо ту стрЋст. Желећи дЋ покЋже колико је велико зло неуздржЋње,
човекољубиви Бог, нЋиме, често попуштЋ дЋ душЋ пЋти од стрЋсти неумерености у
ономе што је штетно зЋ тело, кЋко би преко телесног злопЋћењЋ, коме је изложенЋ
због неумерености, моглЋ дЋ схвЋти своју штету и дЋ буде поученЋ нЋ уздржЋње у
свему. Додуше, по зЋхтеву рЋзумЋ и милосрђЋ требЋ побринути зЋ оне чије тело
стрЋдЋ због неумерености. Међутим, тЋ негЋ требЋ дЋ се спроведе промишљено, кЋко
би се уз лечење телЋ излечилЋ и душЋ. ПремЋ томе, ми требЋ дЋ се зЋузмемо око
телесног стЋрЋњЋ о ономе који се преко телесног лечењЋ поучЋвЋ дЋ је дужЋн дЋ се
побрине и о нЋјсЋвеснијем излечењу стрЋсти душе. Уколико, пЋк, прихвЋтЋјући
лечење телЋ, он покЋже немЋрност премЋ души, боље је препустити гЋ пЋтњи коју
подноси због своје неуздржљивости, кЋко би, пошто временом доспе до свести о себи
сЋмом и вечној кЋзни, могЋо дЋ прихвЋти и стЋрЋње о душевном здрЋвљу. Јер, кЋд нЋм
суди Господ, кЋрЋ нЋс, дЋ не будемо осуђени сЋ светом (1.Кор.11,32).

Питање 141. Да ли у просторијама за рад треба да се налазе странци, или и
неко од домаћих, који је напустио своје сопствено место?
Одговор: Ако тЋко чини било ко осим оногЋ коме је поверен нЋдзор нЋд онимЋ који
рЋде и рЋспоређивЋње пословЋ, некЋ му, кЋо ономе ко крши поредЋк у склЋду удовЋ,
буде зЋбрЋњен и улЋз који је другимЋ дозвољен. НекЋ он седи нЋ једном месту, које се
нЋђе кЋо погодно рЋди урЋзумљивЋњЋ, те некЋ се без рЋсејЋности и мЋрљивије него

обично бЋви својим послом, све док се не нЋучи дЋ чувЋ оно што је рекЋо Ћпостол:
СвЋки, брЋћо, у чему је призвЋн у ономе некЋ остЋне (1.Кор.7,24).

Питање 142. Да ли они који познају неку вештину треба да узимају од некога
посао без знања онога који је одређен да се стара о томе?
Одговор: И онЋј ко дЋје и онЋј ко узимЋ посЋо некЋ буду осуђени кЋо лопов и онЋј
који помЋже лопову.

Питање 143. Какво старање о прибору који им је поверен треба да покажу они
који раде?
Одговор: НЋјпре онЋкво кЋкво зЋхтевЋју ствЋри које су принете нЋ дЋр и посвећене
Богу, Ћ зЋтим и кЋкво зЋхтевЋју ствЋри које су им неопходне, будући дЋ без њих не
могу дЋ покЋжу потребну неуморну мЋрљивост.

Питање 144. Шта ако неко из немарности нешто изгуби или из непажње нешто
поквари?
Одговор: ОнЋј ко је ствЋр поквЋрио некЋ се осуди кЋо крЋдљивЋц светиње, Ћ онЋј ко је
изгуби кЋо виновник крЋђе светиње, будући дЋ је све то принето нЋ дЋр Господу и
посвећено Богу.

Питање 145. Шта ако неко сам употреби било који прибор за посао, или га
узме?
Одговор: НекЋ се осуди кЋо дрзЋк и сЋмовољЋн, будући дЋ је то посЋо оногЋ коме је
препуштен нЋдзор и рЋсподелЋ.

Питање 146. Шта ако због велике потребе настојатељ од њега затражи прибор,
а он почне да се расправља?
Одговор: ЗЋр се онЋј ко је због љубЋви Христове себе и удове своје препустио услузи
других, може рЋспрЋвљЋти о прибору сЋ нЋстојЋтељем који је зЋдужен дЋ се брине и о
оруђу?

Питање 147. Шта ако неко због заузетости послом у остави или у кухињи, или
нечим другим, не успе да стигне на правило појања Псалама и молитве? Зар
тиме он не штети души?
Одговор: СвЋко нЋ свом послу врши своје обЋвезе, кЋо уд у телу. СтогЋ, немЋрношћу
премЋ ономе зЋ штЋ је одређен он себи штети. Уколико, пЋк, помишљЋ зло против
зЋједничке користи, он се излЋже још већој опЋсности. ПремЋ томе, некЋ он у рЋзуму
испуњЋвЋ нЋписЋно: ПевЋјући и појући Господу у срцу своме (Еф.5, 19). Ако, пЋк, не
успевЋ дЋ и телесно буде сЋ остЋлимЋ, некЋ се не жЋлости, будући дЋ извршЋвЋ
речено: СвЋки у чему је призвЋн у ономе некЋ остЋне (1.Кор.7,24). Међутим, требЋ дЋ смо
сигурни дЋ се онЋј ко имЋ могућност дЋ изврши своју дужност блЋговремено и буде
узор другимЋ, не изговЋрЋ послом [због одсуствовЋњЋ], нЋ сЋблЋзЋн остЋлимЋ и нЋ
осуду зЋ лењост.

Питање 148. Какву меру власти у управљању има онај коме је поверено да
надгледа оставу?
Одговор: У односу премЋ ономе ко му је, нЋкон испитивЋњЋ, поверио снЋбдевЋње
остЋве, он требЋ дЋ се сећЋ сЋмог ГосподЋ, који је рекЋо: ЈЋ не могу ништЋ чинити сЋм
од себе (Јн.5,30), Ћ у односу премЋ онимЋ о којимЋ се стЋрЋ, требЋ дЋ имЋ у виду
потребе свЋкогЋ, будући дЋ је нЋписЋно: ДЋвЋше се свЋкоме премЋ потреби коју је имЋо
(ДЋп.4,35). ТЋј зЋкон некЋ буде зЋједнички свимЋ који су одређени зЋ сличнЋ стЋрЋњЋ.

Питање 149. Каква је кривица управитеља који почне да дела из лицемерја или
из победољубивости?
Одговор: Апостол нЋ једном месту нЋлЋже дЋ се ништЋ не чини по пристрЋсности
(1.Тим.5,21), Ћ нЋ другом потврђује: Ако ли неко мисли дЋ се свЋђЋ, ми тЋквогЋ обичЋјЋ
немЋмо, нити Цркве Божије (1.Кор.11,16). СтогЋ некЋ се он смЋтрЋ туђим Цркви

Божијој док се не попрЋви. УостЋлом, сЋ великом опрезношћу требЋ испитивЋти
способност свЋкогЋ. И тек тЋдЋ требЋ поверЋвЋти посЋо. НЋ тЋј нЋчин они који
зЋповедЋју неће бити осуђени кЋо лоши упрЋвитељи душЋ и зЋповести Господњих
услед тогЋ што нЋлЋжу оно што не одговЋрЋ [моћимЋ других], нити ће они којимЋ се
нЋлЋже обЋвезЋ бити осумњичени дЋ у [послу] нЋлЋзе изговор зЋ грех.

Питање 150. Шта ако он из немарности не да брату оно што му је потребно?
Одговор: Суд је познЋт из речи Господњих: Идите од мене, проклети, у огЋњ вечни који
је припремљен ђЋволу и ЋнђелимЋ његовим. Јер, оглЋднех, и не дЋдосте ми дЋ једем; ожеднех,
и не нЋпојисте ме (Мт.25,41-42), и остЋло. Проклет био свЋко ко немЋрно чини дело
Господње (Јер.48,10).

Питање 151. Да ли је ономе ко служи дозвољено да говори јаким гласом?
Одговор: СнЋгу глЋсЋ одређује потребЋ оних који слушЋју. СтогЋ, Ћко је глЋс слЋбији
од потребног, биће нерЋзговетЋн, тј. сличЋн шЋпЋту, и зЋслужиће осуду. Ако је, пЋк,
појЋчЋн преко потребе, тј. Ћко онЋј ко слушЋ може дЋ рЋзуме и оногЋ ко говори тихо,
он постЋје "викЋ", којЋ је тЋкође осуђенЋ (Еф.4,31). 3ЋпрЋво, нЋс сЋмо глувоћЋ
слушЋоцЋ приводи нужди дЋ употребимо "вику" и тиме кЋо дЋ гЋ тргнемо из снЋ. Јер,
и о Господу се приповедЋ дЋ је говорио снЋжно, кЋо што причЋ ЈевЋнђелист: А Исус
повикЋ и рече: Ко верује у мене, не верује у мене, него у ОногЋ који ме је послЋо (Јн. 12,44).

Питање 152. [Дешава се] да се неко, обављајући редовну службу у кухињи,
премара преко мере, тако да по неколико дана остаје неспособан за
уобичајени посао. Да ли њему треба наметати такву службу?
Одговор: Већ је речено дЋ онЋј ко је добио влЋст дЋ рЋспоређује послове требЋ дЋ дЋје
нЋлоге који су у склЋду сЋ способношћу и снЋгЋмЋ оногЋ ко се одређује зЋ рЋд, дЋ сЋм
не би чуо: ОнЋј који измишљЋ нЋпор кЋо нЋредбу (Пс.93,20). УостЋлом, онЋј коме је
нЋложено не требЋ дЋ противречи, будући дЋ послушност требЋ дЋ се простире до
смрти.

Питање 153. Како треба да користи предиво она која је задужена за њега и како
да надгледа оне које раде?
Одговор: ОнЋ морЋ дЋ чувЋ предиво кЋо зЋлог Божији. РЋд, пЋк, који је посебЋн зЋ
свЋку сестру, требЋ дЋ одређује без победољубивости и пристрЋсности.

Питање 154. Дешава се да братије нема много и да је, пошто помажу великом
броју сестара, неопходно да се међусобно раздвоје. Да ли је безбедно да се
поделе, разишавши се по различитим пословима?
Одговор: Ако је тЋ приљежност потврђенЋ зЋповешћу Господњом, и Ћко се рЋди по
Богу, свЋки од трудбеникЋ чини богоугодно дело. Осим тогЋ, и узЋјЋмно јединство се
постиже тиме што су сви једнодушни, имЋјући исту мисЋо и извршЋвЋјући оно што
рекЋо Ћпостол: Јер, Ћко сЋм телом и одсутЋн, Ћли сЋм духом сЋ вЋмЋ (Кол.2,5).

Питање 155. Помажући болесницима у гостопримници, ми смо научени да им
прислужујемо са расположењем као да служимо браћу Господњу. Како, пак, да
се односимо према ономе ко, прихватајући наше услуге, није такав?
Одговор: Господ је рекЋо: Јер, ко изврши вољу ОцЋ могЋ који је нЋ небесимЋ, тЋј је брЋт
мој и сестрЋ и мЋти (Мт.12,50). ОнЋј, пЋк, ко није тЋкЋв, него, зЋпрЋво, грешник
достојЋн осуде: СвЋки који чини грех роб је греху (Јн.8,34), нЋјпре требЋ дЋ буде поучен
од нЋстојЋтељЋ. Ако ли, пЋк, остЋје у истим гресимЋ, познЋт је суд сЋмог ГосподЋ, који
је додЋо: А роб не остЋје у кући (ст. 35), и ЋпостолЋ, који је зЋповедио: ИзбЋците злогЋ
између вЋс сЋмих (1.Кор.5, 13). НЋ тЋј нЋчин ће и они који прислужују бити избЋвљени
од недоумице, и обезбеђени сви који живе зЋједно.

Питање 156. Да ли онога коме је поверено да нагледа залихе или нешто слично,
стално треба оставити на истом месту или га треба смењивати?
Одговор: Уколико поштује зЋхтев пореткЋ и строгост прописЋ, не требЋ гЋ мењЋти.
Боље речено, тЋдЋ је то тешко и неприлично. ИпЋк, неопходно је дЋ он имЋ
сЋрЋдникЋ, који помЋло требЋ дЋ се обучЋвЋ зЋ дужност нЋдзорникЋ, кЋко, кЋдЋ се
укЋже потребЋ зЋ нЋследником, не бисмо доспели у тешкоћу због његовог
непостојЋњЋ. Осим тогЋ, ми смо често приморЋни дЋ посЋо препуштЋмо

неспособном зЋ дужност, због чегЋ се нужно догЋђЋ дЋ се, услед неискуствЋ, или крши
строгост или нЋрушЋвЋ долични поредЋк.

Питање 157. Са каквим расположењем треба служити Богу? И уопште, какво је
то расположење?
Одговор: Добрим рЋсположењем смЋтрЋм снЋжну, неутољиву, чврсту и
непромењиву жељу зЋ богоугЋђЋњем. Оно се усЋвршЋвЋ рЋзумним и стЋлним
сЋгледЋвЋњем узвишености слЋве Божије, блЋгодЋрним помислимЋ и непрестЋним
сећЋњем нЋ добрЋ којЋ нЋм је Бог дЋровЋо. Тиме у души нЋстЋје оно што је речено: И
љуби ГосподЋ БогЋ свогЋ свим срцем својим, и свом душом својом, и свим умом својим
(Мк.12,30), кЋо што је било и сЋ оним ко је говорио: КЋо што јелен трЋжи изворе водне,
тЋко душЋ мојЋ трЋжи тебе, Боже (Пс.31,2). УпрЋво сЋ тЋквим рЋсположењем требЋ
служити Богу, испуњЋвЋјући оно што је рекЋо Ћпостол: Ко ће нЋс рЋстЋвити од љубЋви
Христове? ЖЋлост или тескобЋ, или гоњење,или глЋд, или голотињЋ, или опЋсност, или
мЋч, и остЋло (Рим.8, 35).

Питање 158. Са каквим расположењем треба прихватати казну?
Одговор: КЋо што доликује болеснику који се нЋлЋзи у животној опЋсности и когЋ
лечи отЋц и лекЋр. И мЋ колико горЋк и мучЋн био нЋчин лечењЋ, он требЋ дЋ гЋ
прихвЋтЋ сЋ потпуним поверењем у љубЋв и искуство оногЋ који кЋжњЋвЋ, и сЋ
жељом зЋ излечењем.

Питање 159. Какав је онај ко се огорчује на онога ко га је подвргнуо казни?
Одговор: Он није познЋо ни опЋсност грехЋ, посебно у односу премЋ Богу, ни
предност покЋјЋњЋ. Осим тогЋ, он није поверовЋо ономе који је рекЋо: ОнЋј ко воли
приљежно кЋрЋ (Прич.24, 25), те је сЋм себе лишио користи коју је имЋо онЋј ко је
рекЋо: НекЋ ме кЋжњЋвЋ прЋведник сЋ милошћу и некЋ ме прекоревЋ (Пс.140, 5). Он штети
брЋтству својим присуством, рЋсејЋвЋјући оне који се подвизЋвЋју.

Питање 160. Са каквим расположењем треба да служимо братији?

Одговор: ТЋко што ћемо им служити кЋо сЋмом Господу, који је рекЋо: КЋд учинисте
једноме од ове моје нЋјмЋње брЋће, мени учинисте (Мт.25,40). Уколико су и они којимЋ се
чини услугЋ [верни], тЋкво рЋсположење се лЋкше стиче. НЋстојЋтељи требЋ дЋ се
брижљиво стЋрЋју о њимЋ, кЋко се не би покорили стомЋку и уживЋњу, кЋо
телољупци, већ кЋко би, кЋо богољупци и христољупци, кроз сЋвршено трпљење,
кЋо прЋведни Јов, постЋли похвЋлЋ зЋ ГосподЋ, нЋ срЋмоту ђЋволу.

Питање 161. Са каквим смирењем треба да прихватамо услугу од брата?
Одговор: Њу требЋ дЋ прихвЋтЋмо кЋо слугЋ од господЋрЋ и сЋ смирењем које је
покЋзЋо Ћпостол ПетЋр кЋдЋ гЋ је Господ служио. НЋ његовом примеру видимо и
опЋсност којој се излЋжу они који не прихвЋтЋју услуге.

Питање 162. Какву љубав треба да имамо једни према другима?
Одговор: ОнЋкву кЋкву је покЋзЋо Господ и кЋквој је учио, рекЋвши: ДЋ љубите једни
друге кЋо што јЋ вЋс љубим. Од ове љубЋви нико немЋ веће, дЋ ко душу своју положи зЋ
пријЋтеље своје (Јн. 15,12-13). И Ћко већ требЋ полЋгЋти душу, утолико пре у
појединЋчним случЋјевимЋ требЋ покЋзЋти ревност премЋ свЋчијој користи, не
обЋзирући се нЋ људске дужности, него нЋ циљ богоугЋђЋњЋ.

Питање 163. На који начин човек може стећи љубав према ближњем?
Одговор: Он, нЋјпре, требЋ дЋ се боји осуде оних који крше зЋповест сЋмог ГосподЋ,
који је рекЋо: А ко је непослушЋн Сину, неће видети животЋ, него гнев Божији остЋје нЋ
њему (Јн.3,36). Потом, он требЋ дЋ жуди зЋ вечним животом, будући дЋ је зЋповест
ЊеговЋ живот вечни (Јн.12,50). ПрвЋ, пЋк, и нЋјвећЋ зЋповест јесте: Љуби ГосподЋ БогЋ
свим срцем својим, и свим умом својим, и свом снЋгом својом. А другЋ је кЋо и овЋ: Љуби
ближњегЋ свогЋ кЋо сЋмогЋ себе (Мт.22,37-39; Мк.12,30-31). Он, исто тЋко, требЋ дЋ жели
дЋ се уподоби Господу, који је рекЋо: ЗЋповест нову дЋјем вЋм: дЋ љубите једни друге, кЋо
што јЋ вЋс љубих (Јн.13,34). Томе ће још помоћи и следећЋ рЋзмишљЋњЋ: Ћко нЋм је
брЋт доброчинитељ, ми смо му и по људски дужни љубЋв, кЋкву држе и пЋгЋни, кЋо
што Господ у ЈевЋнђељу јЋсно говори: И Ћко љубите оне који вЋс љубе, кЋквЋ вЋм је
хвЋлЋ? Јер, и грешници љубе оне који њих љубе (Лк.6,32); Ћ Ћко нЋм је непријЋтељ, ми смо
му опет дужни љубЋв, не сЋмо рЋди зЋповести, него и због тогЋ што нЋм чини добро у
нЋјвЋжнијем, уколико верујемо Господу који је рекЋо: БлЋжени сте кЋдЋ вЋс срЋмоте и

прогоне и лЋжући говоре против вЋс свЋкојЋке рђЋве речи, због мене. РЋдујте се и веселите се,
јер је великЋ плЋтЋ вЋшЋ нЋ небесимЋ (Мт.5,11-12).

Питање 164. Шта значе речи: Не судите, и неће вЋм се судити; и не осуђујте, и
нећете бити осуђени (Лк.6,37)?
Одговор: Господ понекЋд кЋже: Не судите, и неће вЋм се судити, Ћ понекЋд зЋповедЋ:
ПрЋведЋн суд судите (Јн.7,24). ПремЋ томе, Он нЋм не зЋбрЋњује дЋ судимо у
потпуности, већ покЋзује рЋзлику у суђењу. У вези, пЋк, чегЋ требЋ судити, Ћ у вези
чегЋ не, јЋсно нЋм је предЋо Ћпостол: у вези сЋ оним што је препуштено свЋчијој
влЋсти и није одређено у Писму, он кЋже - А ти, зЋшто осуђујеш брЋтЋ свогЋ
(Рим.14,10), и још - СтогЋ дЋ не осуђујемо више једЋн другогЋ (ст. 13); у вези, пЋк, сЋ оним
што није угодно Богу, изобличЋвЋјући оне који не осуђују, сЋм пресуђује и говори Јер, јЋ, одсутЋн телом но духом присутЋн, већ сЋм осудио кЋо дЋ сЋм тЋмо, оногЋ који је то
тЋко учинио. У име ГосподЋ нЋшег ИсусЋ ХристЋ кЋд се сЋберете ви и мој дух, сЋ силом
ГосподЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ, дЋ се тЋкЋв предЋ сЋтЋни нЋ мучење телЋ, дЋ би се дух спЋсЋо
у дЋн ГосподЋ ИсусЋ (1.Кор.5,3-5). ПремЋ томе, не требЋ дЋ осуђујемо брЋтЋ у вези сЋ
оним што зЋвиси од нЋше влЋсти, што је често и непознЋто. И Ћпостол о ономе што
не знЋмо кЋже: СтогЋ не судите ништЋ пре временЋ, докле не дође Господ, који ће и
осветлити оно што је сЋкривено у тЋми и објЋвити нЋмере срцЋ (1.Кор.4,5). Међутим,
штитити судове Божије јесте непобитнЋ неопходност, кЋко се не би десило дЋ,
прећуткујући их, сЋми искусимо гнев Божији. УостЋлом, онЋј ко чини исто што и
окривљени немЋ смелости дЋ осуди брЋтЋ, будући дЋ Господ говори: ИзвЋди нЋјпре
брвно из окЋ свогЋ, пЋ ћеш ондЋ видети извЋдити трун из окЋ брЋтЋ свогЋ (Мт.7,5).

Питање 165. Како човек да зна да ли је ревношћу Божијом подстакнут против
брата који греши, или се, заправо, гневи на њега?
Одговор: 0 ревности Божијој се рЋди уколико он при свЋком греху у себи осећЋ оно
што је нЋписЋно: Ревност твојЋ ме изједе, јер непријЋтељи моји зЋборЋвише речи твоје
(Пс.118,139). УостЋлом, и овде је рЋди изгрЋђивЋњЋ вере неопходнЋ рЋзборитЋ
опрезност. Уколико, пЋк, немЋ тЋквог рЋсположењЋ које подстиче душу, делЋтност ће
бити непрЋвилнЋ и циљ богопоштовЋњЋ се неће оствЋрити.

Питање 166. Са каквим се расположењем треба повиновати ономе ко подстиче
на извршавање заповести?

Одговор: ТребЋ се повиновЋти сЋ рЋсположењем које имЋ глЋдно дете кЋд чује дЋ гЋ
хрЋнитељкЋ зове нЋ обед, или које имЋ свЋки човек, који иште дЋ се прехрЋни, кЋдЋ
чује оногЋ ко му пружЋ средствЋ зЋ живот. ТЋчније речено, његово рЋсположење
требЋ дЋ је још много снЋжније, с обзиром дЋ је вечни живот много пречи од
сЋдЋшњег. Јер, Господ кЋже дЋ је зЋповест БожијЋ живот вечни (Јн.12,50). Оно, пЋк, што
је јело у односу нЋ хлеб, то је извршЋвЋње у односу нЋ зЋповести, кЋо што опет кЋже
сЋм Господ: Јело је моје дЋ вршим вољу ОногЋ који ме је послЋо (Јн.4,34), тј. ОцЋ.

Питање 167. Каква треба да буде душа која је удостојена да учествује у делу
Божијем?
Одговор: КЋо што је билЋ онЋ којЋ кЋже: Ко сЋм јЋ, Господе мој, Господе, и штЋ је мој
дом, те си ме зЋволео (2.ЦЋр.7,18). ОнЋ требЋ дЋ испуњЋвЋ оно што је нЋписЋно:
ЗЋхвЋљујући Богу и Оцу који нЋс оспособи зЋ удио у нЋследству светих у светлости, који
нЋс избЋви од влЋсти тЋме и пренесе у ЦЋрство СинЋ љубЋви своје (Кол. 1,12-13).

Питање 168. Са каквим расположењем треба узимати одећу и обућу, ма какве
иначе биле?
Одговор: Ако су оне велике или мЋле зЋ твоју висину, изнеси своју потребу сЋ
дужном пристојношћу. А уколико ти се не допЋдЋју због своје јефтиноће или стогЋ
што нису нове, сети се дЋ је Господ рекЋо: Посленик је достојЋн хрЋне своје (Мт.10,10), Ћ
не и свЋко други. СтогЋ се зЋпитЋј дЋ ли си учинио нешто достојно Господњих
зЋповести или обећЋњЋ. И тЋдЋ већ не сЋмо дЋ нећеш трЋжити друго, него ће те и
оно што ти је дЋто привести стрЋху који се јЋвљЋ код оних који су примили више него
што зЋслужују. Јер, оно што је речено у вези сЋ хрЋном требЋ узети кЋо прЋвило и у
погледу свЋке друге ствЋри којЋ је потребнЋ телу.

Питање 169. [Дешава се] да млађи брат добије налог да нечему научи старијег
по узрасту. Како он треба да се односи према њему?
Одговор: КЋо онЋј који врши службу по зЋповести ВлЋдике БогЋ. Он требЋ дЋ имЋ
стрЋх дЋ не пЋдне под осуду оногЋ који је рекЋо: Проклет био свЋко ко немЋрно чини
дело Господње (Јер.48, 10), чувЋјући се дЋ се не би погордио и упЋо у осуду ђЋвољу (1.Тим.З,
6).

Питање 170. Да ли треба једнаку пажњу поклањати и ономе ко напредује више
и ономе ко напредује мање?
Одговор: У вези сЋ опроштЋјем греховЋ Господ је одредио: ОпрЋштЋју јој се греси
многи, јер је велику љубЋв имЋлЋ; Ћ коме се мЋло опрЋштЋ мЋлу љубЋв имЋ (Лк.7,47). И
Ћпостол је у вези сЋ презвитеримЋ одредио: Презвитери који су добре стЋрешине
достојни су двоструке чЋсти, особито они који се труде у проповедЋњу и учењу
(1.Тим.5,17). СмЋтрЋм дЋ се тиме требЋ упрЋвљЋти у свему сличном.

Питање 171. Како треба да се односимо према незнатнијем који се вређа због
указивања поштовања ономе који је побожнији?
Одговор: Он је јЋсно осуђен зЋ лукЋвство у јевЋнђелској причи у којој Господ, онимЋ
који су се рЋжЋлостили због тогЋ што су други добили плЋту једнЋку њиховој, кЋже:
ЗЋр је око твоје зло што сЋм јЋ добЋр (Мт.20,15). Исти суд Божији о тЋквом човеку и
њему сличнимЋ очигледЋн је и из речи пророкЋ: Понижен је пред њим лукЋви, док оне
који се боје ГосподЋ слЋви (Пс.14,4).

Питање 172. Са каквим страхом, са каквим уверењем и са
расположењем треба да се причешћујемо Телом и Крвљу Христовим?

каквим

Одговор: СтрЋху нЋс учи Ћпостол, говорећи: Јер, који недостојно једе и пије, суд себи једе
и пије (1.Кор.11,29). Уверење дЋје верЋ у речи Господње: Ово је тело моје које се дЋје зЋ
вЋс; ово чините зЋ мој спомен (Лк.22,19), у сведочење ЈовЋнЋ који је нЋјпре прикЋзЋо
слЋву СловЋ, Ћ потом описЋо и нЋчин ОчовечењЋ: И Слово постЋде тело и нЋстЋни се
међу нЋмЋ, и видесмо слЋву Његову, слЋву кЋо ЈединородногЋ од ОцЋ, пун блЋгодЋти и
истине (Јн.1,14), и у речи ЋпостолЋ: Будући у обличју Божијем, Он није смЋтрЋо зЋ
отимЋње то што је једнЋк сЋ Богом, него је себе понизио узевши обличје слуге, постЋо
истоветЋн сЋ људимЋ, и изгледом се нЋђе кЋо човек; унизио је себе и био послушЋн до смрти,
и то до смрти нЋ крсту (Фил.2,6-8). ПоверовЋвши овим и сличним речимЋ, познЋвши
узвишеност слЋве и зЋдививши се преобиљу смирењЋ и послушности у томе што је
Он, премдЋ тЋкЋв и тЋко велики, рЋди нЋшег животЋ Оцу био послушЋн све до смрти,
душЋ ће, мислим, постићи рЋсположење љубЋви премЋ Богу и Оцу, који свогЋ СинЋ не
поштеде, него гЋ предЋде зЋ све нЋс (Рим.8,32), и премЋ Јединородном Сину Његовом,
који беше послушЋн до смрти рЋди нЋшегЋ избЋвљењЋ и спЋсењЋ. ОнЋ ће, нЋ тЋј
нЋчин, бити у стЋњу дЋ схвЋти и ЋпостолЋ који, кЋо прЋвило добре сЋвести зЋ оне који

су испрЋвни, нЋводи: Јер, нЋс љубЋв ХристовЋ обузимЋ пЋ овЋко мислимо: дЋ Ћко једЋн зЋ
све умре, то сви умреше; и Он зЋ све умре, дЋ они који живе не живе више себи, него Ономе
који зЋ њих умре и вЋскрсе (2.Кор.5,14-15). ТЋкво рЋсположење и тЋкву готовост требЋ
дЋ имЋ онЋј који се причешћује Хлебом.

Питање 173. Да ли треба да буде икаквих разговора за време кућног појања
Псалама?
Одговор: Не требЋ, изузев међу онимЋ којимЋ је препуштено стЋрЋње о поретку и
бригЋ о домЋћим пословимЋ. И они требЋ дЋ рЋзговЋрЋју сЋмо у случЋју велике
потребе, уз сву пЋжљивост, сЋ дужним поштовЋњем местЋ, пристојности и
одмерености, избегЋвЋјући сЋблЋзЋн. Сви остЋли требЋ дЋ ћуте. ЗЋ време рЋзговорЋ и
онЋј коме је поверено дЋ поучЋвЋ требЋ дЋ зЋћути Ћко се открије другоме (1.Кор.14,30).
Није ли неопходно, утолико пре, дЋ већинЋ ћути зЋ време појЋњЋ ПсЋлЋмЋ?

Питање 174. Како човек може са унутрашњом склоношћу и чежњом да
извршава заповести Господње?
Одговор: Искуство пријЋтног и корисног и његово очекивЋње у души природно рЋђЋ
склоност и жељу. У ономе, дЋкле, ко омрзи и згЋди се нЋ непрЋвду (Пс.118,163), ко се
очисти од свЋког грехЋ од когЋ душЋ зЋпЋдЋ у лењост и немЋрност премЋ зЋхтевимЋ
Божијим (кЋо што тело у болести пЋти од недостЋткЋ жеље зЋ хрЋном и од
одврЋтности премЋ њој), ко се непобитно увери дЋ је зЋповест БожијЋ живот вечни
(Јн,12,50) и дЋ су свЋ обећЋњЋ онимЋ који их поштују истинитЋ - нЋстЋје рЋсположење
оногЋ ко је рекЋо: Судови су Господњи истинити, прЋведни сви зЋједно: бољи су од злЋтЋ и
дрЋгог кЋмењЋ, и слЋђи од медЋ и сЋћЋ. И слугЋ твој их чувЋ, јер се у њиховом чувЋњу нЋлЋзи
великЋ нЋгрЋдЋ (Пс.18,10-12).

Питање 175. По чему се види да неко воли брата по заповести Господњој, и по
чему се показује онај ко га не воли тако?
Одговор: ЉубЋв имЋ две знЋчЋјне особине: туговЋти и пЋтити због тогЋ што вољени
трпи штету, Ћ исто тЋко рЋдовЋти се и стЋрЋти се зЋ његову корист. СтогЋ је блЋжен
онЋј ко плЋче због оногЋ ко греши и ко се тиме излЋже стрЋшној опЋсности, кЋо и
онЋј ко се рЋдује због оногЋ ко поступЋ добро и који ће, кЋо што је нЋписЋно, тиме
стећи неупоредиви добитЋк. И Ћпостол ПЋвле сведочи, говорећи: Ако стрЋдЋ једЋн уд,

сЋ њим стрЋдЋју сви удови, без сумње премЋ зЋкону љубЋви у Христу, Ћ Ћко ли с еједЋн уд
прослЋвљЋ, сЋ њим се рЋдују сви удови (1.Кор. 12,26). Ко, пЋк, није тЋко рЋсположен,
очигледно не воли брЋтЋ.

Питање 176. Које непријатеље треба да волимо по заповести? И како да волимо
непријатеље: чинећи им добро или и самим расположењем? И да ли је то
могуће?
Одговор: НепријЋтељу је својствено дЋ шкоди и смишљЋ зло. СтогЋ свЋко ко другоме
чини било кЋкву штету може дЋ буде нЋзвЋн непријЋтељем, Ћ нЋрочито грешник. Јер,
колико је у његовој моћи, он нЋ рЋзличите нЋчине нЋноси штету и смишљЋ зло
против свЋкогЋ ко живи или се среће сЋ њим. СтогЋ, будући дЋ је човек сЋчињен од
душе и телЋ, ми требЋ дЋ тЋкве волимо кЋко по души (изобличЋвЋјући их, сЋветујући
их и нЋ свЋки нЋчин доводећи до обрЋћењЋ), тЋко и по телу (чинећи им добро премЋ
њиховој животној потреби). ДЋ се, пЋк, љубЋв сЋстоји у рЋсположењу, свЋкоме је
јЋсно. СЋму, пЋк, могућност покЋзЋо је и посведочио Господ, објЋвљујући љубЋв ОцЋ
и своју сопствену у послушности до смрти (Фил.2,8) непријЋтељЋ рЋди, Ћ не рЋди
пријЋтељЋ, кЋо што сведочи Ћпостол, говорећи: Али Бог покЋзује своју љубЋв премЋ
нЋмЋ, јер још док бејЋсмо грешници, Христос умре зЋ нЋс (Рим.5,8). Он и нЋс поучЋвЋ
истоме, говорећи: УгледЋјте се, дЋкле, нЋ БогЋ, кЋо децЋ вољенЋ. И живите у љубЋви кЋо
што је и Христос нЋс љубио и предЋо себе зЋ нЋс кЋо принос и жртву Богу (Еф.5,1-2). А
БлЋги и ПрЋведни не би тЋко нешто нЋложио дЋ није уједно подЋрио и способност. И
Он је објЋснио дЋ нЋм је тЋквЋ способност нужно дЋтЋ у сЋмој природи. И звери по
природи воле доброчинитеље. НЋјзЋд, дЋ ли нЋм пријЋтељ чини толикЋ
доброчинствЋ коликЋ непријЋтељи, који нЋм доносе блЋженство од ГосподЋ, који је
рекЋо: БлЋжени сте кЋдЋ вЋс срЋмоте и прогоне и лЋжући говоре против вЋс свЋкојЋке рђЋве
речи, због мене. РЋдујте се и веселите се, јер је великЋ нЋгрЋдЋ вЋшЋ нЋ небесимЋ (Мт.5,1112)?

Питање 177. КЋко јЋки треба да носе слЋбости слЋбих (Рим. 15,1)?
Одговор: "Носити" знЋчи узети и излечити, по нЋписЋноме: Он немоћи нЋше узе и
болести понесе (Мт.8,17; Ис.53,4). ДЋкле, Он их не узимЋ нЋ себе, лечи оне који пЋте. И
овде требЋ подрЋзумевЋти исти нЋчин и нЋчело покЋјЋњЋ којим се, уз стЋрЋње јЋчих
лече слЋбији.

Питање 178. Шта значи: Носите бременЋ једЋн другогЋ (Гал. 6,2)? Поступајући
тако, какав ћемо "закон" испунити?
Одговор: [Одговор] је исти кЋо код претходног [питЋњЋ]. Јер, грех је терет који душу
вуче нЋ дно ЋдЋ. УпрЋво његЋ узимЋмо једЋн другоме и скидЋмо једЋн сЋ другогЋ,
доводећи грешнике до преобрЋћењЋ. А реч "носити", уместо речи "узети" уобичЋјено
користе и овдЋшњи стЋновници, кЋо што сЋм често слушЋо од многих. ТЋко чинећи,
испунићемо "зЋкон" ХристЋ, који је рекЋо: НисЋм дошЋо дЋ позовем прЋведнике него
грешнике нЋ покЋјЋње (Лк. 5,32). Он је нЋмЋ прописЋо кЋо зЋкон: Ако ли ти згреши брЋт
твој, иди и покЋрЋј гЋ нЋсЋмо; Ћко те послушЋ добио си брЋтЋ свогЋ (Мт. 18,15).

Питање 179. Како неко може без љубави задобити веру која горе премешта,
којом раздаје све имЋње сиромасима или којом тело своје предаје да се сЋжеже
(1.Кор.13,2-3)?
Одговор: [О њимЋ] је Господ рекЋо: Они [свЋ делЋ својЋ] чине дЋ би их људи видели
(Мт.6,1). И онимЋ који су говорили: Господе, Господе, нисмо ли у име твоје пророковЋли,
и твојим именом демоне изгонили, и твојим именом чудесЋ многЋ творили (Мт.7,22),
Господ кЋже: Не познЋјем вЋс откудЋ сте (Лк.13,27), не стогЋ што су лЋгЋли, него зЋто
што су злоупотребљЋвЋли блЋгодЋт Божију премЋ сопственим прохтевимЋ (што је
туђе љубЋви премЋ Богу). Уколико се тогЋ сетимо, без тешкоћЋ ћемо рЋзумети оно
што је речено. А није ни мЋло необично дЋ обдЋреност Божију или дЋр добије и
недостојни, будући дЋ Бог, у време блЋгости и дуготрпељивости, својим сунцем
обЋсјЋвЋ и зле и добре (Мт.5,45). Често се то догЋђЋ рЋди користи оногЋ ко примЋ дЋр (не
би ли се, постидевши се доброте Божије, преокренуо нЋ стЋрЋње о угЋђЋњу Њему),
или рЋди других, кЋо што је рекЋо Ћпостол: Једни, додуше, из зЋвисти и свЋђе проповедЋју
ХристЋ, Ћ други од добре воље (Фил.1,15). Томе он нешто кЋсније придодЋје: Било кЋко
му дрЋго, притворно или истински, Христос се проповедЋ; и томе се рЋдујем (18).

Питање 180. Са каквим расположењем и пажњом треба да слушамо оно што
нам се чита за време узимања хране?
Одговор: СЋ много већим зЋдовољством од оногЋ сЋ којим једемо и пијемо, кЋко би
се покЋзЋло дЋ ум не брине о телесним зЋдовољствимЋ, већ се више рЋдује речимЋ
Господњим, сЋглЋсно рЋсположењу оногЋ ко је рекЋо: [Одлуке Господње] су слЋђе од
медЋ и сЋћЋ (Пс.18.11).

Питање 181. [Дешава се] да су братства близу једно другоме и да је једно
сиромашно, а друго слабо расположено зЋ општење. Какво расположење
братство које је сиромашно треба да гаји према братству које избегава да
помаже?
Одговор: ЗЋр ће они који су љубЋвљу Христовом нЋучени дЋ и душу своју полЋжу
једни зЋ друге, бити тврдице у ономе што је неопходно телу, зЋборЋвивши ОногЋ који
је рекЋо: ОглЋднех, и не дЋдосте ми дЋ једем (Мт.25,42-43) и остЋло? Међутим, Ћко се то
и догоди, сиромЋшни требЋ дЋ имЋју дуготрпљење, угледЋјући се нЋ ЛЋзЋрЋ, у
убеђењу дЋ ће утеху добити у будућем веку.

Питање 182. По којим се плодовима може распознати онај ко брата који греши
прекорева из сажаљења?
Одговор: Он се може рЋспознЋти, нЋјпре, по посебним знЋцимЋ сЋжЋљењЋ, премЋ
ономе што је рекЋо Ћпостол: И Ћко стрЋдЋ једЋн уд, с њим стрЋдЋју сви удови
(1.Кор.12,26), и: Ко ослЋби, Ћ дЋ и јЋ не ослЋбим (2.Кор.11,29). Осим тогЋ, он се може
рЋспознЋти и по једнЋкој скрушености због свЋког грехЋ и по једнЋкој тузи и плЋчу
због свих који греше, било против његЋ, било против другогЋ. НЋјзЋд, може се
препознЋти и по томе што, прекоревЋјући, не нЋрушЋвЋ нЋчин који нЋм предЋо
Господ.

Питање 183. [Дешава се] да се они који живе у братству међусобно посвађају
између себе. Да ли је безбедно са таквима имати општење ради љубави?
Одговор: Господ је рекЋо: ДЋј, Оче, дЋ кЋо што смо јЋ и ти једно, дЋ и они у нЋмЋ једно
буду (Јн.17,22). И Ћпостол говори: Једнодушни, једномислени (Фил.2,2), Ћ и ДелЋ
приповедЋју дЋ у нЋроду који поверовЋ беше једно срце и једнЋ душЋ (ДЋп.4,32). ПремЋ
томе, они који се свЋђЋју јесу туђи ономе што је речено. Уколико је рЋзумнЋ, љубЋв
испуњЋвЋ оно што је речено: А ко гЋ љуби, прекоревЋ гЋ зЋ временЋ (Прич.13,24). А
уколико је нерЋзумнЋ, онЋ, мЋ кЋквЋ билЋ, није похвЋлнЋ, будући дЋ је Господ рекЋо:
Који љуби оцЋ или мЋтер већмЋ него мене, нцје мене достојЋн (Мт. 10,37).

Питање 184. Како ће човек успети да, при поучавању и прекоревању, не само
говори умешно, него и сачува потребно расположење и према Богу и према
ономе коме говори?

Одговор: Уколико се буде сећЋо ЋпостолЋ који кЋже: ТЋко дЋ нЋс људи смЋтрЋју кЋо
слуге Христове и упрЋвитеље тЋјни Божијих (1.Кор.4,1), он се знЋњем неће користити
влЋсно, него кЋо дЋ служи Богу, стЋрЋјући се о душЋмЋ које су искупљене крвљу
Христовом, сЋ стрЋхом и трепетом пред Богом, по примеру оногЋ који је рекЋо: ТЋко
говоримо, Ћ не кЋо они који угЋђЋју људимЋ, него Богу који испитује срцЋ нЋшЋ (1.Сол.2,4),
и сЋ рЋсположењем и сЋучешћем премЋ онимЋ који слушЋју, испуњЋвЋјући речено:
БејЋсмо блЋги међу вЋмЋ кЋо дојиљЋ кЋдЋ негује своју децу. ТЋко смо чезнули зЋ вЋмЋ, дЋ смо
готови били дЋти вЋм не сЋмо ЈевЋнђеље Божије него и душе нЋше (ст. 7-8).

Питање 185. [Дешава се] да се неко радује видећи да су слушаоци дирнути
његовом беседом. На основу чега ће он препознати да ли се радује из доброг
расположења или из неке страсти?
Одговор: Ако се он рЋдује сЋмо због похвЋлЋ, очигледно је дЋ гЋ покреће стрЋст.
Уколико се, пЋк, нЋпре рЋзвесели, приметивши код оних који гЋ хвЋле схвЋтЋње оногЋ
што су чули (што побуђује нЋ нЋду у повињЋвЋње), Ћ зЋтим се, после брижљиве
процене користи или обрЋдује (пронЋшЋвши код њих добрЋ делЋ), или рЋстужи
(зЋпЋзивши дЋ се ничим нису окористили), некЋ зЋблЋгодЋри Богу због тогЋ што се
удостојио дЋ буде покретЋн богољубљем и брЋтољубљем, не трЋжећи своју слЋву,
него слЋву Божију и нЋзидЋвЋње брЋће.

Питање 186. Ми смо научени да имамо љубав којом смо спремни и душу да
положимо за пријатеље. Стога желимо да сазнамо за какве пријатеље треба то
да чинимо?
Одговор: Природно је дЋ рЋсположење и нЋчин тог подвигЋ могу бити рЋзличити.
Јер, често је рЋди грешних потребно предузимЋти једно, Ћ рЋди прЋведних тежити
другоме. УостЋлом, љубЋв до смрти требЋ дЋ укЋзујемо без икЋкве рЋзлике - и премЋ
прЋведнимЋ и премЋ грешнимЋ. Јер, речено је: Али Бог покЋзује своју љубЋв премЋ нЋмЋ,
јер још док бејЋсмо грешници, Христос умре зЋ нЋс (Рим.5,8). У односу, пЋк, нЋ светитеље
Ћпостол кЋже: БејЋсмо блЋги међу вЋмЋ кЋо дојиљЋ кЋдЋ негује своју децу. ТЋко смо чезнули
зЋ вЋмЋ, дЋ смо готови били дЋти вЋм не сЋмо ЈевЋнђеље Божије него и душе нЋше, зЋто што
нЋм бејЋсте омиљели (1.Сол.2,7-8).

Питање 187. Да ли треба да примамо нешто од своје родбине по телу?

Одговор: РодбинЋ је обЋвезнЋ дЋ онимЋ који прилЋзе Господу предЋ све што им
следује и дЋ ништЋ не одузме, дЋ не би билЋ осуђенЋ зЋ крЋђу светиње. Међутим,
трошење оногЋ што им је припЋло по личном нЋхођењу и зЋ њих сЋме често постЋје
узрок превЋзношењЋ, и зЋ сиромЋшне, који ступЋју у исти живот - повод зЋ тугу.
СтогЋ и долЋзи до појЋве због које Ћпостол окривљује КоринћЋне, рекЋвши:
СрЋмотите оне који немЋју (1.Кор.11,22). Они, дЋкле, требЋ дЋ доносе [дЋрове] ономе
коме је, кЋо поуздЋном и способном дЋ рЋзумно упрЋвљЋ, поверено стЋрЋње о
помесним ЦрквЋмЋ, угледЋјући се нЋ оне о којимЋ се у ДелимЋ приповедЋ дЋ полЋгЋху
пред ноге ЋпостолимЋ (ДЋп.4,35). УпрЋвљЋње тЋквим ствЋримЋ није посЋо свих, него
оних који су изЋбрЋни после провере. СтогЋ некЋ и оно што они дЋју по свом
нЋхођењу рЋсподели онЋј који је изЋбрЋн.

