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ПРЕДГОВОР
Када су ме многи, имајући због велике љубави коју осећају према мени боље
мишљење о мојој разборитости него што би требало, молили да протумачим
Апокалипсу (Откривење) Јована Богослова и да ова виђења применим на времена
која су затим уследила, често сам одлагао да се прихватим нечега што надмашује
моје снаге, знајући да је разјашњење онога што је Свети тајанствено видео и што
треба да се деси у будућности дело великог разума, просветљеног божанственим
Духом. И ако су књиге древних пророка, које су многи већ протумачили, још увек
пуне несагледиво дубоких тајни и биће то све до оног дана док знање, сада делимично,
не постане савршено ‐ мада већина тих књига говори о првом доласку великог Бога и
Спаса нашег (неке, уосталом, говоре и о Његовом Другом доласку) ‐ зар онда неће
бити дрскост, нарочито од стране лица непричасног пророчком духу, да тумачи оно
чему се чак ни крај не може сагледати? Како је, међутим, послушност боља од жртве
(1. Сам. 15; 22), и како се, према апостолу, нада не постиђује (Рим. 5; 5), а љубав никада
не престаје (1. Кор. 13; 8), то се, будући том љубављу везан са твојом богоподобном
душом, Макарије, надам ћу кроз ту љубав задобити надокнаду за своје недостатке и
награду за послушање ‐ тај плод љубави ‐ и укратко ћу, уз помоћ Бога Који ће ме
умудрити, испунити оно што ми је заповеђено.
Као прво, ти и сам знаш да је свако богонадахнуто писмо дато од Духа у
тројаком виду, као што се и човек састоји из три дела. Слова и само приповедање
подложно осећању на неки начин као да чине тело списа, душу ‐ његови сликовити
изрази који читаоца узносе од чулног (видљивог) ка мисленом, а дух ‐ указивања и
созерцавање оног најузвишенијег и будућег. Прво доликује онима који се васпитавају
у закону, друго ‐ онима који обитавају у благодати, а треће стању блаженства у коме
царује дух, потчинивши све телесне помисли и кретања. Прво се састоји у предаји
догађаја који су се већ збили, али се они неретко у великој мери украшавају
пређашњим призорима истине, друго ‐ у указивању примерима и другим сличним
поучним расуђивањима, као на пример трн кад дође у руку пијаноме (Приче Сол. 26;
9) или стиди се Сидоне, јер говори море (Иса. 23; 4) и сл. Треће, пак, или духовно се
превасходно садржи у Откривењу Јована
Богослова. Истина, упоредо са оним историјским и сликовитим, духовно се у
великој мери може видети и код других пророка, али Откривење њиме особито
обилује. Стога је Бог и заповедио да је благовесте једино савршени у знању. Зато и ми
приступамо објашњавању виђења блаженог Богослова не као они који су достигли
дубину духа скривеног у њему јер се не усуђујемо, па чак немамо ни у виду тумачење
свега у дословном смислу, него желимо једино да пружимо прилику уму да се у
својим даљим тежњама вежба у презирању садашњости као несталне и да жели
будућност као вечну. Савршено познање овога препуштамо божанској премудрости,



која познаје и она времена у којима ће се испунити предсказано, а чије су нам
испитивање апостоли забранили.
Предузевши ово ради послушања, поделили смо ово дело на 24 одељка и 72
поглавља по тројности суштаства ‐ телу, души и духу, по броју двадесет четири
старешине којима се, како ће даље бити потврђено, означава пунота оних који су
благоугодили Богу од почетка до свршетка света. Даље расуђивање о овој
богонадахнутој књизи сматрамо сасвим непотребним, јер су њену веродостојност
посведочили блажени Григорије Богослов и Кирило, а пре њих Папије, Иринеј,
Методије и Иполит. Од њих смо преузели подстицај, услед чега смо на неким
местима и навели њихова размишљања, приступивши и сами овом делу, а ти, човече
Божији, награди својим молитвама труд који, како ја мислим, много помаже
скрушености кроз сећање на награде праведницима и казне за грешнике.

1. поглавље Откривење Исуса Христа о будућим догађајима
1; 1 ‐ Откривење Исуса Христа које Њему даде Бог дa покаже слугама Својим шта
се има збити ускоро.
Откривење (апокалипса) је објава (разоткривање, грч. δηλωσις) скривених
тајни до које долази или озарењем ума или у сновиђењима послатим од Бога или,
пак, на јави (καθ υπαρ), услед божанског просветљења. Рекавши (апостол) да је
ʺОткривење дато Христуʺ, тај израз више примењује на човечију природу, пошто Га
је у (свом) Еванђељу изобразио (досл. ʺукрасиоʺ) узвишеније и богодоличније него
остали (Еванђелисти). Тако се и овде кроз служајшчег ангела и слуге које треба да
науче указује на величину божанства Христовог, јер ʺЊему све (τα συμπαντα)
служиʺ. Израз шта се има збити ускоро означава да се нешто од предсказаног у
Откривењу налази, да тако кажемо, на дохват руке, али да неће оклевати ни са оним
што се односи на свршетак (τα συμπαντα), јер је речено да је један дан пред Господом
као хиљада година и хиљада година као један дан (в. Пс. 90; 4 и 2. Петр. 3; 8).
1; 1 ‐ 2 ‐ И објави гa пославши га преко ангела Својега слуги Својему Јовану који
посведочи реч Божију и сведочанство Исуса Христа, све што виде.
ʺХристос је, као Господар, све то преко ангела објавио мени, Свом слуги,
осведоченом у Његовом исповедању да би, кроз виђено, и посведочио и
проповедао ради обраћања оних који слушају како о ономе што, иако постоји, ипак
је скривено (λανθανοντα) од људи, тако и о ономе, што убудуће тек треба да се
догоди.ʺ Он је пророчански (προφητικως) видео и једно и друго; осим тога, ово је
јасно и из речи што се има збити ускоро, чиме се указује и на садашње и на будуће
време.
1; 3 ‐ Блажен онај који чита и који слушају речи пророчанства и чувају што је
записано у њему, јер време је близу.
Апостол велича оне који читају и слушају да би делали јер је кратко време
које је људима одређено за делање. Делајте док је дан (Јн. 9; 4), каже Господ, и док се
може задобити блаженство. Време је близу за поделу награда за подвиге, јер је овај
(садашњи) живот краткотрајан у поређењу с будућим.
1; 4 ‐ Од Јована на седам цркава које су у Азији: благодат вам и мир од Бога, Који
јесте и Који беше и Који долази, и од седам духовa који су пред престолом Његовим, и од
Исуса Христа...

Иако је постојало много месних (κατα τοπον) цркава, (Откривење) је послато
у само седам од њих. Тако је учинио ради броја седам који тајанствено означава све
постојеће цркве (των απανταχη Εκκλησιων), као и због тога што тај број одговара
садашњем животу, у којем постоји период од седам дана. Из тог разлога он помиње
седам ангела и седам цркава којима каже: Благодат вам и мир од Триипостасног
Божанства ‐ речима ʺКоји јестеʺ указује се на Оца, јер је Мојсеју рекао: Ја сам Онај
Који јесте (Изл. 3; 14), речима Који беше ‐ на Логоса, Реч, Који у почетку беше у Бога
(Јн. 1; 1), а речима Који долази ‐ на Утешитеља Који приликом св. крштења увек
нисходи на верујућа чеда Цркве а што ће у будућем веку бити још јасније и
савршеније (в. Дела ап. 2). Под седам духова може се схватити седам ангела (који
управљају црквама). Они нису исто што и богоначална (θεαρχικωτατη) и царујућа
Тројица, али се заједно са Њом помињу као Њене слуге. Слично томе говори и
божанствени апостол: Преклињем те пред Богом и Господом Исусом Христом u
изабраним ангелима (1. Тим. 5; 21). Ово се може схватити и у другачијем смислу:
израз ʺКоји јесте, Који беше и Који долази (ο ερχομενος)ʺ могао би означавати и
Оца Који у Себи Самом садржи почетак, средину и крај сваког бића (свега
постојећег, грч. παντων των οντων). ʺСедам духоваʺ би означавало дарове (досл.
ʺдејства, енергијеʺ) живототворног Духа, док би оно ʺшто затим следиʺ означавало
Исуса Христа, Бога Који је ради нас постао човек. Код апостола се на много места
божанске Ипостаси помињу без икакве разлике, без истицања или потчињавања,
због чега се овде каже: ʺи од Исуса Христаʺ итд.
1. 5 ‐ Који је Сведок верни, Првенац из мртвих и Господар над царевима земаљским
Он Који је сведочио пред Понцијем Пилатом веран је у свакој речи Својој (Пс.
144; 13), као живот и васкрсење. Он је прворођени (првенац, грч. πρωτοτοκος) из мртвих
(Кол. 1; 18 и 1. Кор. 15; 20), и они над којима Он влада неће видети смрти него ће
живети вечно, слично онима који су раније живели и васкрсли. Он је Цар царева и
Господар господара (1. Тим. 6; 15), по сили раван (ισοσθενης) Оцу и једносуштан са
Њим (в. Јн. 10; 30 и 14; 20). Другачије речено ‐ Он је Цар над земаљским царевима,
царевима над земаљским жудњама (των γηινων επιθυμιων). Ако блажени
Григорије (Богослов) израз ʺКоји јесте, Који беше и Који долази, Сведржитељʺ везује
за Христа, онда неће бити ни најмање неприлично ако се за Њега вежу и
доленаведени изрази слични овима. Тим речима је додато и ʺСведржитељʺ (грч.
Παντωκρατορ), и не наводи се нити се помиње неко друго лице (ετερον προςωπον).
Смисао који смо изложили потврђују и речи које следе: ʺи од Исуса Христаʺ, јер ако
би се говорило једино о Богу ‐ Логосу и Ипостаси Сина, било би сувишно
допуњавати и речима: ʺи од Исуса Христаʺ, како би се Он одвојио од некога другог.
Речи достојне Бога подједнако доликују како свакој појединој Ипостаси, тако и
свима заједно, а једини изузетак су, како каже Григорије Богослов, властите и личне
особине и својства, као и оне које се односе на ваплоћење (очовечење,