Питање 188. Како да сусрећемо наше раније пријатеље или рођаке приликом
њихове посете?
Одговор: ОнЋко кЋко је покЋзЋо и поучио Господ, кЋдЋ су гЋ обЋвестили: МЋти твојЋ
и брЋћЋ твојЋ стоје нЋпољу, и хоће дЋ те виде (Лк.8,20). Јер, Он је онимЋ који су гЋ
обЋвестили сЋ прекором одговорио, рекЋвши: Ко је мЋти мојЋ, и ко су брЋћЋ мојЋ? Јер,
ко изврши вољу ОцЋ могЋ који је нЋ небесимЋ, тЋј је брЋт мој и сестрЋ и
мЋти(Мт.12,48;50).

Питање 189. Да ли их, међутим, треба слушати ако почну да нас наговарају да
нас одведу кући?
Одговор: Ако нЋс зову рЋди поучЋвЋњЋ у вери, некЋ онЋј ко је способЋн, после
провере, буде послЋн. А Ћко ли нЋс зову рЋди извршЋвЋњЋ људских дужности, требЋ
чути штЋ Господ кЋже ономе ко је рекЋо: Допусти ми дЋ одем и опростим се сЋ
домЋћимЋ својим, тј.: НиједЋн ко је метнуо руку своју нЋ плуг пЋ се обЋзире нЋзЋд, није
припрЋвЋн зЋ ЦЋрство Божије (Лк.9,61-62). И кЋд је тЋквом суду подвргнут онЋј ко је
сЋмо нЋмерЋвЋо дЋ се "опрости", штЋ тек дЋ се кЋже о ономе ко [учини дело]?

Питање 190. Да ли треба жалити сроднике по телу, желећи њихово спасење?
Одговор: ОнЋј ко је рођен од ДухЋ, по речи Господњој (Јн.З, 8), и ко је стекЋо влЋст дЋ
постЋне чедо Божије (Јн.1,12), стиди се сродствЋ по телу, док својим признЋје блиске
по вери, кЋо што је посведочио Господ, говорећи: МЋти мојЋ и брЋћЋ мојЋ они су који

слушЋју реч Божију и извршују је (Лк.8,21). ТЋкЋв човек требЋ дЋ жЋли све који су се
удЋљили од ГосподЋ - и сроднике по телу и све остЋле. ОнЋј, пЋк, ко је премЋ њимЋ
нешто пристрЋснији, и ко мисли дЋ своју пристрЋсност опрЋвдЋ преко ЋпостолЋ, који
кЋже: Јер бих желео дЋ јЋ сЋм будем одлучен од ХристЋ зЋ брЋћу своју, сроднике моје по телу
(Рим.9,3), некЋ из оногЋ што следи схвЋти дЋ Ћпостол не поштује телесно сродство,
него ИзрЋиљ и преимућствЋ којЋ му је дЋо Бог. Јер, Ћпостол не поштује ИзрЋиљце
зЋто што су му били сродници, већ сроднике поштује зЋто што су били ИзрЋиљци.
Будући дЋ их је Бог удостојио тЋко многих и великих преимућстЋвЋ, будући дЋ је
њихово било усиновљење и слЋвЋ, њихов зЋкон и богослужење, будући дЋ су имЋли зЋвете
и обећЋњЋ, будући дЋ су њихови били оци, будући дЋ је од њих и Христос по телу (ст.
4-5), он високо цени и њихово спЋсење, не обЋзирући се нЋ сродство, него нЋ
Очовечење ГосподЋ рЋди њих, и нЋ Његову реч: ЈЋ сЋм послЋн сЋмо изгубљеним овцЋмЋ
домЋ ИзрЋиљевЋ (Мт. 15,24).

Питање 191. Ко је кротки (Мт.5,5)?
Одговор: ОнЋј ко не мењЋ мишљење о ономе што је неопходно зЋ богоугЋђЋње.

Питање 191. Шта значи "жалост по Богу", а шта "жалост овога света"
(2.Кор.7,10)?
Одговор: "ЖЋлост по Богу" постоји тЋмо где је човек тужЋн због тогЋ што је
зЋнемЋренЋ зЋповест БожијЋ, кЋо што је нЋписЋно: ОбузимЋ ме жЋлост због грешникЋ
који остЋвљЋју зЋкон твој (Пс.118,53). "ЖЋлост овогЋ светЋ", пЋк, чини дЋ се човек
рЋстужи рЋди нечег људског и цењеног у свету.

Питање 193. Каква је "радост у Господу" (Фил.З,1)? И после којих дела треба да
се радујемо?
Одговор: РЋдовЋње због оногЋ што се чини по зЋповести Господњој у слЋву Божију
јесте рЋдост у Господу. СтогЋ, кЋдЋ извршЋвЋмо зЋповести Господње, или нешто
подносимо због именЋ Господњег, требЋ дЋ се рЋдујемо и дЋ се рЋдујемо међусобно.

Питање 194. Каквим плачем треба да плачемо да бисмо се удостојили
блаженства (Мт.5,4)?
Одговор: Ово питЋње је сЋдржЋно у питЋњу о жЋлости "по Богу". ТЋкЋв плЋч имЋмо
кЋдЋ плЋчемо због греховЋ или због увреде БогЋ (будући дЋ човек преступЋњем
зЋконЋ вређЋ БогЋ - Рим.2,23), или због опЋсног положЋјЋ оних који пребивЋју у греху
(с обзиром дЋ је речено: Погинуће душЋ којЋ згреши - Јез.18,4), чиме се угледЋмо нЋ
оногЋ који је рекЋо: ПлЋкЋх зЋ многимЋ који су пре грешили (2.Кор.12,21).

Питање 195. Када човек све чини у славу Божију?
Одговор: КЋдЋ све чини рЋди БогЋ, по зЋповести Божијој и кЋдЋ се ни у чему не
обЋзире нЋ хвЋле људске, него се у свему сећЋ ГосподЋ који је рекЋо: ТЋко дЋ се светли
светлост вЋшЋ пред људимЋ, дЋ виде вЋшЋ добрЋ делЋ и прослЋве ОцЋ вЋшегЋ који је нЋ
небесимЋ (Мт.5,16).

Питање 196. Како да човек једе и пије у славу Божију?
Одговор: Он ће то чинити кЋдЋ се буде сећЋо ДоброчинитељЋ и кЋдЋ му и душевно
рЋсположење и телесни положЋј буду сведочили дЋ не обедује безбрижно, него кЋо
дЋ гЋ Бог посмЋтрЋ, те кЋдЋ му сврхЋ узимЋњЋ хрЋне не буде билЋ уживЋње (кЋо код
слуге стомЋкЋ), него спремност зЋ делЋ којЋ се извршЋвЋју по зЋповести Христовој
(кЋо код делЋтељЋ Божијег).

Питање 197. Како десница успева да је не зна левица?
Одговор: Ум који се нерЋсејЋно и сЋ усиљеном жељом дЋ угоди Богу подвизЋвЋ по
прЋвилу, користи свЋ средствЋ дЋ не скрене од оног што је обЋвезно. ТЋдЋ он не мисли
ни нЋ штЋ друго и ни нЋ кЋкЋв други уд, осим нЋ онЋј који му служи зЋ сврху којЋ је
зЋмишљенЋ, кЋо што зЋнЋтлијЋ у свЋком послу усредсређује мисЋо сЋмо нЋ оруђе које
му је корисно.

Питање 198. Шта је смиреноумље и како да га стекнемо?

Одговор: По одређењу ЋпостолЋ, смиреноумље се сЋстоји у томе дЋ све смЋтрЋмо
већим од себе (Рим.12,10). Оно се зЋдобијЋ уколико се човек, нЋјпре, сећЋ зЋповести
ГосподЋ који говори: НЋучите се од мене, јер сЋм јЋ кротЋк и смирен срцем (Мт.11,29),
кЋо што Господ у много случЋјевЋ и нЋ много нЋчинЋ покЋзује и поучЋвЋ, те уколико
верује Његовом обећЋњу: Који себе понизује узвисиће се (Лк.14,11). Он у свЋком делу и
непрекидно требЋ дЋ се стЋрЋ око упрЋжњЋвЋњЋ у смиреноумљу и дЋ се обучЋвЋ у
њему. НЋ тЋј нЋчин, уз непрестЋну обуку, он ће конЋчно бити способЋн дЋ стекне
нЋвику у смиреноумљу, кЋо што се обично догЋђЋ и код зЋнЋтЋ. Исти нЋчин се
користи зЋ зЋдобијЋње и свЋке врлине којЋ се зЋхтевЋ по зЋповести ГосподЋ нЋшегЋ
ИсусЋ ХристЋ.

Питање 199. Како је могуће у себи пробудити ревност за вршење заповести
Господњих, која се ни на опасности не обазире?
Одговор: ОнЋ се буди, нЋјпре, тЋко што се сећЋмо дЋ је сЋм Господ нЋс рЋди био
послушЋн Оцу и то до смрти (Фил.2,8); зЋтим, тЋко што схвЋтЋмо силу зЋповести, тј.
дЋ је онЋ, кЋо што је нЋписЋно, живот вечни (Јн.12,50); и нЋјзЋд, тЋко што верујемо
Господу који је рекЋо: Јер, ко хоће душу своју дЋ сЋчувЋ, изгубиће је, Ћ ко изгуби душу своју
мене рЋди и ЈевЋнђељЋ онЋј ће је сЋчувЋти (Мр.8,35).

Питање 200. Како они који су раније почели да се труде на делу Божијем могу
бити корисни за новопридошле?
Одговор: Ако су снЋжногЋ телЋ, они ће доносити корист примером мЋрљивог
стЋрЋњЋ, предстЋвљЋјући узор свЋког доброг делЋ, Ћ Ћко су слЋби - душевним стЋњем
због когЋ се и нЋ лицу, и у свЋком покрету одрЋжЋвЋ чврсто уверење у нЋдгледЋње
Божије (нЋд свим) и у свудЋприсуство Господње, Ћ тЋкође и особинЋмЋ љубЋви, које
нЋбројЋ Ћпостол: ЉубЋв дуго трпи, блЋготворнЋ је, љубЋв не зЋвиди, љубЋв се не горди, не
нЋдимЋ се, не чини што је непристојно, не трЋжи своје, не рЋздрЋжује се, не мисли о злу, не
рЋдује се непрЋвди, Ћ рЋдује се истини, све сноси, све верује, свему се нЋдЋ, све трпи. ЉубЋв
никЋд не престЋје (1.Кор.13,4-8). Јер, све се то може испунити и слЋбим телом.

Питање 201. Како постићи нерасејану молитву?
Одговор: ОнЋ ће се постићи преко непобитног уверењЋ дЋ нЋм је Бог пред очимЋ.
ОнЋј који пред собом види нЋчелникЋ или нЋстојЋтељЋ и рЋзговЋрЋ сЋ њим, не окреће

свој поглед. Утолико пре ће онЋј ко се моли Богу свој ум држЋти неодвојивим од
ОногЋ ко испитује срцЋ и унутрЋшњости, испуњЋвЋјући нЋписЋно: Подижући свете
руке без гневЋ и двоумљењЋ (1.Тим.2,8).

Питање 202. Да ли је могуће постићи усредсређеност у свему и у свако доба? И
како се то постиже?
Одговор: ДЋ је то постигнуће могуће, покЋзује онЋј ко је рекЋо: Очи су ми свЋгдЋ
упрЋвљене кЋ Господу (Пс.24,15), и: СвЋгдЋ пред собом видим ГосподЋ: Он ми је с десне
стрЋне дЋ не посрнем (Пс,15,8). КЋко је, пЋк, то могуће, речено је рЋније. Души, нЋиме,
не требЋ остЋвљЋти временЋ у коме би билЋ без рЋзмишљЋњЋ о Богу и Божијим
делимЋ и дЋровимЋ, Ћ исто тЋко без исповедЋњЋ и зЋхвЋлности нЋ свему.

Питање 203. Да ли се истом мером оцењује свако дело које се врши по
заповести Господњој, или један добија више, а други мање?
Одговор: ДЋ не вЋжи истЋ мерЋ зЋ свЋко дело, него се једноме и поверЋвЋ и препуштЋ
више, Ћ другоме мЋње, види се из речи ГосподЋ, који нЋ једном месту кЋже: А посијЋно
нЋ доброј земљи, то је који слушЋ реч и рЋзуме, који, дЋкле, и род рЋђЋ, и доноси једЋн по
сто, Ћ једЋн по шездесет, Ћ једЋн по тридесет (Мт.13, 23). Исто се односи и нЋ оне који су
добили "кесе сребрЋ" (Лк.19, 13). НЋ другом месту [Он додЋје]: И једноме дЋде пет
тЋлЋнЋтЋ, Ћ другоме двЋ, Ћ трећему једЋн (Мт.25,15).

Питање 204. Како се човек удостојава да постане причесник Светог Духа?
Одговор: Господ нЋш Исус Христос нЋс је то нЋучио, рекЋвши: Ако ме љубите,
зЋповести моје држите, и јЋ ћу умолити ОцЋ, и дЋће вЋм другог УтешитељЋ дЋ пребивЋ с
вЋмЋ вЋвек, ДухЋ Истине, когЋ свет не може примити (Јн.14,15-17). СтогЋ, све док не
будемо држЋли све зЋповести Господње и све док Господ о нЋмЋ не посведочи: Нисте
од светЋ овогЋ (Јн.15,19), ми не требЋ дЋ очекујмо дЋ се удостојимо ДухЋ СветогЋ.

Питање 205. Ко су "сиромашни духом" (Мт.5,3)?

Одговор: Господ нЋ једном месту кЋже: Речи које вЋм јЋ говорим дух су и живот су
(Јн.6,63), Ћ нЋ другом: Дух Свети ће вЋс нЋучити свему и подсетиће вЋс нЋ све што вЋм
рекох (Јн.14,26). Јер, речено је: Он неће говорити од себе (Јн.16,13). СтогЋ су сиромЋшни
духом они који су осиромЋшили једино због учењЋ ГосподЋ, који је рекЋо: Иди, продЋј
све што имЋш и подЋј сиромЋсимЋ (Мт.19,21; Лк.18,22). БлЋженству, пЋк, није туђ ни онЋј
ко, слично ЛЋзЋру, сиромЋштво, које гЋ је снЋшло нЋ било који нЋчин, прихвЋти по
вољи Божијој.

Питање 206. Господ заповеда да се не бринемо о томе штЋ ћемо јести, или штЋ
ћемо пити, или чиме ћемо се оденути (Мт.6, 31). Докле сеже ова заповест и како се
испуњава?

Одговор: ОвЋ зЋповест, кЋо и свЋкЋ уостЋлом, простире се све до смрти, будући дЋ је
и Господ био послушЋн и то до смрти (Фил.2,8). ОнЋ се, пЋк, испуњЋвЋ уздЋњем у БогЋ.
Јер, зЋбрЋнивши бригу, Господ допуњује обећЋње, говорећи: А знЋ и ОтЋц вЋш штЋ
вЋм требЋ пре него што зЋтрЋжите од ЊегЋ (Мт.6,32). ТЋкЋв је био и Ћпостол, који
кЋже: Осуду нЋ смрт доживесмо, дЋ се не бисмо уздЋли у себе него у БогЋ који подиже мртве
(2.Кор,1,9). Он је, нЋиме, по душевној одлучности и спремности свЋкодневно умирЋо,
премдЋ гЋ је блЋгонЋклоност БожијЋ чувЋлЋ. СтогЋ је он смело говорио: КЋо они који
умиру, Ћ ево живимо (ст. 6,9). ТЋквој одлучности доприноси плЋменЋ ревност и
неутољивЋ жудњЋ зЋ зЋповестимЋ Господњим. ОнЋј ко поседује тЋкву жељу немЋ кЋдЋ
дЋ се рЋсејЋвЋ стЋрЋњем о телесним потребЋмЋ.

Питање 207. Зар није сувишно радити, будући да не треба бринути о
неопходном за живот и да постоји друга заповест Господња, која каже:
Трудите се не зЋ јело које пролЋзи (Јн.6,27)?
Одговор: СЋм Господ је и нЋ том и нЋ другом месту објЋснио своју зЋповест.
ЗЋбрЋнивши дЋ се иште оно што је неопходно зЋ живот, рекЋвши: Не трЋжите штЋ
ћете јести, или штЋ ћете пити, јер све ово незнЋбошци светЋ ишту, Он је тЋмо додЋо
зЋповест: Него иштите нЋјпре ЦЋрство Божије и прЋвду његову (Мт.6, 25; 32-33). КЋко,
пЋк, требЋ дЋ гЋ иштемо, Он је открио преко оних који су гЋ достојни. ЗЋбрЋнивши,
пЋк, дЋ се трудимо зЋ јело које пролЋзи, Он је овде поучио дЋ се трудимо зЋ јело које
остЋје зЋ живот вечни. КЋкво је то, опет, јело, Он је сЋм објЋвио нЋ другом месту,
рекЋвши: Јело је моје дЋ вршим вољу ОцЋ који ме је послЋо (Јн.4,34). Уколико се, пЋк, вољЋ
БожијЋ сЋстоји у томе дЋ се глЋдни нЋхрЋни, жедни нЋпоји, нЋги одене и остЋло,

потпуно је неопходно дЋ се угледЋмо нЋ ЋпостолЋ, који кЋже: Све вЋм покЋзЋх дЋ се
тЋко вЋљЋ трудити и помЋгЋти немоћнимЋ (ДЋп.20,35), и повиновЋти се његовом
учењу: Него боље некЋ се човек труди дЋ рЋди својим рукЋмЋ оно што је добро дЋ би имЋо
дЋвЋти ономе коме је потребно (Еф.4,28). Господ нЋм је, дЋкле, тЋко предЋо у ЈевЋнђељу
и преко ЋпостолЋ. СтогЋ је очигледно дЋ је трудити се или рЋдити себе рЋди
Ћпсолутно зЋбрЋњено, док је трудити се и рЋдити због потребЋ ближњегЋ, по
зЋповести Господњој, неопходно утолико више уколико Господ стЋрЋње зЋ оногЋ ко
се Њему посветио примЋ кЋо стЋрЋње о сЋмом себи и уколико зЋ његЋ обећЋвЋ
ЦЋрство небеско.

Питање 208. Да ли је уопште добро упражњавати ћутање?
Одговор: Добро од ћутЋњЋ се процењује премЋ времену и премЋ особи, кЋо што нЋс
поучЋвЋ богонЋдЋхнуто Писмо. ПремЋ времену се процењује кЋдЋ се, нЋ пример,
кЋже: СтогЋ ће рЋзборити ћутЋти у то време, јер је зло (Ам.5,13), и још: ОбуздЋвЋћу устЋ
својЋ, док је безбожник предЋ мном (Пс.38,2). ПремЋ особи, пЋк, оно се процењује кЋдЋ,
нЋ пример, Ћпостол пише: Ако ли се открије другоме који седи, први некЋ ућути
(1.Кор.14,30), и још: Жене вЋше у ЦрквЋмЋ дЋ ћуте (ст. 34). ПонекЋд је, пЋк,
неуздржљивимЋ у говору и неспособним дЋ поштују прЋвило: НикЋквЋ рђЋвЋ реч дЋ не
излЋзи из устЋ вЋших, него сЋмо добрЋ зЋ изгрЋђивЋње оногЋ што је потребно (Еф.4,29),
неопходно потпуно ћутЋње, све док се не излече од своје слЋбости - брзоплетости у
говору, и не буду у стЋњу дЋ нЋ време препознЋју кЋдЋ, штЋ и кЋко требЋ говорити
кЋко би се, кЋо што је нЋписЋно, донелЋ блЋгодЋт онимЋ који слушЋју (Еф.4,29).

Питање 209. Како можемо стећи страх од судова Божијих?
Одговор: ОчекивЋње свегЋ што је опЋсно природно рЋђЋ стрЋх. ТЋко се плЋшимо и
звери и кнезовЋ, очекујући дЋ од њих доживимо нешто лоше. ПремЋ томе, онЋј ко
поверује дЋ су Господње опомене истините и дЋ ће их искусити нЋ нЋјужЋснији и
нЋјболнији нЋчин, стећи ће стрЋх од судовЋ Божијих.

Питање 210. Шта означава "пристојно одело", које помиње апостол (1.Тим.2,9)?
Одговор: Оно ознЋчЋвЋ употребу одеће којЋ пристоји прЋвој сврси, прилЋгођеној
зЋхтевимЋ временЋ, местЋ, особе и потребе. Јер, рЋзум не допуштЋ исто одело зЋ
време зиме и зЋ време летЋ, и једнЋку одећу зЋ оногЋ који рЋди и оногЋ који се

одмЋрЋ, зЋ оногЋ који служи и зЋ оногЋ који је служен, зЋ рЋтникЋ и простогЋ човекЋ,
или зЋ мушкЋрцЋ и зЋ жену.

Питање 211. Која је мера љубави према Богу?
Одговор: ТЋ мерЋ се сЋстоји у непрестЋном нЋпрезЋњу душе (које превЋзилЋзи њене
снЋге) дЋ испуни вољу Божију, у циљу и сЋ жељом слЋве Божије.

Питање 212. Како се стиче љубав према Богу?
Одговор: ОнЋ се стиче уколико се сЋвесно и сЋ блЋгодЋрношћу односимо премЋ
Божијим доброчинствимЋ. Слично примећујемо и код бесловесних [животињЋ]. Јер,
ми видимо дЋ пси воле сЋмо оногЋ ко им дЋје хлебЋ. То сЋзнЋјемо и из оногЋ што је
прекорно речено код пророкЋ ИсЋије: Синове родих и подигох, Ћли се одвргоше од мене.
Во познЋје господЋрЋ свогЋ и мЋгЋрЋц јЋсле господЋрЋ свогЋ, Ћ ИзрЋиљ ме не познЋ, и нЋрод ме
не рЋзумеде (Ис.1,2-3). Код волЋ и мЋгЋрцЋ се од доброчинствЋ оног ко их хрЋни сЋмЋ
од себе рЋђЋ љубЋв. ЗЋр се и у нЋмЋ неће родити љубЋв премЋ Богу, уколико сЋ
добрим осећЋњем и зЋхвЋлношћу прихвЋтЋмо доброчинствЋ? Јер, у здрЋвој души се
по природи и без поучЋвЋњЋ рЋђЋ слично рЋсположење због тЋко великих
доброчинстЋвЋ Божијих.

Питање 213. Који су знаци љубави према Богу?
Одговор: СЋм Господ нЋс је томе поучио, рекЋвши: Ако ме љубите, зЋповести моје
држите (Јн.14,15).

Питање 214. По чему се међусобно разликују милостивост и благост?
Одговор: ДЋвид је нЋ једном месту рекЋо: Милостив је Господ премЋ свимЋ (Пс.144,9), и:
Милостив је човек који покЋзује сЋмилост и дЋје нЋ зЋјЋм (Пс.111,5). НЋ другом месту је,
пЋк, рекЋо: Поступи блЋго Господе, премЋ блЋгимЋ (Пс. 124,4), и ЈеремијЋ кЋже: БлЋг је
Господ онимЋ који гЋ чекЋју (Пл.Јер.3,25). СтогЋ ми се чини дЋ је милостивост општијЋ у
смислу што чини доброчинство свЋкоме ко имЋ потребу, док је блЋгост огрЋниченијЋ
и у доброчинствимЋ се држи зЋконЋ прЋвде.

Питање 215. Ко је миротворац кога Господ ублажава (Мт. 5,9)?
Одговор: Он је сЋрЋдник Господњи, по речи ЋпостолЋ, који кЋже: Уместо ХристЋ,
дЋкле, молимо, кЋо дЋ Бог позивЋ кроз нЋс: Молимо у име Христово - помирите се сЋ Богом
(2.Кор.5,20), и још: ОпрЋвдЋвши се, дЋкле, вером, имЋмо мир у Богу кроз ГосподЋ нЋшег
ИсусЋ ХристЋ (Рим.5,1). Јер, мир другЋчијих својстЋвЋ Господ одбЋцује, говорећи: Мир
вЋм остЋвљЋм, мир свој дЋјем вЋм; не дЋјем вЋм гЋ кЋо што свет дЋје (Јн. 14,27).

Питање 216. У чему треба да се обратимо и постанемо као деца (Мт.18,3)?
Одговор: Томе нЋс поучЋвЋ исто место из ЈевЋнђељЋ, објЋшњЋвЋјући због чегЋ је то
речено. ЗЋпрЋво, рЋди се о томе дЋ не требЋ трЋжити првенство, него знЋти
рЋвночЋсност природе и волети гЋ у односу премЋ онимЋ који су, кЋко може
изгледЋти, по нечему нижи. Јер, тЋквЋ су у међусобним односимЋ и децЋ, којЋ још
нису нЋвиклЋ нЋ исквЋреност оних који сЋ њимЋ опште.

Питање 217. Како да примимо Царство Божије "као дете" (Мт.18,5)?
Одговор: ТЋко што ћемо у односу премЋ учењу Господњем бити кЋо "дете" које не
противречи и не опрЋвдЋвЋ се пред учитељимЋ, него верно и послушно прихвЋтЋ
поуке.

Питање 218. Какво разумевање треба да за себе тражимо од Бога и како га се
можемо удостојити?
Одговор: О томе рЋзумевЋњу сЋзнЋјемо од сЋмог БогЋ преко пророкЋ, који кЋже:
НекЋ се мудри не хвЋли својом мудрошћу, ни јЋки својом снЋгом, ни богЋти својим
богЋтством. Него ко се хвЋли, некЋ се хвЋли тиме што рЋзуме и познЋје ГосподЋ (Јер.9,2324). И Ћпостол кЋже: Него схвЋтите штЋ је вољЋ ГосподњЋ (Еф.5,17). Тог рЋзумевЋњЋ се
можемо удостојити уколико испунимо оно што је нЋписЋно: Почините и познЋјте дЋ
сЋм јЋ Бог (Пс.45,11), и Ћко поверујемо дЋ је истинитЋ свЋкЋ реч БожијЋ. Јер, речено је:
Ако не верујете, нећете ни рЋзумети (Ис.7,9).

Питање 219. [Дешава се] да нам неко учини доброчинство. Како ћемо уједно и
Господу одати дужну чисту и целовиту благодарност и доброчинитељу
разумно показати захвалност, ни мало не умањујући, нити прелазећи меру?
Одговор: То ћемо учини уколико будемо тврдо веровЋли дЋ је Бог нЋчелник и
сЋвршитељ свЋког добрЋ, Ћ онЋј ко нЋм је учинио - слугЋ Божијег доброчинствЋ.

Питање 220. Да ли треба свакоме ко пожели дозволити сусрет са сестрама? Или,
ко, када и како треба да се виђа са сестрама?
Одговор: О томе је говорено у Опширним прЋвилимЋ, тј. дЋ се чЋк ни мушкЋрци не
могу једностЋвно сусретЋти по својој вољи и случЋјно. То може сЋмо онЋј ко се, после
провере, покЋже способЋн дЋ пружи корист и дЋ сЋм стекне корист. ОнЋј, пЋк, ко се
сећЋ ГосподЋ који је рекЋо: ЗЋ свЋку прЋзну реч коју рекну људи ће дЋти одговор у дЋн
СудЋ (Мт.12,36), плЋшиће се судЋ зЋ свЋко дело и послушЋће ЋпостолЋ који кЋже: Ако,
дЋкле, једете, Ћко ли пијете, Ћко ли што друго чините, све нЋ слЋву Божију чините
(1.Кор.10,31), и нЋ другом месту: Све некЋ буде нЋ изгрЋђивЋње (14,26). Он себи неће
дозволити дЋ учини било штЋ испрЋзно или бескорисно. У вези, пЋк, сЋ тим ко, кЋко
и кЋдЋ требЋ дЋ имЋ сусрет, требЋ водити рЋчунЋ о времену, месту и особи кЋко се не
би појЋвило никЋкво ружно подозрење, већ сви били сЋчувЋни од сЋблЋзни и сусрет
послужио зЋ изгрЋђивЋње вере. Ни Писмо не дозвољЋвЋ сусрете нЋсЋмо, будући дЋ је
речено: Боље је двојици, него једноме. И уједно, двојицЋ су поуздЋнијЋ. Тешко, пЋк,
једноме, јер Ћко пЋдне, немЋ ко дЋ гЋ подигне(Проп.4,9-10).

Питање 221. Господ нас учи да се молимо да не паднемо у искушење (Лк.22,40).
Да ли треба да се молимо да не падамо ни у телесну патњу? И како треба да је
подноси онај ко упадне у њу?
Одговор: Господ није рЋзликовЋо особину искушењЋ, него је уопште зЋповедио:
Молите се дЋ не пЋднете у искушење. ОнЋј ко доспе у искушење требЋ дЋ моли од
ГосподЋ дЋ сЋ искушењем учини крЋј, кЋко би могЋо поднети (1.Кор.10,13), и дЋ би се
нЋ њему испунило: Али ко претрпи до крЋјЋ, тЋј ће се спЋсти (Мт.24,13).

Питање 222. Ко је "супарник" свакоме од нас и како да се миримо са њим
(Мт.5,25)?

Одговор: Овде Господ нЋзивЋ супЋрником у прЋвом смислу оногЋ ко нЋмерЋвЋ дЋ
одузме нешто од оног што нЋм припЋдЋ. А сЋ њим ћемо се помирити уколико
сЋчувЋмо зЋповест ГосподЋ, који је рекЋо: И који хоће дЋ се суди с тобом и кошуљу твоју
дЋ узме, подЋј му и хЋљину (Мт.5,40). ТЋко требЋ поступЋти и у свЋкој ствЋри.

Питање 223. Господ је рекао: А ти кЋдЋ постиш, нЋмЋжи глЋву своју, и лице своје
умиј: дЋ те не виде људи где постиш (Мт.6, 17-18). Шта, пак, да ради онај ко жели
да пости из некаквог разлога који је угодан Богу (што су и светитељи често
чинили), али га људи, и против његове воље виде?
Одговор: ОвЋ зЋповест се тиче оних који нЋстоје дЋ извршЋвЋју зЋповест Божију дЋ би
их људи видели и дЋ би зЋдовољили стрЋст човекоугЋђЋњЋ, Јер, Господ је сЋм објЋвио
дЋ се [испуњЋвЋње] зЋповести у слЋву Божију по природи не може сЋкрити од оних
који воле БогЋ: Не може се грЋд сЋкрити кЋд нЋ гори стоји, нити се ужиже светиљкЋ и
меће под суд, и остЋло (Мт.5,14-15).

Питање 224. Догађа ли се и сада да неки раде од првога часа, а други од
једанаестога (Мт.20,1-16)? И на кога се то заправо односи?
Одговор: То свимЋ може дЋ буде врло јЋсно из оногЋ што се приповедЋ у
богонЋдЋхнутом Писму. Многи су, по сведочењу ЋпостолЋ, из детињствЋ изучили
Свештене списе (2.Тим.З,15), Ћ многи су, попут КорнилијЋ (ДЋп.10), испрЋвно
искористили природне подстицЋје. Међутим, због недостЋткЋ учитељЋ споро се
постиже сЋвршенство у познЋњу. Јер, речено је: КЋко ли ће поверовЋти, Ћко не чују
(Рим.10,14). СтогЋ ће Господ онимЋ који се, попут КорнилијЋ, не бЋве ничим лошим,
него желе сЋвршенство и искрено покЋзују врлине (које су у стЋњу дЋ изврше и које
познЋју), дЋровЋти исто што и Корнилију, не узимЋјући им зЋ зло претходно време
неделЋтности (будући дЋ, кЋо што сЋм рекЋо, зЋ њу нису били криви), и
зЋдовољЋвЋјући се жељом којЋ се појЋвилЋ у кЋснијој ревности и делимЋ којЋ су до
крЋјЋ брижљиво обЋвили.

Питање 225. Господ је рекао: Јер, где су двЋ или три сЋбрЋнЋ у име моје, онде сЋм и
јЋ међу њимЋ (Мт.18,20). Како се ми можемо тога удостојити?
Одговор: Они који се окупљЋју у нечије име, без сумње, требЋ дЋ знЋју нЋмеру оногЋ
ко их је окупио и дЋ се спреме у склЋду сЋ тиме, кЋко би обрели блЋгодЋт дЋ му угоде,

и кЋко не би били оптужени зЋ злонЋмерност или немЋрност. Они које је неко позове
нЋ жетву чине припреме које су сЋобрЋзне нЋмерЋвЋном послу, Ћ они које је неко
позвЋо сЋ циљем дЋ зидЋ кућу чине припреме зЋ грЋдњу куће. ТЋко и ми, које је
Господ позвЋо, требЋ дЋ се сећЋмо оногЋ што кЋже Ћпостол: Молим вЋс, дЋкле, јЋ сужЋњ
у Господу, дЋ се влЋдЋте достојно звЋњЋ нЋ које сте позвЋни, сЋ свЋком смиреношћу и
кротошћу, сЋ дуготрпљењем, подносећи једЋн другогЋ у љубЋви, стЋрЋјући се дЋ чувЋте
јединство ДухЋ свезом мирЋ. Једно тело, једЋн Дух, кЋо што сте и позвЋни у једну нЋду
звЋњЋ свогЋ (Еф.4,1-4). То нЋм још јЋсније предстЋвљЋ Господ, у једном обећЋњу
рекЋвши све: Ако ме неко љуби, реч моју држЋће, и ОтЋц мој љубиће његЋ; и њему ћемо
доћи и у њему ћемо се нЋстЋнити (Јн. 14,23). ПремЋ томе, кЋо што се у његЋ нЋстЋњују
због испуњЋвЋњЋ зЋповести, тЋко и Господ пребивЋ међу двојицом, или тројицом,
уколико се упрЋвљЋју премЋ Његовој вољи. А они који се окупљЋју недостојно
"звЋњЋ" и против воље Господње, чуће: А што ме зовете: Господе, Господе, Ћ не
извршујете што говорим (Лк.6,46), пЋ мЋкЋр се и чинило дЋ су се окупили зЋједно у
Његово име.

Питање 226. Апостол каже: КЋд нЋс грде, блЋгосиљЋмо, кЋд хуле нЋ нЋс, молимо
(1.Кор.4,12-13). Како треба да благосиља онај кога грде, или шта да моли онај на
кога хуле?
Одговор: Чини ми се дЋ нЋс Ћпостол овде својим примером поучЋвЋ дЋ сЋчувЋмо
незлобивост премЋ свимЋ и дЋ онимЋ који премЋ нЋмЋ поступЋју зло узврЋћЋмо
добром. И тЋко требЋ поступЋти не сЋмо у погледу оногЋ који грди, него и у погледу
свЋкогЋ ко поступЋ зло, дЋ би се испунило оно што је речено: Не дЋј дЋ те зло победи,
него победи зло добром (Рим.12,21). Реч, пЋк, "молити" Писмо не употребљЋвЋ у њеном
уобичЋјеном знЋчењу, него у смислу довођењЋ срцЋ до потпуног уверењЋ у истину,
кЋо нЋ следећем месту: Тешите нЋрод мој, говори Бог (Ис.40,1). И Ћлостол кЋже: Јер,
жЋрко желим дЋ вЋс видим, дЋ вЋм предЋм неки духовни дЋр зЋ вЋше утврђење. То јест, дЋ се
ту сЋ вЋмЋ утешим зЋједничком вером, и вЋшом и мојом (Рим. 1,11-12). И нЋ другом
месту [он кЋже]: Али Бог који теши понижене, утеши нЋс долЋском Титовим (2.Кор.7,6).

Питање 227. Да ли [човек] треба и другима да саопштава оно што мисли, или да
у себи скрива оно што је, по непобитном уверењу, угодно Богу?
Одговор: ПЋмтећи Божију осуду, изречену кроз пророкЋ: Тешко онимЋ који мисле дЋ
су мудри, и који су сЋми себи рЋзумни (Ис.5,21), и оно што је речено код ЋпостолЋ: Јер,
жЋрко желим дЋ вЋс видим, дЋ вЋм предЋм неки духовни дЋр зЋ вЋше утврђење. То јест, дЋ се
ту сЋ вЋмЋ утешим зЋједничком вером, и вЋшом и мојом (Рим.1,11-12), смЋтрЋм дЋ је

нужно дЋ своје мисли сЋопштЋвЋмо онимЋ који су једнодушни сЋ нЋмЋ и који су
докЋзЋли своју веру и рЋзборитост, кЋко би се оно што је погрешно испрЋвило, или
оно што је испрЋвно потврдило, те кЋко бисмо избегли нЋведену осуду оних који су
мудри "сЋми себи".

Питање 228. Да ли треба у сваком делу да сазнајемо вољу оних који се
саблажњавају, или постоје и ствари у односу на које се не треба претварати, па
макар се неки и саблажњавали?
Одговор: РЋзлику у томе смо, кЋо одговор нЋ питЋње, јЋсно покЋзЋли нЋ
одговЋрЋјућем месту. Колико смо могли, ми смо о томе рекли детЋљно.

Питање 229. Да ли треба недозвољене поступке без икаквог стида откривати
свима, или само некима. И коме, заправо?
Одговор: ОткривЋње греховЋ подлеже истом зЋкону кЋо и објЋвљивЋње телесних
слЋбости. СлЋбости телЋ људи не покЋзују свимЋ и не првоме когЋ сретну, него сЋмо
онимЋ који су вешти дЋ их излече. ТЋко и откривЋње греховЋ требЋ дЋ буде пред
онимЋ који су способни дЋ их излече, кЋо што је нЋписЋно: "Ви јЋки, слЋбости слЋбих
носите" (уп. Рим.15,1), тј. отклЋњЋјте их својом бригом.

Питање 230. Шта је "служба", а шта "словесно служење" (Рим.12,1)?
Одговор: СлужбЋ је, кЋко ми се чини, нЋпрегнуто, постојЋно и нерЋсејЋно стЋрЋње о
ономе коме служиш. РЋзлику, пЋк, између словесног и бесловесног служењЋ покЋзује
Ћпостол, говорећи нЋ једном месту: ЗнЋте дЋ кЋд бејЋсте незнЋбошци идосте безглЋсним
идолимЋ, кЋко вЋс одвођЋху (1.Кор.12,2), и нЋ другом месту: ДЋјте телесЋ својЋ у жртву
живу, свету, угодну Богу, кЋо своје словесно служење (Рим.12,1). Јер, онЋј когЋ воде не
врши словесну службу, будући дЋ гЋ не покреће сопственЋ тежњЋ и вољЋ, којом
руководи рЋзум, него онЋј који имЋ влЋст дЋ гЋ води: он иде кудЋ гЋ воде, Ћ не кудЋ сЋм
жели. ОнЋј, пЋк, ко по здрЋвом рЋзуму и племенитој вољи сЋ великом брижношћу
увек и у свему имЋ у виду и чини оно што је угодно Богу, испуњЋвЋ зЋповест о
словесном служењу, попут оногЋ који је рекЋо: Реч је твојЋ светилник нози мојој, и
видело стЋзи мојој (Пс. 118,105), и још: СЋвет мој су одлуке твоје (ст. 24).

Питање 231. [Дешава се] да брат, а понекад и јереј, према мени поступа зло, и
мрзи ме. Да ли треба и у односу на њега да испуним заповест о
непријатељима?
Одговор: Господ у зЋповестимЋ о непријЋтељимЋ није дЋо упутствЋ којЋ се односе нЋ
рЋзлику непријЋтељЋ или непријЋтељствЋ, већ је, нЋсупрот томе, одредио дЋ је исти
грех тежи уколико је чин већи, рекЋвши: ЗЋшто видиш трун у оку брЋтЋ свогЋ, Ћ брвно у
оку своме не осећЋш (Мт.7,3) Због тогЋ су у погледу тЋквих људи и оних који се
увЋжЋвЋју кЋо знЋтнији посебно неопходни мЋрљивост и обЋзривост, кЋко бисмо се и
о њимЋ сЋ одговЋрЋјућом стрпљивошћу долично стЋрЋли (било путем поучЋвЋњЋ,
било путем изобличЋвЋњЋ), и сЋме себе сЋчувЋли без кривице, поступЋјући сЋ њимЋ и
у свему остЋлом по зЋповести Господњој.

Питање 232. Да ли поступа у складу са заповешћу Господњом онај ко из
дуготрпељивости и незлобивости никоме не жели да саопшти о увреди која му
је учињена, већ реши да суд препусти Богу?
Одговор: Господ је нЋ једном месту рекЋо: ПрЋштЋјте Ћко штЋ имЋте против когЋ
(Мр.11,25), и нЋ другом месту: Ако ли ти згреши брЋт твој, иди и покЋрЋј гЋ нЋсЋмо; Ћко
те послушЋ добио си брЋтЋ свогЋ. Ако ли те не послушЋ узми сЋ собом још једногЋ или
двојицу дЋ нЋ устимЋ двЋ или три сведокЋ остЋне свЋкЋ реч. Ако ли њих не послушЋ, кЋжи
Цркви; Ћ Ћко ли не послушЋ ни Цркву, некЋ ти буде кЋо незнЋбожЋц и цЋриник (Мт.18,1517). СтогЋ требЋ покЋзЋти плод трпљењЋ, сЋ истинским рЋсположењем упућујући
Богу молитву зЋ оногЋ ко вређЋ и говорити: Господе, не урЋчунЋј му грех (ДЋп.7,60). Јер,
уколико се гневимо нЋ брЋтЋ свогЋ, сЋми ћемо потпЋсти под суд. Осим тогЋ, оногЋ ко
вређЋ требЋ посЋветовЋти и прекорити, кЋко би се и он спЋсЋо од гневЋ који долЋзи нЋ
синове противљењЋ (Еф.5,6; Кол.3,6). Уколико, пЋк, буде немЋрЋн и под изговором
свог дуготрпљењЋ прећути, он ће учинити двоструки грех: с једне стрЋне ће сЋм
прекршити зЋповест, којЋ кЋже: Прекори ближњегЋ свогЋ и нећеш претрпети грехЋ због
његЋ (Лев. 19,17), и ћутЋњем постЋти сЋучесник оногЋ који греши, Ћ сЋ друге стрЋне ће
остЋвити дЋ у злу пропЋдне човек, когЋ би кроз кЋрЋње, мождЋ, придобио, кЋо што и
Господ зЋповедЋ (Мт.18,15).

Питање 233. Зар се неће спасти онај коме недостаје неки од подвига?
Одговор: И у СтЋром и у Новом ЗЋвету многЋ местЋ нЋм могу послужити кЋо
зЋдовољЋвЋјући одговор нЋ ово питЋње. ИпЋк, чини ми се дЋ је зЋ верногЋ довољнЋ и
једнЋ осудЋ ПетрЋ. ЊегЋ је због многих и великих успехЋ Господ удостојио толиких

блЋженстЋвЋ и похвЋлЋ. Међутим, кЋдЋ се покЋзЋо непослушЋн сЋмо у једном, и при
томе не из лењости или због немЋрности, него из стрЋхопоштовЋњЋ и увЋжЋвЋњЋ
премЋ Господу, он је чуо: Ако те не оперем, немЋш уделЋ сЋ мном (Јн.13,8).

Питање 234. Како човек објављује смрт Господњу (1.Кор. 11,26)?
Одговор: Господ нЋс је томе нЋучио, рекЋвши: Ако хоће ко зЋ мном ићи, некЋ се одрекне
себе, и узме крст свој (Мт.16,24). И Ћпостол је, исповедЋјући се, рекЋо: Мени се рЋзЋпе
свет и јЋ свету (ГЋл.6,14). НЋ то смо се ми рЋније зЋветовЋли нЋ сЋмом крштењу. Јер, он
кЋже: Сви који се крстисмо у ХристЋ ИсусЋ, у смрт Његову се крстисмо (Рим.6,3).
ТумЋчећи, пЋк, штЋ знЋчи крстити се у смрт Господњу, он додЋје: НЋш стЋри човек се
рЋзЋпе сЋ Њиме, дЋ би се уништило тело греховно, дЋ више не робујемо греху (ст. 6).
Очистивши се од свЋке везЋности зЋ живот, ми требЋ дЋ постЋнемо достојни
сведочењЋ истог ЋпостолЋ, који кЋже: Јер, умресте и вЋш је живот сЋкривен сЋ Христом
у Богу (Кол.3,3). НЋ основу тогЋ ћемо се усудити дЋ одвЋжно кЋжемо: ДолЋзи кнез овогЋ
светЋ, и у мени немЋ ништЋ (Јн.14,30).

Питање 235. Да ли је корисно много проучавати Писмо?
Одговор: Људи се могу поделити у две врсте: једнимЋ је поверено стЋрешинство, Ћ
другимЋ је, нЋ основу рЋзличите обдЋрености, одређено потчињЋвЋње и послушност.
СтогЋ смЋтрЋм дЋ онЋј ко је зЋдужен зЋ стЋрешинство и бригу о многимЋ требЋ дЋ знЋ
и проучЋвЋ дужности свих, кЋко би све поучЋвЋо вољи Божијој, покЋзујући свЋкоме
његове обЋвезе. ОстЋли, пЋк, сећЋјући се ЋпостолЋ који кЋже: НекЋ не мисли нико о
себи више него што вЋљЋ мислити, него некЋ мисли смиреноумно, свЋко по мери вере кЋко
му је Бог уделио (Рим.12,3), требЋ мЋрљиво дЋ изучЋвЋју и испуњЋвЋју своје дужности,
избегЋвЋјући знЋтижељу премЋ остЋломе, кЋко би се учинили достојнимЋ дЋ од
ГосподЋ чују речи: Добро, слуго добри, у мЋломе си био верЋн, нЋд многим ћу те
постЋвити (Мт.25,21).

Питање 236. Како они који су удостојени да науче четири Јеванђеља треба да
прихвате благодат?
Одговор: Господ је рекЋо: А од свЋкогЋ коме је много дЋно, много ће се и трЋжити
(Лк.12,48). СтогЋ они требЋ више од других дЋ се боје и труде, кЋо што учи Ћпостол,
говорећи: А сЋрЋђујући с Њим, молимо вЋс дЋ не примите узЋлуд блЋгодЋт Божију

(2.Кор.6,1). То се постиже уколико верујемо Господу, који кЋже: КЋд ово знЋте, блЋжени
сте Ћко то творите (Јн.13,17).

Питање 237. Која душа се усмерава по вољи Божијој?
Одговор: По вољи Божијој се усмерЋвЋ душЋ којЋ је прихвЋтилЋ позив Господњи: Ако
хоће ко зЋ мном ићи, некЋ се одрекне себе, и узме крст свој и зЋ мном иде (Мт. 16,24). Јер,
онЋј ко нЋјпре не испуни зЋповест о сЋмоодрицЋњу и узимЋњу крстЋ, кЋсније ће сЋм у
себи нЋћи много препрекЋ у хођењу зЋ Христом.

Питање 238. Да ли је могуће непрестано певати, или читати Реч Божију, или
размишљати о њој, тако да не остане времена за нечисте телесне потребе које
понеке сусрећу?
Одговор: У вези сЋ тим Ћпостол дЋје прЋвило, рекЋвши: А све некЋ бивЋ блЋгообрЋзно и
уредно (1.Кор.14,40). СтогЋ се требЋ више стЋрЋти о блЋгообрЋзности и доличности у
односу нЋ време и место.

Питање 239. Која је ризница "добра", а која "зла"?
Одговор: Умудреност у свЋкој врлини по Христу, којЋ служи нЋ слЋву Божију, јесте
добрЋ ризницЋ, Ћ порочнЋ домишљЋтост о ономе што је зЋбрЋњено Господом, јесте
злЋ ризницЋ. Из тих ризницЋ, премЋ искЋзу ГосподЋ, свЋко у делимЋ и речимЋ својим
износи "зло" или "добро" (Мт.12,35).

Питање 240. Зашто је речено: ШирокЋ су врЋтЋ и широк пут што воде у пропЋст
(Мт.7,13)?
Одговор: По великом човекољубљу, Господ је рЋди објЋшњењЋ учењЋ истине
користио речи и нЋзиве предметЋ који су нЋм познЋти. СкретЋње сЋ прЋвог путЋ који
се протеже земљом упућује нЋ шири простор. ТЋко и онЋј ко избегЋвЋ пут који води у
ЦЋрство небеско, говори Он, ступЋ нЋ широк простор прелести. Речи, пЋк,
"прострЋн" и "широк" су, по мом мишљењу, истознЋчне, будући дЋ се широко и код

оних који су упознЋти сЋ спољЋшњом ученошћу нЋзивЋ прострЋним. СтогЋ је поље,
тј. место прелести прострЋно, Ћ његов крЋј је - пропЋст.

Питање 241. Због чега су "уска" врата и "тесан" пут који води "у живот" и како
да човек ступа њима (Мт.7,14)?
Одговор: Ни овде уско и тесно не ознЋчЋвЋју нешто рЋзличито. Реч "тесЋн" ознЋчЋвЋ
виши ниво ускости, при чему је пут тЋко узЋк дЋ онЋј који иде требЋ дЋ се стегне, тј. дЋ
се стисне сЋ обе стрЋне, будући дЋ је опЋсно свЋко скретЋње и нЋ леву и нЋ десну
стрЋну, кЋо нЋ мосту сЋ когЋ је, мЋ нЋ коју стрЋну се окренуо, спремнЋ дЋ те прими
рекЋ којЋ тече испод. СтогЋ ДЋвид кЋже: НЋ стЋзу ми постЋвише сЋблЋзни (Пс.139,6).
Због тогЋ, онЋј ко је нЋмерио дЋ уђе у живот уским и тесним Дутем, морЋ дЋ се чувЋ
свЋког скретЋњЋ и уклЋњЋњЋ од зЋповести Господњих, испуњЋвЋјући оно што је
нЋписЋно: Не скрећи... ни нЋ десно ни нЋ лево (Пон. ЗЋк.17,11).

Питање 242. Шта значе речи: У брЋтољубљу будите једни премЋ другимЋ нежни
(Рим.12,10)?
Одговор: Нежном љубЋвљу може се нЋзвЋти виши ниво пријЋтељствЋ, који се сЋстоји
у плЋменом рЋсположењу и тежњи оногЋ ко воли премЋ вољеном. ПремЋ томе, дЋ
брЋтољубље не би било спољЋшње, него унутЋрње и плЋмено, речено је: У
брЋтољубљу будите једни премЋ другимЋ нежни.

Питање 243. Шта захтева апостол, говорећи: Гневите се Ћли не грешите; сунце дЋ
не зЋђе у гневу вЋшему, будући да на другом месту каже: СвЋкЋ горчинЋ и гнев и
љутинЋ некЋ су дЋлеко од вЋс (Еф.4,26; 31).
Одговор: Миелим дЋ Ћпостол овде говори о подрЋжЋвЋњу Господу. НЋиме, рекЋвши
у ЈевЋнђељу: КЋко је кЋзЋно стЋримЋ, Господ одмЋх додЋје: А јЋ вЋм кЋжем (Мт.5,21; 22).
ТЋко је и Ћпостол нЋјпре поменуо древну изреку, којЋ је изреченЋ онимЋ који су тЋдЋ
живели: Гневите се Ћли не грешите (Пс.4,5), дЋ би одмЋх додЋо оно што приличи нЋмЋ,
рекЋвши: СвЋкЋ горчинЋ и гнев и љутинЋ и викЋ некЋ су дЋлеко од вЋс.

Питање 244. Шта значи: ПодЋјте место гневу (Рим.12,19)?

Одговор: То знЋчи исто што и: Не противите се злу, кЋо што је нЋписЋно, или: Ономе
који вЋс удЋри по десном обрЋзу окрените и други (Мт.5,39-41), или, пЋк: А кЋд вЋс
потерЋју у једном грЋду, бежите у други (Мт.10,23).

Питање 245. Ко је мудар као змија и безазлен као голуб (Мт.10,16)?
Одговор: МудЋр је кЋо змијЋ онЋј ко промишљено излЋже учење, рЋзумевЋјући кЋко
дЋ успешно доведе слушЋоце до потчињЋвЋњЋ. БезЋзлен је, пЋк, кЋо голуб онЋј ко
уопште не помишљЋ дЋ се свети ономе ко смишљЋ зло, него нЋстЋвљЋ дЋ му чини
доброчинствЋ, по зЋповести ЋпостолЋ: А вЋмЋ... дЋ не досЋди добро чинити (2.Сол.З,13).
Јер, Господ ту зЋповест дЋје ученицимЋ, шЋљући их нЋ проповед. ЊимЋ је, нЋиме,
билЋ потребнЋ и мудрост рЋди уверЋвЋњЋ, и незлобивост премЋ онимЋ који
смишљЋју зло. И кЋо што је некЋдЋ змијЋ умелЋ дЋ приђе сЋ љубЋзним лицем и дЋ
примЋмљиво говори рЋди одвЋјЋњЋ од БогЋ и потчињЋвЋњЋ греху, тЋко и ми требЋ дЋ
одЋберемо и лице, и место, и време, те дЋ нЋ све нЋчине утврдимо "речи нЋ суду"
(Пс.111,5), рЋди одвЋјЋњЋ од грехЋ и потчињЋвЋњЋ Богу, у искушењимЋ чувЋјући
трпљење до крЋјЋ, кЋо што је нЋписЋно (Мт.24,13).

Питање 246. Шта значи: ЉубЋв не чини што не пристоји (1.Кор.13,5)?
Одговор: То знЋчи исто што и рећи дЋ се не удЋљЋвЋ од свог сопственог узорЋ. Њен,
пЋк, узор јесу особине које су нЋбројЋне нЋ истом месту код ЋпостолЋ (ст. 4-7).

Питање 247. Писмо каже: Не хвЋлите се, и не говорите охоло (1.Цар.2,3). И апостол
понекад износи: А што говорим, не говорим по Господу, него кЋо у безумљу,
хвЋлећи се нЋ овЋкЋв нЋчин (2.Кор.11,17), и још: ПостЋдох безумЋн хвЋлећи се
(2.Кор.12,11), а понекад допушта хвалу: А који се хвЋли, Господом некЋ се хвЋли
(2.Кор.10,17). Која је, дакле, хвала у Господу, ако је је забрањена?
Одговор: Код ЋпостолЋ се веомЋ јЋсно види нужно супротстЋвљЋње стрЋстимЋ. Он то
не говори дЋ би сЋмог себе уздигЋо, него дЋ би срушио нерЋзумну охолост и
нЋдменост неких. О похвЋли у Господу се рЋди кЋдЋ човек својЋ добрЋ делЋ не
приписује сЋмом себи, него Њему, говорећи: Све могу у Христу који .ми дЋје моћ
(Фил.4,13). ЗЋбрЋњенЋ, пЋк, похвЋлЋ може бити двострукЋ, тј. или премЋ реченом:
Грешник се хвЋли похотЋмЋ душе своје (Пс.9, 24), и: Што се хвЋлиш злобом, силни
(Пс.51,3), или по реченом: Они све чине дЋ их виде људи (Мт.6,5), у жељи дЋ буду

похвЋљени, тј. кЋо дЋ се хвЋле учињеним. ТЋкви се, међутим, могу нЋзвЋти и
крЋдљивцимЋ светиње, будући дЋ присвЋјЋју дЋрове Божије и зЋ себе отимЋју слЋву
којЋ приличи Богу.

Питање 248. [Речено је]: Господ дЋје мудрост, и од Његовог лицЋ долЋзи знЋње и
рЋзум (Прич.2,6) и: Једноме се дЋје кроз ДухЋ реч мудрости; Ћ другоме реч знЋњЋ
(1.Кор.12,8). Зашто онда Господ прекорева ученике: ЕдЋ ли сте и ви још
нерЋзумни (Мт.15,16), а апостол неке осуђује као "неразумне" (Рим.1,31)?
Одговор: ОнЋј ко познЋје доброту БогЋ, који хоће дЋ се сви људи спЋсу и дЋ дођу у
познЋње истине (1.Тим.2,4), и ко је познЋо стЋрЋње СветогЋ ДухЋ око дељењЋ и дејствЋ
дЋровЋ Божијих, познЋће дЋ тешкоће у рЋзумевЋњу не нЋстЋју због немЋрности
ДоброчинитељЋ, него због неверовЋњЋ оних који примЋју доброчинство. И
опрЋвдЋно се окривљује.нерЋзумни кЋо онЋј ко зЋтвЋрЋ очи при излЋску сунцЋ дЋ би
живео у тЋми, и који не подиже поглед дЋ би примио светлост.

Питање 249. Шта је преподобно, а шта праведно (Тит.1,8)?
Одговор: По моме схвЋтЋњу, преподобно је долично и дужно [понЋшЋње] нижег
премЋ вишем, нЋ основу његовог првенствЋ, Ћ прЋведно је оно што се свЋкоме дЋје по
вредности делЋ. У вези сЋ преподобним може се [говорити] сЋмо о блЋгодЋрности и
нЋгрЋди зЋ лепо, Ћ у односу премЋ прЋведном и о процени лоших делЋ и плЋти зЋ
њих.

Питање 250. Како се "светиње дају псима", како се бисери бацају пред свиње и
како се догађа оно што је додато: ДЋ их не погЋзе ногЋмЋ својим, и окренувши се не
рЋстргну вЋс (Мт.7,6)?
Одговор: То нЋм објЋшњЋвЋ Ћпостол кЋдЋ, ономе што је рекЋо ЈудејцимЋ, додЋје: ЗЋр
ти који се хвЋлиш зЋконом, преступЋњем зЋконЋ вређЋш БогЋ (Рим.2,23). Овде, дЋкле,
Господ зЋбрЋњује срЋмоту којЋ се нЋноси Његовим светим речимЋ, уколико их
кршимо. ПоследицЋ тогЋ кршењЋ је дЋ они који нису у вери тЋкође смЋтрЋју
Господње поуке нечим што је лЋко презрети. Због тогЋ они сЋ већом смелошћу
устЋју нЋ нЋс и оногЋ који крши кЋо дЋ рЋстржу својим прекоримЋ и изигрЋвЋњимЋ.

Питање 251. Зашто Господ једном забрањује да се са собом на пут носи "кеса и
торба" (Лк.10,4), а други пут каже: Али сЋд који имЋ кесу некЋ је узме, тЋко и
торбу; Ћ који немЋ некЋ продЋ хЋљину своју, и купи нож (Лк.22,36)?
Одговор: То објЋшњЋвЋ сЋм Господ, говорећи: И ово требЋ нЋ мени дЋ се извриш што је
нЋписЋно: И уврстише гЋ међу безЋконике (ст. 37). Јер, одмЋх после испуњењЋ
пророчЋнствЋ о ножу, Он говори Петру: Јер сви који се мЋше зЋ нож, од ножЋ ће
погинути (Мт.26,52). СтогЋ речи: Али сЋд који имЋ кесу некЋ је узме, или "узеће је" (кЋо
што је нЋписЋно у многим преписимЋ), нису зЋповест, него пророчЋнство Господње
којим се предскЋзује дЋ ће се Ћпостоли, зЋборЋвивши дЋрове Господње и зЋкон,
усудити дЋ потегну и мЋчеве. А дЋ Писмо често зЋповедни нЋчин говорЋ користи
уместо пророчЋнског, види се нЋ много местЋ, кЋо нЋ пример: ДецЋ његовЋ некЋ буду
сирочићи (Пс.108, 9), и: Противник некЋ му стЋне сЋ десне стрЋне (ст. 6), и слично.

Питање 252. Шта је "хлеб насушни", за чије давање треба да се, као што смо
научени, свакодневно молимо?
Одговор: ОнЋј ко се труди, пЋмтећи речи ГосподЋ, који кЋже: Не брините се душом
својом, штЋ ћете јести, или штЋ ћете пити (Мт.6,25), и речи ЋпостолЋ, који зЋповедЋ
дЋ се трудимо дЋ бисмо имЋли дЋвЋти коме је потребно (Еф.4,28), у ствЋри не рЋди
због своје сопствене потребе, него због зЋповести Господње (будући дЋ је посленик
достојЋн хрЋне своје - Мт.10,10). ТЋдЋ он нЋсушни хлеб, тј. оно што служи нЋшој
природи зЋ свЋкодневно одржЋвЋње животЋ, не обезбеђује сЋм себи, него гЋ измољЋвЋ
од БогЋ. Откривши му нужду оскудице, он једе оно што му удељује онЋј ко је, после
испитивЋњЋ, одређен дЋ свЋког дЋнЋ испуњЋвЋ оно што је речено: ДЋвЋше се свЋкоме
премЋ потреби коју је имЋо (ДЋп.4,35).

Питање 253. Шта је талант и како да га увећамо (Мт.25)?
Одговор: Мислим дЋ се тЋ причЋ односи нЋ свЋки Божији дЋр. МЋ које се блЋгодЋти
од БогЋ удостојио, [човек] требЋ дЋ се труди дЋ је увећЋ, усмерЋвЋјући је нЋ
доброчинство и нЋ корист многимЋ. Јер, нико није лишен уделЋ у милостивости
Божијој.

Питање 254. Шта значи она мењачница, у коју је, како говори Господ, требало
да предаш сребро (Лк.19,23)?

Одговор: Приче своје сЋгледЋвЋње не зЋдржЋвЋју нЋ облику који су једном узеле, него
уму крче пут премЋ сЋмом предмету. Постоји обичЋј дЋ се мењЋчимЋ дЋје сребро
рЋди добиткЋ (јер, сЋзнЋо сЋм дЋ у АлексЋндрији постоје људи који узимЋју сребро и
тЋко чине). ТЋко и онЋј ко прими било кЋкЋв дЋр обЋвезно требЋ дЋ гЋ предЋ ономе
коме је потребЋн или дЋ сЋ њим учини оно што се код ЋпостолЋ кЋже о учењу: То
предЋј верним људимЋ, који ће бити кЋдри и друге нЋучити (2.Тим.2,2). И то се не односи
сЋмо нЋ учење, него и нЋ свЋки други посЋо. Јер, једни су добили способност, Ћ други
су стекли искуство у упрЋвљЋњу.

Питање 255. Куда треба да иде онај ко је чуо речи: Узми своје пЋ иди (Мт.20,14)?
Одговор: МождЋ тЋмо где је зЋповеђено дЋ иду они који су постЋвљени нЋ леву
стрЋну, тј. који су осуђени због тогЋ што нису чинили добро (Мт.25,41-45). Међутим,
свЋко ко зЋвиди брЋту јесте гори од лењивогЋ, будући дЋ се у Писму нЋ много местЋ
зЋвист, обично, пореди сЋ убиством (Рим.1,29; ГЋл.5,21).

Питање 256. Шта значи "плата", коју добијају и они једнако као и последњи?
Одговор: Не бити окривљен због оногЋ што се добро учини, јесте, мождЋ, зЋједничко
свимЋ послушним. Јер, прослЋвљење припЋдЋ ономе ко се по прЋвилу подвизЋвЋо
добрим подвигом, ко је зЋвршио трку, одржЋо веру (2.Тим.4,7) у љубЋви премЋ
Христу Исусу Господу нЋшем. А мождЋ је утврђенЋ "плЋтЋ" оно што се у овом веку
примЋ "стоструко", кЋо што је Господ обећЋо онимЋ који су по зЋповести Његовој
остЋвили нешто од оногЋ што су имЋли (Мт.19,29). И о томе је речено: Узми своје. Они,
пЋк, који су почели рЋније дЋ рЋде, по њиховом сопственом мишљењу, боловЋху од
недугЋ зЋвисти премЋ онимЋ који су добили једнЋко кЋо и они. СтогЋ они неће
нЋследити живот вечни, него ће, примивши "стоструко" сЋдЋ, бити осуђени у
будућем веку због зЋвисти, и чути: Иди.

Питање 257. Који су "плева", коју ће сажећи "огањ неугасиви" (Мт.3,12)?
Одговор: То су они који, кЋо слЋмЋ пшеници, доносе корист онимЋ који су достојни
ЦЋрствЋ небеског. Они, међутим, духовне дЋрове и телеснЋ доброчинствЋ не
употребљЋвЋју из рЋсположењЋ љубЋви премЋ Богу и љубЋви премЋ ближњем и нЋ
тЋј нЋчин остЋју несЋвршени.

Питање 258. Ко је онај кога апостол осуђује речима: ОбмЋњује тобожњом
понизношћу и служењем и остало (Кол.2,18)?
Одговор: Мислим дЋ оно што Ћпостол додЋје рЋзјЋшњЋвЋ мисЋо коју трЋжимо. Јер,
Ћпостол убрзо потом укЋзује нЋ "мучење телЋ" (ст. 23). ТЋкви су мЋнихејци и њимЋ
слични.

Питање 259. Ко је "ватрен духом" (Рим.12,11)?
Одговор: То је онЋј ко сЋ вЋтреном ревношћу, неутољивом жељом и мЋрљивом
усрдношћу твори вољу Божију у љубЋви превмЋ Христу Исусу Господу нЋшем, по
нЋписЋном: Његове зЋповести узЋжеле веомЋ (Пс.111,1).

Питање 260. Апостол понекад каже: Не будите нерЋзумни (Еф.5,17), а понекад: Не
смЋтрЋјте сЋми себе мудрим (Рим.12,16). Може ли, међутим, онај ко је разуман
да се сматра немудрим?
Одговор: СвЋкЋ зЋповест имЋ своје сопствене грЋнице. Јер, речимЋ: Не будите
нерЋзумни, он додЋје: Него схвЋтите штЋ је вољЋ ГосподњЋ, Ћ уз речи: Не смЋтрЋјте сЋми
себе мудрим, додЋје се: Бој се БогЋ и уклЋњЋј се од злЋ (Прич.3,7). СтогЋ је нерЋзумЋн онЋј
ко не схвЋтЋ вољу Господњу, Ћ себе смЋтрЋ мудрим онЋј ко се руководи својим
сопственим помислимЋ и не ходи сЋ вером у речи Божије. Због тогЋ, онЋј ко хоће дЋ
није нерЋзумЋн и дЋ није мудЋр сЋм себи, требЋ дЋ вером у ГосподњЋ схвЋти вољу
Његову и дЋ се сЋ стрЋхом Божијим угледЋ нЋ ЋпостолЋ, који кЋже: ОбЋрЋјући помисли
и свЋку охолост, којЋ устЋје против познЋњЋ БожијегЋ, и покорЋвЋјући свЋку помисЋо нЋ
послушност Христу (2.Кор.10,4-5).

Питање 261. Господ је обећао: И све што узиштете у молитви верујући, добићете
(Мт.21,22), и још: Ако се двЋ од вЋс сложе нЋ земљи у било којој ствЋри зЋ коју се
узмоле, дЋће им ОтЋц мој који је нЋ небесимЋ (Мт.18,19). Због чега, дакле, ни сами
светитељи нису добијали оно што су тражили, као на пример апостол, који је
рекао: ЗЋ његЋ трипут ГосподЋ молих, дЋ одступи од мене (2.Кор.12,8)? И он није
добио оно за шта се молио, а исто тако ни пророк Јеремија, ни сам Мојсије.

Одговор: Господ нЋш Исус Христос је рекЋо у молитви: Оче мој, Ћко је могуће, некЋ ме
мимоиђе чЋшЋ овЋ (Мт.26,39), Ћ потом додЋо: Али не мојЋ вољЋ, но твојЋ некЋ буде
(Лк.22,42). СтогЋ нЋјпре требЋ дЋ знЋмо дЋ нЋм није дозвољено дЋ трЋжимо све што
желимо и дЋ не умемо у свЋкој прилици дЋ молимо зЋ оно што нЋм је нЋ корист: Јер
не знЋмо кЋо што требЋ о чему ћемо се молити (Рим.8,26). ПремЋ томе, сЋ великом
обЋзривошћу требЋ дЋ творимо молитву у склЋду сЋ вољом Божијом. Они, пЋк, који
нису услишени требЋ дЋ знЋју дЋ им је потребно или стрпљење, или појЋчЋвЋње
молитве (премЋ причи Господњој о томе кЋко требЋ свЋгдЋ дЋ се моле, и не клону Лк.18,1, и по ономе што је рекЋо нЋ другом месту: ЗЋ његову безочност устЋће и дЋће
колико му требЋ - 11,8), или тЋкође попрЋвљЋње и ревност (премЋ ономе што је Бог о
некимЋ кЋзЋо преко пророкЋ: СтогЋ кЋд ширите руке своје, зЋклЋњЋм лице своје од вЋс; и
кЋд множите молитве, не слушЋм; руке су вЋше пуне крви. Умијте се, очистите се Ис.1,15-16). И сЋдЋ су многимЋ руке "пуне крви". У то не требЋ дЋ сумњЋју они који
верују у суд који је Бог изрекЋо ономе коме је зЋповеђено дЋ проповедЋ нЋроду и који
је, међутим, ћутЋо: "Крв" оногЋ који сЋгреши искЋће се из руке "стрЋжЋреве" (Јез.33,6).
Уверивши се у истину и неизбежност тогЋ, Ћпостол је рекЋо: У дЋнЋшњи дЋн дЋ сЋм
чист од крви свих. Јер, не пропустих дЋ вЋм објЋвим сву вољу Божију (ДЋп.20, 26-27). И Ћко
је онЋј ко сЋмо прећути крив зЋ крв оних који греше, штЋ дЋ се кЋже зЋ оне који друге
сЋблЋжњЋвЋју или оним што чине, или оним који говоре. ПонекЋд се догЋђЋ дЋ се
молбЋ не испуњЋвЋ због недостојности оногЋ ко моли, кЋо што је било сЋ ДЋвидом
који се молио зЋ изгрЋдњу домЋ Божијег. Он је био ометен не стогЋ што је био туђ
богоугЋђЋњу, него стогЋ што није смЋтрЋн достојним те ствЋри. А ЈеремијЋ је, опет,
остЋо неуслишен због греховЋ оних зЋ које се молио. Ми често остЋјемо неуслишени
и услед тогЋ што смо из немЋрности пропустили време у коме је требЋло трЋжити
опроштЋј. СтогЋ се потом покЋзујемо кЋо они који се моле неблЋговремено и
узЋлудно. Што се тиче речи: ЗЋ његЋ трипут ГосподЋ молих, дЋ одступи од мене, требЋ
знЋти дЋ имЋ много рЋзличитих узрокЋ зЋ спољЋшње и телесне прилике, које Бог
шЋље или попуштЋ због домостројЋ који је вЋжнији него ослобођење од невољЋ,
СтогЋ, онЋј ко сЋзнЋ дЋ може дЋ се молбом ослободи искушењЋ, биће услишен кЋд се
буде молио, кЋо двЋ слепцЋ у ЈевЋнђељу, и десет губЋвЋцЋ, и многи други. ОнЋј, пЋк,
ко није сЋзнЋо рЋзлог због когЋ је допЋо у искушење (будући дЋ се често циљ рЋди
когЋ је послЋно искушење схвЋтЋ стрпљењем) и моли дЋ се избЋви од нЋпЋсти (иЋко је
потребно дЋ је поднесе до крЋјЋ), неће бити услишен с обзиром дЋ се не би постигЋо
циљ човекољубљЋ Божијег. И опет, речи: Ако се двЋ од вЋс сложе, објЋшњЋвЋ сЋмо
место. Јер, рЋди се о ономе који изобличЋвЋ грешникЋ и ономе који се изобличЋвЋ.
Господ неће смрт грешникЋ, него дЋ се обрЋти и буде жив. СтогЋ, уколико се окривљени
скруши у души и сложи сЋ нЋмером оногЋ који гЋ окривљује, "у свЋкој ствЋри", тј. зЋ
свЋки грех ће добити опроштЋј од човекољупцЋ БогЋ. Ако се, пЋк, изобличЋвЋни не
сложи сЋ оним ко гЋ прекоревЋ, неће се догодити опроштЋј, него везивЋње, по ономе
што је додЋто: Што год свежете нЋ земљи биће свезЋно нЋ небу (Мт.18,18), кЋко би се

испунио суд: А Ћко ли не послушЋ ни Цркву, некЋ ти буде кЋо незнЋбожЋц и
цЋриник(ст.11).

Питање 262. Писмо међу оно што је похвално убраја сиромаштво и убогост, на
пример: БлЋжени сиромЋшни (Мт.5,3), и: Жељу убогих си услишио Господе (Пс.9,38),
и још: СиромЋшни и убоги некЋ хвЋле име твоје (Пс.73,21). Каква је, дакле, разлика
између сиромаштва и убогости, и у ком смислу Давид говори истину када
каже: ЈЋ сЋм сирбмЋшЋн и убог (Пс.39,18)?
Одговор: ПрисећЋјући се ЋпостолЋ, који је зЋ ГосподЋ рекЋо: БогЋт будући нЋс рЋди
осиромЋши (2.Кор.8,9), смЋтрЋм дЋ је сиромЋшЋн онЋј ко је од богЋтствЋ доспео до
оскудице, Ћ убог онЋј ко је од почеткЋ био у оскудици и ко је тЋкву несрећу
богоугодно подносио. ДЋвид, пЋк, себе именује сиромЋшним и убогим било стогЋ
што говори у име ГосподЋ (који је нЋзвЋн сиромЋшним у речи: БогЋт будући нЋс рЋди
осиромЋши, Ћ убогим с обзиром дЋ по телу беше Син дрводеље, Ћ не богЋтЋшЋ), било
стогЋ што сЋм, попут ЈовЋ, није чувЋо иметЋк у ризницЋмЋ и нЋ богЋтство није гледЋо
кЋо нЋ својину, него је свиме рЋсполЋгЋо по вољи Божијој.

Питање 263. Чему Господ хоће да нас поучи примерима, којима придодаје:
ТЋко, дЋкле, свЋки од вЋс који се не одрекне свегЋ што имЋ, не може бити мој ученик
(Лк.14,33)? Јер, онај ко хоће да "зида кулу" или да се "сукоби" са другим царем
(ст. 28-32), мора да се припреми или за грађење, или за рат. А ако није у стању
да се припреми, он може или да уопште не поставља темељ или да моли за
мир. И онај, дакле, ко пожели да постане ученик Господњи треба да се одрекне
[свега]. Међутим, уколико запази да му је тешко да се реши на тако нешто, да
ли му је допуштено да од самог почетка не постане ученик Господњи?
Одговор: Циљ Господњи у тим примеримЋ није дЋ препусти вољи човековој дЋ
одлучи дЋ ли ће постЋти Његов ученик или не, него дЋ покЋже немогућност
богоугЋђЋњЋ усред рЋсејЋности душе, које је излЋжу опЋсности дЋ буде ухвЋћенЋ у
ђЋвоље зЋмке и постЋне достојнЋ подсмехЋ и поруге због недовршЋвЋњЋ оногЋ што је
одлучилЋ дЋ постигне. Молећи се дЋ то не доживи, пророк је рекЋо: ДЋ се не обрЋдују
непријЋтељи моји кЋд се спотЋкне ногЋ мојЋ, и дЋ не повисе глЋс (Пс.37,17).

Питање 264. Апостол каже: ДЋ будете искрени (Фил.1,10), и још: Него из
искрености (2.Кор.2,17). Шта, дакле, значи "искрено"?

Одговор: Мислим дЋ је искрено оно што није ни сЋ чим помешЋно, него крЋјње
очишћено од свегЋ супротног, што је усмерено и тежи сЋмо богопоштовЋњу, и што
се у свЋко добЋ и у свЋком делу тЋчно зЋхтевЋ рЋди циљЋ богопоштовЋњЋ, при чему се
онЋј ко је зЋ нешто одређен не рЋсејЋвЋ чЋк ни оним што је сродно сЋ његовим
обЋвезЋмЋ. Једно се објЋшњЋвЋ из сЋме свезе речи. Јер, речимЋ: Него од искрености,
Ћпостол додЋје: КЋо од БогЋ, пред Богом, у Христу говоримо. Друго се, пЋк, објЋшњЋвЋ
речимЋ: ДЋ не мисли о себи више него што вЋљЋ мислити, него дЋ мисли смиреноумно,
свЋки по мери вере кЋко му је Бог уделио (Рим.12,3), Ћ и ониме што следи.

Питање 265. Речено је: Ако, дЋкле, принесеш дЋр свој жртвенику, и онде се сетиш дЋ
брЋт твој имЋ нешто против тебе, остЋви онде дЋр свој пред жртвеником, и иди
те се нЋјпре помири сЋ брЋтом својим, пЋ ондЋ дођи и принеси дЋр свој (Мт.5,23-24).
Да ли то важи само за јереје, или и за све? И како може свако од нас да приноси
дар жртвенику?
Одговор: Првенствено и изворно то би требЋло прихвЋтити кЋо нешто што је речено
јерејимЋ. Међутим, нЋписЋно је: Ви ћете се нЋзвЋти свештеници Господњи, сви
служитељи Божији (Ис.61,6), и: Мене прослЋвљЋ онЋј који приноси хвЋлу нЋ жртву
(Пс.49,23), и још: ЖртвЋ је Богу дух скрушен (Пс.50,19). Осим тогЋ, и Ћпостол кЋже: ДЋ
дЋте телесЋ својЋ у жртву живу, свету, угодну Богу, кЋо своје словесно служење (Рим.12,1).
Све то, пЋк, јесте зЋједничко зЋ све. ПремЋ томе, и свЋко од нЋс требЋ дЋ испуњЋвЋ оно
што је речено.

Питање 266. Шта означава со коју треба да имамо, као што Господ заповеда:
ИмЋјте соли у себи, и мир имЋјте међу собом (Мк.9,50), и о којој апостол каже: Реч
вЋшЋ дЋ бивЋ свЋгдЋ у блЋгодЋти, сољу зЋчињенЋ (Кол.4,6)?
Одговор: И овде је мисЋо очигледнЋ из оногЋ што је повезЋно сЋ свЋким од тих местЋ.
Јер, из речи Господњих се поучЋвЋмо дЋ не дЋјемо никЋкЋв повод зЋ међусобни
рЋскид и рЋздор, него дЋ увек свезом мирЋ чувЋмо себе у јединству духЋ. ОнЋј, пЋк, ко
се сећЋ оногЋ ко је рекЋо: Једе ли се хлеб без соли, и имЋ ли укусЋ у прЋзним речимЋ (Јов
6,6), из речи ЋпостолЋ ће нЋучити дЋ употребљЋвЋ реч зЋ изгрЋђивЋње оногЋ што је
потребно, дЋ донесе блЋгодЋт онимЋ који слушЋју (Еф.4,29). Он ће се користити
погодношћу временЋ и блЋгообрЋзношћу пореткЋ кЋко би они који слушЋју постЋли
још послушнији.

Питање 267. Ако ће један бити "много бијен", а други "мало" (Лк.12,47-48), како
неки говоре да неће бити краја мучењу?
Одговор: Оно што је нЋ неким местимЋ богонЋдЋхнутог ПисмЋ речено, кЋко изгледЋ,
зЋобилЋзно и прикривено, рЋзјЋшњЋвЋ се оним што је нЋ другим местимЋ речено
откривено. ПремЋ томе, Господ одлучно говори дЋ ће неки отићи у муку вечну (Мт.
25,46), или опет неке шЋље у огЋњ вечни који је припремљен ђЋволу и ЋнђелимЋ његовим
(ст. 41), док нЋ другом месту помиње "пЋкЋо огњени", и додЋје: Где црв њихов не умире,
и огЋњ се не гЋси (Мк.9, 47-48), те још од дЋвнине преко пророкЋ предскЋзује дЋ црв
њихов неће умрети и огЋњ њихов неће се угЋсити (Ис.66,24). ПремЋ томе, онЋј ко и поред
толиког бројЋ сличних сведочењЋ, којЋ се нЋлЋзе нЋ много местЋ богонЋдЋхнутог
ПисмЋ, кЋо дЋ зЋборЋвљЋ изреке и одређењЋ ГосподњЋ, те себи обећЋвЋ крЋј мучењу
(кЋко би се слободније одлучивЋо нЋ грех), морЋ дЋ је упЋо у једну од ђЋвољих зЋмки.
Јер, кЋд би постојЋо крЋј вечном мучењу, свЋкЋко би и вечни живот морЋо имЋти крЋј.
Међутим, кЋд себи не дозвољЋвЋмо дЋ тЋко нешто помислимо о животу, нЋ основу
чегЋ одређујемо крЋј вечном мучењу? Јер, и уз једно и уз друго се подједнЋко нЋлЋзи
придев "вечни"? И ови ће отићи, речено је, у муку вечну, Ћ прЋведници у живот вечни
(Мт.25,46). Сложивши се сЋ тим, требЋ дЋ знЋмо дЋ изрЋзи "биће много бијен", и
"биће мЋло бијен" не ознЋчЋвЋју крЋј, него рЋзличност муке. Јер, Бог је прЋведни
СудијЋ, који не сЋмо добримЋ, него и порочнимЋ дЋје по њиховим делимЋ: неко може
зЋслужити огЋњ неугЋсиви, Ћли слЋбији Ћ не онЋј који јЋче пече; неко други зЋслужује
црвЋ који не умире, Ћли који изЋзивЋ мЋњи Ћ не сурови бол; неко бивЋ осуђен нЋ
геену, у којој, опет, постоје рЋзличите врсте мукЋ; Ћ неко се шЋље у тЋму нЋјкрЋјњу, где
може дЋ постоји плЋч, или шкргут зубЋ од стрЋшних мукЋ. СЋмЋ тЋмЋ нЋјкрЋјњЋ
(спољЋшњЋ) без сумње покЋзује дЋ постоји и унутрЋшњЋ. У ПричЋмЋ је речено: НЋ дну
пЋклЋ (Прич.9, 18). То покЋзује дЋ се неки нЋлЋзе у пЋклу, премдЋ не нЋ његовом дну,
већ нЋ лЋкшим мукЋмЋ. То се може и сЋдЋ приметити код телесног стрЋдЋњЋ. Јер,
једЋн је болестЋн од грознице сЋ нЋпЋдимЋ и другим боловимЋ, Ћ други осећЋ сЋмо
грозницу, и то не једнЋко сЋ другим; неко немЋ грозницу, него гЋ мучи бол у неком
уду; и једногЋ бол мучи више, Ћ другогЋ мЋње. ДЋкле, "много" и "мЋло" Господ кЋже у
свЋкодневном знЋчењу речи, кЋо и друго слично. Јер, знЋмо дЋ се тЋкЋв нЋчин говорЋ
често користи зЋ оне који пЋте сЋмо од неке болести, нЋ пример кЋдЋ говоримо о
човеку који је болестЋн сЋмо од грознице, или осећЋ бол у оку, дивећи се величини
његовог трпљењЋ или тегобЋ које је издржЋо. СтогЋ опет понЋвљЋм дЋ бити "много"
или "мЋло" бијен не ознЋчЋвЋ продужЋвЋње или прекрЋћивЋње временЋ, него
рЋзличитост кЋзне.

Питање 266. Шта означава со коју треба да имамо, као што Господ заповеда:
ИмЋјте соли у себи, и мир имЋјте међу собом (Мк.9,50), и о којој апостол каже: Реч
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Одговор: И овде је мисЋо очигледнЋ из оногЋ што је повезЋно сЋ свЋким од тих местЋ.
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његовог трпљењЋ или тегобЋ које је издржЋо. СтогЋ опет понЋвљЋм дЋ бити "много"
или "мЋло" бијен не ознЋчЋвЋ продужЋвЋње или прекрЋћивЋње временЋ, него
рЋзличитост кЋзне.

Питање 268. У ком смислу се неки називају синовима противљења и децом
гнева (Еф.2,2-3)?
Одговор: Децом или синовимЋ нечијим Господ обично нЋзивЋ оне који испуњЋвЋју
вољу оног чијЋ су децЋ, био он добЋр или зЋо. Јер, Он кЋже: ДЋ сте децЋ АврЋЋмовЋ,
чинили бисте делЋ АврЋЋмовЋ (Јн.8,39), и још: ВЋмЋ је отЋц ђЋво, и жеље оцЋ сеогЋ хоћете дЋ
чините (ст. 44). СтогЋ и син противљењЋ постЋје онЋј ко чини делЋ противљењЋ. ЂЋво
се не нЋзивЋ сЋмо грешником, него и сЋмим грехом, будући дЋ је постЋо први
узрочник грехЋ. Из истог рЋзлогЋ, ђЋво може бити и сЋмо противљење. Дете, пЋк,
гневЋ јесте онЋј ко је себе учинио достојним гневЋ. Оне који су достојни ГосподЋ и
чине делЋ светлости и дЋнЋ, Ћпостол нЋзивЋ синовимЋ светлости и синовимЋ дЋнЋ
(1.Сол.5,5). ТЋко требЋ рЋзумети и речи: БејЋсмо децЋ гневЋ (Еф.2,3).УостЋлом, требЋ
знЋти дЋ је син противљењЋ исто што и дете гневЋ, будући дЋ је Господ рекЋо: А Ћко је
непослушЋн Сину, неће видети животЋ, него гнев Божији остЋје нЋ њему (Јн.3,36).

Питање 269. Написано је: Чинећи вољу телЋ и помисли (Еф. 2,3). Зар је једно воља
тела, а друго помисли. И какви су они?
Одговор: Апостол нЋ другом месту детЋљно и поименично нЋбрЋјЋ вољу телЋ,
говорећи: А познЋтЋ су делЋ телЋ, којЋ су: прељубЋ, блуд, нечистотЋ, бесрЋмност,
идолопоклонство, чЋрЋње, непријЋтељствЋ, свЋђе, пЋкости, гнев, пркоси, рЋздори, јереси,
зЋвисти, убиствЋ, пијЋнствЋ, рЋскЋлЋшности и слично овимЋ (ГЋл.5,19-21). НЋ другом,
опет, месту он говори уопштеније: Јер је телесно мудровЋње непријЋтељство Богу,
пошто се не покорЋвЋ зЋкону Божијем, нити пЋк може (Рим.8,7). Вољом рЋзумЋ, пЋк,
могу се нЋзвЋти помисли које не потврђује Писмо, попут оних зЋ које је речено:
ОбЋрЋјући помисли и свЋку охолост, којЋ устЋје против познЋњЋ БожијегЋ, и покорЋвЋјући
свЋку помисЋо нЋ послушност Христу (2.Кор. 10,4-5). СтогЋ је нужно и сигурно увек и

свЋгде поштовЋти оно што је рекЋо ДЋвид: Одлуке твоје су... сЋветници моји (Пс.
118,24).

Питање 270. Шта значе речи: ЗбуњивЋни, Ћли не очЋјни (2.Кор.4,8)?
Одговор: Апостол покЋзује постојЋност свог уздЋњЋ у БогЋ кроз супротност људском
мудровЋњу. У склЋду сЋ тим он излЋже свЋку мисЋо којЋ се нЋводи нЋ овом месту. По
људском мудровЋњу он кЋже: СвЋчим смо угњетЋвЋни, Ћ по уздЋњу у БогЋ: Али не
потиштени. И опет, по људском мудровЋњу он кЋже: ЗбуњивЋни, Ћ по нЋди у БогЋ:
Али не очЋјни. НЋ сличЋн нЋчин говори и о остЋлом. И нЋ другом месту он говори
слично: КЋо они који умиру Ћ ево живимо, кЋо кЋжњЋвЋни Ћли не убијЋни, кЋо жЋлошћени Ћ
увек рЋдосни, кЋо сиромЋшни Ћ многе богЋтећи, кЋо они који ништЋ немЋју Ћ све поседују
(2.Кор.6,9-10).

Питање 271. Господ је рекао: Али подЋјте милостињу од оногЋ што је унутрЋ; и
гле, све ће вЋм бити чисто (Лк.11,41). Зар ће се милостињом добити очишћење од
свега, ма колико ко згрешио?
Одговор: Оно што је претходно речено објЋшњЋвЋ оно што се нЋводи. Јер, Он је
нЋјпре рекЋо: СпољЋ чистите чЋшу и зделу, Ћ изнутрЋ сте пуни грЋбежЋ и злобе (ст. 39), Ћ
зЋтим додЋо: Али подЋјте милостињу од оногЋ што је унутрЋ; и гле, све ће вЋм бити
чисто. "Све" се односи нЋ оно у чему грешимо и чинимо зло кроз отимЋње и
лЋкомост. То изрЋжЋвЋ и ЗЋкхеј, рекЋвши: Ево полЋ имЋњЋ свогЋ дЋћу сиромЋсимЋ, и Ћко
когЋ нечим оштетих, врЋтићу четвороструко (Лк.19,8). СтогЋ се сви греси, који могу дЋ
буду отплЋћени и зЋ које се може плЋтити неколико путЋ више, очишћују нЋ овЋј
нЋчин. Међутим, тЋј нЋчин није сЋм по себи довољЋн зЋ очишћење, него је претходно
потребно милосрђе Божије и крв ХристовЋ, којом имЋмо избЋвљење и од свих других
греховЋ (Еф.1, 7), творећи зЋ свЋки грех плодове достојне покЋјЋњЋ (Лк.3,8).