ενανθρωπησις) Бога Логоса. То се потврђује и тиме што из Еванђеља учимо да
Трисвету песму серафима повезујемо са Сином, у Делима апостолским, у
проповеди апостола Павла ‐ са Духом Светим, а приликом приношења страшних
Св. Тајни (των φρικτων μυστηριων προσφορα) ‐ са Оцем, Којем упућујемо ову
молитву, о чему говори блажени Епифаније у беседи о Св. Духу. Све ово наводимо
да бисмо показали да наше мишљење не противуречи речима Отаца Цркве. Сада
ћемо, уз Божију помоћ, прећи на следеће:
1; 5‐6 ‐ Ономе који нас љуби и опра нас од грехова наших крвљу Својом, и учини нас
царевима и свештеницима Богу и Оцу Својему, Њему слава и моћ у векове векова. Амин.
Њему, каже, доликује слава, јер нас је због Своје љубави избавио (λυσαντι) од
окова смрти, а проливањем Своје живототворне крви и воде умио (λουσαντι) од
греховне нечистоте и учинио нас царским свештенством (βασιλειον ιερατευμα) које
приноси живу жртву Оцу, тј. словесно служење (η λογικη λατρεια) уместо
жртвовања бесловесних животиња.
1; 7 ‐ Ево, Он долази са облацима, и угледаће Га свако око, и они који Га прободоше, и
заплакаће због Њега сва племена земаљска (αι φυλαι της γης). Да! Амин!
Овде Он, каже, Који је заклан као Јагње, долази као Судија у слави Очевој, на
облацима или на облаку разумних (умних, νοουμενων) бестелесних сила, или пак
на (облаку) сличном оном који је на Таворској гори заклонио Њега и свете апостоле.
Њега, Који долази са славом, угледаће свако око и расплакаће се (заридаће,
κοψονται) они који су Га заклали (проболи, εκκεντησαντες) и земаљска племена
која су живела у неверју (Мт. 24; 29 ‐ 30). ʺДа, аминʺ, значи ʺуистину, тако јеʺ, и те
речи изражавају исти смисао и на грчком и на јеврејском језику: амин ‐ нека буде.
1; 8 ‐ Ја сам Алфа и Омега, говори Господ Бог, Који јесте и Који беше, и Који долази,
Сведржитељ.
Речима Ја сам Алфа и Омега указује се на Христа као на Бога Који над свим
влада, Који је беспочетан и бесконачан (ατελευτητος), Који јесте и Који беше пре
свега, савечан Оцу и бескрајан, Који ће стога свакоме дати плату за његова дела.
1; 9 ‐ Ја, Јован, брат ваш и заједничар у невољи и царству и трпљењу у Исусу
Христу, бејах на острву званом Патмос због речи Божије и сведочења за Исуса Христа.
Ја, дакле, као ваш брат и заједничар у невољама за Христа, потпуно сам
достојан вашег поверења. Будући због исповедања Христа осуђен (καταδικασθεις)
на острво Патмос, обзнањујем вам тајне које сам тамо видео.

2. поглавље
Виђење у којем му се указао Господ одевен у подир (дугачку одежду) и
усред седам златних свећњака
1; 10‐11 ‐ Бејах у Духу у дан Господњи, чух глас иза себе силан као труба који
говораше: Ја сам Алфа и Омега, Први и Последњи; што видиш напиши у књигу и пошаљи на
седам цркава: у Ефес, у Смирну, и у Пергам, и у Тијатиру, и у Сард, и у Филаделфију, и у
Лаодикију.
Обузет (κατοχος) Светим Духом и задобивши духовни слух, током оног дана
који се ради васкрсења поштује више него остали, чуо сам глас Господњи, звучан као
труба, јер по свој земљи иде казивање њихово (Пс. 19; 5). Указавши изразом ʺАлфа и
Омегаʺ на беспочетност и бесконачност Божију, заповедио ми је да у све цркве
пошаљем оно што сам видео, означавајући бројем седам суботовање (σαβατισμος, тј.
празновање, починак) будућег века. Зато је, пише велики Иринеј, Бог створио седам
небеса и седам ангела који имају старешинство над осталима.
1; 12 ‐ 13 ‐ И обазрех се онамо да видим глас који говораше са мном, и обазревши се
видех седам свећњака златних, и усред седам свећњака Некога налик на Сина Човечијег,
обучена у дугачку хаљину, и опасана по прсима појасом златним.
Глас, који је чуо апостол, није био чувствени. Он то показује речима: обазрех се,
тј. обазрео се стога да би видео, а не да би чуо, јер су духовно виђење и (духовно)
слушање једно исто. Обазревши се, каже, видех седам свећњака златних (касније их
назива црквама) и усред њих Христа, налик на човека, јер је Он истовремено и Бог, а
не само обичан (ψιλον) човек. Он је обучен у дугачку хаљину (подир) као вишњи
архијереј (ως αρχιερεα τον ανω) по реду Мелхиседековом (Пс. 110; 4). Опасан је златним
појасом, али не преко бедара као што чине људи да би обуздали пожуду (за коју је
божанско тело неприступачно), него преко груди, ʺпо прсимаʺ како би самим тим
показао да се и крајња мера праведног божанског гнева уздржава човекољубљем и да
два Завета, те господарске груди којима се хране верујући, опасује истина. Да би се
означило највише превасходство, чистота и неоскрнављеност, појас је назван
златним.
1; 14 ‐ А глава Његова и коса беше бела као вуна, као снег, и очи Његове као пламен
огњени.
Иако је Он за нас нов, Он је стар (αρχαιος) или, боље речено. Он је превечан
(προαιωνιος), о чему сведочи Његова бела коса. Његове очи, као пламен огњени,
просветљују свете и сагоревају безбожне (непосвећене, нечисте, грч. βεβηλοι).

1; 15 ‐ И ноге Његове као сјајни бакар (халколиван) кад се зажари у пећи.
Божанствени Григорије (Богослов) сматра да ноге означавају Божији домострој
(икономију) по телу, јер су Његове ноге тело којим је божанство, сишавши на земљу,
извршило наше спасење. Ноге су и апостоли, као темељи Цркве. Под халколиваном
лекари подразумевају миомирисни тамјан, који сматрају снажним и јаким.
Другачије, протумачено, ʺхалкосʺ (χαλκος), тј. бакар, означава човечанску природу, а
ʺливаносʺ (λυβανος) ‐ (врста тамјана) божанску, док заједно, као једна реч,
ʺхалколиванʺ, означавају миомирис вере и несливеност (ασυγχυτον) јединства (двају
природа Христових). Исто тако, ʺхалкосʺ означава миомирис проповеди (Христовог
учења), а ʺливанʺ преобраћање пагана (незнабожаца), због чега се невести и заповеда
да дође (в. Песма 4; 8). Ноге Христове су и апостоли, распламсани у ватри искушења
како би подражавали Учитеља.
1; 15 ‐ 16 ‐ И глас Његов као хука великих вода, и имаше у Својој ц седам звезда, и из
уста Његових излажаше мач оштар с обе стране, а лице Његово беше као сунце што сија у
сили својој.
Сасвим је исправно рећи да је глас Његов као хука великих вода, јер исти глас
имају и Он и Дух кроз Којег ће из утробе верујућих потећи реке воде живе (Јн. 7; 38) и
они ће громогласно проповедати по читавој земљи. Седам звезда се у наставку
називају ангелима цркава. ʺМачем оштрим са обе странеʺ назива се или одрицање
безбожника, оштрије од сваког двосеклог мача (Јевр. 4; 12) или, пак, духовни мач, којим
се врши обрезање нашег унутрашњег човека. ʺЊегово лице беше као сунце што сија
у сили својојʺ ‐ али оно не сија чувственим, него духовним сјајем: као Сунце правде,
Он блиста сопственом силом и моћи, не дакле као вештаствено сунце које, будући да
је створено, сија Богом дарованом силом и по божанској заповести (θειω
προσταγματι).
1; 17 ‐ 18 ‐ И кад Га видех, падох к ногама Његовим као мртав, и Он положи Своју
десну руку на ме творећи: Не бој се, Ја сам Први и Последњи, и Живи; и бејах мртав и жив
сам у векове векова; и имам кључеве од смрти и од пакла.
Када је, слично Исусу Навину (Ис. Нав. 5; 14) и Данилу (Дан. 10; 9 ‐ 10), услед
слабости смртне човечије природе апостол ʺпао к ногама Његовим као мртавʺ,
Христос га је ободрио говорећи: ʺНе бој се, јер Ја, беспочетни и бесконачни, нисам
дошао да бих те усмртио, него сам ради вас и Сам био мртав, и имам кључеве од пакла
и смрти“, тј. од душевне и телесне смрти.

1; 19 ‐ Напиши, дакле, шта си видео, и што јесте и што ће бити после овога; тајну
седам звезда које си видео на десници мојој, и седам свећњака златних. Седам звезда јесу
ангели седам цркава, а седам свећњака јесу седам цркава.
Будући да је Христос светлост истинита (Јн. 1; 9), онда су они, обогаћени
Његовим просветлењем, слични свећњаку који обасјава таму садашњег живота.
Свећњацима се, међутим, овде особито називају цркве, јер оне поседују светила која,
по речима апостола, садрже у себи реч живота (в. Фил. 2; 15 16). Свећњаци и светила
су златни због честитости (τιμιον) и искрености (ακιβδηλον) вере која је у њима. У
свакој од цркава, каже Господ, предстоји ангео чувар (в. Мт. гл. 18). Тумачећи ово
поглавље, св. Григорије Богослов каже да су цркве због чистоте и светлости своје
природе овде фигуративно (сликовито, τροπικως) назване звездама.

3. поглавље
О ономе што је откривено ангелу Ефеске Цркве
2; 1 ‐ Ангелу цркве у Ефесу напиши: Тако говори Онај Који држи седам звезда у
десници Својој, и Који ходи посред седам свећњака златних.
Разговарати са црквом посредством ангела слично је као када би се са
васпитаником разговарало посредством васпитача, јер учитељ обично преузима на
себе и грешке и успехе ученика, хитајући да оног којег поучава учини сличним себи.
Под седам звезда или седам ангела које блажени Иринеј и Епифаније помињу под
називом седам небеса, овде треба подразумевати устројство (διακοσμησις) небеских
чинова, које, као и сви крајеви земаљски, почивају у Христовој десници, јер Он,
према сопственом обећању, ходи посред цркава и посредством светих ангела
управља светом.
2; 2 ‐ 5 ‐ Знам дела твоја и труд твој и трпљење твоје, и да не можеш да подносиш
зле, и проверио си оне који говоре за себе да су апостоли а нису, и нашао си да су лажни; и
трпљење имаш, и намучио си се за Име Моје, u ниси сустао; али ми је криво на тебе што
си ону прву љубав твоју оставио; сети се, дакле, откуда си пао, и покај се, и она прва дела
чини...
Похваљујући цркву због две или три особине, у једном погледу је куди и
прекорева, о чему се и говори у средини, док се похвале изричу на почетку и на крају
слова. Похваљује се трудољубље, трпљење ради вере и ненаклоњеност злу. Одобрава
се и то што су, не верујући сваком духу, искушали лажне апостоле и дознавши да су
лажни, удаљили их од себе. Похваљују се и стога што су омрзнули срамне поступке
николаита. Међутим, прекоревају се зато што је захладнела њихова љубав према
ближњима, услед чега су се умањила и доброчинства, на шта се ова црква и позива
речима: Покај се и она прва дела чини...
2; 5 ‐ 6 ‐ ако ли не, доћи ћу ти ускоро и уклонићу свећњак твој с места његова ако се
не покајеш. Али ово имаш што мрзиш дела николаита, која и ја мрзим.
Уклањање (κινησις) свећњака или цркве јесте лишавање божанске благодати
којем ће она бити изложена због потресања и таласања (од стране) духова злобе и
злих људи који их потпомажу. Под тим уклањањем свећњака неки подразумевају
преношење архијерејског (αρχιερατικος) престола из Ефеса у Цариград. А због чега
су Богу мрска (τω Θεω μισητα) дела николаита, зна свако ко је упознао ту гнусну јерес
или прочитао нешто о њој.