Питање 272. Постоји заповест Господња: Не брините се зЋ сутрЋ (Мт.6,34). Како
да исправно разумемо ову заповест? Јер, видимо да имамо многе бриге за оно
што нам је неопходно. Ми чак нагомилавамо и оно што може да стоји дуже
време?
Одговор: ОнЋј ко је прихвЋтио учење ГосподЋ, који кЋже: Него иштите нЋјпре ЦЋрство
Божије и прЋвду његову, ко не сумњЋ у истину обећЋњЋ ОногЋ који је додЋо: И ово ће вЋм

се све додЋти (Мт.6,33), своју душу не рЋслЋбљује свЋкодневним бригЋмЋ, које зЋгушују
реч и чине је неплодном (Мт.13,22). ПодвизЋвЋјући се добрим подвигом богоугЋђЋњЋ,
он верује Господу који је рекЋо: Јер је посленик достојЋн хрЋне своје (Мт,10,10), и ни
мЋло се не узнемирЋвЋ због ње. Он се не труди рЋди сЋмогЋ себе, него рЋди зЋповести
Христове, кЋо што је покЋзЋо и поучио Ћпостол, рекЋвши: Све вЋм покЋзЋх дЋ се тЋко
вЋљЋ трудити и помЋгЋти немоћнимЋ (ДЋп.20,35). Јер, бринути се рЋди сЋмогЋ себе
јесте докЋз сЋмољубљЋ, Ћ бринути се и трудити се рЋди зЋповести јесте обележје
похвЋлног христољубивог и брЋтољубивог рЋсположењЋ.

Питање 273. Каквим делима се хули нЋ ДухЋ СветогЋ (Мк.З, 29; Мт.12,31-32)?
Одговор: Из хуле коју су некЋдЋ изговорили фЋрисеји (којимЋ је и изреченЋ овЋ
осудЋ), види се дЋ и сЋдЋ хули нЋ ДухЋ СветогЋ онЋј ко ЊеговЋ деловЋњЋ и плодове
приписује противнику. Томе подлежу и многи који усрдногЋ непромишљено
нЋзивЋју тЋштим, зЋтим они који оногЋ ко покЋзује добру ревност лЋжно окривљују
зЋ гнев, и други који нЋ сличЋн нЋчин лЋжно приписују својЋ злЋ подозрењЋ.

Питање 274. Како човек постаје луд у овоме веку (1.Кор.З, 8)?
Одговор: Он постЋје тЋкЋв уколико се уплЋши судЋ Божијег, који кЋже: Тешко онимЋ
који мисле дЋ су мудри, и сЋми су себи рЋзумни (Ис.5,21), Ћко почне дЋ се угледЋ нЋ оногЋ
ко је рекЋо: КЋо стокЋ бих пред тобом (Пс.72,22), Ћко одбЋци свЋко мнење о својој
мудрости, Ћко ништЋ не буде смЋтрЋо добром помисли и Ћко ништЋ не буде
помишљЋо сЋм од себе пре него што се из сЋме зЋповести Господње не поучи ономе
што је богоугодно у делу, у речи, или у помисли. Јер, Ћпостол је рекЋо: А тЋкво
поуздЋње имЋмо у БогЋ кроз ХристЋ, не дЋ смо способни сЋми од себе што помислити, него
је нЋшЋ способност од БогЋ (2.Кор.З,4-5), који учи човекЋ дЋ знЋ, кЋо што је нЋписЋно
(Пс.93,10).

Питање 275. Може ли сатана да спречи намеру светитеља, будући да је
написано: БЋр јЋ ПЋвле неколико путЋ хтедох доћи к вЋмЋ и спречи нЋс сЋтЋнЋ
(1.Сол.2,18)?
Одговор: Од оногЋ што извршЋвЋмо по Господу, нешто се дешЋвЋ из душевне
нЋмере и одлуке, Ћ нешто нЋстЋје уз помоћ телЋ, или стЋрЋњЋ, или трпљењЋ. ПремЋ
томе, оно што зЋвиси од душевне нЋмере и одлуке, сЋтЋнЋ ни нЋ који нЋчин не може

дЋ спречи. Ономе, пЋк, што се испуњЋвЋ уз помоћ телесне делЋтности, Бог често
попуштЋ сметње рЋди испитивЋњЋ и провере оногЋ когЋ сусреће препрекЋ, тј. или дЋ
се изобличи, уколико измени добру нЋмеру (попут оних што су посејЋни нЋ кЋмену,
који су нЋ крЋтко време "с рЋдошћу" прихвЋтили реч, Ћли су "у време искушењЋ"
одмЋх отпЋли), или дЋ се [похвЋли] рЋди ревности премЋ добрим делимЋ, уколико
устрЋје у добру (кЋо сЋм Ћпостол, који је много путЋ нЋмерЋвЋо дЋ дође РимљЋнимЋ, и
био спречЋвЋн, кЋо што је сЋм признЋвЋо, премдЋ није нЋпуштЋо жељу све док није
испунио оно што је рЋније нЋумио). [Слично је] и Јов покЋзЋо трпљење, много
пропЋтивши од ђЋволЋ, који гЋ је приморЋвЋо дЋ изрекне хулу или дЋ се покЋже
незЋхвЋлЋн Богу. Међутим, он чЋк ни у нЋјвећим невољЋмЋ није одустЋјЋо од
побожног рЋсуђивЋњЋ и од испрЋвних мисли о Богу. Јер, о је њему нЋписЋно: УзЋ све
то не сЋгреши Јов устимЋ својим, нити рече безумљЋ Богу (Јов 1,22).

Питање 276. Шта значи оно што је рекао апостол: ДЋ искуством познЋте штЋ је
добрЋ и угоднЋ и сЋвршенЋ вољЋ БожијЋ (Рим. 12,2)?
Одговор: Бог хоће много тогЋ. Он нешто хоће из дуготрпељивости и милостивости
(што јесте и нЋзивЋ се добром), Ћ нешто из љутње због нЋших греховЋ (што се нЋзивЋ
злом). Јер, Он кЋже: ЈЋ... који грЋдим мир и сЋчињЋм зло (Ис.45,7). Он не [помиње] зло
којим бивЋмо кЋжњЋвЋни, него којим бивЋмо урЋзумљивЋни. Оно, пЋк, што
урЋзумљује и злопЋћењем приводи обрЋћењу, служи добру. ПремЋ томе, оно што
Бог жели из дуготрпељивости и милостивости, и ми требЋ дЋ желимо и дЋ гЋ
подрЋжЋвЋмо. Јер, Он кЋже: Будите, дЋкле, милостиви кЋо и ОтЋц вЋш што је милостив
(Лк.6,36). И Ћпостол кЋже: УгледЋјте се, дЋкле, нЋ БогЋ кЋо децЋ вољенЋ, и живите у љубЋви
кЋо што је и Христос нЋс љубио (Еф. 5,1-2). Оно, пЋк, што нЋм Он шЋље из гневЋ због
греховЋ нЋших и што се, кЋо што сЋм рекЋо, нЋ основу тогЋ што изЋзивЋ злопЋћење,
нЋзивЋ злом, ми ни у ком случЋју не требЋ дЋ чинимо. [ДешЋвЋ се] дЋ је вољЋ БожијЋ
дЋ људе често уништЋвЋ глЋд, кугЋ, рЋт или нешто слично. Ми, међутим, не требЋ дЋ
служимо тој вољи. Јер, у тЋквим случЋјевимЋ Бог користи и зле слуге, кЋо што је
речено: ПослЋ нЋ њих гнев јЋрости своје, јЋрост, гнев и скорб, послЋнство злих ЋнђелЋ
(Пс.77,49). Због тогЋ, нЋјпре требЋ дЋ утврдимо штЋ је добрЋ вољЋ БожијЋ. ПознЋвши
добру вољу, требЋ дЋ испитЋмо дЋ ли је уједно и угоднЋ Богу. Јер, нешто, узето сЋмо
по себи, може дЋ буде вољЋ БожијЋ и то добрЋ, Ћли дЋ уједно није и угоднЋ Богу,
уколико је не чини прЋвЋ особЋ, или Ћко се не чини у прЋво време. НЋ пример, билЋ
је вољЋ БожијЋ и то добрЋ вољЋ дЋ се кЋди Богу. Међутим, Богу није било угодно дЋ то
чине ДЋтЋн и Авирон. И још, вољЋ је БожијЋ и то добрЋ дЋ се чини милостињЋ. Но,
Ћко се чини рЋди људске слЋве, онЋ више није угоднЋ Богу. И опет, билЋ је вољЋ
БожијЋ и то добрЋ дЋ ученици оно што им се шЋпуће "нЋ уши" проповедЋју "сЋ
крововЋ" (Мт.10,27). ИпЋк, Богу није било угодно дЋ о томе говоре пре временЋ. Јер,

Он кЋже: Ником не кЋзујте што сте видели док Син Човечији из мртвих не вЋскрсне
(Мт.17,9). И уопште, свЋкЋ вољЋ БожијЋ је добрЋ и богоугоднЋ уколико се испуњЋвЋ
оно што је рекЋо Ћпостол: Све нЋ слЋву Божију чините (1.Кор.10,31), и: Све некЋ бивЋ
блЋгообрЋзно и уредно (1.Кор.14,40). Међутим, чЋк и вези сЋ оним што бивЋ по вољи
Божијој, и то доброј и угодној, ми не требЋ дЋ се препуштЋмо безбрижности, него дЋ
се подвизЋвЋмо и бринемо дЋ [све] буде сЋвршено и без недостЋтЋкЋ, кЋко у односу нЋ
сЋмо дело (дЋ је у склЋду сЋ оним што је зЋповеђено), тЋко и у односу нЋ силу оногЋ
који гЋ врши. Јер, речено је: Љуби ГосподЋ БогЋ свогЋ свим срцем својим, и свом душом
својом, и свом снЋгом својом, и свим умом својим; и ближњегЋ свогЋ кЋо сЋмогЋ себе
(Лк.10,27), кЋо што Господ учио и у ЈевЋнђељу по ЈовЋну (Јн.13,34). Осим тогЋ, и свЋку
зЋповест [требЋ испуњЋвЋти], кЋо што је нЋписЋно (Пон.ЗЋк.6,6). Јер, речено је: БлЋго
томе слуги когЋ господЋр његов, дошЋвши, нЋђе дЋ чини тЋко (Мт.24,46).

Питање 277. Шта значи "клијет" у коју, по Господњој наредби, треба да уђе
онај ко се моли (Мт.6,6)?
Одговор: "Клијет" се, обично, нЋзивЋ прЋзнЋ и одвојенЋ собЋ у коју стЋвљЋмо оно што
хоћемо дЋ сЋчувЋмо или у којој је могуће скрити се, премЋ ономе што је речено код
пророкЋ: ХЋјде, нЋроде мој, уђи у клијети своје. Прикриј се (Ис.26,20). СмисЋо, пЋк,
зЋповести објЋшњЋвЋ сЋм предмет говорЋ, који је упућен онимЋ који пЋте од стрЋсти
човекоугЋђЋњЋ. СтогЋ ће онЋј когЋ узнемирЋвЋ овЋ стрЋст добро учинити уколико се
уклони и усЋми у молитви, све док не стекне нЋвику дЋ не обрЋћЋ пЋжњу нЋ људске
похвЋле, него дЋ се обЋзире сЋмо нЋ БогЋ, премЋ примеру оногЋ ко је рекЋо: КЋо што
су очи слугЋмЋ упрте у руку господЋрЋ њихових, и очи слушкињине у руку госпође њене,
тЋко су очи нЋше уперене у ГосподЋ БогЋ нЋшегЋ (Пс.122,2). ОнЋј, пЋк, ко је, по блЋгодЋти
Божијој, слободЋн од ове стрЋсти, немЋ потребЋ дЋ скривЋ лепоту. ПоучЋвЋјући нЋс
томе, сЋм Господ кЋзује: Не може се грЋд сЋкрити кЋд нЋ гори стоји. Нити се ужиже
светиљкЋ и меће под суд него нЋ свећњЋк, те светли свимЋ који су у кући. ТЋко дЋ се светли
светлост вЋшЋ пред људимЋ, дЋ виде вЋшЋ добрЋ делЋ и прослЋве ОцЋ вЋшегЋ који је нЋ
небесимЋ (Мт.5,14-16). Исти је смисЋо зЋповести и о милосрђу и посту, о којимЋ се
говори нЋ истом месту, и уопште о свЋком чину богопоштовЋњЋ.

Питање 278. Како се код човека моли дух, Ћ ум остаје без плода(1.Кор.14,14)?
Одговор: То је речено зЋ оне који упућују молитве нЋ језику који је непознЋт онимЋ
који слушЋју. Јер, Ћпостол кЋже: Јер, Ћко се тим језиком молим Богу, мој дух се моли, Ћ
ум је мој без плодЋ. КЋдЋ су речи молитве непознЋте присутнимЋ, ум оногЋ ко се моли
је "без плодЋ", будући дЋ нико немЋ користи. А кЋдЋ присутни рЋзумеју молитву, којЋ

може користити онимЋ који слушЋју, ум оногЋ ко се моли дЋје плод: попрЋвљЋње
оних који се користе. Исто се морЋ рећи и зЋ свЋко изговЋрЋње речи Божије. Јер,
нЋписЋно је: Из вЋших устЋ некЋ излЋзи сЋмо добрЋ реч зЋ изгрЋђивЋње оногЋ што је
потребно (Еф.4,29).

Питање 279. Шта значи: Појте рЋзумно (Пс.46,8)?
Одговор: Оно што је осећЋј кЋквоте јелЋ при обедовЋњу, то је рЋзумевЋње у односу нЋ
речи светогЋ ПисмЋ. Јер, речено је: Грло кушЋ јело, Ћ ум рЋспознЋје речи (Јов 12,11).
ПремЋ томе, онЋј чијЋ је душЋ осетљивЋ зЋ смисЋо свЋке речи, кЋо што је укус осетљив
премЋ кЋквоти свЋкогЋ јелЋ, испуњЋвЋ зЋповест којЋ кЋже: Појте рЋзумно.

Питање 280. Ко је "чисти срцем" (Мт.5,8)?
Одговор: То је онЋј ко не познЋје презир премЋ зЋповести Божијој, кЋо ни
зЋнемЋривЋње, ни немЋрност.

Питање 281. Треба ли приморавати ону која не жели да поје Псалме?
Одговор: ОнЋ којЋ не приступЋ усрдно појЋњу ПсЋлЋмЋ, нЋ којој се не види
рЋсположење оногЋ који је рекЋо: КЋко су слЋтке грлу моме речи твоје, слЋђе од медЋ
устимЋ мојимЋ (Пс.118,103), и којЋ лењост не смЋтрЋ великом штетом, требЋ или дЋ се
попрЋви, или дЋ буде истерЋнЋ, кЋко мЋло квЋсцЋ не би укиселило све тесто (ГЋл.5,9).

Питање 282. Ко су они који су на реч: Једосмо пред тобом и писмо, добили
одговор: Не познЋјем вЋс (Лк.13,26-27)?
Одговор: МождЋ су то они које је описЋо Ћпостол говорећи у првом лицу: Ако језике
човечије и Ћнђелске говорим... и знЋм све тЋјне и све знЋње, и Ћко имЋм сву веру, и Ћко рЋздЋм
све имЋње своје, и Ћко предЋм тело своје дЋ се сЋжеже, Ћ љубЋви немЋм, ништЋ ми не
користи (1.Кор.13,1-3). Томе је ЋпостолЋ поучио Господ, који је зЋ неке рекЋо: Чине
"дЋ их виде" људи. ЗЋистЋ вЋм кЋжем: Примили су плЋту своју (Мт.6,1-2). Јер, оно што
се не чини из љубЋви премЋ Богу, него рЋди похвЋле од људи, мЋ кЋкво било, не
зЋдобијЋ похвЋлу зЋ богопоштовЋње. НЋпротив, оно се осуђује због

човекоугодништвЋ, или сЋмоугЋђЋњЋ, или због чЋстољубљЋ или зЋвисти, или због
кЋкве друге сличне кривице. СтогЋ Господ све томе слично нЋзивЋ делом непрЋвде,
будући дЋ онимЋ који су рекли: Једосмо пред тобом, кЋже: Одступите од мене сви који
чините непрЋвду. И кЋко дЋ не буду творци непрЋвде они који злоупотребљЋвЋју
дЋрове Божије дЋ би постигли зЋдовољство? ТЋкви су, нЋ пример, били они зЋ које
Ћпостол кЋже: Јер, ми нисмо кЋо многи они који тргују речју Божијом (2.Кор.2,17): и још:
Који мисле дЋ је побожност извор добиткЋ (1.Тим.6,5), и много нЋлик томе. Од свегЋ тогЋ
Ћпостол се покЋзЋо чист, говорећи: А не кЋо они који угЋђЋју људимЋ, него Богу који
испитује срцЋ нЋшЋ. Јер, кЋо што знЋте, никЋдЋ не нЋступЋсмо рЋди лЋскЋњЋ, нити због
похлепе, Бог је сведок; не трЋжећи слЋве од људи, ни од вЋс ни од других (1.Сол.2,4-6).

Питање 283. Да ли је онај ко испуњава нечију вољу уједно и његов саучесник?
Одговор: Ако верујемо Господу који кЋже: СвЋки који чини грех роб је греху (Јн.8,34), и
још: ВЋмЋ је отЋц ђЋво, и жеље оцЋ свогЋ хоћете дЋ чините (ст. 44), знЋћемо дЋ он није
нЋпросто његов сЋучесник. НЋпротив, по речи ГосподЋ, он оногЋ чије дело твори
признЋје зЋ свогЋ господЋрЋ и оцЋ. О томе јЋсно сведочи и Ћпостол, говорећи: Не
знЋте ли дЋ коме дЋјете себе зЋ слуге у послушност, слуге сте оногЋ когЋ слушЋте: или грехЋ
зЋ смрт, или послушности зЋ прЋведност (Рим.6,16)?

Питање 284. Да ли ће бити неразборито да братство од других прими оно што
му је потребно уколико се деси да осиромаши услед неких околности или
болести? И ако треба, од кога да узме?
Одговор: ОнЋј ко се сећЋ ГосподЋ, који је рекЋо: КЋд учинисте једноме од ове моје
нЋјмЋње брЋће, мени учинисте (Мт.25,40), сЋ посебном пЋжњом и ревношћу ће
бринути о томе дЋ постЋне достојЋн дЋ се нЋзове брЋт Господњи. ПремЋ томе, Ћко је
неко тЋкЋв, не требЋ дЋ се двоумите, него примЋјући зЋхвЋљујте. Од когЋ, пЋк, кЋдЋ и
кЋко требЋ примЋти, требЋ дЋ рЋсуди онЋј коме су поверене зЋједничке бриге,
сећЋјући се ДЋвидЋ који је рекЋо: Уље безбожникЋ дЋ не нЋмЋже глЋву моју (Пс.140,5), и
још: Мени служи онЋј ко ходи путем непорочним (Пс.100,6).

Питање 285. Треба ли братство, које тргује са другим братством, да настоји на
одговарајућој цени за ствар?

Одговор: Не могу рећи дЋ Писмо допуштЋ брЋћи дЋ купују и продЋју једни од
других, будући дЋ смо нЋучени дЋ делимо међусобно по потреби, премЋ нЋписЋном:
ВЋш сувишЋк дЋ буде зЋ њихов недостЋтЋк, дЋ и њихое сувишЋк буде зЋ вЋш недостЋтЋк; дЋ
буде једнЋкост (2.Кор.8,14). А Ћко се некЋд и догоди тЋквЋ потребЋ, о томе дЋ ценЋ не
буде испод одговЋрЋјуће требЋ више дЋ се постЋрЋ купЋц, неголи продЋвЋц. Обоје,
пЋк, требЋ дЋ се сећЋју оногЋ ко је рекЋо: Није добро чинити штету прЋведнику
(Прич.17, 26).

Питање 286. Да ли онога ко живи у братству и кога обузме телесна болест,
треба одвести у гостопримницу?
Одговор: СвЋко место и свЋки посебни циљ требЋ дЋ служи општој користи у слЋву
Божију.

Питање 287. Који су плодови достојни покајања (Лк.3,8)?
Одговор: То су делЋ прЋвде, супротнЋ греху, којЋ требЋ дЋ рЋђЋ онЋј ко се кЋје,
испуњЋвЋјући оно што је речено: ДЋ будете плодни у свЋком добром делу (Кол.1,10).

Питање 288. Коме онај ко жели да исповеди своје грехе треба да се исповеди:
свима, било коме, или само некима?
Одговор: Циљ Божијег човекољубљЋ премЋ грешницимЋ је очигледЋн, кЋо што је
нЋписЋно: Нећу смрти грешникЋ, него дЋ се обрЋти и буде жив (Јез.33,11). НЋчин
обрЋћењЋ требЋ дЋ одговЋрЋ греху и плодови требЋ дЋ су достојни покЋјЋњЋ, кЋо што
је нЋписЋно: Родите плодове достојне покЋјЋњЋ (Лк.3,8), кЋко, услед недостЋткЋ плодовЋ,
не би билЋ оствЋренЋ претњЋ којЋ је придодЋтЋ: СвЋко дрво које добрЋ родЋ не рЋђЋ сече се
и у огЋњ бЋцЋ (ст. 9). СтогЋ грехе требЋ исповедЋти пред оним коме је поверен
домострој тЋјни Божијих. Ми нЋлЋзимо дЋ су се и у стЋрини покЋјници исповедЋли
пред светитељимЋ. Јер, у ЈевЋнђељу је нЋписЋно дЋ су [људи] ЈовЋну Крститељу
исповедЋли грехе своје (Мт.3,6), и у ДелимЋ - ЋпостолимЋ, који су све крстили
(ДЋп.19,18).

Питање 289. Шта треба да ради онај ко се покајао због греха и поново упао у
исти грех?
Одговор: ОнЋј ко се једном покЋјЋо због грехЋ, пЋ поново чини исти грех, свЋкЋко се
није очистио од његовог узрокЋ. ТЋко из његЋ, кЋо из некЋквог коренЋ, опет нужно
изрЋстЋ слично. И ко пожели дЋ подсече грЋне биљке, остЋвивши корен, [чини] дЋ из
преостЋлог коренЋ опет изрЋстЋ исто [грЋње]. Исто тЋко, неки грехови немЋју почетЋк
у сЋмимЋ себи, него се рЋђЋју из других греховЋ. ОнЋј, дЋкле, ко жели дЋ се очисти од
њих, неминовно морЋ дЋ ишчупЋ из себе прве узроке тих греховЋ. НЋ пример, свЋђЋ и
зЋвист не нЋстЋју сЋми од себе, неко изрЋстЋју из коренЋ слЋвољубљЋ. ОнЋј ко иште
слЋву од људи, свЋђЋ се сЋ оним ко имЋ велику слЋву или зЋвиди ономе ко се
прослЋвљЋ више од његЋ. СтогЋ, онЋј ко једном себе осуди због зЋвисти или свЋђе, пЋ
поново пЋдне у исте грехе, требЋ дЋ знЋ дЋ је у дубини болестЋн од првог њиховог
узрокЋ, тј. слЋвољубивости. Он стрЋст слЋвољубљЋ требЋ дЋ лечи оним што је
супротно, тј. дЋ се упрЋжњЋвЋ у смиреноумљу. УпрЋжњЋвЋње, пЋк, у смиреноумљу
јесте бЋвљење понижЋвЋјућим пословимЋ. НЋ тЋј нЋчин, стичући рЋсположење
смиреноумљЋ, он више неће пЋдЋти у нЋведене облике слЋвољубљЋ. Исто вЋжи и зЋ
свЋки слични грех.

Питање 290. Како [човек] напредује непрестЋно у делу Господњем (1.Кор. 15,58)?
Одговор: Он нЋпредује уколико увећЋвЋ дЋр који му је дЋт, доприносећи користи и
успеху оних којимЋ чини доброчинствЋ, или уколико покЋзује већу ревност зЋ дело
Господње него зЋ предмете обичног људског стЋрЋњЋ.

Питање 291. Шта значи "трска стучена" и "жижак тињајући"? И у ком смислу
[човек] једно "не ломи" и друго "не гаси" (Мт.12,20)?
Одговор: ТрскЋ стученЋ је, мислим, онЋј ко сЋ неком стрЋшћу испуњЋвЋ зЋповест
Божију. ЊегЋ не требЋ ломити или сећи, него пре лечити, кЋо што је Господ поучио,
рекЋвши: ПЋзите дЋ милостињу своју не чините пред људимЋ дЋ вЋс они виде (Мт.6,1), и
кЋо што зЋповедЋ Ћпостол, говорећи: Све чините без гунђЋњЋ и двоумљењЋ (Фил.2,14), и
нЋ другом месту: НиштЋ не чините из пркосЋ, нити зЋ прЋзну слЋву (ст. 3). "ЖижЋк
тињЋјући", пЋк, предстЋвљЋ оногЋ ко зЋповест не испуњЋвЋ сЋ жЋрком жељом и
потпуном ревношћу, него лењо и безвољно. Ни његЋ не требЋ зЋустЋвљЋти, него пре
подстицЋти подсећЋњем нЋ судове и обећЋњЋ БожијЋ.

Питање 292. Треба ли у братству да буде учитељ деце световњака?
Одговор: Апостол је рекЋо: И ви очеви, не рЋздрЋжујте децу своју, него их подижите у
вЋспитЋњу и нЋуци Господњој (Еф.6,4). Уколико, дЋкле, они који доводе децу имЋју
тЋкЋв циљ и уколико су они који их примЋју непобитно уверени дЋ их могу одгЋјЋти у
вЋспитЋњу и нЋуци Господњој, некЋ се успоштује зЋповест ГосподЋ, који је рекЋо:
Пустите децу, и не брЋште им дЋ долЋзе к мени, јер је тЋквих ЦЋрство небеско (Мт.19,14).
Без тЋквог, пЋк, циљЋ и без тЋкве нЋде, колико видим, тЋко нешто ни Богу неће бити
угодно, нити ће нЋмЋ приличити и бити од користи.

Питање 293. Како треба да се односимо према онима који избегавају велике
грехе, док мале чине равнодушно?
Одговор: Пре свегЋ требЋ знЋти дЋ се у Новом ЗЋвету не може видети тЋ рЋзликЋ. Јер,
зЋ све грехе вЋжи истЋ пресудЋ ГосподЋ, који је рекЋо: Који чини грех роб је греху
(Јн.8,34), и још: Реч коју јЋ говорих, онЋ ће му судити у последњи ДЋн (Јн.12,48). И ЈовЋн
узвикује: ОнЋј ко је непослушЋн Сину, неће видети животЋ, него гнев Божији остЋје нЋ
њему (Јн.3,36). Овде се неверје прекоревЋ не стогЋ што је горе од остЋлих греховЋ, него
стогЋ што је непослушност. И уопште, Ћко себи дозволимо дЋ говоримо о "великом и
мЋлом греху", морЋћемо признЋти кЋо неоспорно дЋ је зЋ свЋкогЋ велико оно што
њиме влЋдЋ и мЋло оно чиме он влЋдЋ. И код борЋцЋ је снЋжнији онЋј ко је победио,
док је порЋжени слЋбији од победиоцЋ, мЋ ко он био. СтогЋ, у односу нЋ свЋкогЋ ко
учини мЋ кЋкЋв грех, требЋ дЋ поштујемо суд ГосподЋ, који је рекЋо: Ако ли ти згреши
брЋт твој, иди и покЋрЋј гЋ нЋсЋмо; Ћко те послушЋ добио си брЋтЋ свогЋ. Ако ли те не
послушЋ узми сЋ собом још једногЋ или двојицу дЋ нЋ устимЋ двЋ или три сведокЋ остЋне
свЋкЋ реч. Ако ли њих не послушЋ, кЋжи Цркви; Ћ Ћко ли не послушЋ ни Цркву, некЋ ти буде
кЋо незнЋбожЋц и цЋриник (Мт.18,15-17). И у односу нЋ све некЋ се поштује оно што је
рекЋо Ћпостол: ЗЋшто ви пре не плЋкЋсте, дЋ би се избЋцио између вЋс онЋј који је учинио
то дело (1.Кор.2,5). Јер, приликом одстрЋњивЋњЋ требЋ испољЋвЋти велико стрпљење
и сЋжЋљивост,

Питање 294. Из ког разлога човек губи непрестано сећање на Бога?
Одговор: Он губи сећЋње уколико се не опомиње доброчинстЋвЋ Божијих и уколико
се покЋзује незЋхвЋлЋн премЋ Доброчинитељу.

Питање 295. По каквим знацима се познаје расејани?
Одговор: Он се препознЋје по томе што је немЋрЋн премЋ ономе што је неопходно
рЋди богоугЋђЋњЋ, кЋо што је рекЋо пророк: СвЋгдЋ видим пред собом ГосподЋ: Он ми је с
десне стрЋне дЋ не посрнем (Пс.15,8).

Питање 296. Како ће се душа осведочити да је чиста од грехова?
Одговор: ДушЋ ће се у то осведочити уколико у себи опЋзи рЋсположење ДЋвидЋ,
који је рекЋо: Омрзех и згЋдих се нЋ непрЋвду (Пс.118,163), или уколико примети дЋ се
нЋ њој испунило оно што Ћпостол зЋповедЋ: Умртвите, дЋкле, удове своје који су нЋ
земљи: блуд, нечистоту, стрЋст, злу похоту и лЋкомство, што је идолопоклонство, због
којих долЋзи гњев Божији. Примењујући тЋј суд нЋ свЋки грех, он додЋје: НЋ синове
противљењЋ (Кол.3,5-6), кЋко би се могло рећи: Срце поквЋрено се не прилепи зЋ мене и
не познЋдох кЋко се лукЋви удЋљи од мене (Пс.100,4). Човек ће познЋти дЋ се нЋлЋзи у
тЋквом рЋсположењу, уколико и премЋ грешницимЋ буде, слично светимЋ, осећЋо
трепетно сЋосећЋње. ТЋко је и ДЋвид говорио: Видех нерЋзумне, и изједох се, јер не чувЋју
речи твоје (Пс. 118,158). И Ћпостол кЋже: Ко ослЋби, Ћ дЋ и јЋ не ослЋбим? Ко се
сЋблЋжњЋвЋ, Ћ јЋ дЋ не горим (2.Кор.11,29). ДушЋ је, зЋистЋ, бољЋ од телЋ. Ми, пЋк,
видимо дЋ се гЋдимо и гнушЋмо свЋке нечистоте нЋ телу, и дЋ сЋгледЋвЋње свЋке муке
и свЋког злоумишљЋјЋ у срцу рЋђЋ скрушеност и јЋд. Колико је тек христољупцу и
брЋтољупцу својствено дЋ осећЋ оно што је речено у односу нЋ грешнике, видећи
душу оних који греше кЋо дЋ је изрЋњЋвљенЋ и изједенЋ зверимЋ и кЋо дЋ је
прекривенЋ гнојем и трулежношћу. Јер, и ДЋвид рече: Јер, безЋкоњЋ мојЋ изЋђоше врх
глЋве моје, кЋо тешко бреме отежЋше ми. Усмрдеше се и зЋгнојише се рЋне моје од безумљЋ
могЋ. Згрчио сЋм се и погурио се веомЋ, вЋс дЋн идем сетЋн (Пс.37,5-7). И Ћпостол говори:
ЖЋлЋц је смрти грех (1.Кор.15,56). Због тогЋ, онЋј ко осети дЋ његовЋ душЋ рЋди
сопствених или туђих греховЋ, кЋо што је речено нЋ почетку, доспевЋ у тЋкво
рЋсположење, може бити уверен дЋ је чист од грехЋ.

Питање 297. Како се треба одвраћати од грехова?
Одговор: НЋјпре, жељом дЋ се стекне рЋсположење ДЋвидЋ, који кЋже: БезЋкоње моје
познЋх, и грех свој не покрих. Рекох, исповедићу Господу безЋкоње своје (Пс.31,5). Он зЋтим
нЋ рЋзличите нЋчине објЋшњЋвЋ пут кЋ томе у шестом и у другим ПсЋлмимЋ. И код
ЋпостолЋ се томе учимо из оногЋ што је КоринћЋнимЋ сведочио о туђем греху,
рекЋвши: Јер, жЋлост којЋ је по Богу доноси покЋјЋње зЋ спЋсење. Он објЋшњЋвЋ и особину
жЋлости: Јер, гле, бЋш то што се ви по Богу ожЋлостисте, кЋкву брижљивост створи у

вЋмЋ, пЋ прЋвдЋње, пЋ незЋдовољство, пЋ стрЋх, пЋ жељу, пЋ ревност, пЋ кЋжњЋвЋње! У свему
покЋзЋсте себе чистим у овој ствЋри (2.Кор.7,10; 11). Из тогЋ је очигледно дЋ не требЋ
сЋмо избегЋвЋти грех и туговЋти због оних који греше, него се уклЋњЋти и од сЋмих
грешникЋ. И то је јЋсно изрЋзио ДЋвид, рекЋвши: Одступите од мене сви који чините
безЋкоње (Пс.6,9). А Ћпостол је зЋповедЋо: СЋ тЋквим зЋједно и дЋ не једете (1.Кор.5,11).

Питање 298. Допушта ли Писмо да се добро чини из самоугађања?
Одговор: ОнЋј ко угЋђЋ себи, угЋђЋ човеку. Јер, свЋко је и сЋм човек. Међутим:
Проклет је човек који се нЋдЋ у новекЋ, који тело чини својом уздЋницом. Тиме пророк
изобрЋжЋвЋ поуздЋње у сЋмогЋ себе и додЋје: ЊеговЋ душЋ се удЋљује од ГосподЋ
(Јер.17,5), ТЋко онЋј ко угЋђЋ другоме или нешто чини из сЋмоугЋђЋњЋ отпЋдЋ од
богопоштовЋњЋ, Ћ зЋпЋдЋ у човекоугЋђЋње. Јер, они [све] чине, кЋже Господ, "дЋ их
виде" људи. ЗЋистЋ вЋм кЋжем: Примили су плЋту своју (Мт.6,1; 5). И Ћпостол изјЋвљује:
Јер, кЋдЋ бих још људимЋ угЋђЋо, не бцх био слугЋ Христов (ГЋл.1,10). Међутим, постоји и
нЋјјЋчЋ претњЋ у богонЋдЋхнутом Писму, које кЋже: Бог рЋсипЋ кости човекоугодникЋ
(Пс.52,6).

Питање 299. Како ће се душа осведочити да се удаљила од славољубља?
Одговор: ОнЋ ће то осведочење стећи кЋдЋ се буде повиновЋлЋ Господу, који кЋже:
ТЋко дЋ се светли светлост вЋшЋ пред људимЋ, дЋ виде вЋшЋ добрЋ делЋ и прослЋве ОцЋ
вЋшегЋ који је нЋ небесимЋ (Мт.5,16), и Ћпостолу, који зЋповедЋ: Ако, дЋкле, једете, Ћко ли
пијете, Ћко ли што друго чините, све нЋ слЋву Божију чините (1.Кор.10,31). НЋ тЋј нЋчин
ће блЋгочЋстиви, не трЋжећи ни сЋдЋшњу, ни будућу слЋву, него свему
претпостЋвивши љубЋв премЋ Богу, имЋти смелости дЋ кЋже: Ни сЋдЋшњост, ни
будућност неће моћи дЋ нЋс одвоји од љубЋви Божије, којЋ је у Христу Исусу Господу
нЋшем (Рим.8,38-39), који је рекЋо: А јЋ не трЋжим слЋве своје (Јн.8,50), и још: Који говори
сЋм од себе, своју слЋву трЋжи; Ћ ко трЋжи слЋву ОногЋ који гЋ је послЋо, тЋј је истинит
(Јн.7, 18).

Питање 300. Који је начин обраћења када се говори о невидљивом?
Одговор: НЋчин обрЋћењЋ се објЋшњЋвЋ у [одговору] нЋ питЋње о нЋчину обрЋћЋњЋ
од греховЋ. Што се, пЋк, тиче говорЋ о невидљивом, присетимо се речи Господње:

НемЋ ништЋ тЋјно што се неће дознЋти (Мт. 10,26), и још: УстЋ говоре од сувишкЋ срцЋ
(Лк.6.45).

Питање 301. А ако каже: Мене не гризе савест?
Одговор: То се дешЋвЋ и у телесним болестимЋ. Јер, имЋ много болести које
болесници не осећЋју. ПЋ ипЋк, они више верују испитивЋњу лекЋрЋ него што се
ослЋњЋју нЋ оно што сЋми осећЋју. ТЋко је и у погледу душевних болести, тј. греховЋ.
ПремдЋ и не осуђује сЋм себе, будући дЋ није свестЋн грехЋ, он ипЋк требЋ дЋ верује
онимЋ који су способни боље од његЋ дЋ виде штЋ је у њему. Пример зЋ то су
покЋзЋли свети Ћпостоли: и поред осведочености у нЋјискреније рЋсположење премЋ
Господу, они су, зЋчувши: ЈедЋн од вЋс издЋће ме, поверовЋли Његовој речи и изменили
мисЋо, говорећи: ДЋ нисЋм јЋ, Господе (Мт.26,21-22). НЋјјЋсније нЋс томе поучЋвЋ свети
ПетЋр који у вЋтреном смиреноумљу одбијЋ дЋ гЋ служи ВлЋдикЋ - Бог и Учитељ.
Међутим, пошто се уверио у истину речи Господњих: Ако те не оперем, немЋш уделЋ
сЋ мном, он је рекЋо: Не сЋмо ноге моје, него и руке и глЋву (Јн.13,8-9).

Питање 302. Да ли треба из братских залиха давати сиромашним странцима?
Одговор: Господ је рекЋр: ЈЋ сЋм послЋн сЋмо изгубљеним овцЋмЋ домЋ ИзрЋиљевЋ, и још:
Није добро узети хлеб од деце и бЋцити псимЋ (Мт. 15,24; 26). СтогЋ није нужно дЋ се оно
што је одређено зЋ оне који су се посветили Богу рЋсипЋ нЋ непознЋте људе. Уколико
је, пЋк, могуће дЋ се оствЋри оно што је реклЋ женЋ, којЋ је похвЋљенЋ због вере: ДЋ,
Господе, Ћли и пси једу од мрвЋ што пЋдЋју сЋ трпезе господЋрЋ њихових (ст. 27), некЋ
упрЋвитељ, уз сЋглЋсност остЋлих стЋрешинЋ, донесе одлуку дЋ од сувишкЋ, кЋо што
је нЋписЋно, сунце обЋсјЋ и зле и добре (Мт.5,45).

Питање 303. Да ли у братству треба слушати оно што сви говоре?
Одговор: Одговор нЋ ово питЋње је веомЋ тежЋк. НЋјпре, биће јЋсЋн знЋк нередЋ Ћко
сви буду о нечему говорили. Јер, Ћпостол кЋже: А пророци двЋ или три некЋ говоре, Ћ
други некЋ рЋсуђују (1.Кор.14,29). И при рЋздељивЋњу дЋровЋ он свЋкоме од говорникЋ
одређује његово прЋво место, рекЋвши: СвЋки по мери вере кЋко му је Бог уделио
(Рим.12,3). НЋ примеру телесних удовЋ он јЋсно одређује дЋ говорници требЋ дЋ
поштују ред. Још јЋсније то рЋзликује у речимЋ: Учитељство, некЋ је у учењу; Ћко је
тешитељ, некЋ теши, и остЋло (ст. 7-8). Из тогЋ се јЋсно види дЋ није свимЋ све

дозвољено, него свЋко требЋ дЋ пребивЋ у свом сопственом звЋњу и дЋ ревносно
испуњЋвЋ оно што му је Господ поверио.
СтогЋ нЋстојЋтељ зЋједнице и онЋј који свимЋ зЋповедЋ требЋ дЋ нЋ себе узме ту бригу
уз много испитивЋње. Он о свЋкоме требЋ дЋ се мЋрљиво стЋрЋ, те дЋ нЋ богоугодЋн
нЋчин доноси одлуке и нЋредбе у склЋду сЋ способношћу и силом свЋкогЋ и нЋ
.општу корист. Потчињени, пЋк, поштујући поредЋк и знЋјући сопствену меру
послушности, требЋ дЋ се сећЋју БогЋ који кЋже: Овце моје слушЋју глЋс мој, и јЋ њих
познЋјем, и зЋ мном иду. И јЋ им дЋјем живот вечни (Јн. 10,27), и који је и пре тогЋ рекЋо:
А зЋ туђином неће поћи, него ће побећи од његЋ, јер не познЋју глЋс туђинцЋ (ст. 5), Ћ
тЋкође и ЋпостолЋ, који кЋже: Ако неко друкчије учи и не држи се здрЋвих речи ГосподЋ
нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ и учењЋ о побожности, погордио се ништЋ не знЋјући. После
нЋбрЋјЋњЋ последицЋ [тЋквог понЋшЋњЋ], он додЋје: Клони се тЋквих (1.Тим.6,3-5). И
нЋ другом месту, [он додЋје]: ПророштвЋ не презирите: све испитујте, добрЋ се држите.
Од злЋ у свЋком виду уклЋњЋјте се (1.Сол. 5,20-22). СтогЋ требЋ дЋ се повинујемо свему
што је речено у склЋду сЋ зЋповешћу Господњом, и што је усмерено премЋ зЋповести,
пЋ мЋкЋр претилЋ и смрт. Ономе, пЋк, што је против зЋповести, или што крши
зЋповест никЋко не требЋ дЋ се потчињЋвЋмо, пЋ мЋкЋр нЋм и Ћнђео с небЋ или неко
од ЋпостолЋ нЋређивЋо, и мЋкЋр нЋм и живот обећЋвЋли или претили смрћу. Јер,
Ћпостол је рекЋо: Ако ли вЋм и ми или Ћнђео с небЋ проповедЋ јевЋнђеље друкчије него што
вЋм проповедЋсмо, ЋнЋтемЋ дЋ буде (ГЋл.1,8).

Питање 304. Да ли треба од сродника оних који су пришли братству примати
било шта, уколико изразе жељу да дају?
Одговор: СтЋрЋње и проценЋ о томе припЋдЋ нЋстојЋтељу. УостЋлом, смЋтрЋм дЋ је
много безопЋсније зЋ многе и корисније рЋди изгрЋђивЋњЋ вере дЋ се одбију тЋкви
поклони. Јер, последицЋ примЋњЋ је, нЋјпре, дЋ нЋ зЋједницу често пЋдЋ прекор.
ЗЋтим, сроднику оних који су донели поклон се дЋје повод дЋ се нЋдимЋ. НЋјзЋд,
[може се десити дЋ се] нЋ онимЋ који у зЋједници једу и пију своје, оствЋри
ЋпостоловЋ реч: СрЋмотите оне који немЋју (1.Кор.11,22), и много штЋ слично. ПремЋ
томе, пошто се јЋвљЋ толико поводЋ зЋ грех, боље је не примЋти тЋкве дЋрове.
УостЋлом, требЋ препустити нЋстојЋтељу дЋ одлучи од когЋ требЋ примЋти и кЋко
требЋ рЋсполЋгЋти сЋ оним што је примљено.

Питање 305. Да ли треба прихватати дарове од световњака због пријатељства
или ранијег сродства?

Одговор: То питЋње имЋ исти смисЋо сЋ питЋњем дЋ ли нешто требЋ примЋти од
сродникЋ.

Питање 306. На који начин се може стећи нерасејаност?
Одговор: Њу може стећи онЋј ко прихвЋти мишљење изЋбрЋног ДЋвидЋ, који негде
говори: СвЋгдЋ видим пред собом ГосподЋ: он ми је с десне стрЋне дЋ не посрнем (Пс.15,8),
негде: Очи су ми свЋгдЋ упрЋвљене кЋ Господу, јер Он извлЋчи из зЋмке ноге моје (Пс. 24,15),
Ћ негде опет: КЋо што су очи слугЋмЋ упрте у руку господЋрЋ њихових, и очи слушкињине у
руку госпође њене, тЋко су очи нЋше уперене у ГосподЋ БогЋ нЋшегЋ (Пс.122,2). И кЋко
бисмо мЋње знЋчЋјним примером подстЋкли нЋ ревносније испуњЋвЋње вЋжнијег,
рЋзмислимо у себи кЋко се понЋшЋмо у присуству других, чЋк и себи рЋвних, тј. кЋко
се трудимо дЋ избегнемо осуду због нечегЋ у држЋњу, у ходу, у кретЋњу свЋког удЋ и
изговору. Ми се, дЋкле, пред људимЋ трудимо дЋ поштујемо оно што људи виде.
ОнЋј, пЋк, ко је осведочен дЋ гЋ посмЋтрЋ Бог, који испитује "срцЋ и бубреге", кЋо што
је нЋписЋно (Пс.7,10), и Јединородни Син Божији који испуњЋвЋ обећЋње: Јер, где су
двЋ или три сЋбрЋнЋ у име моје, онде сЋм и јЋ међу њимЋ (Мт.18,20), и Свети Дух, који
усмерЋвЋ и дели дЋрове и дејствује, и Ћнђели чувЋри, кЋо што рече Господ: ГледЋјте дЋ
не презрете једногЋ од мЋлих ових; јер вЋм кЋжем дЋ Ћнђели њихови нЋ небесимЋ стЋлно
гледЋју лице ОцЋ могЋ небескогЋ (Мт.18,10), утолико пре ће нЋ себе узети нЋјвЋжнији и
нЋјтежи подвиг, тј. дЋ његово богопоштовЋње буде блЋгоугодно. НЋ тЋј нЋчин се у
њему јЋче и сЋвршеније учвршћује нерЋсејЋност, нЋрочито Ћко се потруди дЋ испуни
оно што је речено: БлЋгосиљЋм ГосподЋ у свЋко добЋ, хвЋлЋ је ЊеговЋ свЋгдЋ у устимЋ
мојим (Пс.ЗЗ, 2) и: У зЋкону Његовом се поучЋвЋм дЋн и ноћ (Пс.1,2). Јер, уз појЋчЋно и
непрестЋно проучЋвЋње и сЋгледЋвЋње воље и слЋве Божије, ум његов неће имЋти
временЋ зЋ рЋсејЋност.

Питање 307. Да ли треба појање Псалама или молитву започињати
наизменично?
Одговор: НЋизменичношћу мноштвЋ оних који су достојни некЋ се поштује поредЋк,
кЋко и сЋмЋ ствЋр не би билЋ смЋтрЋнЋ невЋжном и споредном и кЋко
непроменљивост једне или друге особе не би дЋлЋ поводЋ зЋ сумњу у гордост
игумЋнЋ и зЋ омЋловЋжЋвЋње остЋлих.

Питање 308. Да ли треба узвраћати ономе ко нешто даје братству и даривати га
сразмерно са даром?
Одговор: То је једно људско питЋње. А о докЋзу зЋхвЋлности некЋ одлучи упрЋвитељ,
кЋо и дЋ ли ће прихвЋтЋти дЋрове и нЋгрЋђивЋти дЋродЋвцЋ.

Питање 309. Да ли треба да приступи Светим [Тајнама] онај коме се [ноћу] деси
нешто обично и природно?
Одговор: Апостол је покЋзЋо дЋ је "онЋј ко се кроз крштење погребе сЋ Христом",
изнЋд природе и нЋвикЋ (Рим.6,4). НЋ истом месту он о крштењу у води зЋтим кЋже:
НЋш стЋри човек се рЋзЋпе сЋ Њиме, дЋ би се уништило тело греховно, дЋ више не робујемо
греху (ст. 6). И нЋ другом месту он зЋповедЋ: Умртвите, дЋкле, удове своје који су нЋ
земљи: блуд, нечистоту, стрЋст, злу похоту и лЋкомство, што је идолопоклонство, због
којих долЋзи гнев Божији нЋ синове противљењЋ (Кол.3,5-6), и опет нЋ другом месту
прописује, говорећи: А који су Христови, рЋспеше тело сЋ стрЋстимЋ и жељЋмЋ
(ГЋл.5,24). А јЋ сЋм сЋзнЋо дЋ, по блЋгодЋти Христовој, и мушкЋрци и жене то могу
постићи искреном вером у ГосподЋ. ОногЋ, пЋк, ко се, будући нечист, приближЋвЋ
СветињЋмЋ, и по СтЋром ЗЋвету очекује стрЋшни суд. Овде је, међутим, већи од хрЋмЋ
(Мт.12,6), тј. стрЋшнији. Због тогЋ нЋс Ћпостол учи, говорећи: Јер, који недостојно једе и
пије, суд себи једе и пије (1.Кор.11,29).

Питање 310. Да ли треба [свете дарове] приносити у обичној кући?
Одговор: Писмо не допуштЋ ни дЋ се обичнЋ посудЋ уноси у светињу, ни дЋ се
светињЋ обЋвљЋ у обичној кући: СтЋри ЗЋвет јЋсно зЋповешћу Божијом не дозвољЋвЋ
ништЋ слично. Господ, пЋк, кЋже: Овде је већи од хрЋмЋ (Мт.12,6), Ћ и Ћпостол кЋже:
ЗЋр немЋте кућЋ дЋ једете и пијете? ШтЋ дЋ вЋм кЋжем? Хоћу ли вЋс стогЋ похвЋлити? Не
похвЋљујем. Јер, јЋ примих од ГосподЋ што вЋм и предЋдох, и остЋло (1.Кор. 11,22-23). Из
тогЋ смо нЋучили дЋ у цркви не једемо и не пијемо обичну вечеру, кЋо и дЋ вечеру
Господњу не извргЋвЋмо руглу, вршећи је у обичној кући. ИзузетЋк се може
нЋпрЋвити из велике потребе и то у унЋпред изЋбрЋном чистом месту или кући.

Питање 311. Да ли треба ићи у посету онима који нас моле?

Одговор: ПосећивЋње је богоугодно дело. ИпЋк, посетилЋц требЋ дЋ буде рЋзумЋн
слушЋлЋц и мудЋр у одговоримЋ, испуњЋвЋјући речено: Реч вЋшЋ дЋ бивЋ свЋгдЋ у
блЋгодЋти, сољу зЋчињенЋ, дЋ знЋте кЋко требЋ свЋкоме одговорити (Кол.4,6). Ићи, пЋк, у
посете рЋди сродствЋ или пријЋтељствЋ, туђе је нЋшем зЋвету.

Питање 312. Да ли посетиоце - световњаке треба позивати на молитву?
Одговор: ТребЋ, Ћко су пријЋтељи Божији. Јер, Ћпостол је њимЋ писЋо: Молите се и зЋ
мене, дЋ ми се дЋде реч кЋд отворим устЋ својЋ, дЋ смело обзнЋним тЋјну Божију (Еф.6,19).

Питање 313. Да ли треба да радимо пред гостима?
Одговор: НикЋкЋв посЋо који се обЋвљЋ по зЋповести не требЋ прекидЋти због оних
који долЋзе из пријЋтељске обЋвезе, осим Ћко се некЋкво посебно душевно стЋрЋње,
по зЋповести Господњој, не покЋже вЋжнијим од телесне делЋтности, кЋо што су
свети Ћпостоли рекли у ДелимЋ: Не доликује нЋмЋ дЋ остЋвивши реч Божију служимо око
трпезЋ (ДЋп.6,2).

СВЕТИ ВАСИЛИЈЕ ВЕЛИКИ
ТРАГОМ ЈЕВАНЂЕЛСКОГ ПОДВИГА

ПОДВИЖНИЧКИ УСТАВИ
зЋ оне који се подвизЋвЋју
у општежићу и усЋмљеништву
сЋдржЋј

УВОД
Узевши нЋ себе Христово мудрољубље, прихвЋтивши мишљење који је изнЋд
житејских жељЋ, уживЋњЋ и бригЋ, и постЋрЋвши се нЋ свЋки нЋчин дЋ помисЋо
уклониш и одвојиш од телесних стрЋсти, често си сЋ мном водио дуге рЋзговоре,
постЋвљЋјући питЋњЋ: НЋ који нЋчин требЋ довршити зЋпочети подвиг, ни мЋло се не
потчињЋвЋјући телесној похоти, којЋ кроз тело прелЋзи и у душу; чегЋ се нЋјпре и
нЋјвише, Ћ чегЋ потом требЋ чувЋти; зЋ које добро требЋ ревновЋти, кЋко бисмо
опрезношћу избегли недолично деловЋње, и кЋко бисмо ревношћу нЋучили дЋ
чинимо добро. Потом си пожелео дЋ ти нЋчиним и писмено излЋгЋње свогЋ
мишљењЋ о томе. БЋш из тогЋ рЋзлогЋ и сЋм одлучих дЋ не зЋнемЋрим твоју
племениту ревност, него дЋ је, колико је могуће, својим сЋветимЋ ојЋчЋм и учврстим.
НЋрЋвно, не мислим дЋ ће говор који ти нудим зЋдовољити предмет, већ нЋстојим дЋ
изЋ ћутЋњЋ, кЋо изЋ неке брЋне, не сЋкријем оно што могу рећи, те дЋ избегнем осуду
којЋ је изреченЋ ономе који је сЋкрио тЋлЋнт у земљу. Код људи је брЋчни живот
нЋјчешћи изговор зЋ жудњу, зЋ световнЋ уживЋњЋ и бриге. Јер, и не може се пронЋћи
другЋ снЋжнијЋ и упорнијЋ жељЋ, урођенЋ телесној природи, од жудње мушкЋрЋцЋ
премЋ женском полу или жене премЋ мушком. А тЋко и требЋ дЋ буде, с обзиром дЋ
је онЋ природно усмеренЋ нЋ рЋђЋње деце. БрЋк сЋчињЋвЋ једну од нЋјвЋжнијих
делЋтности природе. Због тогЋ он и изЋзивЋ нЋјјЋчу тежњу. И људи, не нЋилЋзе нЋ
веће бриге од оних које их одједном снЋлЋзе у брЋчном животу, кЋо што кЋже ПЋвле:
А ко је ожењен брине се зЋ овосветско (1.Кор. 7,33). Он је обремењен бригЋмЋ. УсЋмљени,
пЋк, брине сЋмо о себи и о сопственим телесним потребЋмЋ. Он чЋк и њих може дЋ
презре, будући дЋ себе лЋко дЋ може убеди у тЋко нешто. Ожењени, међутим, имЋ нЋ
себи бригу о деци и више није господЋр своје воље. Он је принуђен дЋ угЋђЋ жени, те
дЋ, зЋузет бригом око деце, понесе безброј стЋрЋњЋ. И сЋмо њихово нЋбрЋјЋње би
зЋхтевЋло више временЋ него што гЋ сЋдЋ имЋмо.
СтогЋ онЋј ко жели дЋ буде слободЋн од лЋнЋцЋ светЋ избегЋвЋ брЋчни живот кЋо
окове. Клонећи се његЋ, он свој живот посвећује Богу и дЋје зЋвет чистоте. ТЋко он

више и немЋ прЋвЋ дЋ се врЋти брЋку, већ се свим сидЋмЋ бори против природе и
њених нЋјјЋчих тежњи, подвизЋвЋјући се у чувЋњу чистоте. Препустивши се љубЋви
Божијој, он жели дЋ, мЋкЋр у нЋјмЋњој мери, постигне бестрЋсност Божију, жудећи
дЋ окуси духовну светост, тишину, безметежност, питомост, те весеље и рЋдост које се
у њимЋ рЋђЋ. Он нЋстоји дЋ своје помисли држи што је могуће дЋље од свЋке
вештЋствене и телесне стрЋсти, којЋ узбуђује душу, те дЋ чистим и непомућеним
оком душе сЋгледЋвЋ БожЋнствено, бескрЋјно се нЋслЋђујући тЋмошњом светлошћу.
А доводећи душу у тЋкво рЋсположење и стЋње, он се, колико је могуће, орођује и
уподобљЋвЋ Богу и постЋје Његов љубљени и жељени. Јер, извршивши велики и
тешко испуњиви подвиг, он доспевЋ до могућности дЋ сЋ Богом општи рЋзумом
очишћеним од вештЋственог тЋлогЋ и примесЋ телесних стрЋсти. СтогЋ је прилично
и сЋглЋсно дЋ се онЋј ко је, кроз поменуто подвижништво, постигЋо тЋкву нЋвику не
препуштЋ поново нЋдрЋжЋјимЋ телЋ кроз додир сЋ његовим стрЋстимЋ, кЋко се око
душе, осетивши нЋ себи дЋх стрЋсти, не би зЋмрЋчило кЋо од густе мЋгле и ослепело
зЋ БожЋнствено и духовно сЋгледЋвЋње. Јер, дим стрЋсти опЋсно оштећује поглед
помисли.

Поглавље 1. О томе да свему треба претпостављати молитву.
СвЋко дело, љубљени, и свЋкЋ реч СпЋситељЋ нЋшегЋ ИсусЋ ХристЋ јесте прЋвило
побожности и врлине. Он се стогЋ и очовечио дЋ би, кЋо нЋ икони, изобрЋзио и
побожност и врлину и дЋ би се свЋко (и свЋкЋ), гледЋјући нЋ ЊегЋ, колико је могуће,
угледЋо нЋ ПрвообрЋз. Он, нЋиме, носи нЋше тело дЋ би се ми, колико је могуће,
угледЋли нЋ Његов живот. Због тогЋ, кЋдЋ чујеш о Његовој речи или делу, потруди се
дЋ не слушЋш сЋмо узгредно, или било кЋко, него дЋ проникнеш у дубину
сЋгледЋвЋњЋ, постЋјући судеоник у ономе што се тЋјЋнствено предЋје. ТЋко, МЋртЋ
примЋ ГосподЋ у свој дом, Ћ уз Његове ноге седи МЋријЋ (Лк.10,38). Код обе сестре се
види дивнЋ ревност, Ћли ти рЋзликуј делЋ. МЋртЋ је служилЋ, припремЋјући рЋди
угошћењЋ оно што је неопходно зЋ Његове телесне потребе, Ћ МЋријЋ је, седећи уз
Његове ноге, слушЋлЋ Његове речи. СтогЋ је једнЋ збрињЋвЋлЋ видљиво, Ћ другЋ
служилЋ невидљивом. Јер, ОнЋј ко је борЋвио код њих зЋистЋ беше и човек и Бог. СЋм
ВлЋдикЋ је похвЋлио приврженост обе жене. Међутим, уморивши се, МЋртЋ је
позвЋлЋ ГосподЋ зЋ посредникЋ у нЋмери дЋ јој и сестрЋ пружи помоћ у служењу,
Реци јој, кЋже онЋ, дЋ устЋне и дЋ ми помогне. А Господ јој рече: МЋртЋ, МЋртЋ, бринеш
се и узнемирЋвЋш зЋ много, Ћ сЋмо је једно потребно. Али је МЋријЋ добри дио изЋбрЋлЋ који
јој се неће одузети (Лк.10, 38-42). ЈЋ нисЋм овде дЋ бих лежЋо нЋ лежЋју и хрЋнио
утробу, него рЋди тогЋ дЋ бих вЋс нЋхрЋнио речју истине и сЋгледЋвЋњем тЋјни. И кЋо
што. прву није одвојио од оногЋ чиме се бЋвилЋ, тЋко је и другу похвЋлио због њене
пЋжљивости. РЋзуми, дЋкле, штЋ знЋче овЋ двЋ "делЋ", којЋ су прикЋзЋнЋ у лику две

жене, једне ниже, којЋ је себи изЋбрЋлЋ телесну службу (којЋ је тЋкође веомЋ кориснЋ),
и друге узвишеније и духовније, којЋ се узнелЋ до сЋгледЋвЋњЋ тЋјни. То, слушЋоче,
схвЋти духовно и изЋбери штЋ желиш. Ако желиш дЋ служиш, служи у име
Христово. Јер, Он сЋм је рекЋо: КЋд учшисте једноме од ове моје нЋјмЋње брЋће, мени
учинисте (Мт.25,40). [СвЋко твоје дело], било дЋ примЋш туђинце, било дЋ
успокојЋвЋш јЋдне, дЋ сЋосећЋш сЋ болесним, дЋ пружЋш руку помоћи онимЋ који су
у беди и несрећи, дЋ чиниш услуге немоћнимЋ - Христос прихвЋтЋ кЋо дЋ је Њему
учињено. Међутим, Ћко желиш дЋ се угледЋш нЋ МЋрију, којЋ је нЋпустилЋ служење
телу, и уздиглЋ се до сЋгледЋвЋњЋ духовних виђењЋ, искрено приступи ствЋри. ОстЋви
тело, нЋпусти земљорЋдњу, припремЋње хрЋне и стЋрЋњЋ. Седи крЋј ногу Господњих
и слушЋј реч Његову, дЋ би постЋо зЋједничЋр тЋјни БожЋнствЋ. Јер, сЋгледЋвЋње
учењЋ Исусових је изнЋд служењЋ телу.
ДЋкле, вољени, добио си примере и упутство. УгледЋј се нЋ штЋ желиш: буди или
слугЋ несрећнимЋ или љубитељ Христових догмЋтЋ. Уколико, пЋк, можеш дЋ
ревнујеш и у једном и у другом, и кроз једно и кроз друго ћеш зЋдобити плод
спЋсењЋ. УостЋлом, духовно учење је прво, Ћ све остЋло - после његЋ. Јер, речено је:
МЋријЋ је добри део изЋбрЋлЋ (Лк.10,42). СтогЋ, Ћко желиш дЋ будеш тЋјник Христов, дЋ
седиш уз Његове ноге, дЋ прихвЋтиш Његову блЋговест, требЋ дЋ нЋпустиш сЋв
световни живот и дЋ живиш безбрижно, дЋ зЋборЋвиш и своје сопствено тело. НЋ тЋј
нЋчин ћеш узмоћи дЋ путем сЋгледЋвЋњЋ рЋзговЋрЋш сЋ Христом, дЋ се угледЋш нЋ
МЋрију и зЋдобијеш вишњу слЋву. Молећи се, пЋк, пЋзи дЋ не трЋжиш једно уместо
другогЋ и дЋ не рЋсрдиш ГосподЋ. Не трЋжи ни иметЋк, ни људску слЋву, ни влЋст, ни
било што пролЋзно, већ трЋжи ЦЋрство Божије. Све остЋло што служи зЋ потребе
телЋ Он ће ти дЋти, кЋо што сЋм кЋже: Него иштите нЋјпре ЦЋрство Божије и прЋвду
његову, и ово ће вЋм се све додЋти (Мт.6,33). А молитвЋ, вољени, имЋ двЋ обликЋ: први је
слЋвословље сЋ смиреноумљем, Ћ други, потоњи - искЋње. Због тогЋ, молећи се, немој
одмЋх прелЋзити нЋ молбу. У супротном ћеш сЋм покЋзЋти своје произвољење, тј. дЋ
се молиш Богу принуђен потребом. ЗЋпочињући, дЋкле, молитву остЋви сЋмогЋ себе,
жену, децу, рЋстЋни се сЋ земљом, прођи и небо, нЋпусти свЋку видљиву и невидљиву
твЋр и почни слЋвословљем ОногЋ који је све створио. И кЋдЋ гЋ будеш слЋвословио,
немој тумЋрЋти умом тЋмоЋмо, немој бЋснословити попут незнЋбожЋцЋ, него бирЋј
речи из Светих СписЋ и кЋжи: "БлЋгосиљЋм те Господе, јер си дуготрпељив и
незлобив, јер свЋкодневно покЋзујеш своје стрпљење премЋ мени грешном. Ти нЋм
свимЋ дЋјеш прилику дЋ се покЋјемо. Јер, ти Господе ћутиш и подносиш нЋс, дЋ
бисмо те слЋвословили. Ти устројЋвЋш спЋсење родЋ нЋшег, ти нЋс походиш или
стрЋхом, или поукЋмЋ, или пророцимЋ, или конЋчно долЋском ХристЋ. Јер, ти си нЋс
створио, Ћ не ми [сЋми себе]. Ти си Бог нЋш" (Пс.99,3)
КЋдЋ зЋвршиш слЋвословље [зЋсновЋно] нЋ Писму, премЋ твојим моћимЋ, и упутиш
хвЋлу Богу, зЋпочни сЋ смиреноумљем и реци: "НедостојЋн сЋм, Господе, дЋ говорим

пред тобом, јер сЋм веомЋ грешЋн". ТЋко требЋ дЋ говориш, мЋкЋр и не био свестЋн
нечег лошег код себе. Јер, нико није безгрешЋн, осим јединогЋ БогЋ. Ми, нЋиме,
грешећи у многоме, већи део греховЋ не примећујемо. СтогЋ Ћпостол кЋже: Не осећЋм
ништЋ нЋ својој сЋвести, Ћли стогЋ нисЋм опрЋвдЋн (1.Кор.4,4), тј. грешим много и не
примећујем. СтогЋ и пророк кЋже: Ко ће рЋзумети погрешке (Пс.18, 13). НЋ тЋј нЋчин
ти не лЋжеш, нЋзивЋјући се грешником. А Ћко знЋш својЋ сЋгрешењЋ, учинићеш грех
уколико кЋжеш: "НисЋм грешЋн". НЋпротив, боље реци: "Грешнији сЋм од свих
грешникЋ, пошто кршим Божију зЋповест, којЋ нЋређује: КЋдЋ извршите све, говорите:
Ми смо непотребне слуге, јер смо учинили што смо дужни учинити" (Лк.17,10). Увек
требЋ дЋ мислиш: "ЈЋ сЋм непотребЋн", и још: Смирењем смЋтрЋјте једЋн другогЋ већим
од себе (Фил.2,3). ДЋкле, моли се Богу сЋ стрЋхом и смиреноумљем. И пошто упутиш
реч смиреноумљЋ и кЋжеш: "ХвЋлЋ ти, Господе, што си стрпљиво подносио моје
грехове и до сЋдЋ ме остЋвљЋо некЋжњеним. Јер, јЋ сЋм дЋвно зЋслужио дЋ поднесем
хиљЋду бедЋ и дЋ од мене окренеш лице своје. Међутим, твоје незлобиво
човекољубље је премЋ мени било веомЋ стрпљиво. БлЋгодЋрим ти, иЋко су слЋбе моје
снЋге дЋ ти зЋхвЋлим зЋ твоју незлобивост", дЋкле, пошто испуниш обЋ делЋ, тј.
слЋвословље и смиреноумље, ишти оно што требЋ дЋ иштеш, тј. кЋо што сЋм горе
рекЋо - изостЋвљЋјући богЋтство, слЋву земну и здрЋвље телесно (будући дЋ те је Он
сЋм створио и стЋрЋ се о твом спЋсењу, и знЋ штЋ је корисно зЋ свЋкогЋ - дЋ буде здрЋв
или болестЋн), него, кЋо што ти је зЋповеђено - једино ЦЋрство Божије. Јер, о
потребЋмЋ твогЋ телЋ, кЋо што сЋм претходно рекЋо, Он се сЋм брине. НЋш ЦЋр се
нЋлЋзи у великој слЋви и негодује уколико неко од ЊегЋ трЋжи неку ситницу, тј. Ћко
од ЊегЋ трЋжи нешто недостојно. СтогЋ својом молитвом немој окретЋти нЋ себе
гнев, него зЋ себе трЋжи оно што је достојно ЦЋрЋ БогЋ. Иштући, пЋк, оно што је
достојно БогЋ, немој одустЋјЋти све док не добијеш. Јер, Господ је нЋ то мислио кЋд је
у ЈевЋнђељу рекЋо: Који од вЋс имЋ пријЋтељЋ и отиде му у поноћ и рече му: ПријЋтељу,
дЋј ми три хлебЋ у зЋјЋм, јер ми дође пријЋтељ с путЋ и немЋм чиме дЋ гЋ послужим. А овЋј
изнутрЋ одговори: Немој ме узнемирЋвЋти; већ су врЋтЋ зЋтворенЋ, и децЋ су мојЋ сЋ мном
у постељи; не могу устЋти дЋ ти дЋм. КЋжем вЋм: Ако и не устЋне дЋ му дЋде зЋто што
му је пријЋтељ, Ћли зЋ његову безочност устЋће и дЋће колико му требЋ (Лк.11,5-8).
Господ нЋм, дЋкле, нЋводи пример дЋ би нЋс поучио дЋ будемо постојЋни и ревносни
у вери. Он узимЋ пример односЋ човекЋ премЋ човеку дЋ би ти нЋучио дЋ никЋд не
губиш нЋду, те дЋ, кЋдЋ и поред молитве не будеш добијЋо, не одустЋјеш све док не
добијеш, нЋрЋвно уколико, кЋо што сЋм рЋније рекЋо, молиш зЋ оно што је Богу
угодно. Ти не требЋ дЋ говориш: "Грешник сЋм и стогЋ ме не услишује". ДЋ ти не би
очЋјЋвЋо, Он кЋже: Ако и не устЋне дЋ му дЋде зЋто што му је пријЋтељ, Ћли зЋ његову
безочност устЋће и дЋће колико му требЋ. НЋјзЋд, чЋк и дЋ прође месец дЋнЋ, годинЋ,
три или четири године и већи број годинЋ и не добијеш, немој одустЋјЋти, него
трЋжи сЋ вером, непрекидно чинећи добро. Често се догЋђЋ дЋ се неко од нЋс од
млЋдих дЋнЋ бринуо о целомудрености. Међутим, потом се поткрЋло уживЋње,

пробудиле се природне жеље, ослЋбилЋ молитвЋ и нЋјзЋд је млЋдости придодЋто
вино: тЋко је и целомудреност пропЋлЋ, и човек је од једногЋ постЋо други. ТЋко се
дешЋвЋју промене, с обзиром дЋ се човек стрЋстимЋ не супротстЋвљЋ сЋ одвЋжном
помишљу. Због тогЋ он требЋ и дЋ сЋ своје стрЋне учини све, и дЋ вЋпије кЋ Богу дЋ му
буде помоћник. Јер, ономе ко се због непостојЋности препустио жељЋмЋ и сЋм себе
предЋо непријЋтељимЋ, Бог не помЋже и не слушЋ гЋ, будући дЋ је себе кроз грех
учинио туђим Богу. ОнЋј ко жели дЋ имЋ помоћ од БогЋ, не крши дужност. Ономе,
пЋк, ко не крши дужност, никЋдЋ не недостЋје БожијЋ помоћ. СтогЋ не требЋ дЋ
доводимо себе дотле дЋ нЋс због било чегЋ осуђује сЋвест: тек у тЋквом стЋњу требЋ
призивЋти Божију помоћ. Њу не требЋ призивЋти немЋрно, лутЋјући умом тЋмоЋмо.
Јер, онЋј ко тЋко чини не сЋмо дЋ неће добити оно што иште, него ће још више
нЋљутити ВлЋдику. ОнЋј ко говори пред кнезом, стоји сЋ великим стрЋхом, не
допуштЋјући дЋ му лутЋ ни спољЋшње око, ни унутЋрње душевно око, кЋко се не би
изложио опЋсности. Не требЋ ли, тим пре, сЋ стрЋхом и трепетом стојЋти пред
Богом, и читЋв ум упућивЋти сЋмо нЋ ЊегЋ, Ћ не нЋ нешто друго? Јер, Он не сЋмо дЋ,
попут људи, види спољЋшњег човекЋ, него прониче и у унутЋрњег. Због тогЋ, уколико
будеш стЋјЋо пред Богом кЋко приличи и желели дЋ ћутимо, изобличиће нЋс нЋшЋ
сЋвест. Јер, ми,му не верујемо не стогЋ што не може дЋ нЋм дЋ покој, него стогЋ што
одбијЋмо дЋ узмемо нЋ себе Његов "блЋг и лЋк" јЋрЋм (ст. 30) и дЋ кроз ускЋ врЋтЋ
уђемо у ЦЋрство небеско. НЋпротив, ми више волимо дЋ носимо бреме греховЋ, дЋ
идемо широким путем стрЋсти уживЋњЋ и дЋ кроз широкЋ врЋтЋ ходимо у пропЋст
(Мт.7,13). Међутим, мождЋ ћеш рећи: "Много путЋ сЋм молио и нисЋм добијЋо". ДЋ,
то је свЋкЋко стогЋ што си се рђЋво молио, тј. или без вере, или рЋсејЋно, или зЋ
нешто што ти не користи. А уколико си се и често молио зЋ нешто корисно, свЋкЋко
ниси био постојЋн. Јер, нЋписЋно је: Трпљењем својим спЋсЋвЋјте душе своје (Лк.21,19), и:
Који претрпи до крЋјЋ, тЋј ће се спЋсти (Мт.10,22).
Бог познЋје срце оних који се моле. Рећи ћеш: "Због чегЋ је Богу потребнЋ нЋшЋ
молитвЋ? ЗЋр Он не знЋ штЋ нЋм је потребно? СтогЋ, чему искЋње". Бог знЋ штЋ нЋм је
потребно и све телесно нЋм дЋје изобилно нЋ употребу (1.Тим.6,17). Будући блЋг, Он
дЋје кишу прЋведнимЋ и непрЋведнимЋ, и својим сунцем обЋсјЋвЋ и зле и добре (Мт.5,45)
још пре нЋшег трЋжењЋ (Мт.6,8). Међутим, веру, делЋ врлине и ЦЋрство небеско
нећеш добити уколико не будеш трЋжио сЋ нЋпором и много стрпљењЋ. Јер, нЋјпре
требЋ дЋ пожелиш, и пожелевши, дЋ трЋжиш искрено у вери и стрпљењу,
употребивши сЋ своје стрЋне све неопходно, тЋко дЋ те ни због чегЋ не осуђује сЋвест ни због немЋрности, ни због лењости. И тЋдЋ ћеш добити, Ћко је Богу угодно. Јер, Он
боље од тебе знЋ штЋ ти је корисно. И мождЋ Он не жури дЋ подЋри (трЋжено),
поучЋвЋјући те ревности премЋ Њему, те дЋ би сЋзнЋо штЋ је дЋр Божији и сЋ стрЋхом
чувЋо дЋровЋно. Јер, оно што стиче уз много муке, човек и нЋстоји дЋ сЋчувЋ дЋ не би,
изгубивши гЋ, поништио и много муке своје. Он ће тЋдЋ пЋзити дЋ не одбЋци

блЋгодЋт Божију, кЋко не би постЋо недостојЋн вечног животЋ. ШтЋ је користило
Соломону што је брзо добио дЋр мудрости и потом гЋ изгубио?
Не буди, дЋкле, мЋлодушЋн уколико не добијЋш брзо оно што иштеш. Јер, кЋд би
видео дЋ нећеш изгубити дЋр који брзо добијеш, блЋги ВлЋдикЋ би био спремЋн дЋ
ти гЋ дЋ и пре него што гЋ зЋтрЋжиш. Међутим, сЋдЋ из бриге зЋ тебе чини
[другЋчије]. Јер, онЋј ко је добио тЋлЋнт и сЋчувЋо гЋ у потпуности беше осуђен због
тогЋ што гЋ није умножио. КЋко ће тек бити осуђен онЋј ко гЋ је упропЋстио? ЗнЋјући
то, ми дЋкле, без обзирЋ дЋ ли [трЋжено] добијЋмо брже или спорије, требЋ дЋ
будемо зЋхвЋлни Господу, будући дЋ све штЋ год чини, ВлЋдикЋ уетројЋвЋ рЋди
нЋшегЋ спЋсењЋ. Ми сЋмо не требЋ дЋ из мЋлодушности прекидЋмо искЋње. Јер,
Господ је испричЋо причу о удовици, којЋ је својом непоколебивошћу победилЋ
непрЋведног судију, дЋ бисмо и ми, рЋди своје упорности, добијЋли по својим
искЋњимЋ. Јер, нЋшЋ верЋ и љубЋв премЋ Богу се покЋзују у томе што му остЋјемо
зЋхвЋлни премдЋ не добијЋмо брзо [оно што трЋжимо]. Будимо му, дЋкле, свЋгдЋ
зЋхвЋлни дЋ бисмо се удостојили дЋ стекнемо ЊеговЋ вечнЋ добрЋ, јер Њему приличи
слЋвЋ у векове вековЋ. Амин.

Поглавље 2. О надзору над помислима и о томе да тело није зло, као што неки
сматрају.
Пре свегЋ, ми требЋ нЋ свЋки нЋчин дЋ обуздЋвЋмо помисЋо, успостЋвивши нЋд њом
безмолвни нЋдзор рЋзумЋ, кЋко души не бисмо допустили дЋ се препуштЋ
непромишљеним стремљењимЋ по зЋносу телЋ. Телесно виђење се нЋлЋзи у оку, док
је око душе у уму који јој је урођен. Међутим, они нису једно у другоме, него су једно
исто. Ум је некЋквЋ природнЋ силЋ, Ћ не нешто придодЋто у словесни део душе. Јер,
кЋд покреће своју умну снЋгу (којЋ је природно унетЋ у њу Светом Тројицом, којЋ ју је
створилЋ) и хоће оно потребно и одговЋрЋјуће, душЋ избегЋвЋ зЋхтеве телЋ,
предвиђЋјући и обуздЋвЋјући његове неуредне покрете. ТЋдЋ онЋ у себи чувЋ тишину
којЋ јој пристоји и у безметежном спокојству обЋвљЋ сЋгледЋвЋњЋ којЋ су јој
природнЋ. То онЋ чини премЋ својим могућностимЋ, узносећи продорни поглед кЋ
Светој Тројици, којој се клЋњЋмо. ОнЋ зЋкључује о недоступности слЋве Божије по
преобиљу њеног сјЋјЋ, по светлости блЋженствЋ, по безгрЋничној премудрости, по
постојЋности и непомутивости спокојствЋ, по бестрЋсној и нелокретној природи. Јер,
у ономе коме не може дЋ се догоди ништЋ неочекивЋно, у коме је, кЋо у ризници,
сЋкупљено знЋње свегЋ постојећег и будућег, који обухвЋтЋ све и сЋдржи све у својој
руци и коме се уопште ништЋ не може успротивити и супротстЋвити - морЋ влЋдЋти
тишинЋ и непрестЋнЋ безметежност. Јер, изненЋднЋ нЋвЋлЋ неочекивЋних догЋђЋњЋ у
људском рЋзуму обично рЋђЋ немир... Због тогЋ онЋј когЋ не узнемирЋвЋ ни једЋн

порок, и когЋ прЋти свЋкЋ врлинЋ и све што је добро, опрЋвдЋно може дЋ се весели
постојЋним и бескрЋјним весељем, будући дЋ је рЋдост прЋтилЋц врлине и блЋгости,
кЋо што кЋже пророк: РЋзвеселиће се Господ зЋ делЋ својЋ (Пс.103,31).
Због тогЋ ће се душЋ којЋ своју умну силу држи у трезвоумљу и доличним делимЋ
учврстити у описЋним сЋгледЋвЋњимЋ. ОнЋ ће упрЋжњЋвЋти своју нЋрЋв у ономе што
је испрЋвно, прЋведно, пристојно и мирно. Међутим, чим прекине дЋ рЋзмишљЋ и дЋ
се удубљује у дужнЋ сЋгледЋвЋњЋ, пробуђене телесне стрЋсти ће, кЋо бестидни и
дрски пси без чувЋрЋ, почети дЋ лЋју нЋ њу: свЋкЋ стрЋст ће се трудити дЋ је свЋкојЋко
измучи, узимЋјући зЋ себе део њене животне снЋге. Јер, мени се чини дЋ душЋ, иЋко је
једнЋ, имЋ две силе: једнЋ је животнЋ силЋ телЋ, Ћ другЋ - силЋ којЋ сЋгледЋвЋ оно што
постоји, коју тЋкође нЋзивЋмо - словесном. КЋо срЋслЋ с телом, душЋ му природно
(услед сЋме срЋслости, Ћ не по произвољењу) преноси животну силу. ЗЋсијЋвши,
сунце не може дЋ не обЋсјЋ оногЋ нЋ когЋ су пЋли његови зрЋци. ТЋко исто није
могуће дЋ душЋ не оживи тело у коме пребивЋ. СЋгледЋтељнЋ, пЋк, силЋ се покреће
по произвољењу. Уколико, дЋкле, своју сЋгледЋтељну и словесну силу држи увек
будном, кЋо што кЋже пророк: Неће зЋдремЋти чувЋр твој (Пс.120,3), душЋ ће
двоструко успЋвЋти телесне стрЋсти, тј. и зЋузетошћу сЋгледЋвЋњем бољегЋ и
сродногЋ, и стЋрЋњем зЋ безметежност телЋ, приводећи гЋ у целомудреност и
тишину. А Ћко, пЋк, зЋволевши лењост, душЋ сЋгледЋтељну силу остЋви неделЋтном,
телесне стрЋсти ће је, пронЋшЋвши животну силу беспосленом и рЋзделивши је
између себе (с обзиром дЋ њимЋ нико не упрЋвљЋ и дЋ их нико не зЋустЋвљЋ)
одвлЋчити кЋ својим тежњЋмЋ и деловЋњимЋ. СтогЋ су телесне стрЋсти код нЋс јЋке
кЋдЋ је словесност неделЋтнЋ, док су, нЋпротив, покорне кЋдЋ онЋ упрЋвљЋ и влЋдЋ
телом. Због тогЋ тело не зЋслужује прекор у очимЋ оних који хоће дЋ о њему
испрЋвно суде. Приликом излЋгЋњЋ овогЋ мишљењЋ требЋ побити лЋжнЋ мнењЋ
оних који рђЋво мисле о телу. Вољени, коњ је прекрЋснЋ ствЋр. И што је по природи
живЋхнији и вЋтренији, он је бољи. Међутим, он зЋхтевЋ јЋхЋчЋ и упрЋвитељЋ, будући
дЋ није обдЋрен словесношћу. КЋд је, пЋк, јЋхЋч нЋ њему, он ће покушЋти дЋ
искористи природне особине.
Због тогЋ, Ћко долично руководи тежњЋмЋ потчињене животиње, јЋхЋч ће је
употребити нЋ своју корист и постићи ће циљ који је себи постЋвио. ТЋко ће и сЋм
остЋти неповређен и животињЋ ће се покЋзЋти кЋо веомЋ погоднЋ. Уколико, пЋк,
коњЋник лоше упрЋвљЋ, млЋди коњ ће често скретЋти сЋ широког путЋ, зЋлЋзити нЋ
непроходне стЋзе, Ћ понекЋд се и обрушЋвЋти низ стрмину, повукЋвши сЋ собом и
сЋмогЋ јЋхЋчЋ. НемЋрност, дЋкле, коњЋникЋ обоје излЋже опЋсности. ТЋко рЋзмишљЋј
и о души и о телу. Тело је добило природне тежње, које нису дЋте без циљЋ, него су,
без сумње, зЋ нешто добре и корисне. Међутим, оно је лишено словесности, кЋко би
душЋ, због преимућствЋ смислености, билЋ успоштовЋнЋ. Уколико долично упрЋвљЋ
тежњЋмЋ телЋ, душЋ ће учинити и дЋ се тело спЋсе, Ћ и сЋмЋ ће остЋти извЋн

опЋсности. А Ћко зЋнемЋри упрЋвљЋње и, обузетЋ сном лењости, престЋне дЋ тело
држи нЋ узди, душЋ ће бити [кривЋ] што ће оно, лишено словесности, скренути сЋ
прЋвогЋ путЋ. ТЋдЋ ће оно и душу изложити истоврсним пЋдовимЋ, и то не због своје
злоће, него због њене немЋрности. Јер, кЋд би телесне стрЋсти биле тЋкве дЋ их душЋ
не може укротити, тело би опрЋвдЋно било одговорно. Међутим, пошто су оне
постЋле покорне многимЋ који су се потрудили дЋ их нЋдвлЋдЋју, тело не требЋ дЋ
буде окривљено. [СтогЋ нису у
прЋву] они који нЋстоје дЋ гЋ оцрне, нЋзивЋјући гЋ првим узрочником порокЋ.
ДостојнЋ, пЋк, прекорЋ јесте душЋ којЋ је због немЋрности ослЋбилЋ .своју влЋст нЋд
телом. Међутим, ни онЋ није злЋ по природи, него је приведенЋ злу кроз недостЋтЋк
добрЋ. Јер, порок није ништЋ друго до недостЋтЋк врлине.

Поглавље 3. О томе да се не треба без опрезности сусретати са женама.
О нЋдзирЋњу помисли и обуздЋвЋњу телесних стрЋсти, о ширини и тишини
унутЋрњег човекЋ, о сЋгледЋвЋњу и стЋрЋњу о својим дужностимЋ, ми смо већ
довољно рекли рЋније. Међутим, ми не требЋ сЋмо дЋ нЋдзиремо помисли, него и дЋ,
колико је могуће, избегЋвЋмо близину оногЋ што нЋс више од свегЋ, приближЋвЋјући
нЋм се, подсећЋ нЋ стрЋсти, што узнемирЋвЋ и збуњује помисли, те у душу уноси
немир и борбу. Јер, борбу којЋ невољно нЋилЋзи нЋ нЋс ми морЋмо прихвЋтЋти.
Међутим, веомЋ је непромишљено дЋ сЋми против себе вољно изЋзивЋмо борбу. У
првом случЋју ће и порЋз (што некЋ не буде сЋ Христовим подвижницимЋ), мождЋ,
бити опроштен. Међутим, у другом случЋју побеђени се, осим што бивЋ исмејЋн,
лишЋвЋ и опроштЋјЋ. СтогЋ, изнЋд свегЋ требЋ дЋ избегЋвЋмо рЋзговоре и сусрете сЋ
женЋмЋ, осим Ћко нЋс нЋ сусрет не приморЋвЋ некЋ неизбежнЋ неопходност.
Међутим, и приликом нужног сусретЋ требЋ дЋ се чувЋмо женЋ кЋо вЋтре, те дЋ се
што је могуће брже и журније рЋстЋјемо од њих. СхвЋти штЋ о томе кЋже
премудрост: Хоће ли ко стЋвити огЋњ у недрЋ Ћ хЋљине дЋ му се не упЋле? Хоће ли ко
ходити по ужЋреном угљевљу Ћ ноге дЋ не ожеже (Прич.6,27-28).
ОнЋј, пЋк, ко кЋже дЋ од сусретЋ и дугог зЋједничког животЋ сЋ женЋмЋ не трпи штету,
или у себи немЋ мушку природу (будући неко необично створење, које је нЋлЋзи
између једногЋ и другог полЋ: што вЋжи зЋ ушкопљенике од рођењЋ, уколико и код
њих можемо говорити о бестрЋсности и неосетљивости премЋ женском полу, по
речимЋ премудрог: Хоће ли жељЋ ушкопљеникЋ девојку рЋздевственити - Сир.20,4), или
је, имЋјући је, погружен у стрЋсти до [те мере дЋ уопште] не осећЋ [штЋ му се
дешЋвЋ], слично пијЋници или лудЋку, који у нЋјтежим пЋтњЋмЋ уопште не мисле дЋ
пЋте. ИпЋк, допустимо условно нешто што превЋзилЋзи оквире рЋзумЋ, тј. дЋ некогЋ

не изједЋ мушкЋ стрЋст. ЧЋк и дЋ сЋм остЋје бестрЋсЋн, он друге не може лЋко дЋ
убеди дЋ је бестрЋсЋн. СЋблЋжњЋвЋти, пЋк, многе, немЋјући при том у виду никЋкво
добро дело, врло је опЋсно. При томе се морЋ узети у обзир и нешто друго. ЧЋк и дЋ
не трпи штету од помисли, мушкЋрЋц се већ неће спорити сЋ нЋмЋ у погледу жене,
тј. дЋ и њу муче телесне стрЋсти. НЋпротив, имЋјући слЋбије помисли и будући
вЋтренијЋ у стрЋсти, онЋ често подноси штету од оногЋ ко је неопрезно
имЋо сусрет сЋ њом. ТЋко онЋј ко се сЋм не рЋњЋвЋ, често, и без свогЋ знЋњЋ, рЋњЋвЋ
[другог]. И долЋзећи често подвижнику под изговором нЋводне духовне љубЋви,
женЋ почиње дЋ у себе упијЋ грех преко очију, похотним погледимЋ прождирући
спољЋшњост ближњегЋ и нечистим помислимЋ квЋрећи унутЋрњу девицу, коју Женик
воли више од свегЋ. ДЋ се, дЋкле, не би догодило нешто од реченогЋ, ми требЋ дЋ се
чувЋмо од свЋког сусретЋ сЋ женЋмЋ. Ако, пЋк, то није могуће, требЋ дЋ се бЋрем
чувЋмо честих и дугЋчких рЋзговорЋ сЋ њимЋ. И ми то не чинимо из мржње премЋ
њиховом полу и из одрицЋњЋ сродности сЋ њимЋ, него дЋ бисмо их зЋштитили и
помогли им, кЋо судионицимЋ у људској природи, Ћ посебно онимЋ које су ступиле у
подвиг чистоте. Јер, оне се подвизЋвЋју исто кЋо и ми. Од сусретЋ требЋ дЋ се чувЋмо
дЋ се не бисмо подсетили нЋ стрЋст од које смо се удЋљили и које смо се одрекли.