2; 7 ‐ Ко има ухо нека чује шта Дух говори црквама. Ономе ко победи даћу му да једе
од дрвета живота који је у рају Бога мога.
Ко има ухо нека чује ‐ телесно ухо има сваки човек, док духовно задобија само
духовни човек. Такво је ухо, на пример, имао пророк Исаија (в. Ис. 50; 45). Човеку
који победи демонска искушења, обећава да ће му се дати да једе од дрвета живота,
тј. да ће постати причасник (заједничар) добара будућег века. Дрветом живота се
алегоријски назива живот вечни: и једно и друго је Христос, како су о томе говорили
Соломон и, на другом месту, овај исти апостол Јован. Говорећи о Премудрости, цар
Соломон је рекао да је она дрво животно (в. Приче Сол. 3; 18), док апостол каже: Он је
истинити Бог и живот вечни (1. Јн. 5; 20). Ако желимо да га достигнемо (живот вечни),
поправимо се, молим вас, победом над страстима. У сваком случају уследиће
награда за труд, благодаћу и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, Којем нека
је слава са Оцем и Светим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.

II
4. поглавље
О ономе шта је откривено ангелу Смирнске Цркве
2; 8 ‐ И ангелу цркве у Смирни напиши: Тако говори Први и Последњи, који беше
мртав и оживи.
Он је Први (πρωτος) као Бог, а Последњи (εσχατος) као Онај Који је у последња
времена (επ εσχατων των καιρων) постао човек, отворивши нам Својом тродневном
смрћу врата вечног живота (досл. ʺотворивши нам... вечни животʺ).
2; 9 ‐ Знам дела твоја, и невољу и сиромаштво ‐ али си богат...
ʺЗнам за невоље и сиромаштвоʺ које телесно трпиш ради Мене, јер те
неверници вређају и лишавају иметка, али си духовно богат јер имаш ризницу
скривену у просторима (εω τω αγρω) твога срца.
2; 9 ‐ и хулу (знам) оних који говоре да су Јудејци а нису, него синагога (збориште)
сатанина.
Позната ми је и хула зборишта сатаниног, јер они нису оно што кажу да јесу; јер
није Јудејац оно што је споља, него је оно Јудејац... који је то изнутра (Рим. 2; 28 ‐ 29); Јуда
пак значи ʺисповедање и покајањеʺ (εζομολογηοις και μετανοια).
2; 10 ‐ Не бој се нимало од онога што има да претрпиш; гле, ђаво ће неке од вас
бацити у тамницу да би вас искушао, и имаћете невољу десет дана; буди веран до саме
смрти и даћу ти венац живота.
Не бој се, каже, невоља које ће ти богоборци (θεομαχοι) задавати рањавањем и
мучењем (искушењима). Оне неће бити дуготрајне и потрајаће само десет дана. Због
тога се мора презрети и сама смрт, јер ће она за најкраће време даровати неувели
(αμαραντον) ʺвенац животаʺ.
2; 11 ‐ Ко има ухо нека чује шта Дух говори црквама; ономе који победи неће наудити
друга смрт.
Онима који имају духовни слух и надвладају рђаве савете (υποσποραι) ђаволске,
макар телесно и претрпели прву смрт (тј. смрт по телу), не може нашкодити геена
или друга смрт.

5. поглавље
О ономе шта је откривено ангелу Пергамске Цркве
2; 12 ‐ 13 И ангелу цркве у Пергаму напиши: тако говори Онај Који има мач оштар с
обе стране. Знам дела твоја и где обитаваш (κατοικεις), онде где је престо сатанин...
Град, коме је упућена ова реч у којој се похваљују верни за одважно подношење
искушења, био је идолопоклонички. Мачем ʺоштрим са обе странеʺ, назива се или
еванђелско учење које обрезује срце и одваја верне од неверних или можда осуда која
безбожнике одсеца од Цркве.
2; 13 ‐ и држиш Име Моје u ниси се одрекао вере моје ни у оне дане у које је Антипа,
верни сведок Мој, убијен код вас, где сатана борави.
Антипа је био храбри пергамски мученик; својевремено сам читао о његовом
мучеништву. Еванђелиста га овде помиње зато да би указао на трпљење мученика и
на суровост (ωμοτης) заблуделих.
2; 14‐15 ‐ Али мало Ми је криво на тебе што имаш ту оних који се држе учења
Валаама, који научи Валака да баци саблазан међу синове Израиљеве и да једу жртве идолске
и да блудниче. Исто тако имаш и ти оних који се држе учења николаита.
У том граду су, очигледно, постојала два безакоња: као прво, у њему је било
много Јелина (незнабожаца, пагана, идолопоклоника), а као друго, и међу онима
који су себе називали верујућима налазило се много развратника ‐ николаита који су
зао коров потајно засејали међу жито. Зато је и споменуо Валаама говорећи: ʺкоји
научи Валакаʺ. Самим тим он указује на духовног Валаама ‐ ђавола, који је некада
кроз телесног (чулног, опипљивог) Валаама научио Валака да саблазни Израиљце
блудом и идолопоклонством (в. Ис. Нав. 24; 9). Они су пак, будући прелешћени,
пали тако ниско да су принели жртву Велфегору.
2; 16 ‐ Покај се, дакле; ако ли не, доћи ћу ти ускоро, и војеваћу с њим мачем уста
Својих.
Претња се ублажује човекољубљем јер нећу, каже, с тобом војевати, него само с
онима који су неисцељиво болесни (των ωοςουν των αωιατα).
2; 17 Kо има ухо нека чује шта Дух говори црквама. Ономе Који победи даћу да једе од
мане сакривене, и даћу му камен бели, и на камену ново Име написано, које нико не зна
осим онога који га прима.

„Мана сакривена“ је небески Хлеб живота, који је ради нас сишао с небеса и
постао јестив (βρωσιμος). Маном се сликовито називају будућа добра која силазе са
неба, где је и вишњи Јерусалим. Ова добра задобијају они што су победили ђавола;
они пак који се удостоје десне стране, добијају и бели, тј. Победнички камен као и
ново име, непознато у садашњем животу, јер што око не виде и ухо не чу, и у срце
човеку не дође оно припреми Бог онима који Га љубе (1 Кор. 2:9), тј. будућа блага и ново
име (το καινον ονομα) које ће наследити свети.

6. поглавље
О ономе шта је откривено ангелу Тијатирске Цркве
2:18 И ангелу цркве у Тијатири напиши: Тако говори Син Божији, чије су очи као
пламен огњен, а ноге као сјајни бакар (као халколиван).
„Очи као пламен огњени“ указују на просветљење (το φωτιςτικον)
праведника и спаљивање (το καυστικον) грешника. Ноге као „халколиван“
означавају миомирис духовног мира (του νοητου μυρου) Христовог у онима који се
спасавају, као и нераздељиво и несливено јединство божанске и људске природе у
Христу; будући распламсана (πεπυρακτωητος) Духом Божијим, она је недоступна
(досл. недодирљива, грч. αψυλαφητος) за људски разум.
2; 19 ‐ 20 ‐ Знам дела твоја и љубав, и веру, и служење, и трпљење твоје, и садања
дела твоја су бројнија од ранијих. Али мало ми је криво на тебе што допушташ жени
Језавељи, која вели за себе да је пророчица, да учи и заводи слуге моје да блудниче и да једу
жртве идолске.
ʺЗнам дела твојаʺ ‐ ако и похваљујем вашу веру, служење, великодушност и
трпљење, с правом вас и прекоревам, јер сте попустљиви према јереси николаита
(због безбожништва и порока фигуративно названом Језавељом). Та јерес даје
Мојим слугама повод за саблазан, привлачећи их услед простоте њиховог ума (βι’
απλοτητα γνωμης) идолопоклонству које су раније тако дивно одбацили. Дужни
сте да је уништите јер се она, уз помоћ лукавог (злог) духа, лажно представља
(υποκρινεται) као пророчица.
2; 21 ‐ 23 ‐ И дадох јој време да се покаје, али она неће да се покаје од блуда свога. Ево
бацам је у постељу болесничку, а оне који чине прељубу с њом у невољу велику ако се не
покају од дела њених, и децу њену погубићу смрћу...
Дадох јој време ‐ Њихова штетна јерес није добро искористила време које јој је
дато за покајање. ʺБацам је у постељу болесничкуʺ ‐ настављајући са сликовитим
изражавањем, он подмуклост и варљивост јеретика упоређује са блудницом,
претећи да ће је погубити болешћу и смрћу, а такође и све који су се блудничећи
са њом оскрнавили пред Богом, уколико Му се не врате покајањем.
2; 23 ‐ 25 ‐ и познаће све цркве да сам Ја Који испитује бубреге и срца, и даћу
свакоме од вас по делима вашим. А говорим вама осталим Тијатирцима, који не држе
учење ово, који не познају дубине сатанине, као што говоре; нећу метнути на вас друго
бреме, али оно које имате држите док не дођем.

Који не држе учење ово ‐ то је упућено онима које су јеретици обманули и сада
саблажњавају друге, док се најпростодушнијима каже: ʺКако се ви, због своје
простоте, не можете супротставити лукавима и вештима на речима јер, како
тврдите, не познајете у потпуности дубине сатанине, Ја од вас не захтевам борбу
речима (την δια λογου μααχην), него само да до оног времена, док вас не узмем
отуда, очувате учење (η διδαχη) које сте примилиʺ.
2; 26 ‐ 27 ‐ И ономе који победи и одржи дела моја до краја даћу власт над
незнабожцима, и владаће над њима гвозденом палицом, и они ће се разбити као судови
лончарски, као што и Ја примих од Оца Moга...
Даћу му власт ‐ ономе који твори дела Моја даћу власт, како је обећано у
Еванђељу, над пет или десет градова (в. Лк. 19; 17 ‐ 19). Можда се тиме указује и на
суд над неверницима када ће преварени (прелешћени), осуђени од оних који су
поверовали у Христа, бити покорени као они над којима се влада гвозденом
палицом: Ниневљани ће устати на Cyд са родом овим и осудиће гa (Мт. 12; 41), рекао је
Господ. Речи: Као што и Ја примих од Оца Moгa речене су у складу с човечијом
природом, због (Христовог) прихватања тела.
2; 28 ‐ 29 ‐ и даћу му звезду јутарњу. Ко има ухо нека чује шта Дух говори црквама.
Јутарњом звездом назива се или онај о коме говори пророк Исаија: Како паде
с неба, лучоношо (ο εωσφορος), звездо јутарња (Ис. 14; 12) уз обећање да ће, уништен,
бити положен под ноге верних (Лк. 10; 1 8‐19), или пак даница (лучоноша, грч.
φωσφορον) споменута код блаженог Петра, која јасно блиста у срцима верних (2.
Петр. 1:19). односно просветљење Христово. Лучоношама (звездама даницама) се
називају и Јован Крститељ и Илија Тесвићанин ‐ један као један као Претеча првог
изласка (истока, освита, ανατολη) Сунца правде, а други као претходник
Његовог Другог доласка. Ми верујемо да ће њихови заједничари бити и
победници над ђаволом. Нема ничега изненађујућег у томе што се истим називом
означавају појмови толико супротни један другом, јер из Писма знамо да, на
пример, реч „лав“ тумачена на различите начине, означава и Христа као лава из
племена Јудиног (Отк. 5:5), али и антихриста као лава који ће искакати из Вавилона (5
Мојс. 33:22). Тако се и под освитом (истоком) може подразумевати почетак будућег
дана који ће обасјати таму садашњег живота и ангео који га благовести. Тај ангео
иде испред Сунца правде које ће просветлити верне и озарити сутон садашњег
живота. Нека се Његовим лучама просветлимо и ми, по благовољењу Оца са
Свесветим Духом. Њему нека је слава у векове векова. Амин.