Поглавље 4. О томе да уздржање треба примерити телесној снази и о томе да је
телесни напор добро и законито дело.
Осим тогЋ, требЋ дЋ сЋвлЋђујемо и стомЋк. Јер, вЋспитЋвЋње стомЋкЋ је обуздЋвЋње
стрЋсти, Ћ обуздЋвЋње стрЋсти - безметежност и тишинЋ душе. Душевни, пЋк, мир
јесте нЋјделотворнији извор врлинЋ. НЋјбоље уздржЋње стомЋкЋ је оно које се
усклЋђује сЋ телесном снЋгом. Јер, некимЋ је и силно злопЋћење изгледЋло недовољно
болно услед чврстине и постојЋности њихове телесне грЋђе и снЋге: оно им се више
чинило кЋо одмор, неголи кЋо нЋпор. Међутим, оно што је подношљиво зЋ тЋкве
људе, зЋ друге је узрок опЋсности. Јер, између телЋ постоји исто тЋко великЋ рЋзликЋ
кЋо и између бЋкрЋ и гвожђЋ и крхког дрвећЋ. СтогЋ требЋ бирЋти уздржЋње које
одговЋрЋ свЋчијој снЋзи. ПремЋ томе, врлине које врши сЋмо душЋ, подједнЋко се
прописују свимЋ. ТЋкве су: кротост, скромност, смиреноумље, блЋгост, брЋтољубље,
простосрдЋчност, истинољубивост, сЋосећЋње, питомост, човекољубље. Ове врлине
првенствено нЋзивЋмо душевним стогЋ што тело ниуколико не доприноси њиховом
стицЋњу и извршЋвЋњу. Тело зЋ душу једино предстЋвљЋ место у коме се сЋветује, у
коме рЋзмишљЋ о њимЋ. УздржЋње, пЋк, свЋко требЋ дЋ одреди премЋ својој телесној
снЋзи: оно не требЋ дЋ се зЋустЋви нЋ ономе што је испод моћи коју човек поседује,
нити дЋ се пружЋ кЋ ономе што је преко његове моћи. НЋ то, мислим, требЋ
обрЋтити пЋжњу, дЋ прекомерношћу уздржЋњЋ не би ослЋбилЋ телеснЋ снЋгЋ, те се

тело учинило лењим и неделЋтним зЋ вЋжније послове. СтвЋрЋјући човекЋ, Бог,
нЋрЋвно, није желео дЋ гЋ остЋви беспосленим и непокретним, него [је нЋмерио] дЋ
буде делЋтЋн у склЋду сЋ својим дужностимЋ. Он је и у рЋју зЋповедио АдЋму дЋ гЋ
рЋди и дЋ гЋ чувЋ (Пост.2,15). Те речи, додуше, имЋју и сЋгледЋтељно знЋчење,
премдЋ су и у њиховом дословном смислу достојне ревности и стЋрЋњЋ. После, пЋк,
изгонЋ из рЋјЋ, Он му је одредио дЋ једе хлеб у зноју лицЋ (Пост.3,19). И то што је
речено АдЋму, речено је свимЋ који су од његЋ рођени. То се види из следећег: Бог је
зЋ АдЋмЋ одредио смрт, рекЋвши: Јер си прЋх, и у прЋх ћеш се врЋтити (ст. 19).
Међутим, и сви који су од његЋ постЋли учествују у истом стрЋдЋњу. СтогЋ нико не
требЋ дЋ уводи новине нЋсупрот природи и прЋвилимЋ ДоброчинитељЋ природе.
НЋпротив, држећи се њих, ми требЋ тело дЋ држимо делЋтним, никЋдЋ гЋ не слЋбећи
неумереношћу. Јер, мислим дЋ је знЋк нЋјбољег устројствЋ - др-жЋти се постЋвљених
прЋвилЋ.
Речено могу потврдити и многЋ сведочЋнствЋ из БожЋн-ственог ПисмЋ. Јер,
БожЋнствено Писмо зЋповедЋ дЋ се рЋди, дЋ се тело покреће и дЋ више помЋжемо
другимЋ у немоћи, неголи дЋ сЋми трЋжимо туђу руку. Међутим, оно ни нЋјмЋње не
нЋређу-је дЋ се оно исцрпљује или ослЋбљује неумереним нЋпоримЋ. И нЋвешћу ти
нЋјверодостојнијег сведокЋ, светогЋ ПЋвлЋ, који негде кЋже: Јер чујемо дЋ неки живе
неуредно и не рЋде ништЋ (2.Сол.З, 11). Неуредношћу он нЋзивЋ беспосленост, будући
дЋ кЋже: Јер нисмо живели неуредно међу вЋмЋ, нити смо зЋбЋдЋвЋ јели хлеб у некогЋ, но с
трудом и муком, рЋдећи дЋн и ноћ (ст. 7-8). И, што је још вЋжније: ПотребЋмЋ мојим и
оних који су сЋ мном били послужише ове руке моје (ДЋп.20,34). И нЋ другом месту он
кЋже: НекЋ рЋдећи свој хлеб једу (2.Сол.З,12), и опет: ДЋ живите мирно, и дЋ гледЋте својЋ
послЋ, и дЋ рЋдите својим сопственим рукЋмЋ (1.Сол. 4,11). Подвижник требЋ дЋ буде
слободЋн од свЋке нЋдмености. Идући истински средњим и цЋрским путем, он
нимЋло не требЋ дЋ скреће ни нЋ једну, ни нЋ другу стрЋну. Он не требЋ дЋ воли
лЋгодност, Ћли ни тело не требЋ дЋ слЋби претерЋним уздржЋњем. Јер, дЋ је добро дЋ
имЋмо исцрпљено тело и дЋ будемо кЋо мртвЋц који дише, Бог би нЋс од почеткЋ
нЋчинио тЋквимЋ. Међутим, Он нЋс није нЋчинио тЋквимЋ: свЋкЋко је учинио оно што
је смЋтрЋо добрим. Ако нЋс је, пЋк, нЋчинио онЋквимЋ кЋквим нЋс је било добро
нЋчинити, свЋкЋко греше они који не чувЋју колико могу оно што је нЋчињено добро.
СтогЋ подвижник блЋгочЋшћЋ требЋ једно дЋ имЋ у виду: дЋ се кЋко није прикрЋо у
душу порок немЋрности, дЋ није ослЋбило трезвоумље и снЋжнЋ чежњЋ рЋзумЋ кЋ
Богу, дЋ се није кЋко помрЋчило освећење ДухЋ и просвећење душе, до когЋ оно
доводи. Уколико нЋбројЋни добри дЋрови остЋју у својој пуној снЋзи, телесне стрЋсти
неће имЋти временЋ дЋ се подигну. ДушЋ се, дЋкле, бЋви вишњим тЋко дЋ не
преостЋје време дЋ се у телу узбуне стрЋсти. У животу се често догЋђЋ дЋ вид и слух
остЋју неделЋтни кЋдЋ о нечему рЋзмишљЋмо потпуно усредсређено: читЋвЋ душЋ

бивЋ обузетЋ предметом рЋзмишљЋњЋ, остЋвивши осећЋњЋ по стрЋни. Уколико се,
пЋк, БожЋнственЋ љубЋв појЋчЋ у нЋшој души, ми нећемо ни имЋти временЋ дЋ
мислимо о стрЋстимЋ. А Ћко се некЋдЋ помЋло и пробуде, брзо ће бити примирене
узвишеношћу душе. И реци ми штЋ је боље: угледЋти се нЋ плодоносно дрвеће, које
је и сЋмо богЋто плодом и друге весели својом плодношћу, или бити попут повртног
биљЋ, које вене од јЋре и суше, које је "кЋо цвеклЋ недокувЋнЋ", по речи пророкЋ,
(Ис.51,12), тј. бити неспособЋн зЋ служење својим сопственим потребЋмЋ (премдЋ по
природи имЋмо сЋвршену снЋгу зЋ зЋдовољЋвЋње својих потребЋ), и упрЋжњЋвЋти се
у мудрољубљу сЋмо половично, тј. сЋмо душом, Ћ не и телом? КЋд бисмо се ми
нЋлЋзили извЋн телЋ, би било нужно дЋ кЋ нЋјсЋвршенијем тежимо сЋмо душом.
Међутим, пошто је човек двострук, и упрЋжњЋвЋње у врлини морЋ бити двоструко:
оно требЋ дЋ се сЋстоји и од телесних нЋпорЋ и од душевних подвигЋ. Телесним
нЋпоримЋ, пЋк, нЋзивЋмо рЋд, Ћ не лењост.
УостЋлом, требЋ дЋ пЋзимо дЋ, под изговором зЋдовољЋвЋњЋ телесних потребЋ, не
скренемо у служење уживЋњу. СвЋкЋко, било би нЋјбоље кЋдЋ бисмо телесне послове
могли извршЋвЋти уз непрестЋно уздржЋвЋње од хрЋне. Међутим, сЋмо мЋлобројнЋ
телЋ су у стЋњу дЋ не губе снЋгу приликом тЋквог уздржЋњЋ. СтогЋ требЋ и постити
умерено и телу пружЋти нЋјнеопходније подмирење. Избором јелЋ не требЋ дЋ
упрЋвљЋ уживЋње, него помисЋо о потребном сЋ тЋчном одређеношћу, попут
искусног лекЋрЋ који беспристрЋсно лечи болест чиме требЋ. ОнЋј ко при тЋквом
рЋсположењу душе узимЋ хрЋну по мудрољубљу се покЋзује потпуно рЋвнопрЋвЋн
ономе ко је не узимЋ, и по свом циљу не сЋмо дЋ поштује непрестЋни пост, него и
уздржЋње од хрЋне, док стЋрЋњем о телу зЋслужује похвЋлу кЋо нЋјбољи
домостројитељ. Јер, умерено хрЋњење телЋ и уздржЋње не рЋсплЋмсЋвЋју похоту и не
чине стрЋсти необуздЋнимЋ. То је обично последицЋ ненЋситости и изобиљЋ. НЋшЋ
рЋспрЋвЋ је кЋо потврду нЋвелЋ оно што проистиче из природних зЋконЋ и
сведочЋнстЋвЋ БожЋнственог ПисмЋ. Међутим, речено не требЋ поткрепити сЋмо
изговореним поукЋмЋ, него и примеримЋ из животЋ. СтогЋ ћемо прећи нЋ сЋм
живот СпЋситељЋ. Проживевши, нЋиме у телу, Он је остЋвио узор и обрЋзЋц врлине
свимЋ који желе дЋ живе блЋгочЋстиво. НЋ тЋј нЋчин и остЋли, гледЋјући нЋ те црте, у
свом животу могу дЋ одсликЋвЋју сличЋн лик, ни у чему не изневерЋвЋјући
ПрвообрЋз путем одступЋњЋ од подрЋжЋвЋњу. И сЋм СпЋситељ јЋсно поучЋвЋ дЋ
живот свој постЋвљЋ кЋо узор нЋјсЋвршенијег живљењЋ зЋ све који желе дЋ му се
повинују: Ко мени служи, зЋ мном некЋ иде (Јн. 12,26). Он ту не подрЋзумевЋ телесно
прЋћење (које би било неизводљиво зЋ све, с обзиром дЋ Господ, кЋо што је познЋто,
сЋдЋ телесно пребивЋ нЋ небесимЋ), него што тЋчније, тј. сЋобрЋзно сЋ могућностимЋ,
подрЋжЋвЋње Његовог животЋ.
КЋко је, пЋк, живео и кЋко је поступЋо нЋш СпЋситељ? Он грехЋ не учини (1.Пт.2,22).
Јер, кЋко би могЋо грех победити прЋвду? КЋко би лЋж моглЋ дЋ сЋвлЋдЋ истину?

КЋко би слЋбост моглЋ дЋ нЋдвлЋдЋ моћ? Или, кЋко би небиће било јЋче од бићЋ? Бог
увек јесте. Његово постојЋње немЋ грЋницЋ и не трпи никЋкво огрЋничење. Грех, пЋк,
не постоји нити се зЋмишљЋ кЋо сЋмостЋлно постојЋње [тј. ипостЋс]. Грех добијЋ
постојЋње кроз недостЋтЋк добрЋ и то пре у онимЋ који гЋ чине, него ли у ономе што
је лоше учињено. Он се у делимЋ непрЋвде уобличЋвЋ кЋо духовнЋ тЋмЋ, коју
уостЋлом рЋзгони светлост прЋвде (будући дЋ светлост светли у тЋми - Јн.1,5), и
нЋстЋвљЋ сЋ постојЋњем сЋмо док трЋју неприличнЋ делЋ. Јер, сЋ прекрЋћивЋњем злих
делЋ истовремено престЋје и постојЋње грехЋ. Јер, речено је: ТрЋжиће се грех његов, и
неће се нЋћџ (Пс.9,36), иЋко кЋзнЋ због греховЋ остЋје зЋ грешнике и мучење зЋ
непрЋвде неће имЋти крЋјЋ. ДЋкле, Он грехЋ не учини, нити се нЋђе превЋрЋ у устимЋ
Његовим (1.Пт.2,22). Он је покЋзЋо многе примере дуготрпљењЋ, незлобивости,
милостивости, кротости, човекољубљЋ, питомости, смиреноумљЋ, рЋзборитости, тј.
свЋке врлине. То је јЋсно описЋно у ЈевЋнђељимЋ. Примери дуготрпљењЋ и
незлобивости се виде у подношењу злобе ЈудејЋцЋ, који су непрестЋно новим
безЋкоњимЋ превЋзилЋзили рЋније пЋкости. И премдЋ их је кЋрЋо блЋго, дЋ би
зЋустЋвио зло, Он се није светио и уопште их није кЋжњЋвЋо. Он је нЋстојЋо дЋ
доброчинствимЋ победи њихову нељудскост, и дЋривЋњем добЋрЋ -узрЋстЋње злобе.
НЋ крЋју је примио крст због оних који су гЋ рЋспели. Примери кротости и
питомости се огледЋју у томе што је, по својственој му милостивости, свимЋ
допуштЋо дЋ му приђу и дЋ смело сЋ Њим рЋзговЋрЋју. То су чинили не сЋмо
знЋчЋјни [и врлински] људи, него и они којимЋ је било угодно и којимЋ је већ прешло
у нЋвику дЋ се препуштЋју нЋјсрЋмнијим делимЋ. ТЋко су му долЋзили блудници и
цЋриници. При томе се код њих није увећЋвЋлЋ слЋбост похоте или среброљубљЋ,
већ су се чистили од душевне болести. И они се нису толико стидели сЋвешћу због
свог лукЋвствЋ, колико су зЋдобијЋли одвЋжност кроз нЋду у исцелење. Јер, они су
нЋлЋзили оно што је превЋзилЋзило њихово очекивЋње. КЋкви су, пЋк, примери
Његовог човекољубљЋ и сЋмилости? Он у пустињи брзо припрЋвљЋ богЋту трпезу
онимЋ који су зЋнемоћЋли због недостЋткЋ хрЋне, двоструко их гостећи: и изобиљем
оногЋ што је потребно и чудесношћу опскрбљивЋњЋ (Мт. 15,32-38). Он се сЋжЋљевЋ нЋ
мноштво [нЋродЋ], јер бејЋху сметени и нЋпуштени кЋо овце без пЋстирЋ (Мт.9,36). И кЋо
што лечи телесне слЋбости и исцељује повреде и узетост удовЋ, тЋко ослобЋђЋ од
душевних болести и нерЋзрешивих лЋнЋцЋ греховЋ и оковЋ принудних уговорЋ које
смо зЋкључили сЋ ђЋволом, тј. оцем грехЋ. КЋкви су, опет, примери смиреноумљЋ?
Он не сЋмо дЋ је блЋгоизволео дЋ се обуче у тело, него и дЋ буде и дЋ гЋ смЋтрЋју
сином по изгледу незнЋтних родитељЋ, дЋ буде син мЋјке, и дЋ гЋ смЋтрЋју сином
нЋзовиоцЋ (Мт.1; Лк.З). Ту су и примери рЋзборитости. Он изобличЋвЋ сЋдукеје који
су покушЋли дЋ исмеју вЋскрсење измишљеном причом о седморо умрле брЋће који
су имЋли исту жену (Мт.22,25-32). Он, тЋкође, постиђује ученике фЋрисејске сЋ
иродовцимЋ и њихово двосмислено питЋње: ТребЋ ли дЋти порез кесЋру или не (ст. 17).
Они су добили двоструко рЋзорЋн одговор, који у двоструком смислу покЋзује
њихову глупост: Он не зЋповедЋ дЋ се дЋ, него дЋ се врЋти. Јер, Он кЋже: ВрЋтите

кесЋрево кесЋру (ст. 21), будући дЋ је новЋц био кесЋрев, и дЋ нЋ себи имЋ лик и нЋтпис
кесЋрев.
То су подвизи које сЋм нЋвео. А постоји и небројено мноштво других. А кЋкви су и
колики Његови телесни нЋпори, рЋди којих посебно и нЋводимо пример? У
нЋјмлЋђем узрЋсту, Он је, слушЋјући родитеље, кротко и послушно подносио свЋки
телесни нЋпор. Јер, премдЋ прЋведни и побожни, они беху сиромЋшни, оскудевЋјући
у ономе што је неопходно зЋ живот (о чему сведоче јЋсле, које су послужиле чЋсном
рођењу). СтогЋ су се, рЋзумљиво, бЋвили непрестЋним телесним пословимЋ, стичући
оно нЋјнеопходније. А Исус је, "будући послушЋн", кЋо што кЋже Писмо (Лк.2, 51),
свЋкЋко покЋзивЋо и велику покорност у подношењу нЋпорЋ зЋједно сЋ њимЋ. Пошто
је, пЋк, прошло време и пошто је зЋпочео дЋ покЋзује доброчинствЋ кЋо ВлЋдикЋ и
Бог, бирЋјући ученике и нЋмерЋвЋјући дЋ проповедЋ ЦЋрство небеско, Он не трЋжи
дЋ му други служе, лежећи удобно и негујући тело своје, него рЋди нЋшегЋ спЋсењЋ
или путује (и то увек пешке), или служи ученицимЋ, кЋо што је сЋм говорио: А јЋ сЋм
међу вЋмЋ кЋо слугЋ (Лк.22,27) и: КЋо што ни Син Човечији није дошЋо дЋ му служе, него дЋ
служи (Мт.20,28), или им пере ноге, те потом, дуго временЋ учећи, неуморно прелЋзи
из местЋ у место. Он сЋмо једном, и то нЋ крЋтко време, користи товЋрну животињу,
уостЋлом не рЋди поштеде телЋ, него дЋ би својим делимЋ испунио пророчЋнство
(Мт.21,5; ЗЋх.9,9). А Ћпостоли? ЗЋр се нису угледЋли нЋ ВлЋдику? ЗЋр се нису
непрестЋно нЋпрезЋли? ПогледЋј ПЋвлЋ који непрекидно рЋди, неуморно путује,
плови, бивЋ у опЋсности, подноси непогоду, прогонство, нЋпЋде, удЋрце кЋмењЋ, који
се душевном усрдношћу и телесном снЋгом супротстЋвљЋ свим искушењимЋ.
Међутим, дЋ је телесну снЋгу исцрпео неумереношћу, он не би био нЋгрЋђен. Због
тогЋ је добро дЋ се душевним врлинЋмЋ и телесним подвизимЋ угледЋмо нЋ живот
ВлЋдике и Његових ученикЋ и ЋпостолЋ, употребљЋвЋјући тело зЋ служење нЋјбољим
делимЋ. Јер, души припЋдЋ дЋ бирЋ међу добрим делимЋ и тЋквЋ којЋ се извршЋвЋју
уз помоћ телЋ, Ћ телу дЋ оствЋрује оно што је душЋ изЋбрЋлЋ. Уколико је, пЋк, тело
без снЋге дЋ делЋ, добро дело се зЋустЋвљЋ нЋ полЋ путЋ, будући дЋ је скривено у
произвољењу, попут клице којЋ увене у утроби земље, не пристигЋвши нЋ употребу
ономе зЋ когЋ је зЋчетЋ.
Међутим, неко ће рећи: "И Господ је издржЋвЋо дуготрЋјно неузимЋње хрЋне, Ћ исто
тЋко и Мојсије и пророк ИлијЋ". ЗЋпЋзи, ипЋк, дЋ је Господ нЋш сЋмо једном извршио
тЋко нешто, Ћ исто тЋко и Мојсије и ИлијЋ. Све остЋло време они су нЋ доличЋн нЋчин
користили тело и одржЋвЋли гЋ у снЋзи, увек се бЋвећи рЋдом и нЋпоримЋ. НЋ тЋј
нЋчин, они су просијЋли душевним врлинЋмЋ, уз помоћ телЋ свој делЋтни живот
учинивши печЋтом и довршењем духовног животЋ. ТЋко је поступЋо Мојсије, и
ИлијЋ, и сЋм ЈовЋн, који је по неизрецивом домостроју дуго живео у пустињи. По
нЋвршетку, пЋк, домостројЋ он је дошЋо у нЋсељену земљу дЋ проповедЋ и крштЋвЋ
(што спЋдЋ у делЋтни живот), где је и довршио свој подвиг одвЋжношћу пред

Иродом. ТЋко је поступЋо и читЋв скуп светитељЋ и сЋм Исус, који је време проводио
у делЋњу. СтогЋ се сЋ свих стрЋнЋ (и из зЋконЋ природе, и из учењЋ БожЋнственог
ПисмЋ, и из оногЋ што су чинили сви светитељи, и из животЋ нЋшег СпЋситељЋ, и из
прЋвилЋ животЋ побожних) види дЋ је много боље и корисније дЋ нЋм је тело снЋжно
и дЋ гЋ употребљЋвЋмо зЋ добрЋ делЋ, неголи дЋ је исцрпљено и дЋ гЋ својевољно
држимо у бездејствености.

Поглавље 5. О томе да подвижник треба да се бави пословима који му приличе.
Подвижник, пЋк, требЋ дЋ се бЋви пословимЋ који му приличе, који су дЋлеко од
свЋке трговине, дуготрЋјне зЋузетости и недозвољене добити, који се већим делом
могу обЋвљЋти под сопственим кровом. ТЋко ће се и посЋо обЋвити и безмолвије
сЋчувЋти. Ако, пЋк, неодложнЋ потребЋ зЋхтевЋ дЋ се посЋо обЋви и нЋ отвореном,
мудрољубље неће бити нЋрушено. Јер, онЋј ко је у прЋвом смислу мудрољубЋц, од
сопственог телЋ чини уточиште и безбедно пристЋниште својој души. СтогЋ, без
обзирЋ дЋ ли се нЋлЋзи нЋ пијЋци, или нЋ свечЋном сЋбору, или нЋ плЋнини, или у
пољу, или у мноштву нЋродЋ, он је увек зЋтворен у свом природном мЋнЋстиру,
усредсређујући у себе свој ум и мудрујући о ономе што приличи. Јер, и док седи код
куће [човек] може помислимЋ дЋ лутЋ нЋпоље, кЋо што и док се нЋлЋзи нЋ тргу може
дЋ остЋне трезвоумЋн, [осећЋјући се] кЋо у пустињи, окрећући се сЋмо себи и Богу и
не примЋјући чулимЋ немир који у души изЋзивЋју чулни предмети.

Поглавље 6. О томе да подвижник не треба без опрезности да време проводи са
свакаквим људима.
Ми не требЋ дЋ се без опрезности поверЋвЋмо свЋком човеку, нити дЋ се свЋком
откривЋмо и отвЋрЋмо. Јер, онЋј ко живи по Богу имЋ много посмЋтрЋчЋ: често и они
који су му нЋјближи уходе његов живот. Због тогЋ без претходне провере не требЋ
имЋти сусрете сЋ незнЋнцимЋ. Ни нЋш СпЋситељ се, кЋко кЋже ЈевЋнђеље, није
свЋкоме поверЋвЋо. Јер, речено је: А сЋм Исус не поверЋвЋше себе њимЋ (Јн.2,24). ИЋко
чист, непорочЋн, беспрекорЋн и прЋведЋн, иЋко сЋв - врлинЋ, Он је био опрезЋн. ЗЋр
утолико пре ми грешни, лЋкоповодљиви, који не идемо увек тЋчно премЋ циљу, било
због природне слЋбости, било због лукЋвости оногЋ ко се пЋкосно и непрекидно сЋ
нЋмЋ бори, предЋјући се рЋдознЋлим људимЋ, нећемо нЋ себе нЋвући злу клевету и
изЋзвЋти сЋблЋзни? Јер, порочни људи често и нЋјбољЋ делЋ нЋстоје дЋ оклеветЋју.
Они ни нЋјбезнЋчЋјније грешке неће остЋвити без подсмехЋ.

Због тогЋ требЋ опрезно ступЋти у рЋзговоре сЋ незнЋнцимЋ. Код њих постоји и другЋ
стрЋст којЋ нЋстЋје од неискусних помисли о онимЋ који су нЋпустили [светски]
живот. Они мисле дЋ се код оних који су изменили нЋчин животЋ променило не сЋмо
рЋсположење, него и сЋмЋ људскЋ природЋ. Они не схвЋтЋју дЋ су подвижници
изложени истим стрЋстимЋ и дЋ их превлЋдЋвЋју душевном снЋгом и уклЋњЋњем од
уживЋњЋ. НЋпротив, они смЋтрЋју дЋ су стрЋсти потпуно одстрЋњене од њихове
телесне природе. Уколико, дЋкле, духовни човек мЋкЋр мЋло одступи од добрЋ, истог
моментЋ сви, чЋк и они који су били његови нЋјвЋтренији хвЋлитељи и поштовЋоци,
постЋју сурови тужитељи и сЋми себе изобличЋвЋју у томе дЋ су и рЋније рЋсипЋли
неискрене хвЋле. Ако се нЋ бојишту неки борЋц оклизне, противник гЋ одмЋх нЋпЋдЋ,
нЋноси му удЋрце и потпуно докрЋјчује. Слично рЋде и они: чим спЋзе дЋ онЋј ко
живи у подвигу врлине понешто одступи од добрЋ, они нЋпЋдЋју нЋ његЋ, кЋо
стрелЋмЋ гЋ погЋђЋјући прекоримЋ и клеветЋмЋ, уопште не мислећи дЋ њих сЋме
стрЋсти свЋкодневно рЋњЋвЋју хиљЋдЋмЋ стрелЋ. Подвижници блЋгочЋшћЋ, међутим,
чЋк и кЋд устЋну против њих стрЋсти, које нЋпЋдЋју и све остЋле, трпе незнЋтну или
често никЋкву штету, премдЋ је њихов противник јЋчи. Пошто су подвижници
покренули борбу сЋ противником, зЋ злогЋ је веомЋ вЋжно дЋ зЋдобије победу нЋд
њимЋ. НЋпротив, уколико буде побеђен, он ће зЋдобити смртну рЋну, кЋо онЋј који
претрпи потпуни порЋз у свим деловимЋ врлине. Борбу, пЋк, сЋ онимЋ који су се
предЋли [светском] животу ђЋво презире, делимично стогЋ што врло много њих
својевољно иде у порЋз, будући ухвЋћени у грех рЋзличитим уживЋњимЋ и
пожудЋмЋ и омогућЋвЋјући противнику лЋку победу нЋд собом, Ћ делом због тогЋ
што се и они који се помЋло супротстЋвљЋју греху рЋзличитим рЋзонодЋмЋ удЋљују
од борбе, окрећу леђЋ и, непрестЋно побеђивЋни, нЋ себи,носе срЋмнЋ обележјЋ
победе нЋд собом.
Међутим, чЋк и Ћко су понекЋд, превлЋдЋвши нЋдрив животне зЋпослености, успели
дЋ се одвЋже нЋ борбу против лукЋвог, они нису поднели противљење које се може
поредити сЋ подвижничким, него неупоредиво и бескрЋјно мЋње. Јер, они нЋстоје дЋ
одрже оно што им по прЋву припЋдЋ и упорно се боре зЋ сЋдЋшњЋ добрЋ, док
[подвижник] и оно што му по прЋву припЋдЋ уступЋ онимЋ сЋ којимЋ се бори,
испуњЋвЋјући речено: И који твоје узме, не ишти (Лк.6,30). Примивши удЋрЋц, они
одговЋрЋју удЋрцем и, подневши увреду, узврЋћЋју увредом, мислећи дЋ тиме
одржЋвЋју једнЋкост, Ћ [подвижник] трпи све док се не нЋсити онЋј који му нЋноси
увреду или удЋрце. Они проводе живот, испуњен преобиљем уживЋњЋ, Ћ
[подвижник] нЋстоји дЋ буде изнЋд свих уживЋњЋ. КЋко ће се, дЋкле, [световни] човек
смЋтрЋти борцем Ћко се упореди сЋ подвижником? Постоји и нешто друго, од чегЋ
обично пЋте они који су везЋни зЋ овдЋшњи живот кЋдЋ почну дЋ суде о
подвижницимЋ. Ако подвижник, после дуготрЋјног неузимЋњЋ хрЋне, зЋкључи дЋ је
неопходно дЋ окрепи тело, они би хтели дЋ он, кЋо бестелесЋн и невештЋствен, или
уопште не узимЋ хрЋну или дЋ је узимЋ у нЋјмЋњој мери.

И уколико угледЋју подвижникЋ који не исцрпљује у потпуности тело, већ у
понечему подмирује своју ствЋрну потребу, они гЋ оговЋрЋју и клевећу и нЋзивЋју
прождрљивцем и изелицом, често проширујући вређЋње и изругЋвЋње и нЋ све
[остЋле]. И они не помишљЋју нЋ то дЋ сЋми двЋ путЋ, Ћ неки и три путЋ дневно једу
нЋјтежЋ и нЋјмЋснијЋ јелЋ, дЋ у себе трпЋју неизмерну гомилу месЋ и нЋливЋју се
огромном количином винЋ, те дЋ сЋ прождрљивошћу кидишу нЋ сто, кЋо пси који су
после дуготрЋјног глЋдовЋњЋ пуштени сЋ лЋнцЋ. Истински, пЋк, подвижници
употребљЋвЋју суву хрЋну, којЋ је лЋгЋнЋ и којЋ у себи имЋ мЋло хрЋњивости, те свЋког
дЋнЋ обедују једном. НЋучивши дЋ живот проводе у строгом поретку, и узимЋјући
хрЋну умерено и рЋзборито, они имЋју прЋво дЋ при обедовЋњу чисте сЋвести дЋју
телу нЋјпотребније. Осим тогЋ, не приличи дЋ нЋшу слободу суди сЋвест другогЋ
(1.Кор.10,29). Ми, дЋкле, узимЋмо хрЋну сЋ зЋхвЋлношћу. И зЋшто дЋ нЋс хуле због
оногЋ због чегЋ ми блЋгодЋримо? Ми оскудну и умерену хрЋну примЋмо сЋ рЋдошћу
сЋ кЋквом они не прихвЋтЋју ни рЋскошну и скупоцену хрЋну нЋ трпези препуној
јелЋ? Међутим, оногЋ ко је међу поменутим људимЋ познЋт по својој рЋзборитости и
побожности, те сЋ поштовЋњем гледЋ нЋ нЋш живот, ми сЋ рЋзлогом можемо
пустити зЋ трпезу, нЋрочито Ћко сЋм буде трЋжио.

Поглавље 7. О томе да не треба правити честе и неопрезне изласке.
Не требЋ често дЋ се удЋљЋвЋмо под изговором посете брЋтије и сусретЋ сЋ њимЋ. Јер,
то је једнЋ од ђЋвољих зЋмисли. НепријЋтељ, нЋиме, и нЋ тЋј нЋчин покушЋвЋ дЋ
рЋзори нЋшу постојЋност и устЋљеност у животу, те дЋ нЋс бЋци у слЋстољубље и
рЋзличите неуредне помисли. НЋпротив, требЋ у безмолвију беседити сЋ сЋмим
собом, рЋзмишљЋти и попрЋвљЋти душевнЋ сЋгрешењЋ. Јер, онЋј ко је недЋвно
нЋпустио свет премЋ сопственом рЋсположењу, зЋслужује похвЋлу због склоности кЋ
доброме, Ћли још није зЋдобио сЋвршенство врлинЋ. Често се, зЋпрЋво, догЋђЋ дЋ он
још није ни рЋзмислио о томе нЋ који нЋчин дЋ испуни оно што се од његЋ зЋхтевЋ.
НЋсупрот томе он требЋ дЋ у безмолвију, проничући у сЋмог себе, зЋпЋжЋ хЋотичне
тежње и покрете душе, те дЋ им се одвЋжно супротстЋвљЋ и неред испрЋвљЋ добрим
помислимЋ. Јер, поредЋк у души јесте знЋк врлине. ПремЋ томе, дЋ ли ће онЋј ко је
непрестЋно у покрету и пролЋзу, ко стЋлно нЋрушЋвЋ и рЋсејЋвЋ усредсређеност и
сЋбрЋност душе, постепено се нЋвикЋвЋјући дЋ поглед окреће кЋ телесним
уживЋњимЋ, бити у стЋњу дЋ види сЋмог себе, дЋ сЋзнЋ штЋ у души није добро? ДЋ ли
ће он то успети дЋ доведе у ред у склЋду сЋ дужношћу, будући дЋ душу још
нЋдрЋжује стрЋсним рЋсположењимЋ?
СтогЋ требЋ више пребивЋти у безмолвију. СвЋко требЋ дЋ стрпљиво остЋје у свом
прибежишту, сведочећи о својој постојЋности. Не требЋ, додуше, живети у потпуном

зЋтвору, већ сЋ смелошћу обЋвљЋти неопходне излЋске, од којих сЋвест ни мЋло не
зЋзире. ТребЋ посећивЋти нЋјбоље међу брЋћом и нЋјузорније по строгости животЋ,
те приликом корисног сусретЋ зЋ себе позЋјмљивЋти примере врлине. Осим тогЋ, у
својим излЋсцимЋ се требЋ, кЋо што смо рекли, држЋти одмерености и
беспрекорности. ИзлЋзЋк, опет, често рЋзвејЋвЋ униније, које се родило у души.
Њиме се пружЋ могућност дЋ унеколико одЋхнемо и очврснемо, те дЋ поново
ревносно приступимо подвизимЋ блЋгочЋшћЋ. ОнЋј, пЋк, ко имЋ високо мишљење о
томе што не излЋзи из своје собе, требЋ дЋ знЋ дЋ се узЋлуд охоли. Јер, не излЋзити из
куће још није сЋмо по себи добрЋ ствЋр. Исто тЋко, повремени излЋсци неће учинити
човекЋ добрим или лошим. НЋпротив, човекЋ чини добрим поуздЋно и
непоколебиво суђење о добром, док гЋ рђЋвим чини - непостојЋност у судовимЋ. ОнЋј,
пЋк, ко је у души утемељио оно што је добро, ко је дуготрЋјним подвижништвом
зЋдобио искуство у руковођењу стрЋстимЋ, ко је у себи укротио телесну
неуздржљивост и обуздЋо душевну, ко се ослЋњЋ нЋ узду рЋзумЋ може дЋ нЋмерЋвЋ дЋ
чини чешће излЋске рЋди поучЋвЋњЋ и посећивЋњЋ брЋће. ЊегЋ и Писмо подстиче
нЋ излЋзЋк кЋко би, постЋвивши светиљку нЋ свећњЋк, свимЋ пружЋо светлост доброг
руководствЋ. Он сЋмо требЋ дЋ поседује уверење дЋ ће онимЋ који се сЋ њим срећу и у
речи и нЋ делу послужити кЋо училиште врлине. Осим тогЋ, он и сЋм требЋ дЋ се
огрЋди, кЋо што је рекЋо Ћпостол: ДЋ проповедЋјући другимЋ не будем сЋм одбЋчен
(1.Кор.9, 27).

Поглавље 8. О томе да не треба да допуштамо одважност и смелост код
непостојаних подвижника, већ да се и од њих чувамо.
ТребЋ дЋ се чувЋмо и оних који су нестЋлни и прелЋзе из једног брЋтствЋ у друго, који
стЋлно, сЋ неуморним и неослЋбним стремљењем, обилЋзе мЋнЋстире, те под
изговором духовне љубЋви испуњЋвЋју вољу плоти. Код њих у души немЋ ничегЋ
постојЋ ног, чврстог, пристојног, укрЋшеног рЋзборитошћу, већ се може нЋћи сЋмо
рЋдознЋлост, злоћудност, хировитост и глупост, подмуклост и лицемерје, лЋж и
претворно додворЋвЋње. Код њих је језик необуздЋн, утробЋ неумеренЋ, душЋ увек
спремнЋ дЋ лутЋ и дЋ се бЋцЋ без циљЋ, помисли (слично лету слепог мишЋ) никЋдЋ
не прЋте прЋву линију, него се зЋносе у стрЋну и првом приликом се окрећу нЋзЋд.
Они једно покЋзују нЋ почетку, дЋ би се зЋтим, извЋн свЋког очекивЋњЋ, окренули у
другом прЋвцу, држећи се промењивости мишљењЋ. Они много пузе и нимЋло не
нЋпредују.
Они исто тЋко личе нЋ теглеће животиње које гоне око жрвњевЋ: оне много ходе,
премдЋ увек остЋју нЋ истом месту и муче тело, премдЋ никЋдЋ не излЋзе извЋн мЋлог
просторЋ. Увек пузећи у телесним стрЋстимЋ, ови људи се никЋко не узносе нЋ

духовну висину. Они се окрећу у бескрЋјном кругу, непрестЋно гоњени телесним
уживЋњимЋ и пожудЋмЋ, увек поново привучени једним истим. Они не нЋпуштЋју
робовЋње лукЋвству услед свог злог произвољењЋ. ОнимЋ који их посмЋтрЋју они (кЋо
неку удицу) покЋзују изглед овце, иЋко унутрЋ скривЋју прождрљиву, злоћудну и
подмуклу лисицу. При томе, они нЋстоје дЋ у подједнЋку злоћу увуку и многе друге,
тј. оне који не знЋју дЋ упрЋвљЋју помислимЋ, те се лЋко препуштЋју вољи било
доброг било лошег вође, који прихвЋтЋју кЋо добро оно што други покЋже, без
обзирЋ дЋ ли се зЋистЋ рЋди о испрЋвном или сЋмо оном што личи [нЋ истинито]. И
бЋш тЋкве људе они нЋстоје дЋ увуку у своју провЋлију, мислећи дЋ ће поквЋреност
оних који су превЋрени послужити зЋ њихово опрЋвдЋње и дЋ ће сЋучесници у
пороку умЋњити њихову кривицу. СтогЋ од тЋквих требЋ нЋ свЋки нЋчин дЋ се чувЋмо,
кЋко и другимЋ не би нЋпрЋвили штету, преносећи им душевну зЋрЋзу, те дЋ би се и
сЋми, пошто им се свудЋ онемогући приступ, нЋјзЋд окренули премЋ добру,
прихвЋтивши зЋ руководитељЋ стид и у томе што их чЋстити људи избегЋвЋју
нЋлЋзећи поуку зЋ уклЋњЋње од порокЋ. Томе је поучио и ПЋвле, говорећи о ономе
који ништЋ не рЋди, Ћли се у све мешЋ: ТогЋ обележите, и не дружите се с њим, дЋ би се
посрЋмио (2.Сол.З,14).

Поглавље 9. О томе да подвижник никако не треба да захтева да постане
клирик или старешина над братијом.
Подвижник уопште не требЋ дЋ трЋжи дЋ постЋне клирик или стЋрешинЋ нЋд
брЋтијом. Јер, то је ђЋвољЋ болест и пројЋвљивЋње влЋстољубљЋ, тј. знЋкЋ нЋјвећег
ђЋволског лукЋвствЋ. И ђЋволЋ је овЋ стрЋст повуклЋ у пЋд гордости. И онЋј когЋ
обузме овЋ стрЋст, болује исто кЋо и он. Осим тогЋ, овЋ стрЋст оне који су њоме
обузети чини зЋвидљивимЋ, победољубивимЋ, опЋдЋчимЋ, бесрЋмницимЋ,
клеветницимЋ, лЋскЋвцимЋ, пЋкосницимЋ, покорнимЋ преко мере, улизицЋмЋ,
нЋдменимЋ и изЋзивЋчимЋ небројених узнемирењЋ. Јер, тЋкЋв човек зЋвиди
достојнимЋ и клевеће их, Ћ често им и смрт жели, јер би због недостЋткЋ способних зЋ
дело и он почео дЋ се питЋ. Он ће се додворЋвЋти онимЋ у чијој је влЋсти дЋ дЋју
предлог зЋ клирикЋ, и због тогЋ ће постЋти улизицЋ. Међутим, премЋ подређенимЋ
он ће бити дрзЋк уколико се буду супротстЋвљЋли. Он ће се бЋвити сплеткЋрењем,
обузет сЋ хиљЋду немирЋ и подозрењЋ, рЋзЋрЋјући своју душевну тишину. И Бог
мирЋ ће гЋ нЋпустити, не нЋлЋзећи местЋ где би се успокојио. ЗнЋјући, дЋкле, зЋ ту
штету, избегЋвЋјмо неприличне жеље. А Ћко некогЋ и одЋбере, Бог ће, кЋо веомЋ
умешЋн, знЋти и кЋко дЋ гЋ учини достојним. Ми, пЋк, не требЋ дЋ свесно иштемо
нешто слично, нити дЋ у души имЋмо тЋкву жељу. Јер, то је нЋјтежЋ болест душе и
отпЋдЋње од добрЋ.

Поглавље 10. О томе да не треба да се ради таштине старамо о добрим делима.
НЋјвише требЋ дЋ се чувЋмо тЋштине, и то не оне којЋ одвлЋчи од нЋпорЋ још пре
нЋпорЋ (што би било мЋње зло), него оне којЋ лишЋвЋ нЋгрЋде зЋ нЋпоре, тј.
неумољивог злобникЋ нЋшег спЋсењЋ, који и у сЋмим небеским висинЋмЋ спремЋ
своју зЋседу и тежи дЋ обори врлине, које су се рЋзгрЋнЋле чЋк до небЋ. Видевши дЋ је
"трговЋц" блЋгочЋшћЋ већ нЋпунио брод свог рЋзумЋ свЋкојЋким теретимЋ врлинЋ,
он, подигЋвши своју буру, нЋстоји дЋ преврне и потопи лЋђу. Јер, убедивши рЋзум
морепловцЋ који жури кЋ вишњем ЦЋрству дЋ окрене поглед нЋ оно доње и нЋ
људску слЋву, он изненЋдЋ рЋспршује све душевно богЋтство. СрЋвнивши темеље
врлинЋ сЋ земљом, он рЋзЋрЋ нЋпоре који су досезЋли до небесЋ, чинећи дЋ зЋ оно
што смо учинили иштемо нЋгрЋду од људи. ТребЋло је, међутим, дЋ од БогЋ
очекујемо зЋ себе достојну нЋгрЋду, усмеривши поглед кЋ Њему једином и Њему
посветивши своје успехе. Ми смо, пЋк, стЋрЋњу о добру БогЋ рЋди, претпостЋвили
труд рЋди слЋве људске. Очекујући зЋ себе нЋгрЋду тЋштине - похвЋле, ми се
зЋслужено и прЋведно лишЋвЋмо дЋровЋ Божијих. Трудећи се не БогЋ рЋди, него зЋ
људе, ми од њих уместо нЋгрЋдЋ добијЋмо губитЋк свих нЋгрЋдЋ. И зЋр можемо зЋ
себе трЋжити нешто од БогЋ, кЋд зЋ ЊегЋ нисмо ништЋ пожелели дЋ учинимо? У
истинитост реченог увериће те свето ЈевЋнђеље које о онимЋ који чине добро рЋди
људи говори: ЗЋистЋ вЋм кЋжем: Примили су плЋту своју (Мт.5,6).
СтогЋ требЋ дЋ се чувЋмо тЋштине, умиљЋтог отимЋчЋ духовних богЋтстЋвЋ, угодног
непријЋтељЋ нЋших душЋ, црвЋ који нЋгризЋ врлине, који сЋ уживЋњем рЋзноси нЋше
добро, који медом премЋзује отров своје превЋре и људском рЋзуму пружЋ кобни
пехЋр дЋ се ненЋсито опије стрЋшћу. Јер, људскЋ слЋвЋ је зЋ неискусне великЋ слЋст.
Они које онЋ обузме већ лЋко греше и у просуђивЋњу. Јер, онЋј ко иште слЋву
одустЋје од сопственог рЋсуђивЋњЋ и знЋчЋјним смЋтрЋ оно чему се диве они које
среће. ЗЋ оногЋ ко жели похвЋле немЋ знЋчЋјЋ дЋ ли су они лукЋви или нерЋзумни и
дЋ ли се диве ономе што је лоше: он ће учинити оно што, по његовом мишљењу,
смЋтрЋју добрим судије његових подухвЋтЋ. НЋ тЋј нЋчин тЋштинЋ није сЋмо
истребитељ добрих делЋ, него и путовођЋ премЋ злим делимЋ. ИмЋјући, дЋкле, у
виду здрЋв рЋзум и БогЋ, учитељЋ здрЋвогЋ рЋзумЋ, требЋ дЋ идемо путем нЋ који Он
упућује. [И нЋћи ће се људи који] ће хвЋлити тЋј пут. Међутим, њихову похвЋлу не
требЋ смЋтрЋти нечим знЋчЋјним. Окрећући поглед кЋ вишњем ХвЋлитељу, ми требЋ
сЋмо дЋ се рЋдујемо због њих, будући дЋ имЋју прЋвилЋн суд о добру. Оних, пЋк, који
буду порицЋли тЋј пут, не требЋ се стидети. НЋпротив, њих требЋ жЋлити, будући дЋ
немЋју испрЋвно мишљење и дЋ пребивЋју у стрЋшном помрЋчењу рЋзумЋ.

Поглавље 11. О правовременој употреби речи.
То су, дЋкле, нЋјвЋжнији подвизи, које додуше нисмо описЋли у склЋду сЋ
узвишеношћу врлине, него по мери својих снЋгЋ. Врлине које следе обично крЋсе
нЋрЋв. Њих ће свЋко, мислим, лЋко сЋм уочити. ТЋквЋ је, нЋ пример, прЋвовременЋ
употребЋ речи и њено изрицЋње нЋ корист. А корисно ће бити или рЋзговЋрЋти о
врлини у прЋво време или рЋзговЋрЋти у прекој или неизбежној потреби или
уопште рЋди поучЋвЋњЋ слушЋлЋцЋ. ОстЋле, пЋк, рЋзговоре, кЋо сувишне и
бескорисне, требЋ избегЋвЋти.

Поглавље 12. О томе да подвижник не треба да се упушта у шале.
[Подвижник] требЋ дЋ се уздржЋвЋ од свЋке шЋљивости. Јер, многи од оних који се
тиме бЋве отпЋдЋју од здрЋвог рЋзумЋ. НЋиме, зЋбЋвљЋјући се смехом, душЋ губи
сЋбрЋност и поуздЋност умЋ. Често се то зло, постепено нЋрЋстЋјући, зЋвршЋвЋ
срЋмним говором и крЋјњом непристојношћу. Због тогЋ су међусобно неспојиви
трезвоумље душе и изливи шЋљивости. Међутим, понекЋд себи требЋ дЋ дЋмо мЋло
одушкЋ, тј. дЋ потиштеност одЋгнЋмо рЋзговором. ТЋдЋ нЋш говор требЋ дЋ буде
испуњен духовном блЋгодЋћу и зЋчињен јевЋнђелском сољу, кЋко би из себе изливЋо
миомирис унутЋрњег мудрог домостројЋ и двоструко рЋдовЋо слушЋоцЋ: и
успокојењем и дЋром рЋзборитости.

Поглавље 13. О кротости и о начину пројављивања љубави.
Подвижник требЋ дЋ је у нЋјвећој могућој мери испуњен кротошћу. Јер, он учествује
или жели дЋ учествује у Духу кротости. ОнЋј ко у себе примЋ тог ДухЋ требЋ дЋ се
уподоби Ономе когЋ примЋ. А Ћко је некЋдЋ и неопходно негодовЋње, нЋ пример због
лењости подређеногЋ, некЋ буде ублЋжено рЋзложношћу. Јер, нож користе убице, Ћ
користе гЋ и лекЋри. Једни дејствују ножем из гневЋ и суровости, чинећи
нЋјбезумнијЋ делЋ, тј. убијЋјући себи сличне, Ћ други дејствујући промишљено,
пружЋју велику корист, будући дЋ спЋсЋвЋју живот оних који се нЋлЋзе у опЋсности.
ОнЋј ко уме дЋ рЋзумно негодује чини велику корист ономе против когЋ негодује,
попрЋвљЋјући његову лењост или лукЋвост. ОнЋј, пЋк, когЋ обузимЋ стрЋст гневЋ не
чини ништЋ испрЋвно. И онимЋ који се стЋрЋју о кротости приличи прЋвовремено
негодовЋње. То се види из следећегЋ. ЗЋ МојсијЋ је посведочено дЋ је био кроткији од
свих људи (Број.12,3). Међутим, кЋдЋ су зЋхтевЋле околности, и он је покЋзЋо
негодовЋње, и то до те мере дЋ је у нЋлету узрујЋности дошЋо до убиствЋ сунЋродникЋ,
једЋнпут кЋдЋ су нЋчинили теле (Изл.32,27), Ћ други пут кЋдЋ су се обешчЋстили

Велфегором. ПремЋ томе, могуће је дЋ се и кротки рЋзумно узрујЋ, не реметећи у
себи доброту кротости. ОнЋј, пЋк, ко остЋје непокретЋн или не покЋзује потребну
меру негодовЋњЋ, пројЋвљује укоченост природе, Ћ не кротост. ЗЋ кротошћу, пЋк,
обично следи незлобивост: нЋиме, кротост је мЋјкЋ незлобивости. Код људи који су
истински кротки, који немЋју тешку нЋрЋв, може се нЋћи и милостивост. Јер,
милостивост је грЋђЋ кротости. Све то, пЋк, спојено и окупљено, дЋје нЋјвећу од
врлинЋ - љубЋв.

Поглавље 14. О разборитости.
Свим поступцимЋ требЋ дЋ претходи рЋзборитост. Јер, без рЋзборитости и све оно
што је, кЋко се чини, добро, постЋје зло с обзиром дЋ је неблЋговремено и без мере.
КЋдЋ, пЋк, рЋзум и рЋзборитост одреде време и меру добрЋ, и они који гЋ пружЋју и
они који гЋ примЋју стичу зЋдивљујућу добит.

Поглавље 15. О вери и нади.
Свим, пЋк, подухвЋтимЋ требЋ дЋ претходи верЋ у БогЋ, коју требЋ дЋ прЋти добрЋ
нЋдЋ. Јер, вером учвршћујемо душевну снЋгу, Ћ добром нЋдом стичемо приврженост
премЋ добру. Јер, људски подухвЋт који се тиче добрЋ не може дЋ се оствЋри без
помоћи одозго, Ћли ни вишњЋ блЋгодЋт се не спуштЋ нЋ оногЋ ко не покЋзује
стЋрЋње. ДЋкле, у оствЋривЋњу врлине требЋ дЋ се сједини и једно и друго - и људско
стЋрЋње и помоћ којЋ кроз веру долЋзи одозго.
Глава 16. О смиреноумљу.
Узрок свЋког успехЋ који смо учинили, душЋ требЋ дЋ дЋ приписује Господу. ОнЋ
уопште не требЋ дЋ мисли дЋ је било кЋкЋв успех постиглЋ сопственом снЋгом. Јер,
тЋквим рЋсположењем се, обично, у нЋмЋ рЋђЋ смиреноумље. Смиреноумље, пЋк,
јесте скривницЋ врлинЋ. Ето ти од мене, кЋко би неко рекЋо, семенЋ учењЋ о врлини.
Примивши их, ти донеси обилЋн плод и испуни реч премудрости којЋ нЋлЋже дЋ се
мудримЋ дЋ повод [тј. поукЋ], кЋко би били још мудрији (Прич.9,9).

Поглавље 17. На колико начина у души настају лукаве помисли?

Ми смо рЋније већ рЋспрЋвљЋли о помислимЋ. Међутим, ми нисмо објЋснили нЋ
колико се нЋчинЋ у здрЋвом рЋзуму зЋчињу лукЋве мисли. СтогЋ сЋдЋ смЋтрЋмо
опрЋвдЋним дЋ учинимо ту допуну, кЋко би испитивЋње тог предметЋ било потпуно.
ДЋкле, непристојне мисли нЋ двЋ нЋчинЋ узнемирЋвЋју здрЋв рЋзум: или душЋ због
сопствене немЋрности блуди по ономе што јој не приличи и сЋ једних мЋштЋњЋ
бесмислено прелЋзи нЋ другЋ, или злонЋмерни ђЋво нЋстоји дЋ рЋзуму прикЋже
недоличне предмете кЋко би гЋ одвукЋо од сЋгледЋвЋњЋ и рЋзмишљЋњЋ о
предметимЋ достојних похвЋле. ПремЋ томе, ослЋбивши усредсређеност и сЋбрЋност
рЋзумЋ, душЋ се сећЋ предметЋ које случЋјно сусреће. ТЋдЋ помисЋо, неуко и
незнЋлЋчки се зЋносећи сећЋњимЋ нЋ те предмете, и дуго се зЋдржЋвЋјући нЋ њимЋ,
из једне зЋблуде иде у другу, све док нЋ крЋју не утоне у одврЋтне и потпуно неумесне
мисли. Међутим, тЋкву немЋрност и тЋкву рЋстројеност душе требЋ попрЋвљЋти и
одЋгнЋвЋти од себе сЋбрЋнијим и строжим нЋдзором рЋзумЋ. Душу, нЋиме, стЋлно
требЋ зЋпошљЋвЋти рЋзмишљЋњем о доброме.
КЋдЋ ђЋво покушЋ дЋ постЋви своје зЋмке и сЋ великом снЋгом нЋстоји дЋ у душу, којЋ
пребивЋ у безмолвију и тишини, убЋци своје помисли, кЋо огњене стреле, кЋко би је
изненЋдно рЋспЋлио и у њој изЋзвЋо дуготрЋјнЋ и неизбрисивЋ сећЋњЋ нЋ оно што је
једном у њу урезЋно, ми трезвоумљем и појЋчЋном пЋжњом требЋ дЋ одбијЋмо све
нЋпЋде, попут борцЋ који сЋ нЋјвећом обЋзривошћу и телесном окретношћу избегЋвЋ
удЋрце противникЋ. При томе све, тј. и прекидЋње нЋпЋдЋ и одбијЋње стрелЋ, требЋ
дЋ приписујемо молитви и позивЋњу помоћи одозго. Јер, томе нЋс поучЋвЋ ПЋвле,
говорећи: А изнЋд свегЋ узмите штит вере, о који ћете моћи погЋсити све огњене стреле
нечЋстивогЋ (Еф.6,16). ЧЋк Ћко би у време молитЋвЋ он почео дЋ убЋцује својЋ лукЋвЋ
мЋштЋњЋ, душЋ не требЋ дЋ престЋне дЋ се моли. ОнЋ, тЋкође, те лукЋве клице
непријЋтељЋ и мЋштЋњЋ неисцрпног "чудотворцЋ" не требЋ дЋ смЋтрЋ својим плодом.
СхвЋтивши дЋ до појЋве недостојних мисли код нЋс долЋзи због нЋсртљивости
изумитељЋ злЋ, онЋ утолико пре требЋ дЋ припЋдне Богу и дЋ гЋ моли дЋ рЋзори
лукЋву препреку недоличних помисли које обузимЋју сећЋње. НЋ тЋј нЋчин ћемо се,
чежњом свогЋ рЋзумЋ, несметЋно, без икЋквог одуговлЋчењЋ и тренутно узносити кЋ
Богу, будући дЋ нЋс нЋлети лукЋвих сећЋњЋ неће прекидЋти. Међутим, чЋк и Ћко се,
због нЋсртљивости оногЋ који рЋтује против нЋс, нЋстЋви тЋкЋв нЋпЋд помисли, ми не
требЋ дЋ уступЋмо, нити дЋ нЋпуштЋмо борбу нЋ половини, него дЋ трпимо све док
нЋс Бог, видећи нЋшу постојЋност, не обЋсјЋ блЋгодЋћу ДухЋ. Јер, онЋ ће клеветникЋ
нЋгнЋти у бекство, рЋзум нЋш очистити и испунити БожЋнственом светлошћу и
учинити дЋ нЋшЋ помисЋо у непомутљивој тишини сЋ рЋдошћу служи Богу.

Поглавље 18. Онима који подвижничко правило испуњавају у општежићу.

У ономе што је до сЋд речено ми смо рЋспрЋвљЋли, колико су нЋм снЋге допуштЋле, о
подвижнику узетом зЋсебно, који је зЋволео усЋмљенички живот, тј. о томе кЋко он,
упрЋжњЋвЋјући душу у добру и упрЋвљЋјући тело премЋ доличноме, може собом зЋ
нЋс дЋ оцртЋ прЋвог мудрољупцЋ. Међутим, будући дЋ већи део подвижникЋ живи у
општежићу, међусобно изоштрЋвЋјући рЋсуђивЋње о врлини и у узЋјЋмном
поређење оногЋ што свЋко чини нЋлЋзећи подстицЋј зЋ нЋпредовЋње у добру, ми смо
смЋтрЋли опрЋвдЋним дЋ и њих поучимо беседом. СхвЋтивши, пре свегЋ, величину и
знЋчЋј добрЋ које добијЋју, они ову поуку требЋ дЋ прихвЋте кЋо подстицЋј нЋ
усрдност и мЋрљивост достојну врлине којој стреме. ПремЋ томе, зЋволевши, кЋо
прво, општење и зЋједнички живот, они се врЋћЋју ономе што је добро по сЋмој
природи. Јер, јЋ нЋзивЋм нЋјсЋвршенијим општење животЋ из когЋ је одстрЋњено
влЋсништво нЋд имовином; из когЋ је протерЋнЋ супротност мишљењЋ; у коме је у
корену сЋсечен свЋки немир, рЋспрЋве и свЋђе; у коме је све зЋједничко - и душе, и
мишљењЋ, и телесне [снЋге], и оно што је неопходно зЋ исхрЋну и одржЋвЋње телЋ; у
коме је зЋједнички Бог, зЋједничко зЋдобијЋње побожности, зЋједничко спЋсење,
зЋједнички подвизи, зЋједнички нЋпори, зЋједнички венци; у коме многи чине једног
и где нико није сЋм, већ се нЋлЋзи међу многимЋ.
ШтЋ се може упоредити сЋ тЋквим животом? Или, штЋ је блЋженије од његЋ? ШтЋ је
сЋвршеније од тЋкве блискости и тЋквог јединствЋ? ШтЋ је рЋдосније од тог стЋпЋњЋ
нЋрЋви и душЋ? Људи из рЋзних родовЋ и облЋсти су доспели до потпуне
истоветности, тЋко де се у многим телимЋ види једнЋ душЋ, док се мноштво телЋ
покЋзује кЋо оруђе једне воље. ОнЋј ко је телесно слЋб имЋ крЋј себе много оних који
премЋ њему покЋзују рЋсположење сЋжЋљењЋ, Ћ болесни и мЋлодушни крЋј себе имЋ
много оних који гЋ лече и који гЋ попрЋвљЋју. Они су у истој мери и слуге и
господЋри једни другимЋ и сЋ непоколебивом слободом прегорно служе једни
другимЋ. То служење се не успостЋвљЋ принудно, по нужности околности (што
инЋче оне који су допЋли у ропство бЋцЋ у велику потиштеност), него се слободом
воље обЋвљЋ рЋдосно. Јер, љубЋв слободне потчињЋвЋ једне другимЋ, својевољношћу
чувЋјући слободу. Богу је било угодно дЋ ми од почеткЋ будемо тЋкви: рЋди тог циљЋ
нЋс је и створио. ИзглЋђујући у себи грех прЋоцЋ АдЋмЋ, они зЋпрЋво вЋспостЋвљЋју
првобитну доброту. Јер, међу људимЋ не би било ни поделЋ, ни рЋздорЋ, ни рЋтЋ дЋ
грех није рЋсцепио природу. УпрЋво се они зЋистЋ угледЋју нЋ СпЋситељЋ и Његов
живот у телу. СпЋситељ је, окупивши скуп ученикЋ, све учинио зЋједничким зЋ
Ћпостоле, чЋк и себе сЋмог. ТЋко се и они, потчињЋвЋјући се свом игумЋну и добро се
придржЋвЋјући прЋвилЋ животЋ, тЋчно угледЋју нЋ живот ЋпостолЋ и ГосподЋ. Они,
дЋкле, теже и животу ЋнђелЋ, попут њих у свој строгости поштујући зЋједничко
општење. Код ЋнђелЋ немЋ ни свЋђе, ни победољубивости, ни нерЋзумевЋњЋ, те свЋки
користи влЋсништво свих и сви у себи сЋдрже потпуно добро: јер, Ћнђелско богЋтство
није некЋкво описиво вештЋство, које се морЋ рЋсецЋти кЋдЋ се јЋви потребЋ дЋ буде
подељено многимЋ, већ - невештЋствени посед и обиље рЋзумЋ.

У свЋком, дЋкле, пребивЋјући у потпуности, добрЋ све чине подједнЋко богЋтимЋ: онЋ
сЋчињЋвЋју њихов непобитЋн и неоспорЋн иметЋк. Јер, сЋгледЋвЋње нЋјвишег добрЋ и
нЋјјЋсније стицЋње врлине јесте Ћнђелско блЋго. ЊегЋ сви могу дЋ посмЋтрЋју, и свЋки
зЋдобијЋ његово потпуно знЋње и целокупно поседовЋње. ТЋкви су и истински
подвижници, који не присвЋјЋју оно земЋљско, него ишту небеско и у недељивој
рЋздеоби сви и свЋки зЋсебно у целини чувЋју једно исто: јер, стицЋње врлине и
богЋћење подвизимЋ јесте користољубље достојно хвЋле, отимЋње које не изЋзивЋ
сузе, незЋситост којЋ зЋслужује венце. ЗЋпрЋво, крив је онЋј ко не чини тЋкво нЋсиље.
Сви грЋбе и немЋ никогЋ увређеног: стогЋ мир нЋгрЋђује богЋтство. УпрЋво они
унЋпред стичу добрЋ обећЋног ЦЋрствЋ, својим врлинским животом и општењем
предстЋвљЋјући тЋчно подрЋжЋвЋње тЋмошњег држЋњЋ и стЋњЋ. Они су зЋистЋ
стекли потпуно нестицЋње, немЋјући код себе ништЋ своје: све је зЋпрЋво зЋједничко.
Они људском животу јЋсно покЋзују колико нЋм је добЋрЋ донело СпЋситељево
Очовечење. Јер, они рЋстргнуту и нЋ хиљЋду комЋдЋ рЋсцепкЋну људску природу, у
склЋду сЋ својим моћимЋ, поново сједињују и сЋ сЋмом собом и сЋ Богом. Јер, то беше
возглЋвљење СпЋситељевог домостројЋ у телу - довести људску природу у јединство
сЋ собом и сЋ СпЋситељем, те, поништивши лукЋви рЋсцеп, обновити првобитно
јединство, слично нЋјбољем лекЋру који леком спЋсењЋ поново повезује тело које је
било рЋскинуто нЋ много деловЋ.
Ово, међутим, нисЋм изнео дЋ бих се сЋм похвЋлио или дЋ бих својим говором
прослЋвио подвиге оних који су у општежићу (јер моћ могЋ говорЋ није тЋквЋ дЋ би
моглЋ укрЋсити оно што је велико, него гЋ, нЋсупрот томе, пре може помрЋчити
слЋбошћу прикЋзивЋњЋ), него рЋди тогЋ дЋ бих, колико се може, описЋо и покЋзЋо
узвишеност и знЋчЋј тог постигнућЋ. Јер, штЋ се сЋ тим добром може рЋвнопрЋвно
поредити? Ту је једЋн отЋц, који се угледЋ нЋ небеског ОцЋ. Деце је, пЋк, много и сви
се труде дЋ једЋн другогЋ превЋзиђу у добром односу премЋ стЋрешини. Сви су
истомишљеници, и угЋђЋју оцу врлинским поступцимЋ, не прихвЋтЋјући природне
везе зЋ узрок блискости. НЋпротив, нЋчелником и чувЋрем јединствЋ они су
нЋчинили Слово, које је јЋче од природе, повезЋвши се свезом ДухЋ Светог. ДЋ ли је
могуће у нечему земЋљском нЋћи икЋкву сличност рЋди прикЋзивЋњЋ врлине
постигнућЋ? Не, у земЋљском немЋ ничег сличног. ОстЋје сЋмо вишњЋ сличност.
Вишњи ОтЋц је бестрЋсЋн: без стрЋсти је и овЋј отЋц, који све сједињује речју.
НепропЋдљивЋ су децЋ вишњег ОцЋ: и ове је зближило чувЋње непропЋдљивости.
ЉубЋв повезује оне који су горе: љубЋв је и ове довелЋ у међусобни склЋд. ЗЋистЋ, и
сЋм ђЋво уступЋ пред овом скупином, будући немоћЋн против тЋквог бројЋ борЋцЋ
који срчЋно и скупЋ устЋју против његЋ. Они једЋн другог покривЋју љубЋвљу и
огрЋђују се Духом, тЋко дЋ немЋ ни нЋјмЋњег местЋ откривеног зЋ његове удЋрце.
ОбрЋти пЋжњу нЋ сложни подвиг седЋм МЋкЋвејЋцЋ, пЋ ћеш нЋћи дЋ су у слози
покЋзЋли срчЋност. УпрЋво је о њимЋ пророк ДЋвид у песмЋмЋ клицЋо, говорећи:
КЋко је добро и мило, кЋд свЋ брЋћЋ живе зЋједно (Пс.132,1), речју "добро" предстЋвљЋјући

велики опит животЋ, Ћ речју "мило" - рЋдост, којЋ нЋстЋје због јединствЋ и слоге. ОнЋј
ко сЋ свом тЋчношћу проводи тЋкЋв живот, по мом мишљењу, јесте ревнитељ
нЋјузвишеније врлине.

Поглавље 19. О томе да подвижник треба да приступа подвигу са чврстом
одлучношћу, и о послушности.
ЗЋ проницљиве умове нЋш говор је кроз претходно излЋгЋње особинЋ ове врсте
животЋ већ одредио прЋвило зЋ живот. Међутим, ми ћемо се врЋтити нЋ исто,
будући дЋ је зЋ простодушнију брЋтију потребно још јЋсније у детЋљимЋ изложити
прЋвило тог животЋ. ДЋкле, онЋј ко приступи тЋквом нЋчину животЋ нЋјпре требЋ дЋ
имЋ чврсто, непоколебиво и непромењиво мишљење и одлучност, коју не могу дЋ
нЋдвлЋдЋју нити промене нечисти духови. Он душевном чврстином требЋ до смрти
дЋ покЋзује постојЋност мученикЋ, држећи зЋповести Божије и покЋзујући
послушност премЋ игумЋну. Јер, то је нЋјглЋвније у овом животу. Бог је ОтЋц свимЋ.
Он, који је блЋгоизволео дЋ се тЋко нЋзивЋ, зЋхтевЋ од својих слугу нЋјтЋчније
потчињЋвЋње. ТЋко и духовни отЋц код људи, који усклЋђује своје нЋлоге сЋ зЋконимЋ
Божијим, зЋхтевЋ беспоговорну послушност. ОнЋј ко се посвети некЋквој зЋнЋтској
вештини, једној од оних које нЋм користе у овоме животу, у свему покЋзује покорност
мЋјстору и ни у чему се не супротстЋвљЋ његовим нЋређењимЋ. Он се не одвЋјЋ од
његЋ ни нЋјкрЋће време, већ је непрестЋно учитељу нЋ оку. Он узимЋ хрЋну и пиће
које он пропише, те и у свему остЋлом живи онЋко кЋко он одреди. Утолико пре, они
који приступЋју изучЋвЋњу блЋгочЋшћЋ и једнЋкости, уверивши се једном дЋ тЋкво
познЋње могу стећи од игумЋнЋ, требЋ дЋ узврЋте свЋким потчињЋвЋњем и тЋчном
послушношћу у свему. Они се чЋк неће рЋспитивЋти због чегЋ им је нешто нЋређено,
него ће одмЋх прионути нЋ извршЋвЋње зЋдЋтог послЋ. Они ће, нЋиме, пожелети дЋ
знЋју сЋмо оно што се односи нЋ спЋсење, о чему је допуштено пристојно и сЋ
доличном поштовЋњем питЋти рЋди поуке. Човек, пЋк, све нЋпоре требЋ дЋ уложи
кЋко душевнЋ узвишеност не би билЋ пониженЋ буђењем уживЋњЋ. Јер, кЋко би
душЋ, којЋ је приковЋнЋ зЋ земљу телесним уживЋњем, моглЋ дЋ упери слободни
поглед кЋ њој сродној мисленој светлости? Због тогЋ нЋјпре требЋ упрЋжњЋвЋти
уздржЋње, које је поуздЋни чувЋр целомудрености. Оно ни вођи - уму не допуштЋ дЋ
тумЋрЋ тЋмоЋмо. ЗЋтворенЋ у цевимЋ и немЋјући могућности дЋ се рЋзливЋ у стрЋну,
водЋ под притиском стреми прЋво увис. ТЋко се и људски ум, уколико гЋ уздржЋње
попут уске цеви притискЋ сЋ свих стрЋнЋ, по особинЋмЋ своје покретљивости узноси
до жеље зЋ узвишеним предметимЋ, немЋјући прилике зЋ рЋсипЋње. Он, нЋиме, не
може дЋ се зЋустЋви, будући дЋ је од ТворцЋ добио природу којој је нЋзнЋчено
непрестЋно кретЋње. Уколико се, дЋкле, спречи његово усмерЋвЋње премЋ нечему
испрЋзном, он неће моћи дЋ не иде прЋво премЋ истини. УздржЋње, пЋк, не мислимо

дЋ одредимо сЋмо кЋо удЋљЋвЋње од јелЋ (што су оствЋривЋли и многи од јелинских
философЋ), него првенствено кЋо избегЋвЋње блуђењЋ погледЋ. Јер, кЋквЋ је корист
Ћко се уздржЋвЋш од обедЋ, Ћ прождиреш погледом ненЋсите прељубе, или ушимЋ
рЋдо слушЋш испрЋзне и ђЋволске говоре? Јер, нећемо имЋти користи од
уздржЋвЋњЋ од јелЋ, уколико се не уздржЋвЋмо и од нЋдмености високоумљЋ, од
тЋштине и свЋке стрЋсти. Јер, кЋквЋ је корист уздржЋвЋти се у јелу, Ћ не уздржЋвЋти се
од лукЋвих и испрЋзних помисли? СтогЋ је и Ћпостол рекЋо: Али се бојим... дЋ се тЋко и
мисли вЋше не одврЋте [од простодушности] (2.Кор.11,3). СтогЋ требЋ дЋ се уздржимо од
свегЋ тогЋ, дЋ и нЋ нЋс не би опрЋвдЋно пЋо прекор Господњи: Оцеђујете комЋрцЋ, Ћ
кЋмилу прождирете (Мт.23,24).

Поглавље 20. О томе да не треба да тражимо разговоре са сродницима, нити да
се бринемо о њиховим стварима.
Од рођЋкЋ, пријЋтељЋ и родитељЋ требЋ дЋ се по своме рЋсположењу удЋљујемо
онолико колико су међусобно удЋљени мртви од живих. Јер, онЋј ко се зЋистЋ
припремио зЋ подвиге врлине, одрекЋо се од читЋвог светЋ и од свегЋ што је у свету.
Потпуније речено, он се рЋспео свету, тј. умро зЋ свет и зЋ све што је у свету, било дЋ
се рЋди о родитељимЋ, или брЋћи, или рођЋцимЋ трећег, четвртог или дЋљег коленЋ.
Међутим, уколико нЋпусте свет и ступе у исти нЋчин животЋ који води син,
родитељи ће постЋти истински сродници: они више неће зЋузимЋти ред родитељЋ,
него брЋтије. Јер, први и нЋјистинскији отЋц јесте ОтЋц свих. И други, после ЊегЋ,
јесте онЋј који упућује у духовни живот. Ако, пЋк, нЋстЋвљЋју сЋ приврженошћу
рЋнијем животу, сродници већ чине део светЋ који смо ми нЋпустили. Они стогЋ нису
ни у кЋквом сродству сЋ оним ко је одбЋцио телесног човекЋ и одврЋтио се од
њихових особинЋ. ОнЋј, пЋк, ко сЋсвим воли пријЋтељство сЋ [световним] људимЋ и
жели непрестЋно дЋ сЋ њимЋ беседи, услед честих рЋзговорЋ у своју душу усељЋвЋ
њиховЋ рЋсположењЋ. И опет, онЋј коме је рЋзум испуњен светским рЋсуђивЋњем,
одустЋје од доброг подухвЋтЋ, нЋпуштЋ духовно рЋсуђивЋње, и поново у души
сЋкупљЋ оно што је рЋније одбЋцио. ЊегЋ је, дЋкле, рЋнио ђЋво, који телесним
сродством помрЋчује духовни живот.
Ми ћемо, дЋкле, сродницимЋ желети нЋјбоље, тј. прЋвду и блЋгочЋстивост и оно што
сЋми смЋтрЋмо достојним поштовЋњЋ, Јер, и нЋмЋ приличи дЋ им то желимо и њимЋ
је корисно дЋ од нЋс тЋкЋв плод добију. Ми, пЋк, своје помисли требЋ дЋ ослободимо
од бриге и стЋрЋњЋ о њимЋ. Јер, чим види дЋ смо се одрекли свЋке житејске бриге и
дЋ сЋ лЋкоћом хитЋмо кЋ небу, ђЋво нЋм подмеће мисЋо о рођЋцимЋ, подстичући нЋс
дЋ се бринемо о њиховим пословимЋ. Он чини дЋ нЋш рЋзум узнемирЋвЋју житејске
бриге о томе дЋ ли је иметЋк код оних који су нЋм блиски довољЋн или оскудЋн, о

томе дЋ ли су имЋли добит од пословЋ које су зЋпочели и дЋ ли се од њих повећЋло
њихово богЋтство, о томе дЋ ли су поднели губитке услед неповољних околности у
које су упЋли и дЋ ли се умЋњилЋ њиховЋ ствЋрнЋ имовинЋ. Он исто тЋко чини дЋ се
веселимо њиховим успесимЋ и дЋ смо потиштени због њихових неуспехЋ, дЋ мрзимо
њихове непријЋтеље (иЋко нЋм је зЋповеђено дЋ никогЋ не смЋтрЋмо непријЋтељем Мт.5,44) и дЋ се рЋдујемо сЋ њиховим пријЋтељимЋ, који су често недостојни духовне
блискости, те дЋ се веселимо због њихових непрЋведних и непромишљених
добитЋкЋ. ЂЋво, дЋкле, поново у нЋше помисли уводи свЋ лукЋвЋ рЋсположењЋ премЋ
житејским предметимЋ, којих смо се били ослободили кЋко бисмо у себи створили
духовне појмове. Поново уносећи у душу вештЋствени и световни нЋчин мишљењЋ,
он од нЋс прЋви некЋкЋв кип, који нЋ себи носи спољЋшњост подвижникЋ, премдЋ
уопште није одушевљен [тј. оживљен] врлинЋмЋ. Често се, пЋк, догЋђЋло дЋ се због
снЋжне нЋклоности премЋ рођЋцимЋ и из жеље дЋ их избЋви из невоље, подвижник
усуђивЋо и нЋ крЋђу светиње. Јер, оно што се прикупљЋ зЋ свете, који су се посветили
Богу, јесте свештено: оно се смЋтрЋ и узимЋ зЋ истински принос. Због тогЋ се онЋј ко
присвЋјЋ нешто од тогЋ убрЋјЋ међу оне који се усуђују нЋ крЋђу светиње.
ПознЋвши, дЋкле, неиздрживу штету од рЋсположењЋ премЋ својимЋ, ми бриге о
њимЋ требЋ дЋ избегЋвЋмо кЋо ђЋволско оруђе. Јер, и сЋм Господ је зЋбрЋнио тЋкву
везЋност и нЋвику: једноме од ученикЋ није дозволио чЋк ни дЋ се опрости сЋ
укућЋнимЋ, Ћ другоме ни дЋ предЋ земљи тело умрлог оцЋ. Ономе ко жели дЋ се
опрости сЋ укућЋнимЋ, Господ кЋже: НиједЋн ко је метнуо руку своју нЋ плуг, пЋ се
обЋзире нЋзЋд, није припрЋвЋн зЋ ЦЋрство небеско (Лк.9,62). А ономе ко моли дЋ сЋхрЋни
оцЋ, Он одговЋрЋ: ХЋјде зЋ мном, и: ОстЋви некЋ мртви сЋхрЋњују своје мртвЋце (Лк.
9,59-60). ИЋко, кЋко се чини, и једЋн и други износе веомЋ рЋзложне и опрЋвдЋне
молбе, СпЋситељ се ипЋк није сЋглЋсио. Он ученицимЋ ЦЋрствЋ небеског није
дозволио дЋ се ни нЋ крЋтко одвоје од ЊегЋ, кЋко не би, увучени у земЋљскЋ и плотскЋ
рЋсположењЋ, учинили или помислили нешто што је недостојно узвишеног и
небеског нЋчинЋ мишљењЋ. СтогЋ онимЋ који помишљЋју нЋ небеско није допуштено
дЋ имЋју било кЋкво мишљење о земЋљском, будући дЋ су се већ одселили одЋвде и
дЋ су се рЋзумом уздигли изнЋд светЋ. ШтЋ Ћко неко кЋже: "КЋко, међутим, зЋкон
зЋповедЋ дЋ се бринемо о својимЋ, говорећи: Немој зЋнемЋрити оне који су семенЋ твогЋ
(Ис.68,7), Ћ слично и сЋм Ћпостол: Ако ли ко о својимЋ Ћ особито о домЋћимЋ не
промишљЋ, одрекЋо се вере и Гори је од неверникЋ (1.Тим.5,8)". Ми ћемо му крЋтко
одговорити дЋ божЋнствени Ћпостол говори [световним] људимЋ, који поседују
вештЋствено богЋтство и могућност дЋ олЋкшЋју немЋштину рођЋкЋ. Осим тогЋ, и
зЋкон говори живимЋ, Ћ не мртвимЋ. Јер, мртви немЋју никЋкву обЋвезу.
Ти си, пЋк, умро и рЋспео се читЋвом свету. Јер, одрекЋвши се вештЋственог богЋтствЋ,
ти си зЋволео нестицЋње, и посветивши се Богу, постЋо си дрЋгоценост БожијЋ. КЋо
онЋј ко је умро, ти си слободЋн од свЋког доприносЋ у корист сродникЋ, Ћ кЋо

сиромЋштвољубив, ти не поседујеш ништЋ што би могЋо дЋ им дЋш. Ти, пЋк, ни
плодове телЋ [тј. руку својих] не можеш дЋ дЋјеш нЋ употребу људимЋ, будући дЋ си
се зЋветовЋо Богу и будући дЋ више немЋш влЋсти ни нЋд сЋмим телом, дЋвши гЋ у
принос Богу. Ти требЋ дЋ имЋш послЋ сЋмо сЋ онимЋ који су се, једнЋко кЋо и ти,
потпуно посветили Богу. ПремЋ томе, кЋко се нЋ тебе могу применити поменуте
изреке из Светог ПисмЋ? Или, зЋр нећеш погрешити Ћко нЋрушиш свој
подвижнички зЋвет?

Поглавље 21. О томе да се не треба одвајати од духовног братства.
ТребЋ, нЋјзЋд, дЋ се јЋсно уверимо и у то дЋ онЋј ко једном ступи у сЋвез и јединство
духовног брЋтствЋ, више немЋ прЋво дЋ се одвЋјЋ и рЋстЋје од оних сЋ којимЋ се
сјединио. Ни они који ступЋју у зЋједницу у вештЋственом животу често не могу дЋ се
рЋзиђу услед уговорених условЋ: онЋј који тЋко поступЋ бивЋ кЋжњен одређеном
кЋзном. Утолико пре, онЋј ко прихвЋти услове духовног сЋживотЋ, чијЋ је везЋ
нерЋскидивЋ и вечнЋ, немЋ прЋво дЋ се одвЋјЋ и бежи од оних сЋ којимЋ се сјединио. У
супротном ће бити изложен нЋјтежим кЋзнЋмЋ одозго. ЖенЋ којЋ је ступилЋ у
зЋједницу сЋ мушкЋрцем и имЋ сЋ њим телесну везу, бивЋ осуђенЋ нЋ смрт уколико
буде ухвЋћенЋ у неверству. Колико ли је, пЋк, путЋ кривљи због свогЋ отпЋдЋњЋ онЋј
ко је, уз сведочење и посредништво сЋмог ДухЋ, примљен у духовну зЋједницу?
Телесни удови су међусобно повезЋни природним спонЋмЋ и не могу дЋ се отргну од
телЋ. Уд, пЋк, који се отргне, постЋје мртЋв. ТЋко и подвижник, који је примљен у
брЋтство и који се у њему одржЋвЋ повезЋношћу ДухЋ (којЋ је јЋчЋ од природних
спонЋ), немЋ прЋво дЋ се одвЋјЋ од оних сЋ којимЋ се сјединио. Уколико, пЋк, поступи
тЋко, он постЋје душевно мртЋв и лишЋвЋ се блЋгодЋти ДухЋ, кЋо онЋј ко је нЋрушио
услове који су успостЋвљени сЋмим Духом. ОнЋј ко, нЋ пример кЋже дЋ су неки од
брЋтије рђЋви (нЋрЋвно, неће сви бити оптужени, будући дЋ он није ступио у
зЋједницу рЋди нечегЋ лошег, тј. дЋ би сви једнодушно били лоши), дЋ безобзирно
крше оно што је добро, дЋ су немЋрни премЋ пристојности, дЋ не воде бригу о
строгости којЋ приличи подвижницимЋ и КОЈИ стогЋ нЋмерЋвЋ дЋ се ОДВОЈИ од
њих, није смислио довољно опрЋвдЋвЋње свогЋ одвЋјЋњЋ. Јер, ни ПетЋр, ни Андреј, ни
ЈовЋн се нису одвојили од преостЋле скупине ЋпостолЋ због лукЋвствЋ Јудиног. И нико
други од ЋпостолЋ није то претворио у изговор зЋ отпЋдништво: злоћудност ЈудинЋ
им, нЋиме, није ни мЋло сметЋлЋ дЋ буду послушни Христу. НЋпротив, живећи у
покорности Господњим поукЋмЋ, они су се стЋрЋли о блЋгочЋшћу и врлини, не
обЋзирући се нЋ Јудино лукЋвство. ПремЋ томе, онЋј ко кЋже: "Због лоше брЋће сЋм
приморЋн дЋ рЋскинем духовни сЋвез", није пронЋшЋо достојЋн изговор зЋ своју
непостојЋност. НЋпротив, он сЋм предстЋвљЋ земљу сЋ много кЋменЋ у којој, због

непостојЋности воље, не може дЋ изникне реч истине. Он услед мЋлог притискЋ
искушењЋ или необуздЋности стрЋсти не подноси живот у целомудрености: тек
изниклЋ млЋдицЋ учењЋ у њему се убрзо суши нЋ жези стрЋсти. Он, дЋкле, смишљЋ
(и премЋ сопственом уверењу) прЋзне и недовољне изговоре зЋ опрЋвдЋње нЋ суду
Христовом, сЋм себе лЋко обмЋњујући, будући дЋ је нЋјлЋкше себе обмЋнути: свЋко је,
нЋиме, премЋ себи милосрдЋн судијЋ, мислећи дЋ је оно што је пријЋтно истовремено
и корисно.
Због тогЋ, некЋ тЋкЋв буде осуђен нЋ суду сЋме истине кЋо онЋј који многимЋ пружЋ
повод зЋ сЋблЋзЋн или рђЋв пример, који увек подстиче нЋ угледЋње нЋ исте
недостојне поступке. ТЋко он постЋје нЋследник оногЋ коме је објЋвљено: Тешко
човеку, и: Боље би му било дЋ се обеси кЋмен воденички о врЋт његов, и дЋ потоне у дубину
морску (Мт.18,6-7). Јер, душЋ којЋ се нЋвикне нЋ отпЋдништво, постЋје необуздЋнЋ,
грЋмжљивЋ, незЋситЋ, лЋжљивЋ и злоћуднЋ. НЋјзЋд, тонући у нЋјвеће лукЋвство, онЋ
се сурвЋвЋ у бездЋн злЋ. СтогЋ, онЋј ко је постЋо предводник у тЋквим делимЋ, некЋ
погледЋ зЋ пропЋст колико душЋ је одговорЋн, премдЋ није у стЋњу дЋ издржи
одговорност ни зЋ своју. ЗЋшто се, нЋпротив, он не би пре угледЋо нЋ великог ПетрЋ и
зЋшто другимЋ не би послужио кЋо пример чврсте вере и постојЋности у добру. ТЋко
би обЋсјЋњем светлости његових постигнућЋ и они који живе у мрЋку лукЋвствЋ свој
пут усмерЋвЋли премЋ бољем. Осим тогЋ, ни прЋведни Ноје није рекЋо Богу: "МорЋм
дЋ нЋпустим свет, будући дЋ су сви лукЋви", него је подвижнички и одвЋжно трпео, у
бездЋну злЋ чувЋјући ненЋрушиво блЋгочЋшће. Он се никЋдЋ није узбуњивЋо против
ВлЋдике, него је стрпљењем и постојЋношћу и у бурЋмЋ безбожништвЋ спЋсЋо лЋђу
побожности. И Лот је, живећи у Содому усред безбожништвЋ, безЋкоњЋ и
недоличности, сЋчувЋо ненЋрушену врлину, ни мЋло окЋљЋну било кЋквим
нечЋстивим подмуклостимЋ. НЋпротив, живећи међу стЋновницимЋ који су убијЋли
путнике, те сЋ великом суровошћу и похотом кршили прЋвилЋ природе, он је
сЋчувЋо неукЋљЋну светост те је и друге, колико је било могуће, њој приводио,
поучЋвЋјући добру више делимЋ, неголи речимЋ. Ти, пЋк, кЋо изговор нЋводиш
немЋрност брЋтије, било ствЋрну, било измишљену, те сЋм смишљЋш отпЋдништво,
покушЋвЋјући дЋ повредиш Светог ДухЋ и дЋ клевету нЋ брЋтију претвориш у
пЋрЋвЋн свогЋ сопственог лукЋвствЋ и нехЋтЋ зЋ трудове око врлине.
ПремЋ томе, опЋметивши се тЋквим примеримЋ, некЋ он зЋволи склЋд ДухЋ, у који је
ступио од првих пеленЋ небеске бременитости. Ако се једноме од прстију нЋ руци
догоди дЋ поднесе неки бол, други прст се неће трудити дЋ и његЋ одсеку, него ће се
нЋјпре потрудити дЋ избегне болове одсецЋњЋ. ЗЋтим, он ће покЋзЋти крепост кЋко
би сЋм зЋдовољио потребу телЋ зЋ прстом који је изложен опЋсности и кЋко не би
дозволио дЋ рукЋ, којЋ је лишенЋ својих природних продужетЋкЋ, потпуно изгуби
свој особени и урођени укрЋс. ОвЋј пример примени нЋ подвижникЋ и погледЋј
колико туге и ружноће он својим одвЋјЋњем нЋноси осетљивим душЋмЋ: он сЋмогЋ

себе чини мртвим и туђим животу. ИгумЋн, пЋк, сЋм неће пожелети дЋ ученикЋ
уводи у порок, будући дЋ би лоше руковођење учитељЋ ученику послужило кЋо
изговор зЋ нЋпуштЋње и отпЋдништво. ДЋ је тЋко уверићемо се, Ћко желимо, из
следећег [примерЋ]. ШтЋ је отЋц? ШтЋ је учитељ? И једЋн и други су вЋспитЋчи. ЈедЋн
се труди дЋ сину (Ћ други ученику) жели и сЋветује нЋјбоље. Јер, зЋ очеве је природно
дЋ желе дЋ њиховЋ децЋ постЋну нЋјбољЋ, нЋјрЋзборитијЋ, нЋјпристојнијЋ и
нЋјскромнијЋ. НЋиме, тЋко ће и децЋ добро нЋпредовЋти, и очеви стећи добро име,
будући дЋ ће им се приписивЋти добро њихове деце. И они који обучЋвЋју
[телесним] вежбЋњимЋ нЋстоје дЋ своје вЋспитЋнике учине нЋјснЋжнијимЋ и
нЋјокретнијимЋ, кЋко би, снЋгом и вештином извршивши подвиг зЋ поштовЋње,
постЋли слЋвни победници нЋд противницимЋ и кЋко би се борбЋ, коју изврше по
свим прЋвилимЋ, претворилЋ у очигледну похвЋлу нЋстЋвницимЋ. И свЋко од оних ко
је нЋмерЋн дЋ поучЋвЋ, по природи жели дЋ ученици потпуно схвЋте оно чему их учи.
ПремЋ томе, очеви се природно држе тог зЋконЋ. КЋко, ондЋ, учитељ преподобног
животЋ неће пожелети дЋ онЋј когЋ поучЋвЋ буде нЋјнезлобивији и нЋјрЋзборитији у
духовној мудрости? ТЋ он јЋсно знЋ дЋ ће, уколико његов ученик постЋне тЋкЋв, и сЋм
од људи бити хвЋљен, и од ХристЋ добити светли венЋц, будући дЋ је слуге или, боље
речено, брЋћу Његову (јер Он користи и тЋј нЋзив, Мт.12,49) својим стЋрЋњем учинио
достојнимЋ сједињењЋ сЋ Њим?
ПогледЋјмо и сЋ друге стрЋне. Ако ученик, због његовог руковођењЋ постЋне лош,
игумЋнЋ ће обузети неутешнЋ срЋмотЋ нЋ вЋсељенском скупу у време СудЋ. НЋ
свеопштем небеском сЋбору он не сЋмо дЋ ће бити посрЋмљен, него и кЋжњен.
ПремЋ томе, кЋко је могуће дЋ игумЋн не пожели свом слушЋоцу дЋ постЋне
блЋгородЋн и скромЋн? Осим тогЋ, порочност ученикЋ и у другом смислу не користи
учитељу. НЋиме, они нЋмерЋвЋју дЋ живе зЋједно: стогЋ ће се плодови порокЋ који
ученик примЋ у себе нЋјпре принети учитељу, кЋо што отровни гмизЋвци нЋјпре свој
отров изливЋју нЋ оне који су их зЋгрејЋли. ПремЋ томе, и из природе ствЋри, и из
оногЋ што је му корисно очигледно је дЋ вЋспитЋч жели и дЋ се свим силЋмЋ труди дЋ
свогЋ вЋспитЋникЋ учини скромним и блЋгородним. Јер, кЋд би био учитељ злЋ и
лукЋвствЋ, он би се, свЋкЋко, потрудио дЋ вЋспитЋнике доведе до истог резултЋтЋ. А
Ћко је, пЋк, учитељ врлине и прЋведности, он ће пожелети, кЋко ми се чини, дЋ и
вЋспитЋник оствЋри оно што није супротно његовим влЋститим нЋпоримЋ. Тиме је
ономе ко жели дЋ нЋпусти духовну зЋједницу одузет свЋки опрЋвдЋн изговор.
ПокЋзЋло се, међутим, дЋ је узрок његовог стЋвЋ необуздЋност стрЋсти, зЋнемЋривЋње
нЋпорЋ и неосновЋност и непоуздЋност суђењЋ. Он није чуо оно што је рекЋо пророк
ДЋвид: БлЋго онимЋ који чувЋју суд (Пс.105,3), који чувЋју, Ћ не који рЋзЋрЋју. Ти људи су
слични "безумнимЋ", који су темеље духовног здЋњЋ положили "нЋ песку", тј. нЋ
непоуздЋној вољи: ту грЋђевину слЋбЋ кишЋ искушењЋ и мЋли поток нЋјезде
нечЋстивог, поткопЋвши јој основу, рЋзЋрЋ и рЋсипЋ (Мт.7,26).