III
7. поглавље
О о н о м е ш т а је откривено ангелу Сардске цркве
3.1. И ангелу цркве у Сарду напиши: тако говори Онај што има седам духова
Божијих у седам звезда: знам твоја дела, имаш име да си жив, а мртав си.
Седам звезда, како смо раније објаснили, означавају седам ангела; седам духова је
или седам ангела, или седам дарова (дејстава, енергија) живототворног Духа, јер се и
једни и други налазе под влашћу Христовом (досл. у руци Христовој). Једнима
заповеда као Господар, док ове друге, као једносуштан са Њим (Св. Духом), дарује.
Он цркви прети стога што она једино носи име живе вере, док је у погледу добрих
дела мртва.
3; 2 ‐ 3 ‐ Прени се и бди, па утврди остало што је готово да помре, јер не нађох твоја
дела да су савршена пред Богом Мојим. Памти, дакле, како си примио и чуо, држи то и
покај се...
Прени се и бди ‐ одагнај, каже, лењиву поспаност и оснажи удове своје који ће
због неверја потпуно одумрети, јер посленика не крунише почетак доброг дела него
његово испуњење (το πληρομα). Према томе, сети се шта си примио и чуо и очувај
предање (παραδοσις) које си добио од апостола; покај се због своје лењости.
3; 3 ‐ Ако ли не будеш бдео, доћи ћу ти као лопов, и нећеш знати у који час ћу доћи
на те.
Доћи ћу као лопов ‐ и то је праведно, јер као што никоме није познат смртни час,
исто тако никоме није познат ни свеопшти крај. Онима који су се за то припремили
то ће бити као починак од труда, а за оне изненада затечене (неспремне,
απαρσκευαστοι) ‐ то је лопов, који доноси душевну смрт.
3; 4 ‐ Али имаш и у Сарду неколико њих, који не укаљаше хаљине своје, и ходиће са
мном у белима, јер су достојни.
Имаш неколико њих, који не укаљаше хаљине своје ‐ То добро си задобила тиме
што неки од твојих чланова нису упрљали душевне одежде грешним делима;
сачувавши неоскрнављеном одежду непропадљивости, они ће са Мном у васкрсењу
(досл. препорођењу, грч. παλιγγενεσια) носити светле одежде.

3; 5 _ 6 ‐ Тако ће онај који победи бити обучен у хаљине беле, и нећу избрисати име
његово из Књиге живота, и признаћу име његово пред Оцем Мојим и пред ангелима
Његовим. Ко има ухо нека чује шта Дух говори црквама.
Онај ко победи горепоменутом победом, својим врлинама заблистаће као
сунце и његово име неће бити избрисано из књиге живота. Његово име биће
признато пред Оцем небеским и пред ангелским силама, као имена добропобедних
(καλλινικοι) мученика. Праведници ће засјати као сунце у Царству Оца свога, како се
каже у Еванђељу (Мт. 13; 43; в. такође Дан. 12; 3).

8. поглавље
О ономе шта је откривено ангелу Филаделфијске цркве
3; 7 ‐ И ангелу цркве у Филаделфији напиши: Тако говори Свети, Истинити, који
има кључ Давидов, који отвара и нико неће затворити, и који затвара и нико неће
отворити.
Кључем Давидовом названо је царство Његово, јер је кључ символ власти. Кључ
за Псалтир и за свако пророштво јесте Дух Свети Који отвара ризнице знања. Први
кључ Христу припада по Његовој човечанској природи, а други по беспочетном
божанству. То, што се у неким старим списима уместо ʺДавидовог кључаʺ наводи
ʺкључ од паклаʺ сведочи о Христовој власти над животом и смрћу. Он је свет и
истинит као истинска светиња (досл. као светиња по самоме себи, αυτοαγιωσυνη) и
самобитна (αυτοουσιωδης) истина.
3; 8 ‐ Знам дела твоја: ево, отворио сам врата пред тобом која нико не може
затворити; јер мало снаге имаш, а одржао си Моју реч и ниси се одрекао имена Mola.
Из горенаведеног сазнајемо да је овај град био незнатан по својој величини али
силан по вери, због чега се и каже: Знам дела твоја, тј. похваљујем их. У том смислу је
и Мојсеју речено: Знам те по имену (Изл. 33; 15). Отворио сам пред тобом двери
поучне проповеди које искушења не могу затворити. Довољно ми је твоје
приношење (προθεσις) и не захтевам оно што превазилази твоје снаге (τα υπερ
δυναμιν).
3; 9 ‐ Ево дајем ти из синагоге сатанине оне који говоре да су Јудеји а нису, него лажу;
ево учинићу да они дођу и да се поклоне пред ногама твојим и да знају да те Ја љубим.
Дајем ти из синагоге сатанине ‐ као награду (плату) за исповедање Мога Имена
добићеш преобраћање и покајање Јудеја који ће пасти пред твоје ноге, преклињући
да их приведеш к Мени и за Моје просветљење, поставши Јудејима
(ʺјудејствујућимаʺ) у тајности срца, а не јавно.
3; 10 ‐ 11 ‐ Зато што си одржао моју заповест о трпљењу, и jа ћу тебе сачувати од
часа искушења који ће доћи на васцели свет да искуша оне који живе на земљи. Долазим
ускоро; држи што имаш, да нико не узме венца твога.
Часом искушења названи су прогони хришћана од стране тадашњих
безбожних римских владара који су ускоро уследили, и обећано је да ће се овај град
избавити од њих. Можда се мисли и на васељенски прогон верујућих од стране

антихриста пред свршетак времена. Господ обећава да ће оне који Га исповедају
ослободити тога узносећи их из овоземаљског живота како не би трпели искушења
која превазилазе њихове снаге. Он добро каже: Долазим ускоро, јер је и у Еванђељу
речено да ће Господ доћи одмах по невољи тих дана (Мт. 24; 29). Услед тога Он
упозорава да ризница вере остане неопљачкана, како нико не би изгубио венац
трпљења.
3; 12 ‐ Онога који победи учинићу стубом у храму Бога мога и више неће изићи
напоље...
Уистину је рекао да ће победника учинити стубом у храму Бога мога, јер се онај
ко победи противничке силе сматра стубом и тврђавом Цркве, имајући у њој, по
речима божанственог апостола, непомичан темељ (в. 1. Кор. 3; 11; Ефес. 2; 20, 1. Петр.
2; 6).
3; 12 ...и написаћу на њему Име Бога мога, u име града Бога мога, новога Јерусалима,
који силази с неба од Бога мога и ново Име Моје.
Написаћу на њему Име Бога мога ‐ урезаћу, каже, на срце таквог стуба познање
божанског Имена и вишњег Јерусалима, како би духовним очима видео његову
лепоту и ново Име Моје које ће свети познати у будућем веку. Речи Бога мога изрекао
је о Оцу као Онај Који је ради нас, људи, непоколебиво постао тело. Јерусалим силази
са неба, будући да божанско познање, почевши од ангела, ми достижемо само путем
свог сједињења са њима кроз нашу заједничку главу, Исуса Христа.
3; 13 ‐ Ко има ухо нека чује шта Дух говори црквама.
Молићемо се да и ми задобијемо такво ухо.

9. поглавље
О ономе шта је откривено ангелу Лаодикијске Цркве
3; 14 ‐ И ангелу цркве у Лаодикији напиши: тако говори Амин, Сведок верни и
истинити, зачетник творевине Божије.
Кроз верност се показује истина Христова, тачније, Он Сам као самобитна
истина. Овде је речено Зачетник творевине (η αρχη της κτισεως) уместо ʺцарство и
начало свегаʺ које господари над васцелом творевином, јер начало или началство
стварања означава првобитни (προκαταρκτικος, лат. primordialis) и нестворени
(ακτιστος), тј. прапочетни узрок.
3; 15 ‐ Знам дела твоја да ниси ни студен (ψυχρος) ни врућ (ξεστος). О, да си
студен или врућ!
Григорије Богослов такође каже: у извесној мери треба горети, али исто тако
треба бити и хладан и они, који су уистину хладни, тј. који нису искусили пламену
веру, увек имају наду да ће је једном стећи. Онај, који је њоме загрејан кроз крштење
али је затим услед своје лењости (немара, безбрижности, παθυμια) охладнео,
одрекао се раније вере и губи наду у спасење. Премда у делању није могуће
одбацити средину (η μεσοτης), због чега се и брак прихвата као својеврсна средина
између девствености и блудничења. У вери су, међутим, средина и млакост (χλιαρον)
безвредне (αδοκιμος).
3; 16 ‐ 17 ‐ Тако, пошто си млак, и ниси ни студен ни врућ, избљуваћу те из уста
својих. Јер говориш: богат сам и обогатио сам се, и ништа ми не треба, а не знаш да си
несрећан, и јадан, и сиромашан, и слеп, и наг.
Као што недовољно топла храна изазива мучнину код онога ко је проба, тако
ћу и ја, каже, тебе, као одвратну храну, избљувати у вечне муке, јер си трњем
богатства угушио (συμπνιγουσα) семе божанске речи (в. Лк. 8; 7) и ниси свестан свог
духовног сиромаштва, слепила својих умних (духовних) очију и нагости (γυμωωσις) у
добрим делима.
3; 18 ‐ Саветујем ти да купиш од Мене злата огњем жеженога, да се обогатиш, и
беле хаљине да се обучеш, те да се не покаже срамота голотиње твоје; и масти да помажеш
очи своје, да видиш.
Ако желиш да се обогатиш, саветујем ти да од Мене, Који обогаћујем, огњеном
жељом и пламтећим срцем задобијеш ʺзлато огњем жеженоʺ тј. реч поуке,