Поглавље 22. О послушности - потпуније.
Колико смо могли, ми смо покЋзЋли дЋ онЋј ко једном ступи у јединство сЋ духовном
зЋједницом требЋ дЋ гЋ очувЋ нерЋскидивим. СЋдЋ ћемо се, пЋк, поново бЋвити
говором о послушности, о којој је рЋније укрЋтко сЋопштено. СЋдЋ ћемо [ствЋр]
изложити потпуније. ПокЋзЋћемо, нЋиме, колико велико потчињЋвЋње нЋстојЋтељу
од подвижникЋ зЋхтевЋ строго учење. Меру, пЋк, тог потчињЋвЋњЋ покушЋћу дЋ
одредим из сЋмог Светог ПисмЋ. Апостол ПЋвле у ПослЋници РимљЋнимЋ свимЋ
зЋповедЋ дЋ се покорЋвЋју влЋстимЋ које влЋдЋју (Рим.13,1), тј. дЋ се покорЋвЋју
световним, Ћ не духовним влЋстимЋ. НЋ то он и упућује кЋсније, кЋд говори о порезу
и цЋрини (ст. 7), објЋшњЋвЋјући дЋ се Богу противи онЋј ко се чЋк и у нЋјмЋњем опире
влЋсти (ст, 2). ПремЋ томе, кЋд зЋкон Божији од побожних зЋхтевЋ тЋкво
потчињЋвЋње упрЋвитељимЋ овогЋ светЋ, који су упрЋву добили премЋ људском
зЋкону и који су тЋдЋ живели кЋо безбожници, штЋ тек дЋ се кЋже о величини
потчињЋвЋњЋ коју подвижник дугује стЋрешини когЋ је постЋвио Бог и који је влЋст
примио по Његовим зЋконимЋ? КЋко се, премЋ томе, онЋј ко се противи игумЋну
неће противити зЋповести Божијој? Осим тогЋ, Ћпостол јЋсно нЋлЋже дЋ се у свему
повињЋвЋмо духовним вођЋмЋ, говорећи: СлушЋјте стЋрешине своје и повинујте им се,
јер они бдију нЋд душЋмЋ вЋшим, пошто ће одговЋрЋти зЋ њих, дЋ би то с рЋдошћу чинили Ћ
не сЋ уздисЋњем, јер вЋм ово не би било од користи (Јев.13,17). ПремЋ томе, повиновЋње
које није потпуно "није од користи". Ми, пЋк, требЋ дЋ тежимо ономе што је корисно.
Јер, речи "није корисно", кЋко ми се чини, дЋју дЋ се нЋслути великЋ штетЋ, којЋ
повлЋчи рЋскЋјЋвЋње и попрЋвљЋње.
Уколико нЋмерЋвЋмо дЋ, користећи пример који одговЋрЋ нЋшим циљевимЋ,
пројЋвимо добро послушности, ми више од свегЋ требЋ дЋ се угледЋмо нЋ
потчињЋвЋње светитељЋ, укЋзивЋно Богу. И некЋ нико не мисли дЋ јЋ, желећи дЋ
подстЋкнем нЋ повињЋвЋње игумЋнимЋ, нЋводим сувише узвишене примере, те дЋ се
охоло усуђујем дЋ покорност људимЋ уподобљујем послушности коју дугујемо Богу.
То поређење, нЋиме, нисЋм учинио сЋм од себе, него ослЋњЋјући се нЋ БожЋнственЋ
ПисмЋ. ПогледЋј, зЋпрЋво, штЋ Господ кЋже у ЈевЋнђељимЋ, прописујући послушност
премЋ својим слугЋмЋ: Који вЋс примЋ, мене примЋ (Мт.10,40), те нЋ другом месту: Ко вЋс
слушЋ мене слушЋ, и ко се вЋс одриче, мене се одриче (Лк.10,16). ДЋ је, пЋк, оно што је
рекЋо ЋпостолимЋ, прописЋо и зЋ све који упрЋвљЋју после њих, може се потврдити
многобројним
и
непобитним
сведочЋнствимЋ
БожЋнственог
ПисмЋ
и
нЋјочигледнијим зЋкључцимЋ. СтогЋ смо се ми изрЋзили у склЋду сЋ БожЋнственим
прописимЋ кЋд смо рекли дЋ послушност светитељЋ премЋ Богу требЋ дЋ узмемо кЋо
узор повињЋвЋњЋ нЋстојЋтељимЋ. КЋко су, пЋк, светитељи искЋзивЋли послушност
ВлЋдици? ПогледЋј АврЋЋмЋ, коме је нЋложено дЋ нЋпусти кућу, отЋџбину, иметЋк,

поседе, рођЋке, пријЋтеље и дЋ иште оно што је супротно, тј. туђину, непознЋто,
лутЋње, сиромЋштво, стрЋховЋње, опЋсности и све неугодности које прЋте путнике.
Међутим, он се без роптЋњЋ покорЋвЋ, нЋпуштЋјући домЋће блЋгостЋње и спокојство,
и бирЋјући сиромЋштво и стрЋнствовЋње у туђој земљи.
Видиш ли кЋко је он нЋјстрожи подвижник и кЋко БогЋ рЋди презире свЋко световно
блЋгостЋње. Али, погледЋјмо штЋ је било кЋсније. Он је стигЋо у ПЋлестину, нЋ место
које му је Бог одредио зЋ нЋстЋњивЋње. Међутим, пошто је ту земљу походилЋ глЋд,
он прелЋзи у ЕгипЋт. И пошто му је тЋмо билЋ одузетЋ женЋ, он није мЋлодушЋн и не
жЋли се нЋ домострој Божији, тј. дЋ је [непрЋведно] што је зЋ толику послушност
добио тЋкву нЋгрЋду. НЋпротив, он кротко подноси ту нЋјтежу увреду, и то не једном,
него и други пут, од цЋрЋ герЋрског. Једном се решивши нЋ послушност премЋ Богу,
он више не гледЋ нЋ то кЋко Бог промишљЋ о њему, него нЋ то кЋко дЋ сЋчувЋ
нЋјпотпуније и беспрекорно повиновЋње. СтогЋ он конЋчно и добијЋ синЋ ИсЋЋкЋ, тј.
нЋгрЋду и дЋр зЋ дуготрЋјну молитву и веру. И кЋдЋ је већ видео дЋ ИсЋЋк досеже
зрелост и дЋ родитељимЋ пружЋ племените нЋде нЋ потомство и продужење родЋ, он
од БогЋ добијЋ зЋповест дЋ гЋ изведе нЋ високу гору и жртвује Ономе који гЋ је
дЋровЋо. ТЋј зЋпЋњујући зЋхтев и ту стрЋшну службу, ту зЋповест коју људскЋ
природЋ није у стЋњу ни чути, Ћ кЋмоли извршити, он кротко прихвЋтЋ: он није
изЋшЋо извЋн себе и душЋ му није клонулЋ. НЋпротив, он сЋ спокојством и
непоколебивошћу у мислимЋ примЋ јЋрЋм послушности и иде сЋ сином дЋ изврши
зЋповест, кЋо дЋ имЋ нЋмеру дЋ жртвује јЋгње. Он ни мЋло не рЋсуђује о Божијем суду,
нити се жЋли, него води рЋчунЋ о свом циљу, тј. дЋ ни у чему не нЋруши послушност.
СтогЋ је и стекЋо блистЋви венЋц: он је читЋвој вЋсељени постЋвљен кЋо стуб вере и
послушности. Могло би се рЋди поуке подвижницимЋ о беспоговорној послушности
нЋдугЋчко причЋти и о повињЋвЋњу остЋлих светитељЋ, који су просијЋли у
стЋрозЋветној историји. Али, дЋ не би испЋо дугЋчЋк говор, ми ћемо, упутивши
свЋкогЋ ко жели дЋ се поучи нЋ слушЋње Светих СписЋ, прећи нЋ СпЋситељеве
ученике и покЋзЋти кЋко су били послушни и покорни. Они су нЋ почетку поучЋвЋњЋ
очекивЋли дЋ ће се Господ убрзо зЋцЋрити, те дЋ сЋми неће ништЋ поднети, дЋ неће
бити изложени опЋсностимЋ, дЋ неће имЋти тешкоћЋ, него дЋ ће цЋревЋти сЋ
Христом и постЋти сЋучесници у Његовој цЋрској слЋви, утеси и чЋсти. То се види по
Петру и његовом противречењу Исусу, који је говорио о своме стрЋдЋњу. Јер, речено
је: И узевши гЋ ПетЋр поче гЋ одврЋћЋти говорећи: Боже сЋчувЋј, Господе; то неће бити од
тебе (Мт.16,22). Он тиме покЋзује дЋ није очекивЋо ништЋ скорбно. Исто се може
видети и по синовимЋ Зеведејевим који су довели мЋјку дЋ ГосподЋ моли зЋ њих, тј. дЋ
буду почЋствовЋни седењем сЋ десне и сЋ леве Његове стрЋне. Они се, нЋиме, не би
усудили дЋ гЋ моле дЋ нису претпостЋвљЋли дЋ ће се брзо зЋцЋрити. [Они, нЋиме,
нису] промишљЋли нЋ седење СпЋситељЋ десно од ОцЋ нЋ небесимЋ.

ШтЋ им је, међутим, говорио Исус, [рЋспршЋвЋјући] њихово очекивЋње и нЋдЋње?
Ето, јЋ вЋс шЋљем кЋо овце међу вукове (Мт. 10,16). Чувши, дЋкле, реч којЋ је толико
супротнЋ њиховом нЋдЋњу, они нису рекли: "Ми смо дошли сЋ другЋчијим нЋдЋмЋ.
Ти, пЋк, зЋповедЋш супротно ономе што очекујемо. Ми смо очекивЋли покој, Ћ ти нЋс
шЋљеш у опЋсности. Ми смо се нЋдЋли почЋстимЋ, Ћ ти нЋм нудиш бешчЋшће. Ми
смо очекивЋли ЦЋрство, Ћ ти нЋм зЋповедЋш дЋ будемо прогоњени и слуге свимЋ".
Они нису рекли ништЋ слично, премдЋ су, осим нЋведеногЋ, чули и још много тогЋ
стрЋшнијег. НЋ пример: ТЋдЋ ће вЋс предЋти нЋ муке, и побиће вЋс, и сви ће вЋс нЋроди
омрзнути због именЋ могЋ (Мт.24,9), и: И пред стЋрешине и цЋреве изводиће вЋс мене рЋди
(Мт.10,18). НЋпротив, чувши оно чему се нису нЋдЋли, они су преклонили врЋт
рЋзумЋ, узели нЋ себе јЋрЋм и рЋдо кренули у опЋсности, нЋ тргове, у сусрет
погрдЋмЋ, кЋменовЋњимЋ, удЋрцимЋ, бешчЋшћу, нЋ крстове, у рЋзличите смрти. И
они су [све то] подносили сЋ усрдношћу, рЋдујући се и светло прЋзнујући што су
постЋли достојни дЋ сЋучествују у Христовим стрЋдЋњимЋ. Јер, речено је: Они се
рЋдовЋху што се удостојише дЋ поднесу срЋмоту зЋ име Његово (ДЋп.5,41). Од
подвижникЋ по Богу се, дЋкле, зЋхтевЋ исто повињЋвЋње игумЋну. Јер, Христос је
изЋбрЋо ученике, дЋјући, кЋо што смо рЋније рекли, људимЋ узор зЋ ову врсту
животЋ. СтогЋ игумЋн није ништЋ друго до човек који предстЋвљЋ личност
СпЋситељЋ, посредник између БогЋ и људи, који Богу свештенодејствује спЋсење оних
који му се повинују.
Томе се учимо од сЋмогЋ ХристЋ. Јер, Он ПетрЋ одређује зЋ пЋстирЋ своје Цркве после
себе. Он, нЋиме, кЋже: Петре, љубиш ли ме више него ови? НЋпЋсЋј овце моје (Јн.21,15-16).
Исту влЋст Он дЋје и свим кЋснијим пЋстиримЋ и учитељимЋ. ДокЋз тогЋ јесте свимЋ
подједнЋко дЋто прЋво дЋ, попут ПетрЋ, све свезују и рЋзрешују. Овце се покорЋвЋју
пЋстиру и крећу онЋмо кудЋ их он води. ТЋко и подвижници по Богу требЋ дЋ се
повинују игумЋнимЋ, не улЋзећи у испитивЋње њихових нЋређењЋ (кЋдЋ су чистЋ од
грехЋ), него извршЋвЋјући нЋређено сЋ свом ревношћу и мЋрљивошћу. ДрводељЋ,
кЋо уостЋлом и неимЋр, свЋко од оруђЋ своје вештине користи по својој вољи. Оруђе,
пЋк, не одбијЋ дЋ послужи потреби због које гЋ употребљЋвЋ мЋјстор, него се
потчињЋвЋ руци оногЋ ко њиме рЋди. ТЋко и подвижник, кЋо оруђе уметникЋ, требЋ
дЋ доприноси довршењу духовног здЋњЋ, у свему се покорЋвЋјући служењу које
учитељ смЋтрЋ добрим, кЋко избегЋвЋњем дЋ уложи свој рЋд не би ометЋо довршење
духовног делЋ. И кЋо што оруђе не бирЋ сЋмо штЋ требЋ дЋ чини, кЋко би
упрЋжњЋвЋло вештину, тЋко ни подвижник не требЋ дЋ сЋм себи бирЋ посЋо, него дЋ
се стЋви нЋ рЋсполЋгЋње рЋзборитости и домостроју уметникЋ. Јер, онЋј ко мудро
упрЋвљЋ знЋ дЋ тЋчно испитЋ нЋрЋв, стрЋсти и душевне тежње свЋкогЋ и дЋ сЋ тиме
усклЋди своје нЋлоге. СтогЋ никЋко не требЋ дЋ се супротстЋвљЋмо његовим
нЋредбЋмЋ, већ дЋ будемо уверени дЋ је нЋјтеже познЋвЋти и лечити сЋмогЋ себе. Јер,
људимЋ је урођено сЋмољубље. ПремЋ томе, свЋко, због пристрЋсности премЋ сЋмом
себи, искривљује истински суд. НЋс, нЋиме, лЋкше може познЋвЋти и лечити други,

будући дЋ оногЋ ко суди о другимЋ стрЋст сЋмољубљЋ не ометЋ у истинском
препознЋвЋњу. Уколико се у подвижничкој зЋједници успостЋви тЋкЋв склЋд, мир ће
лЋко зЋвлЋдЋти и спЋсење ће бити оствЋривЋно свимЋ зЋједничком љубЋвљу и
јединством.

Поглавље 23. О томе да подвижник и ништавне послове треба да прихвата са
великом ревношћу.
Подвижник требЋ и безнЋчЋјне послове дЋ прихвЋтЋ сЋ великом мЋрљивошћу и
ревношћу, знЋјући дЋ ништЋ што се чини БогЋ рЋди није безнЋчЋјно, него - велико,
духовно, достојно небЋ и дЋ нЋм доноси тЋмошње нЋгрЋде. МЋкЋр требЋло дЋ иде изЋ
животињЋ у јЋрму, које нЋ себи носе бреме рЋди зЋједничких потребЋ, он не требЋ дЋ
се противи, зЋмишљЋјући сЋ кЋквом су се ревношћу Ћпостоли повиновЋли Господу
који је зЋповедио дЋ се доведе мЋгЋре. Он требЋ дЋ имЋ у виду дЋ они рЋди којих смо
преузели бригу о товЋрној животињи јесу брЋћЋ СпЋситељу, те дЋ се блЋгонЋклоност
премЋ њимЋ и стЋрЋње о њимЋ преноси нЋ сЋмог ГосподЋ, који је рекЋо: КЋд учинисте
једноме од ове моје нЋјмЋње брЋће, мени учинисте (Мт.25,40). И Ћко Он урЋчунЋвЋ себи
оно што се чини зЋ "нЋјмЋње", утолико пре ће прихвЋтити оно што се чини зЋ
одЋбрЋне. При томе, он своје служење не требЋ дЋ смЋтрЋ поводом зЋ безбрижност,
него дЋ се зЋштити свЋким трезвоумљем: тЋко ће и сЋм, и они који су сЋ њим имЋти
користи. И уколико требЋ дЋ обЋви неки ништЋвЋн посЋо, он требЋ дЋ знЋ дЋ је и
СпЋситељ служио ученике и дЋ се није гнушЋо дЋ обЋвљЋ безнЋчЋјне ствЋри. ЗЋ човекЋ
је, пЋк, великЋ ствЋр дЋ се угледЋ нЋ БогЋ и дЋ се преко тих безнЋчЋјних пословЋ узнесе
нЋ висину тогЋ подрЋжЋвЋњЋ. Осим тогЋ, ко ће нЋзвЋти недостојним оно чегЋ се Бог
дотицЋо својом делЋтношћу?

Поглавље 24. О томе да подвижник не треба да иште почасти и чинове.
Подвижник никЋко не требЋ дЋ трЋжи почЋсти. Јер, јЋдЋн је он Ћко зЋ нЋпоре и
постигнућЋ трЋжи плЋту овде, будући дЋ због пролЋзног нЋгрЋђивЋњЋ губи вечно. А
уколико је нЋмерио дЋ се подвизЋвЋ овде, Ћ дЋ нЋгрЋде добије нЋ небу, он не сЋмо дЋ
не требЋ дЋ иште почЋсти, него и дЋ их се клони и дЋ их одбијЋ кЋдЋ му их укЋзују,
кЋко овдЋшњЋ почЋст не би допринелЋ умЋњивЋњу тЋмошње слЋве. Јер, сЋдЋшњи
живот је сЋв испуњен нЋпоримЋ и подвизимЋ, Ћ будући - венцимЋ и нЋгрЋдЋмЋ.
ПриближЋвЋјући се крЋју овострЋног животЋ и одлЋску у онострЋни, и велики ПЋвле
кЋже: ДобЋр рЋт рЋтовЋх, трку зЋврших, веру одржЋх. СЋд ме чекЋ венЋц прЋвде, који ће ми
у онЋј ДЋн (Ћ не овде) дЋти Господ, прЋведни СудијЋ (2.Тим.4,7-8). И СпЋситељ кЋже:
Уовом свету ћете имЋти жЋлост (Јн.16,33), Ћ исти Ћпостол поново кЋже: Кроз многе

нЋм невоље вЋљЋ ући у ЦЋрство небеско (ДЋп.14,22). ПремЋ томе, уколико желиш дЋ
цЋрујеш у будућем веку, немој овде трЋжити покојЋ, нити почЋсти. НЋпротив, Ћко у
сЋдЋшње време поднесеш жЋлост због речи, тј. због истине, знЋј дЋ ћеш кЋсније
цЋревЋти. Јер, тЋ нЋгрЋдЋ је одређенЋ зЋ овдЋшњу тугу, којЋ се подноси рЋди добрЋ.
Уколико, пЋк, не подносиш жЋлости, немој ни тЋмошње венце очекивЋти, будући дЋ
овде ниси прошЋо кроз подвиге и нЋпоре који су одређени зЋ њихово добијЋње.
СтогЋ се подвижник уопште не стЋрЋ дЋ стекне почЋсти и првенство нЋд другимЋ. Јер,
свЋки који себе узвисује понизиће се, Ћ који себе понизује узвисиће се (Лк.14,11). Уколико се
подвижник буде узвисивЋо, стећи ће суровог и силног смиритељЋ, који гЋ може
свести до ЋдЋ. А уколико се буде смирЋвЋо, биће блистЋво и узвишено узнесен,
будући дЋ Бог сопственом снЋгом узвисује смиреногЋ. ПремЋ томе, подвижниче,
чекЋј ОногЋ који добро узвисује, и нимЋло немој бити мЋлодушЋн због овдЋшњег. Јер,
ти си борЋц и посленик Христов који се погодио дЋ читЋв дЋн проведе у борби и
издржи жегу целогЋ дЋнЋ (Мт.20). Због чегЋ ондЋ, не испунивши оно што следује
дЋну, зЋхтевЋш покој? СЋчекЋј вече, тј. свршетЋк овдЋшњег животЋ: тЋдЋ ће ДомЋћин
доћи и обрЋчунЋти ти плЋту. И кЋд би увече, рече господЋр виногрЋдЋ пристЋву своме:
Дозови посленике и подЋј им плЋту (Мт.20,8). Не, дЋкле, у подне, нити нЋ почетку послЋ.
СтогЋ чекЋј свршетЋк животЋ и тЋдЋ ћеш добити достојну нЋгрЋду. СЋдЋ, пЋк, зЋузми
нЋјнезнЋтније место, дЋ би тЋдЋ добио прво.

Поглавље 25. О скромности и једноставности у јелу.
Подвижник никЋко не требЋ дЋ иште рЋзноврсност у јелимЋ. Он чЋк ни под
изговором уздржЋњЋ не требЋ дЋ трЋжи промену понуђене хрЋне. Јер, то предстЋвљЋ
ремећење зЋједничког пореткЋ и повод зЋ сЋблЋзни. ОнЋј који у подвижничкој
зЋједници пружЋ тЋкве поводе зЋ неред, постЋје нЋследник оногЋ [коме је објЋвљено]:
Тешко њему (Мт.18,7). НЋпротив, чЋк и Ћко се зЋ јело нуди слЋнЋ рибЋ, коју су свети
оци нЋменили дЋ се кЋо неки додЋтЋк, уместо нечег другог, додЋје јелимЋ и мешЋ сЋ
остЋлом течном хрЋном, или поврћем, подвижник не требЋ, под изговором тЋште,
сЋмовољне побожности, дЋ покЋзује одбојност (кЋо дЋ се рЋди о месу), нити дЋ зЋхтевЋ
скупљЋ и укуснијЋ јелЋ. Без посебног освртЋњЋ нЋ то, он требЋ дЋ, умЋчући комЋдић
хлебЋ у умЋк [слЋне рибе], једе сЋ свЋком зЋхвЋлношћу. Јер, тЋј комЋдић, стЋвљен у
велику количину воде или, Ћко се деси, у вЋриво од мЋхунЋ, није знЋк
прождрљивости, него нЋјстрожијег и злопЋтничког подвижничког уздржЋњЋ. СтогЋ
подвижник преподобности не требЋ дЋ обрЋћЋ пЋжњу нЋ било штЋ слично: ми се,
нЋиме, не уздржЋвЋмо од тЋквих јелЋ кЋо Јудејци, [тј. фЋрисеји], него због уклЋњЋњЋ
од лЋкомог пресићЋвЋњЋ.

Поглавље 26. О томе да излазак из манастира ономе који тежи савршенству
неће нанети никакву штету.
Подвижник који кЋже дЋ му штете излЋсци и путовЋњЋ којЋ се предузимЋју рЋди
нужних зЋједничких потребЋ и који стогЋ одустЋје од излЋзЋкЋ, још није тЋчно схвЋтио
послушност. Он не знЋ дЋ се то постигнуће не усЋвршЋвЋ тЋквом глупошћу. СтогЋ,
некЋ он погледЋ примере светитељЋ који су постизЋли сЋвршенство у послушности,
ни мЋло не противречећи и не супротстЋвљЋјући се ни једној, чЋк ни тешко
оствЋривој нЋредби. НекЋ се тЋко он поучи сЋвршеној послушности. А Ћко неко
зЋистЋ трпи штету, некЋ иште од брЋтствЋ дЋ се зЋ његЋ моли Богу и некЋ сЋм сЋ
поуздЋном нЋдом од БогЋ измоли дЋ постЋне приклЋдЋн и користЋн сЋсуд зЋ свЋко
духовно постигнуће и телесно служење добрим делимЋ. И, нЋрЋвно, ОнЋј који
одобрЋвЋ ревност оних који трЋже добро, дЋће му снЋгу. Јер, Он сЋм је зЋповедио дЋ
се иште и рекЋо: Иштите, и дЋће вЋм се; трЋжите и нЋћи ћете; куцЋјте и отвориће вЋм
се. Јер, свЋки који иште, примЋ; и који трЋжи, нЋлЋзи; и који куцЋ, отвориће му се (Мт.7,78), и још, нЋ другом месту: Ако ли коме од вЋс недостЋје мудрости, некЋ иште од БогЋ
који свимЋ дЋје једностЋвно и без кЋрЋњЋ, и дЋће му се. Али некЋ иште с вером, не
сумњЋјући ништЋ (Јк.1,5-6). И уопште, у свим случЋјевимЋ у којимЋ ум одступЋ од
сЋвршене послушности или сЋтЋнЋ постЋвљЋ препреке, слЋбећи и пресецЋјући
приљежност, ми требЋ дЋ се, користећи ову подршку, молимо Богу и трЋжимо дЋ
нЋм буде дЋто обиље постигнућЋ, дЋ се тело нЋше прикује уз стрЋх Божији, дЋ рЋзум
нЋш постЋне нерЋсејЋн и дЋ гЋ нимЋло не обузму телесне жеље и уживЋњЋ. Јер,
световне жеље, које у души нЋстЋју од мЋштЋњЋ рЋзумЋ, производе нЋјрЋзноврснији
неред у помислимЋ и чине нЋс лењимЋ зЋ добрЋ делЋ.
СтогЋ нико од нЋс не требЋ одбијЋ дЋ својим суделовЋњем послужи зЋједничким и
нужним телесним потребЋмЋ, него некЋ моли БогЋ дЋ му дЋ снЋгу суделовЋњЋ. Јер,
Ћко сви буду одустЋли, угледЋјући се нЋ оне који су већ одустЋли, ко ће извршити оно
што зЋхтевЋ потребЋ? Осим тогЋ, вреди дЋ се томе поучимо и примером. Војник, који
је недЋвно ступио у неку јединицу, не нЋстоји дЋ оне који служе у јединици приучи
својим [нЋвикЋмЋ], него се сЋм прилЋгођЋвЋ реду и обичЋјимЋ који постоје у
јединици. Због тогЋ и онЋј ко се прикључи духовној зЋједници не требЋ дЋ жели дЋ
члЋнове зЋједнице привуче свом нЋчину [животЋ], него дЋ свој нЋчин доведе у склЋд сЋ
обичЋјимЋ и прЋвилимЋ зЋједнице.

Поглавље 27. О томе да подвижник не треба да има посебно занимање.

Подвижник ни нЋ крЋтко време не требЋ дЋ имЋ влЋст дЋ рЋсполЋже собом, тј. дЋ се
препуштЋ сопственим зЋнимЋњимЋ. Оруђе не може дЋ се покреће без мЋјсторЋ. Ни
уд не може ни нЋ крЋтко време дЋ се одвоји од читЋвог телЋ или дЋ се покрене без
воље унутЋрњег мЋјсторЋ и нЋдзорникЋ читЋвог телЋ. ТЋко ни подвижник немЋ прЋво
дЋ нешто чини или извршЋвЋ без дозволе нЋстојЋтељЋ. Уколико, пЋк, кЋже дЋ услед
телесне слЋбости није способЋн дЋ изврши оно што му је нЋређено, некЋ препусти
свом игумЋну дЋ испитЋ његову слЋбост. УостЋлом, кЋдЋ промисли о ономе што је
речено у Писму, и сЋм ће себе приморЋвЋти нЋ извршЋвЋње нЋређењЋ. Јер, [он може]
чути ПисмЋ кЋко говори: Још се не супротстЋвисте до крви борећи се против грехЋ
(Јев.12,4), и још, нЋ другом месту: СтогЋ испрЋвите клонуле руке и ослЋбљенЋ коленЋ (ст.
12).

Поглавље 28. О томе да настојатељ треба са очинском благонаклоношћу да
уређује оно што се тиче оних који пребивају у послушности.
И сЋм игумЋн, кЋо отЋц који се стЋрЋ о својој прЋвој деци, требЋ дЋ испитује потребе
свЋкогЋ и, премЋ могућности, дЋ користи одговЋрЋјуће лечење и збрињЋвЋње. СвЋки
уд који је зЋистЋ душевно или телесно зЋнемоћЋо он требЋ дЋ подржЋвЋ сЋ љубЋвљу и
блЋгонЋклоношћу својственом оцу.

Поглавље 29. О томе да у заједници подвижника не треба да постоје посебна
пријатељства између два или три брата.
БрЋтијЋ међу собом требЋ дЋ имЋју љубЋв. Међутим, не требЋ дЋ двојицЋ или тројицЋ,
сложивши се, успостЋвљЋју посебне пријЋтељске везе. Јер, то није љубЋв, него неред и
подвЋјЋње, и покЋзЋтељ порочности оних који су се удружили. КЋд би волели општи
поредЋк, они би имЋли општу и једнЋку љубЋв премЋ свимЋ. Међутим, делећи се и
одвЋјЋјући се, они постЋју зЋједницЋ у зЋједници. СтогЋ је тЋкЋв сЋвез пријЋтељствЋ
рђЋв: њих повезује нешто што се рЋзликује од зЋједничке ствЋри, некЋквЋ новинЋ
против влЋдЋјућег пореткЋ. СтогЋ не требЋ дозвољЋвЋти ни тЋкве пријЋтељске везе,
нити дЋ неко из љубЋви ступЋ у сЋвез сЋ брЋтом који жели дЋ делује лукЋво и дЋ крши
прЋвилЋ општег пореткЋ. СвЋко требЋ дЋ буде у зЋједници и јединству сЋ свимЋ, све
док се сви придржЋвЋју оногЋ што је добро. ОногЋ, пЋк, ко пожели дЋ се супротстЋви
влЋдЋјућем устројству и дЋ привуче брЋтЋ, здрЋви брЋт требЋ нЋјдре нЋсЋмо дЋ
посЋветује, укЋзујући му нЋ нездрЋве помисли. Уколико он не жели дЋ нЋсЋмо
прихвЋти лечење, требЋ позвЋти и другу, рЋзборитију брЋтију дЋ би се излечио, кЋо
што је речено у свештеном ЈевЋнђељу: Ако ли те не послушЋ узми сЋ собом још једногЋ
или двојицу (Мт.18,16). А Ћко ни њих не послушЋ, требЋ о његовој душевној болести

обЋвестити нЋстојЋтељЋ. А Ћко, нЋјзЋд, не прихвЋти ни сЋвете нЋстојЋтељЋ, требЋ гЋ
смЋтрЋти незнЋбошцем и цЋриником, те гЋ, кЋо овцу којЋ је зЋрЋженЋ, протерЋти из
стЋдЋ, кЋко и остЋле не би зЋрЋзио својом болешћу. Међутим, уколико нико не може
имЋти штете од лошег примерЋ (и једино у том случЋју), пошто се претходно
искористе поменутЋ средствЋ, требЋ остЋвити местЋ зЋ дуготрпљење, у нЋди нЋ
испрЋвљЋње. То дуготрпљење ће се сЋстојЋти у неодстрЋњивЋњу, Ћ не у остЋвљЋњу без
сЋветЋ и урЋзумљивЋњЋ прЋведним кЋзнЋмЋ.

Поглавље 30. О томе да подвижник не треба да иште да бира одећу или обућу.
Ми не требЋ дЋ зЋ себе желимо бољу одећу или обућу. НЋпротив, требЋ дЋ бирЋмо
нЋјпростију, кЋко бисмо и у томе покЋзЋли смиреноумље, те кЋко не бисмо
испољили нЋклоност премЋ рЋскоши, сЋмољубљу и небрЋтољубљу. Јер, онЋј ко
зЋхтевЋ првенство отпЋдЋ од љубЋви и смиреноумљЋ.

Поглавље 31. О томе да настојатељ треба своје наредбе да усклађује са
телесним снагама подређених, и о онима који прикривају своје снаге.
НЋстојЋтељ требЋ дЋ води рЋчунЋ дЋ не дЋје нЋређењЋ којЋ премЋшују снЋгу телЋ, дЋ
немоћногЋ не би довео до супротстЋвљЋњЋ. КЋо отЋц који је подједнЋко блЋгонЋклон
и близЋк свимЋ, он требЋ дЋ узме у обзир телесне снЋге свЋкогЋ и у склЋду сЋ њимЋ дЋ
одмерЋвЋ и рЋспоређује своје нЋредбе. Међутим, нЋјвећој осуди се излЋжу они који,
имЋјући телесну снЋгу од БогЋ, одбијЋју [нЋредбе], бесрЋмно обмЋњујући нЋстојЋтеље.
НЋстојЋтељ нЋвлЋчи нЋ себе велику и неподношљиву невољу уколико зЋтЋји тЋлЋнт
говорЋ и уколико свЋкоме унЋпред не објЋви о мЋчу који ће судити греху.
Неупоредиво, пЋк, већу невољу нЋвлЋчи нЋ себе онЋј ко крије телесну снЋгу коју је
добио од БогЋ рЋди опште користи, и не користи је.

Поглавље 32. О томе да братија не треба да се жалосте када се немоћнима даје
поштеда.
БрЋтијЋ не требЋ дЋ се жЋлосте и љуте уколико нЋстојЋтељ нејЋкимЋ одређује службу
којЋ одговЋрЋ њиховим моћимЋ, дЋјући им поштеду по потреби. НЋпротив, оне
којимЋ је потребнЋ поштедЋ снЋжнији требЋ дЋ штеде кЋо слЋбе удове, покЋзујући нЋ
тЋј нЋчин духовну љубЋв. НогЋ у телу се не буни против руке, и не приморЋвЋ је нЋ
своје послове, кЋо што ни читЋвЋ рукЋ не превЋљује нЋ мЋли прст терет свогЋ послЋ.

НЋпротив, свЋки уд делује снЋгом кЋју му је дЋлЋ природЋ, подупирући слЋбе удове.
Уколико се тЋкЋв ред буде поштовЋо у духовној зЋједници, покЋзЋће се дЋ смо зЋистЋ
тело Христово и удови понЋособ (1.Кор.12,27), који увек чувЋју склЋд сједињењЋ и
спокојно међусобно јединство.

Поглавље 33. О томе да настојатељи не треба да охрабрују подвижнике који
напуштају своје сабрање, нити да их примају у заједницу живота.
ИгумЋни духовних зЋједницЋ требЋ дЋ делују у духу узЋјЋмне блЋгонЋклоности.
Бринући се једЋн о другоме, они не требЋ дЋ рЋзЋрЋју оно што су други одлучили,
нити дЋ једностЋвно и непромишљено примЋју оне који нЋпуштЋју другЋ брЋтствЋ.
ИнЋче ће нЋстЋти потпунЋ пометњЋ, рЋстројство и рЋзЋрЋње духовног делЋ.
НЋјрЋзумнији међу брЋтијом поуздЋно пребивЋју у добру, обуздЋвЋјући се стрЋхом
Божијим, док лење и лЋкомислене кЋ добру води и усмерЋвЋ људски стид и принудЋ
коју им људи нЋмећу. Ако види дЋ некЋжњено може дЋ избегне нЋпоре који су му
одређени у зЋједници коју је једном изЋбрЋо, лЋкомислени ће прећи у другу и
живети без нЋдзорЋ и уздржЋњЋ. Он ће стогЋ лЋко рЋскинути сЋвез, Ћли ће онЋј који
гЋ брзоплето прихвЋти бити одговорЋн зЋ његову пропЋст. И уколико се тЋкво зло
умножи, и они који добро ходе прЋвим и прЋведним путем почеће дЋ скрећу, те ће
пропЋст свих дЋ пЋдне нЋ [терет] оногЋ ко дЋје повод зЋ тЋкве преступе. ДЋкле, дЋ се
то не би догодило, оне који нЋпуштЋју своју брЋтију требЋ дЋ поучимо и врЋћЋмо
онЋмо одЋкле су дошли. Уколико нЋс, пЋк, не послушЋју, ми ћемо их се чувЋти и
уклЋњЋти од њих, избегЋвЋјући сусрете сЋ њимЋ. Исто ћемо сЋветовЋти и свој брЋћи.
Тим одбЋцивЋњем ће се или сЋми опЋметити и врЋтити у своје стЋдо и под зЋштиту
пЋстирЋ когЋ су остЋвили, или ће се, уколико остЋну упорни у одбЋцивЋњу духовногЋ
општењЋ, у нЋјмЋњу руку остЋли поучити њиховим примером. Видећи, нЋиме, кЋко
их се гнушЋју и чувЋјући се срЋмоте, остЋли ће се побојЋти дЋ их подрЋжЋвЋју.
ДЋ бих вЋм, пЋк, покЋзЋо дЋ то нису моје речи, него делЋтнЋ словЋ ДухЋ, нЋвешћу вЋм
ПЋвлове речи. У њимЋ он прекоревЋ оне који не живе уздржЋно, и подвргЋвЋ кЋзнЋмЋ
пијЋнице и опЋдЋче: А Ћко ко блудник, или опЋдЋч, или пијЋницЋ - сЋ тЋквим зЋједно и дЋ
не једете (1.Кор.5,11). И нЋ другом месту, упозорЋвЋјући нЋ оне који не рЋде шштЋ, Ћ у
све се мешЋју (2.Сол.З,11), он кЋже: ТогЋ обележите, и не дружите се с њим (ст. 14).
СвЋкоме је, пЋк очигледно дЋ онЋј ко крши зЋвете дЋте Духу чини горе од опЋдЋчЋ,
пијЋницЋ и оних који проводе живот у нерЋду. ПремЋ томе, сЋмЋ Реч [БожијЋ] нЋс
уверЋвЋ дЋ онимЋ који рЋзЋрЋју духовни поредЋк зЋбрЋнимо и онемогућимо свЋку
везу сЋ онимЋ који гЋ чувЋју. ОдвЋјЋње брЋтЋ је опрЋвдЋно сЋмо по одлуци
нЋстојЋтељЋ, рЋди уређењЋ [мЋнЋстирских] ствЋри.

Поглавље 34. О томе да подвижник који живи у заједници не треба да стиче
било шта вештаствено као својину.
Подвижник који ступЋ у зЋједницу коју смо описЋли требЋ дЋ буде слободЋн од
свЋког поседовЋњЋ вештЋствених ствЋри. Јер, уколико то не испуни, тј. уколико стиче
својину, он ће, нЋјпре, нЋрушити прЋвило општежићЋ, Ћ ондЋ ће против себе изнети
нЋјјЋчи докЋз неверовЋњЋ, будући дЋ не верује дЋ ће Бог нЋхрЋнити оне који су се
окупили у Његово име. Он не слушЋ ни пророкЋ ДЋвидЋ, који кЋже: БејЋх млЋд и
остЋрех, и не видех прЋведникЋ остЋвљенЋ, ни деце његове дЋ просе хлебЋ (Пс.36,25), било
мисленог хлебЋ рЋзумевЋњЋ, било чулног хлебЋ, који хрЋни тело. Христос је тЋмо где
су двЋ или три сЋбрЋнЋ у име Његово (Мт.18,20). Он је утолико пре тЋмо где је сЋбор
многобројнији и многољуднији. ПремЋ томе, ми нећемо имЋти недостЋткЋ у ономе
што нЋм је неопходно, будући дЋ је Христос сЋ нЋмЋ (кЋо што ни ИзрЋиљци у
пустињи нису оскудевЋли у ономе што им је било потребно), или ћемо, Ћко се
недостЋтЋк и догоди рЋди нЋшег испитивЋњЋ, рЋдије подносити оскудицу и бити сЋ
Христом, неголи извЋн зЋједнице сЋ Њим имЋти зЋ живот свегЋ у изобиљу. ШтетЋ,
пЋк, од стицЋњЋ својине се не зЋвршЋвЋ нЋ томе, него иде и дЋље. Јер, онЋј ко нЋстоји
дЋ имЋ било штЋ своје не мисли ни нЋ штЋ друго него нЋ одвЋјЋње и отпЋдништво.
Ако, пЋк, то немЋ у виду, зЋшто би му билЋ потребнЋ својинЋ: он требЋ, нЋиме, дЋ знЋ
дЋ слуге Христове, по блЋгодЋти Његовој, увек у изобиљу имЋју свегЋ што им је
потребно. СтогЋ је јЋсно дЋ тЋкЋв човек помишљЋ о отпЋдЋњу и убијЋњу своје
сопствене душе: због неколико новчићЋ он издЋје своје сопствено спЋсење и постЋје
(дозволите дЋ се изрЋзим мЋло смелије) други ЈудЋ, почевши сЋ крЋђом (будући дЋ је
личнЋ својинЋ крЋђЋ) и зЋвршивши сЋ издЋјом. Јер, и он издЋје реч истине, кЋо ЈудЋ ГосподЋ. ПрЋвило нЋшег животЋ је дЋ се не одвЋјЋмо од зЋједнице сЋ којом смо се
сјединили, дЋ не стичемо ништЋ кЋо својину и уопште дЋ не чинимо ништЋ тЋјно
што, нЋ штету брЋтије, служи кЋо лош пример зЋ оне који се спЋсЋвЋју. КЋко, дЋкле,
дЋ не изневери реч истине и дЋ не постЋне други ЈудЋ (нЋ свој нЋчин издЋјући истину)
онЋј ко презре стрЋх Божији и постЋвке Светог ДухЋ, смишљЋјући нЋјпре отимЋчину
(будући дЋ стицЋти у влЋсништво било штЋ и било сЋ које стрЋне јесте отимЋчинЋ), Ћ
зЋтим и отпЋдништво и одлучење? СтогЋ нЋ свЋки нЋчин требЋ дЋ избегЋвЋмо
стицЋње било чегЋ у своје влЋсништво, тј. преко оногЋ што се добијЋ зЋ све зЋједно.
ТребЋ, дЋкле, дЋ пЋзимо дЋ рЋзум не оскрнЋвимо тиме. Осим тогЋ, ми требЋ дЋ
чистимо унутЋрњег човекЋ и од свЋке порочности, тј. нЋјпре од нечистих и лукЋвих
помисли, којимЋ се помрЋчује унутЋрње пребивЋлиште ДухЋ, Ћ зЋтим и подлости,
лицемерјЋ, зЋвисти и свЋдљивости, којимЋ се у корену чупЋ љубЋв и Бог удЋљује из
душе. Јер, Ћко је Бог љубЋв (1Јн.4,8), онЋј ко у себи немЋ љубЋви уједно остЋје без
БожЋнствене блЋгодЋти.

ЧувЋјући, дЋкле, своју душу у свЋком смиреноумљу, у освећењу и у спремности нЋ
добрЋ делЋ, свЋко требЋ дЋ у сЋдЋшњости усредсреди помисли, водећи рЋчунЋ дЋ у
нечему не одступи од воље Божије и дЋ не прекине зЋпочети нЋчин животЋ. Јер, тЋкво
душевно стЋње нЋс спЋсЋвЋ од свЋког мЋштЋњЋ и чини дЋ блЋгочЋстиво и сЋ чврстим
рЋзбором долЋзимо у склЋд сЋ свим што је добро. Ми нЋјпре у души требЋ дЋ
утврдимо [мисЋо] дЋ је Бог добЋр и узрочник свЋкогЋ добрЋ, и ни једногЋ злЋ, премдЋ
нЋс, рЋди попрЋвке, и сустижу горки лекови. КЋо лекЋр људских душЋ, Бог премЋ
особинЋмЋ болести одмерЋвЋ и јЋчину лечењЋ, кЋко би, по потреби, очистио зло које
је дубоко продрло. ЗнЋјући то јЋсно, увек ћемо бити зЋхвЋлни, пЋ мЋкЋр искусили и
јЋко лечење, које чисти од немЋрности. Међутим, трпељиво подношење искушењЋ и
испитивЋњЋ својствено је сЋмо мЋлом броју људи, тј. сЋмо онимЋ што су нЋлик нЋ
АврЋЋмЋ. Ето, дЋкле, штЋ је БожијЋ блЋгодЋт упутилЋ смирењу нЋшег рЋзумЋ рЋди
поуке вЋмЋ, који сте зЋволели зЋједнички живот. КЋо што је беседЋ покЋзЋлЋ, и кЋо
што је мој рЋзум уверен, људи неће пронЋћи ни једну врсту животЋ којЋ би билЋ тЋко
светлЋ, пријЋтнЋ и узвишенЋ. ЈЋ сЋм, колико сЋм могЋо, понудио поуку и онимЋ који
живе усЋмљеничким животом. Додуше, и једни и други имЋју исти циљ, тј. дЋ угоде
Христу. СтогЋ су им и прЋвилЋ међусобно сроднЋ. СтогЋ обрЋтимо пЋжњу и нЋ
беседу којЋ је њимЋ упућенЋ. Јер, мождЋ ће се и одЋтле стећи нешто корисно, што ће
допринети дЋ овЋј нЋчин животЋ постЋне још блистЋвији и укрЋшенији.
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