очишћену огњем искушења. Тако ћеш у свом срцу стећи ризницу која се не може
похарати (ασυλος) и обући ћеш се у пресветлу (υπερλαμπρον) одежду врлина којом
ћеш прекрити своју греховну голотињу. ʺМастʺ означава некористољубље
(нестјажатељство, η ακτημοσυνη), јер ако [земаљски] поклони заслепљују [духовне] очи
оних који на њих гледају, онда их презирање ових поклона [непоткупљивост]
просветљује.
3; 19 ‐ Ја оне које љубим прекоревам и поправљам, зато ревнуј и покај се.
О, човекољубље! Каквом се благошћу уздржава прекор!
3; 20 ‐ Ево стојим на вратима и куцам; ако ко чује глас Мој и отвори врата, ући ћу
к њему и вечераћу с њим, и он са Мном.
Ево стојим на вратима и куцам ‐ Моје присуство, каже, није насилно, јер Ја
куцам на двери срца и заједно се са онима који их отворе радујем (συνευφραινομαι)
њиховом спасењу. Ово спасење сматрам храном и вечером и Ја се храним оним чиме
се и они хране, утољујући глад слушања речи Господњих (Амос; 8; 11) и одгонећи мрак
заблуде (прелести).
3; 21 ‐ 22 ‐ Ономе који победи даћу да седи са Мном на престолу Моме, као и Ја што
победих и седох са Оцем Мојим на престолу Његовом. Ко има ухо нека чује шта Дух говори
црквама.
Престо означава царство и спокој будућег века. Зато и каже да ће се они, који
победе непријатеља, прославити и зацарити заједно са Њим. Као и Ја што победих ‐
речено је по човечијој природи, због примања тела, јер Бог ‐ Логос није добио
царство као награду за врлине, будући да га је као Вечно постојећи одувек поседовао.
Ако би било другачије, Он не би могао друге увести у њега јер, по речи Богослова,
сина Грома, од пуноће његове ми сви примисмо (Јн. 1; 16 и 1. Тим. 6; 17). Из тог разлога је
рекао светим апостолима да ће и они сами сести на дванаест престола и судити над
дванаест племена Израиљевих (Мт. 19; 28 и 1. Кор. 6; 2). Као што је Он, будући Бог и
Превечни Цар, ради нас постао човек и примио све што је својствено људској
природи осим греха, тако ће и победиоцима ђавола дати Своје, колико то људи могу
да приме. Он је Својим Вазнесењем облаке учинио кочијама узношења и кроз
апостола рекао да ће узнети свете на облацима у сретање Господу (в. 1. Сол. 4; 17). Када
дође у лику Судије, као Створитељ и Господар творевине, Он ће и светима Својим
дати власт да суде над онима који су презрели и одбацили божанствено и блажено
ропство, као што је и апостол рекао: Не знате ли да ћемо ангелима судити (тј.
началницима, кнежевима таме), а камо ли у стварима овога света (1. Кор. 6; 3). Према
томе, имајући тако човекољубивог Судију, постарајмо се да непрестано испуњавамо

богонадахнуте речи Соломонове: Свагда нека су ти хаљине беле (Књ. проп. 9; 8), тј.
неоскрнављене рђавим (лукавим) делима. Нека се, дакле, наше душе украсе слично
невести, како би се показале достојним сједињења са Царем, бесмртним Жеником.
Онда пак, када се посредством врлина сјединимо са Њим, задобићемо небеска блага
од Њиховог дароватеља, Христа Бога нашега, Коме нека је, заједно са Оцем и Светим
Духом, слава, част и поклоњење, сада и увек и у векове векова. Амин.

IV
10. поглавље
О виђењу врата на небу, двадесет четири старешине и др.
4; 1 ‐ Потом видех: и гле, врата отворена на небу, и чух онај исти глас где збори са
мном као труба и говори: Попни се амо, показаћу ти шта има да буде после овога.
Отварање врата означава откривање скривених тајни Духа. Труба је снажни
глас Оног Који открива, док се речима: попни се амо ономе који слуша заповеда да
се потпуно ослободи земаљских помисли и окрене ка небеским.
4; 2 ‐ 3 ‐ И одмах бејах у Духу; u 1ле, престо стајаше на небу, u на престолу сеђаше
Неко, по изгледу сличан камену јаспису и сарду; и около престола беше дуга на изглед као
смарагд.
И одмах бејах у духу ‐ Зачувши, каже, глас, и будући обузет духом, угледах
престо који означава Божији починак у светима, јер Он почива на њима као на
престолу. Како овим виђењем приказује Оца, не даје Му она телесна обележја која
је раније давао виђењу Сина, него Га пореди (απεικαξει) са драгим камењем. Јаспис
зелене боје означава да је божанска природа вечно цветајућа, животоносна и
хранитељска, јер Њоме свако семе израста у биљку (χλοηφορειν), због чега је и
страшна за противнике. За јаспис се каже да га се боје дивље звери и утваре, али да
је користан и за оне којима је потребно духовно исцелење. Велики Епифаније
тврди да тај камен исцељује отеклине и ране од мача. Дуга на изглед као смарагд
указује на разноликост и расцветалост врлина ангелских чинова.
4; 4 ‐ И около престола бејаху двадесет u четири престола, и на престолима видех
двадесет четири старешине где седе, обучени у беле хаљине, и са венцима златним на
шавама својим.
Неки од древних Отаца кажу да треба претпоставити да ове двадесет четири
старешине представљају Авеља и још двадесет праведника Старог, и три
(праведника) Новог Завета. Да ли је то мишљење исправно или се оним што
означава број ʺдвадесет четириʺ мисли на све који су се украсили речју и делом ‐
нека одлучи сам читатељ. Чини се, међутим, да је разумније схватити овако:
дванаесторица првих старешина означавају светитеље који су заблистали у
Старом, а друга дванаесторица оне који су се озарили врлинама у Новом Завету.
Прва дванаесторица су патријарси ‐ родоначелници дванаест (израиљских)
племена, а дванаест других ‐ дванаест апостола којима је Господ (због њихове
велике моћи и премудрости) обећао да ће једном седети на дванаест престола (и

судити Израиљу). Беле одежде су обележје (символ) чистог живота и непрестаног
празновања и весеља (приуготовљеног светима), док су ʺзлатни венциʺ знак победе
коју су подвижници (досл. одважни борци) извојевали над злим демонима.
4; 5 ‐ И од Престола излажаху муње и гласови и громови...
Тиме се указује колико је страшан и ужасан Бог за оне који се покажу
недостојнима Његове дуготрпељивости. Онима пак који су достојни спасења и
једно и друго (и муње и громови) значи просветљење, како за њихове духовне
(умне) очи, тако и за њихов духовни слух.
4; 5 ‐ 6 ‐ И седам свећњака огњених гораху пред престолом, а то су седам духова
Божијих. И пред престолом као море стаклено, слично кристалу;
Под седам духова Божијих треба подразумевати или седам ангела, који
имају старешинство над осталима ‐ како објашњава Иринеј ‐ или седам дарова
(енергија, лат. charismata) живототворног Духа које помиње Исаија (Ис. 11; 2).
Сматрам да је исправно и једно и друго. Стаклено море означава мноштво светих
небеских сила, њихову чистоту и светлост. а такође и непомућено спокојство
будућег живота. Море можда указује и на небеса над небесима, која су, по речима
Псалмопојца. покривена за нас непојмљивим водама (в. Пс. 148; 4). Ако неко мисли
да се овде за природу (суштину, грч. φυσις) небеса каже да је ʺслична кристалуʺ
(κρυσταλλοειδ), мора се размотрити не означава ли се тим речима сама суштина
Богом покретаног простора обдареног блеском и блистањем? Међутим,
испитивање онога што превазилази разумевање (υπερ καταληψις) достојно је
поруге.
4; 6 ‐ ... и насред престола и око престола четири жива бића пуна очију спреда и
позади.
Овде указује на престо који означава царску власт и мировање Божије
(починак Божији), јер је на њему и око њега видео серафиме. ʺМноштво очијуʺ
говори о њиховој способности да сазерцавају божанско блистање. Очи које се
налазе спреда и позади указују да се серафими просветљују знањем о ономе што је
било пре и што ће се тек догодити.
4; 7 ‐ И прво биће беше слично лаву, и друго биће слично телету, и треће биће
имаше лице као човек, и четврто биће беше слично орлу у лету.
Мислим да су ова четири жива бића она иста која је видео и Исаија (в. Иса. 6;
14). Ова четири бића означавају или четири стихије (елемента) Божије творевине и

њено очување или, како неки сматрају, Божије господарење над небом, земљом,
морем и преисподњом. Неки пак изврсно претпостављају да (четири жива бића)
означавају четири најважније врлине и четири Еванђеља. Лав означава одважност и
Јованово Еванђеље јер је он, каже Иринеј, описујући Његово превечно царство,
благовестио да у почетку беше Логос (Јн. 1; 1). Теле, које је задовољно својим трудом,
означава правду и Лукино Еванђеље, где се наводи законити и свештенички
(νομικως και ιερατικως) родослов Христов. Opao означава целомудреност (тврде да
је то његова особина) и Марково Еванђеље, јер је најсажетије и започето у
пророчком духу. Човек означава мудрост (разборитост, φρονησις) и Матејево
Еванђеље које почиње повешћу о Христовом рождеству по природи, али не и по
закону. Тим ликовима се, вероватно, означава и Христов домострој: лавом ‐ као
Цара, телетом ‐ као Првосвештеника или, боље речено као Жртве, човеком ‐ као
Онога Који се ради нас ваплотио, и орлом ‐ као Дароватеља живототворног Духа,
који је на нас сишао с небеса.
4; 8 ‐ И свако од четири жива бића имађаше по шест крила наоколо, а изнутра
пуна очију...
Велики Дионисије каже да они једним паром крила покривају лица, другим
покривају ноге, док трећим, средњим, лете. Тиме показују своју најузвишенију и
најдубљу побожност према сопственом созерцању које, будући обасјани
божанском славом, преносе потчињеним (нижим) ангелским чиновима.
4; 8 и дан и ноћ не мирују творећи: Свет, свет, свет Господ Бог Сведржитељ, Који
беше, Који јесте и Који долази.
Починак ових светих небеских сила састоји се у непрестаном појању
божанствене песме и приношењу трисвете песме Триипостасном Божанству.
Речима Који беше, Који јесте и Који долази (Сведржитељ) означава се Пресвета
Тројица.
4; 9 ‐ 10 ‐ И када жива бића дадоше славу и част и хвалу Ономе Који седи на
престолу, Који живи у векове векова, падоше двадесет четири старешине пред Оним Што
седи на престолу и поклонише се Ономе Што живи у векове векова...
Падоше двадесет четири старешине. Ове речи означавају да су поменуте
старешине заједничари (учесници) у песмопојању небеских сила, исповедајући да
су силу којом су победили духовне непријатеље добили од Бога.

4; 10 ‐ 11 ‐ и положише венце своје пред престолом творећи: Достојан си, Господе и
Боже наш, да примиш славу и част и силу јер си Ти створио све и вољом Твојом све
настаде и сазда се.
ʺКако си Ти, Господаруʺ кажу они, ʺузрочник и дароватељ и славне победе,
Теби и мора благодарити васцела творевинаʺ.

11. поглавље
О књизи запечаћеној са седам печата, коју није могао
отворити нико од сазданих бића (природа)
5 ; 1 И видех у десници Онога Који сеђаше на престолу књигу исписану
изнутра и споља, запечаћену са седам печата.
Под књигом треба подразумевати свемудро Божије памћење
(πανσοφον Θεου μνημην), у коме је, по речима божанственог Давида, све
записано. Под њом се подразумева и бездана дубина божанских судова
(одлука). Оно што је унутар ове књиге, будући духовно, није
приступачно нашем поимању, него је нејасно. Оно пак што је споља
састављено је од слова и разумљивије. ʺСедам печатаʺ означава или
савршене и нама потпуно непознате тврдње књиге, или домострој Духа
Божијег који испитује дубине, а који не може разрешити нико од
сазданих бића. Под књигом се подразумевају и пророштва, за која је Сам
Христос рекао да су се делимично испунила у Еванђељу (в. Лк. 24; 44),
док ће се остала испунити у последње дане (επ εσχατων).
5; 2 ‐ 3 ‐ И видех ангела силна где објављује громким гласом: Ко је достојан
да отвори књигу и разломи печате њене? И нико не могаше ни на небу, ни на
земљи, ни под земљом да отвори књигу нити да загледа у њу.
Нико не могаше... да отвори књигу, што значи да ни ангели, ни људи
који су још у телу, ни свети који су га се ослободили, нису достигли
потпуно поуздано познање (разумевање) божанских одлука, осим Јагњета
Божијег које је Својим доласком испунило раније изречена пророштва о
Њему.
5; 4 ‐ И ја плаках много што се не нађе нико достојан да отвори књигу,
нити да загледа у њу.
Плакао сам, каже, помисливши: ʺЗар је и најчистији чин ангелске
природе (суштине) такође запао у незнање?ʺ
5; 5 ‐ И један од старешина рече ми: Не плачи, ево, победио је Лав који је
из племена Јудина, Изданак Давидов, и отвориће књигу и разломиће седам
печата Њених.
ʺНе плачиʺ, каже, ʺјер ако је књига недоступна (непојмљива)

ангелима, није недоступна и Богу Који се ради људи ваплотио и Који је
по Својој човечанској природи изданак Давидов, а по Свом Божанству ‐
Створитељʺ.

12. поглавље
О виђењу онога шта је посред престола и четири жива бића; књигу
отвара Јагње са седам рогова
5; 6 ‐ И видех посред престола и четири жива бића, између старешина, Јагње где
стајаше као заклано, и имађаше седам рогова и седам очију, а то су седам духова Божијих
који се шаљу по свој земљи.
Јагњетових ʺседам рогова и седам очијуʺ означавају седам духова Христових
које помињу пророци Исаија (Ис. 11; 2) и Захарија (4. гл.). Речима ʺкао закланоʺ
указује се на Његов живот након заклања, када је, након Свог васкрсења (устајања)
из мртвих, као уистину заклан, (Својим ученицима) показао знаке Свог страдања.
5; 7 ‐ 8 ‐ И дође u узе књигу из деснице Онога Који сеђаше на престолу. И када узе
књигу, четири жива бића и двадесет четири старешине падоше пред Јагњетом; сваки је
имао гусле, и златне чаше пуне тамјана, а то су молитве светих.
Гусле означавају хармонично и милозвучно (ευηχον) божанско славословље
(δοξολογια), а тамјан миомирисну жртву верујућих коју су они принели својим
чистим (неоскрнављеним) животом јер смо ми, како каже апостол Павле, Христов
миомир (2. Кор. 2; 15). Златне чаше ‐ то су помисли из којих исходи (истиче)
миомирис добрих дела и чиста молитва.
5; 9 ‐ 10 ‐ И певаху песму нову, говорећи: достојан си да узмеш књигу и да
отвориш печате њене; јер си био заклан и крвљу Својом искупио си Богу нас из свакога
рода и језика и народа и племена. И учинио си их Богу нашему царевима и
свештеницима, и цароваће на земљи.
Старешине су угодници Божији Старог и Новог Завета и они Јагњету
Божијем, Које је због нас принето на жртву и искупило нас, узносе благодарење за
цео свет. ʺНова песмаʺ је она коју, научени Светим Духом, певају они из свих
племена и народа који су се ослободили оветшалости слова (Старог Завета) и
просветлили. За њих се и каже у Писму да ће се зацарити у новој земљи коју је
Господ обећао кроткима.
5; 11 ‐ 13 ‐ И видех и чух глас многих ангела око престола и живих бића и
старешина, и беше број њихов миријаде миријада и хиљаде хиљада. Говорећи гласом
громким: Достојно је Јагње, Које је заклано, да прими силу и богатство и премудрост и
част и славу и благослов. И чух где свако створење што је на небу u на земљи и под

земљом, и што је на мору, и све што је у њима говори: Ономе Што седи на престолу, и
Јагњету, благослов и част и слава и моћ у векове векова!
Чух глас многих ангела око престола и живих бића и старешина, јер све духовно
и телесно, све живо и једноставно постојеће, прославља Бога као родиначалника
(γενεσιαρχης) васцелог бића. као Јединородног и Једносуштног Сина Божијег,
Који је људима даровао да се обнове и да се кроз Њега васпоставе (у првобитном
достојанству), иако пише да је Он као човек задобио власт над небом и земљом.
5; 14 ‐ И четири жива бића рекоше: амин, и старешине падоше и поклонише се.
Четири жива бића указују на то да се кроз Христа Бога, Који је сабрао
разједињено и порушио ограде раздвајања, од ангела и људи образовало једно
стадо и једна Црква. И ево, као што смо чули, заједно са четири жива бића која
превазилазе (υπερεχουσιν) остале ангелске чинове, као достојни да узносе песму и
да се клањају Богу показују се и старешине, означавајући пуноту спасених људи.
Нека се и ми удостојимо тога кроз Самог Христа, Дароватеља мира и Бога нашега,
Којем нека је, заједно са Оцем и Светим Духом, слава, моћ и част сада и увек и у
бесконачне векове векова. Амин.

V
13. поглавље
Отварање првог печата које означава апостолско учење
6; 1 ‐ И видех где Јагње отвори један од седам печата, и чух једно од четири
жива бића где говори као глас грома: Дођи и види.
И овде се међу житељима небеским запажа добар поредак, нисходећи
од првих (највиших) чинова ка другим (нижим), јер се први глас, заповедајући
да приђе ангео који тајанствено приказује виђење, зачуо од једног од четири
жива бића (εκ των τετραμορφων) ‐ од лава. Чини ми се да прво живо биће, лав,
указује на царску власт апостола над демонима, јер је о њима речено: Гле,
цареви се земаљски сабраше (Пс. 48; 4), а на другом месту: Поставићеш их за кнезове
по свој земљи (Пс. 45; 17).
6; 2 ‐ И видех, и гле, коњ бели, и онај што сеђаше на њему имађаше стрелу; и
даде му се венац, и наступи побеђујући, и да победи.
Отварање овог печата, као и свих осталих, неки су повезивали са
домостројем ваплоћења Бога Логоса: првог ‐ са рођењем, другог са крштењем,
трећег ‐ са свим божанским знамењима (θεοσημειαι) која су уследила након
крштења, четвртог ‐ са Пилатовом осудом, петог ‐ са распећем, шестог ‐ са
полагањем у гроб и седмог ‐ са разрушењем и потчињавањем ада. Прочитавши
Методијево тумачење, потпуно смо се сагласили са његовим мишљењем да
ʺнема никакве потребе да се отварање печата повезује са Христовим рођењемʺ
јер се тајна ваплоћења Бога Логоса збила много пре овог Откривења. Јован
приповеда само о садашњости и будућности ( π ε ρ ι τ ω ν π α ρ ο ν τ ω ν κ α ι
μ ε λ λ ο ν τ ω ν ) и говори овде о победи над пламеном аждајом. Према томе, под
отварањем првог печата ми подразумевамо мноштво апостола, који су, слично
луку, на демоне усмерили еванђелску проповед и рањене спасоносним
стрелама (τοις σωτηριοις βελεσι) привели Христу. Они су добили непропадиви
венац, јер су истином победили кнеза заблуде (обмане, прелести) и због
исповедања Господаревог имена претрпели насилну смрт, надајући се другој
победи. Зато је и написано: Наступи побеђујући и да победи, јер је прва победа
преобраћање незнабожаца (η των εθνων επιστροφη), а друга ‐ добровољни
излазак (εξοδος) из тела сједињен са мучеништвом (μετα κολασεως).

14.поглавље
Отварање другог печата које означава битку неверника против
верујућих
6; 3 ‐ И кад отвори други печат, чух друго живо биће где говори: Дођи и види!
Будући да прво живо биће, као што је раније речено, означава
апостолску власт, претпостављам да теле, друго живо биће, указује на
освештане жртве (τας ιερας θυσιας) светих мученика.
6; 4 ‐ И изиђе коњ, риђ, и ономе што сјеђаше на њему даде се да узме мир са
земље те да се људи међусобно кољу, и даде му се мач велики.
Како ми сматрамо, овде се мисли на продужетак апостолског учења
(досл. на друго апостолско учење), које су проповедали (испунили)
мученици и учитељи. Тако се, ширењем проповеди, природа сама по себи
поделила и нарушен је мир у свету, јер је и Христос рекао: Не мислите да сам
дошао да донесем мир на земљу; нисам дошао да донесем мир него мач (Мт. 10; 34).
Исповедањем тог учења мученичке жртве принете су (ανηνεχθησαν) на
најузвишенији жртвеник. Риђи коњ је или знак проливања крви или
пламене ревности пострадалих за Христа. Речима: Ономе што сеђаше на
њему даде да узме мир указује се на свемудру вољу Божију која своје верне
слуге испитује искушењима.

15. поглавље
Отварање трећег печата, које означава отпадање од Христа
оних који нису чврсто поверовали у Њега
6; 5 ‐ И кад отвори трећи печат, чух треће живо биће где говори: Дођи и
види!
Мислим да под трећим живим бићем треба подразумевати човека,
који означава грехопад људи и њихово кажњавање према вољи Божијој
због склоности према греху.
6; 5 ‐ 6 ‐ И видех, и гле, коњ вран, и онај што сеђаше на њему имађаше
мерила у руци својој. И чух као глас између четири жива бића где говори: Мера
пшенице за динар, и три мере јечма за динар, а уље и вино немој ускратити.
Црни коњ, како ми мислимо, означава плач због оних који су услед
тежине мучења отпали од вере Христове. Мерила (ξυγον) служе за
поређење оних који су отпали од вере или услед непостојаности ума
(лакомислености, грч. δι ευκολιαν γνωμης), или услед славољубља, или
услед телесне слабости. ʺМера пшенице за динарʺ означава, можда, да ће
тада настати и телесна глад, као што ће се и показати у наставку текста.
Мера пшенице, вредна једног динара, у пренесеном смислу означава оне
који се по закону подвизавају и брижљиво чувају лик Божији који им је
предат. Три мере јечма ‐ то су они који су се, слично бесловесним
животињама, услед недостатка одважности, из страха покорили
прогонитељима, али су се касније покајали и сузама опрали оскрнављени
лик. Заповест ʺда се не ускрате уље и виноʺ значи да због страха не треба
одбацивати Христово исцелење нити тог исцелења лишавати рањене и оне
који су запали међу разбојнике (в. Лк. 10; 30 ‐ 34), те тако допустити да смрт
уграби оне који би требало да, по милости дуготрпељивог Бога, надвладају
свој грехопад. Према томе, да бисмо у душевним страстима и ми имали
човекољубивог Лекара ‐ Бога, постарајмо се да будемо такви према нашој
грешној браћи, приносећи им вино утехе помешано са јелејем сажаљења,
како не бисмо претукли хромог него да бисмо га, напротив, по речима
божанственог апостола, исцелили. Тада ћемо се и ми, поставши
сатрудници Божији (Θεου συνεργοι), вечно наслађивати добрима, по
благодати и човекољубљу Господа нашега Исуса Христа, Којем нека је са
Оцем и Светим Духом слава и моћ, сада и увек и у векове векова. Амин.

VI
16. поглавље
Отварање четвртог печата које показује зла послата на безбожнике
6; 7 ‐ И кад отвори четврти печат, чух глас четвртог живог бића где говори:
Дођи и види!
Високи узлет и вртоглаво спуштање четвртог живог бића, орла, на плен.
указују на то да су зла ниспослана од гнева Божијег (εκ θεηλατου οργης), у знак
одмазде (освете, грч. εκδικησις) због побожних а за кажњавање безбожника,
уколико се поправљањем не окрену ка бољем.
6; 8 ‐ И видех, и гле, коњ сивац, и јахач на њему коме је име Смрт, и пакао
иђаше за њим; и даде му се власт над четвртином земље, да убија мачем и Глађу и
помором и зверињем земаљским.
Оно што је овде изложено односи се и на садашњост, јер Јевсевије у 8.
глави десетог одељка своје црквене историје каже да је у време силног и
страшног прогона, када је у Риму владао Максимијан Никејски, од глади,
смртоносних рана и других болести настрадало толико људи да их је било
немогуће све сахранити, иако су хришћани усрдно настојали да сахране лешеве
и да преживеле и обмануте приведу ка познању истине. Исто је тако велики био
број људи посечених мачем приликом устанка Јермена против Римљана: пси су
прождирали тела умрлих, а живи су псе убијали једино из страха да ће, након
сопствене смрти, у њима наћи живи гроб. Вероватно је и то да су пси ову храну,
због њеног обиља, делили и са дивљим зверима. Познато је да се нешто слично
дешава и у наше време.

17. поглавље
Отварање петог печата које показује вапај светих душа ка
Господу за свршетком света
6; 9 ‐ 10 ‐ И кад отвори пети печат видех под жртвеником душе
закланих за реч Божију и за сведочанство Јагњетово које имаху. И повикаше
гласом силним творећи: Докле ћеш, Господару Свети и Истинити, одлагати
да судиш и осветиш крв нашу на онима што живе на земљи?
А ко се отварање четири печата односи на протекле догађаје из
Христовог живота, сасвим је исправно повезати ово (пето) отварање са
пророцима и другим светитељима који су раније окончали и који вапе
ка дуготрпљењу Божијем, а због којега је Он, прогоњен од Јевреја, трпео
све до крсне смрти. Ако ово неко прихвата као пророштво о будућности,
онда, у складу са учитељима Цркве, мора разумети да тај вапај против
прогонитеља доликује закланима Христа ради, како би се тиме
обратили достојни и свеопштим завршетком прекинуло безбожништво
непокорних, да не би праведници пружили руке своје на безакоње (Пс. 125; 3).
Иако су безбожници већ искусили (επειρασθησαν) гнев Божији, ипак је
онима који су преостали кажњавање потребно ради преобраћања или
ради вечног уништења.
6; 11 ‐ И свакоме од њих даде се хаљина бела, и речено им 6и да почину
још мало времена, докле се напуни број сатрудника њихових и браће њихове,
који има да буду побијени као и они.
Речи: докле се напуни број сатрудника њихових показују да се свети
на неки начин моле за свршетак света. Због тога им је и наређено да
претрпе док не окончају и њихова браћа, да не би, по речима апостола,
они без нас достигли савршенство (Јевр. 11; 40). Бела одежда указује на
светлост врлине која је процветала (επανθουσα) у њима, у коју су они
одевени, иако још нису добили оно што им је обећано. Будући слободни
од сваке нечистоте и упокојени у крилу Авраамовом, истински се радују
надајући се ономе што сада као да гледају у духовном огледалу. Многи
Свети Оци кажу да ће сваки подвижник врлине добити достојно место и
да на основу одређених предзнака размишља о будућој слави.

18. поглавље
Отварање шестог печата и зла која ће се дешавати на
свршетку света
6; 12 ‐ 13 ‐ И видех кад отвори шести печат, наста земљотрес велики,
и сунце поста црно као врећа од кострети, и месец сав поста као крв. И
звезде небеске падоше на земљу, као што смоква одбацује заметке своје кад је
заљуља велики ветар.
Неки су ове речи, схватајући их у пренесеном смислу, повезивали
са разарањем у доба цара Веспазијана. Нама се, међутим, чини да се
овде говори о преласку од периода прогона ка времену доласка
антихристовог када ће се, према пророчанствима, збити овакве и
сличне несреће, ради тога да се, можда, људи, размишљајући о њима
не би одрекли мучења која на њих наводи антихрист и каквих, као што
знамо, још никада није било. Земљотрес о којем Писмо често говори,
означава промену ствари (των πραγματων μεταθεσιν), јер израз
потрешћу све народе (Аг. 2; 7) означава, како каже апостол, промену...
онога што се колеба (в. Јевр. 12; 26 ‐ 27). И у Старом Завету је за кретање
Израиља из Египта речено: Земља се тресијаше, и небо се растапаше (Пс.
68; 8). Како је то често објашњавао блажени Кирил, поцрнело сунце и
мрачан, крвав изглед месеца указују на душевну таму оних које ће
сустићи гнев Божији. Као што је било писано и за оне које је обмануо
Антиох, речи звезде падоше означавају да ће пасти и они који себе
сматрају светиљкама света, поражени и уништени догађајима оног
времена када ће се, према речима Господњим, по невољи тих дана,
преварити, ако буде могуће, и изабрани (Мт. 24; 24). Можда се услед тога
овде и указује на пример смокве. Будући зањихана ђаволским ветром,
одбацује плодове још недозреле у зноју искушења и незаслађене
благодаћу, јер се смоква схвата у два смисла ‐ добром и лошем. То
можемо видети из две котарице смокава, добрих и рђавих, показаних
пророку Јеремији (в. Јер. 24; 1 ‐ 2), из смокве која је усахла по речи
Христовој (Мт. 21; 19 и Мк. 11; 13 14) и из смокве која је пустила заметке
своје (Песма, 2; 13). Да ли ће се све то при доласку Христа ‐ Судије у
слави догодити на видљив начин (αισθητων), зна једино Он Сам, Који
поседује скривене ризнице знања и премудрости.
6,14 И небо се измаче као свитак кад се савије, и свака гopa и острво
покренуше се са места својих.

Претпостављамо да то што се небо савија као свитак указује или
на неизвесност Другог Христовог доласка ‐ јер се свитак савија бешумно
и неочекивано ‐ или да ће силе небеске, жалећи због отпадника од
вере, на неки начин осећати сажаљење (састрадање) и тугу. Овим се
указује и на нешто друго: да небо није подложно пропадљиности и
пропасти него својеврсном савијању и промени на боље (επι το
βελτιον). У петој, разобличујућој Омилији против лажног знања
Иринеј каже да ʺнеће пропасти нити бити уништена ни ипостас ни
суштина творевине, јер је истинит и снажан Онај Који ју је створио
(устројио, συστησαμενος), него пролази обличје овога света (1. Кор. 7; 31) у
којем је извршено преступање заповести.ʺ Претпостављамо да се
апостол придржавао древног обичаја: Јевреји су уместо наших књига
употребљавали свитке чије отварање није значило њихово
уништавање, него разоткривање онога што је у њима написано. Исто
тако и разоткривање неба указује на откривање блаженстава (добара)
светима. Размотривши дакле, све то са четири стране, обратимо се, по
допуштењу Божијем, истим тим редом ономе што затим следи.
6; 1 4 ‐ 1 7 . . . и с в а к а г о р а и о с т р в о п о к р е н у с е с
места својих. И цареви земаљски и великаши и
војводе и богаташи и силни и сваки роб и
слободњак сакрише се у пећине и стене горске. И
говораху горама и стенама: Падните на нас и
сакријте нас од лица Онога што седи на престолу
и од гњева Јагњетова. Јер дође велики Дан гнева
Његова и ко може опстати?
Када су апостоли питали Господа о разарању јерусалимског
храма и о крају света, Он им је, колико су то могли прихватити,
предсказао будућност и према сведочењу Јосифа Јудејца (Флавија) већ
збила над христоубицама Јеврејима, а приликом Веспазијанових и
Титових разарања. Све ово ће, како је речено, са далеко већом снагом
задесити читав свет приликом доласка антихристовог. Тада ће они,
који су старешине над црквеним поретком (овде символично названи
горама) или над овоземаљском влашћу, као и цркве верних, овде
приказане у виду острва и, како каже пророк Исаија, укрепљене од
Бога због лажног христа утећи из својих места, мењаће их једно за
друго, што смо по Његовом човекољубљу због наших грехова и ми
искусили и поднели пред Његов долазак. Цареви земаљски, тј. они
који владају земљом али ништа нису стекли на небу (μηδεν εν ουρανοις
κεκτημενοι), заједно са свим великашима и богаташима, са робовима

овоземаљског и слободнима од труда Христовог, молиће се да их
радије сакрију пећине, стене и горе, уместо да подносе распламсали
гнев Божији који ће, по доласку антихристовом, допустити пропаст од
глади и других несрећа, или уместо да подносе вечна мучења која их
очекују након васкрсења. Тада ће се утолико више распламсати
праведни гнев Божији и биће као пећ која прождире оне што су веру
сазидали на темељу дрва, сена и сламе (1. Кор. 3; 12). Нека нас
Човекољубац Бог избави од тога и учини причасницима вечних добара
приуготовљених за светитеље Његове, придруживши нас пуноћи
спасених благодаћу Јединородног Сина Свог, са Којим Оцу, заједно са
Светим Духом, доликује слава у векове векова. Амин.

VII
19. поглавље
О сто четрдесет четири хиљаде људи којима нису нашкодила
зла четири ангела
1;1 И потом видех четири ангела где стоје на четири угла земље, и држе
четири ветра земаљска, да не дува ветар на земљу ни на море, нити на какво
дрво.
Подразумевајући под четири ангела то да они, који су изложени
несрећама, ни на који начин не могу избећи гнев Божији ‐ ни на копну, ни
на мору, неки ово повезују са ранијим прогонима Јевреја од стране
Римљана. Ми, међутим, мислимо да се све то у највећој мери мора
догодити у време доласка антихристовог и то не само у јудејској земљи него
у целом свету, на чија ће четири угла, каже, стајати ангели, вршећи од Бога
им одређену службу, али нама сасвим непознату. ʺЗадржавање ветроваʺ
очигледно сведочи о нарушавању поретка у творевини и о неумитности
зла, јер се све што клија на земљи храни (τρεφονται) ветровима, као што се
уз њихову помоћ може пловити и по мору.
7; 2 ‐ И видех другог ангела где се диже од истока сунца, који имаше печат
Бога живога, и повика силним гласом четворици ангела којима беше дано да
пустоше земљу и море, говорећи:
И видех другога ангела... који имаше печат Бога живога ‐ Оно, што је
Језекиљу некада било откривено о човеку одевеном у подир (у дугачку
ланену одежду) који је стављао печате онима који уздишу (Јез. 9; 4), како са
неправеднима не би били погубљени и праведни (јер су и ангелима
непознате скривене врлине светих), открива се и Блаженом, када је
највишим светим силама заповеђено да не нашкоде грешнима до оног
времена док не познају служитеље истине, обележене печатом. Мада се ово
делимично десило и раније. када је неколико хиљада оних који су
поверовали у Христа избегло римско разарање Јерусалима, како говори
велики Јаков блаженом Павлу, превасходно ће се, како је речено, догодити
у време антихристовог доласка, када ће се верни, носећи непостидно
(ανεπαισχυντως) и одважно знамење Христово пред невернима (ενωπιον
των ασοβων), разликовати од њих печатом живототворног Крста, због чега
је ангео и рекао:

7; 3 ‐ Не кварите земље, ни мора, ни дрвећа, док не ставимо печат
слугама Бога нашега на чела њихова.
Твар, која је ради нас постала (ради нас саздана), у време нашег
кажњавања постаје учесница у несрећи, али се исто тако и радује заједно са
светима у време њиховог прослављења. Отуда следи да је и украшенима
врлином у време искушења потребна ангелска помоћ и они је добијају
силом печата духа који нам је дат. Ова сила, међутим, испољава своју моћ
једино ако се и ми сами потрудимо. Ако пак неки остану без те помоћи,
онда је то искључиво због тога што је они сами не желе.
7; 4 ‐ 5 ‐ И чух број обележених печатом: сто и четрдесет и четири
хиљаде оних са печатом из свију племена Израиљевих: из племена Јудина
дванаест хиљада са печатом.
Значење имена дванаесторице старозаветних патријараха:
Јуда се преводи као ʺисповедањеʺ (εξομολογησις), и оно одликује
оне што се спасавају исповедањем Христа, Који је (по телу) потекао из
племена Јудиног.
7; 5 ‐ из племена Рувимова дванаест хиљада;
Рувим значи ʺсин виђењаʺ (ορασεως υιος), чиме се означавају они
који су чистотом срца задобили духовно виђење.
7; 5 из племена Гадова дванаест хиљада;
Гад значи ʺискушењеʺ (πειρασμος) и то су они који су се, слично
Јову, прославили подношењем искушења.
7; 6 ‐ Из племена Acupoea дванаест хиљада;
Асир или ʺблаженствоʺ (μακαρισμος) указује на оне који су због
доличног живота наследили господарско блаженство и удостојили се
владарског стајања са Христове десне стране, показавши се као синови
светлости и дана.
7; 6 ‐ из племена Нефталимова дванаест хиљада;
Нефталим, тј. ʺмолитваʺ (προςευχη) означава оне привезане за Бога
непрестаном молитвом.

7; 6 ‐ из племена Манасијина дванаест хиљада;
Манасија или ʺзаборавʺ (επιλησμοσυνη) то су они који ради љубави
(чежње) према Богу напуштају све оно што је иза њих, па и очинске
домове.
7; 7 ‐ Из племена Симеунова дванаест хиљада;
Симеун или ʺпослушањеʺ (υπακοη) означава оне који су оправдани
(δικαιουμενοι) због покорности Божијим заповестима.
7; 7 ‐ из племена Левијева дванаест хиљада;
Леви, тј. ʺпримљениʺ (προσειλλημενος) указује на оне које је
Христос примио у живот достојан свештеника. Леви је постављен на осмо
место, јер се истинско свештенство открило након осмог дана од васкрсења.
7; 7 ‐ из племена Исахарова дванаест хиљада;
Исахар тј. ʺнаградаʺ или ʺплатаʺ (μισθος) означава оне који су од Бога
награђени због врлинског живота.
7; 8 ‐ Из племена Завулонова дванаест хиљада;
Завулон или ʺстаниште (обитавалиште) моћиʺ (κατοικητηριον
δυναμεως) или ʺмиомирисʺ (ευωδια); означава оне који су обитавањем
(настањивањем) Христовим оснажени за страдање и тиме постали Христов
миомир (2. Кор. 2; 15).
7; 8 ‐ из племена Јосифова дванаест хиљада;
Јосиф или ʺумножавање, додавање, прилагањеʺ (προσθεσις) указује
на оне који, према речи Господњој, заједно са Царством небеским, као
својеврстан додатак добијају и све што је неопходно за овоземаљски живот.
7; 8 ‐ из племена Венијаминова дванаест хиљада оних са печатом.
Венијамин значи ʺсин страдања, син болаʺ (υιος οδυνης) или син
дана, или син деснице; указује на оне који испуњавају број спасених услед
жалости срца, или на Јевреје који су поверовали и избегли римско ропство

или пак, што је најтачније, на Јевреје који се при свршетку света спасавају
вером, јер и апостол каже: део Израиљаца отврдну, док не уђе пун број
незнабожаца и тако ће се спасти caв Израиљ (Рим. 11; 25 ‐ 26). Може се,
уосталом, прихватити и једно и друго. Подједнак број спасених из сваког
племена указује, по мом мишљењу, на умножавање (πολυπλασιασμος)
апостолског семена, јер број дванаест, узет дванаест пута и помножен са
хиљаду даје онај број спасених који су били ученици семена, услед свог
човекољубља палог на земљу, из којега је поникло мноштво разноликих
плодова васељенског спасења. Нека се зна и то да се племе Даново не
помиње са осталима стога што ће се из њега родити антихрист. Уместо
њега, помиње се племе Левијево, које је у почетку било свештеничко и није
улазило у број других племена. Значење имена даје могућност да се
свакоме од њих да неко тумачење, што је и учињено. Јосиф се помиње
уместо свог сина Јефрема. Наведени број сматра се једнаким броју древних
јеврејских родоначелника (φυλαρχοι) и дванаесторици апостола који су,
како је речено, уместо њих постављени за кнезове по cвoj земљи (Пс. 45; 16),
кроз које се спасавају Јевреји расејани по целом свету.

20. поглавље
О безбројном
незнабожаца

народу

у

светлим

хаљинама,

потеклом

од

7; 9 ‐ 10 ‐ Потом видех и гле, мноштво народа којег не може нико избројати,
од свакога племена и рода и народа и језика, стајаше пред престолом и пред
Јагњетом, обучено у хаљине беле, и палме у рукама њиховим. И клицаху снажним
гласом говорећи: Спасење је у Богу нашему Који седи на престолу, и у Јагњету.
То су они о којима Давид каже: Да их бројим, више их је него песка (Пс. 139;
18) ‐ они који су раније мученички пострадали за Христа, из сваког племена и
рода, и који ће се одважно подвизавати (одважно подносити недаће, грч.
αθλεω) и у последња времена. ‐ Проливањем своје крви за Христа неки од њих
су убелили, а неки ће тек убелити одежде својих дела. Као знак победе у
рукама носе изданке корисних и чистих палми, ликују око престола
божанског починка и, као захвалне слуге, своју победу над демонима
приписују једино Дароватељу победе.
7; 11 ‐ 12 ‐ И cвu ангели стајаху око престола и старешина и четири жива
бића, и падоше ничице пред престолом, и поклонише се Богу, говорећи: Амин!
Благослов и слава и премудрост и благодарност и част и сила и моћ Богу нашему у
векове векова. Амин!
Ево јединствене цркве ангела и људи! Људима ће тада саслужитељи
(ουλλειτουργοι) бити ангели који су некада били страшни чак и
равноангелним (ισαγγελοις) људима, што нам је познато из повести о
пророку Данилу. Како су они, по мишљењу неких Светих Отаца, видљиви у
њима својственим телима или, како мисле други, не подлежу
тродимензионалном мерењу по висини, ширини и дужини, тј. мерењу које је
својствено телима уопште, не откривају нам се у својој природи, него добијају
онакав вид (τυπος) и облик (οχημα) какав им одреди воља Божија. Стајање око
херувима и старешина сведочи о високој почасти указаној онима који су се
прославили као старешине. Све постојеће силе узносе благодарење Богу Који
ради нас показује богодоличну бригу (икономију) о читавој творевини.
7; 13 ‐ 14 ‐ И одговори један од старешина говорећи ми: Ови обучени у беле
хаљине, ко су и од куда дођоше? И рекох му: Господару мој, ти знаш.

Својим питањима старешина подстиче Блаженог да истражује оно што
је видео, али он, будући разборито свестан свог незнања (ευγνωμονωε), добија
поуку од старешине.
7; 14 ‐ 15 ‐ И рече ми: Ово су они који дођоше из невоље велике, и опраше
хаљине своје и убелише их у крви Јагњетовој. Зато су пред престолом Божијим и
служе Му дан и ноћ у храму Његовом; а Онај Који седи на престолу обитаваће на
њима.
Блажени су они који су због привременог труда задобили плод вечног
починка, који ће се због састрадавања са Христом (συμπασχειω Χριστω)
зацарити са Њим и непрестано Му служити. Речима ʺдан и ноћʺ указује се на
непрекидност тог служења, јер тамо неће ни постојати ноћ него једино дан, с
тим што он неће бити обасјан чувственим сунцем, него духовним Сунцем
Правде. ʺНоћʺ можда подразумева скривене и дубоке тајне познања, а дан оно
што је јасно и лако схватљиво. ʺХрам Божијиʺ је свака твар обновљена
(ανακαινιξομενη) Духом, али је тачније да су то они који су у себи постојано
чували залог Духа. Бог је обећао да ће се уселити у њих и живети у њима (2.
Кор. 6; 16).
7; 16 ‐ Неће више огладнети, нити ће више ожеднети...
Што је сасвим тачно, јер ће имати хлеб небески и воду живота.
7; 16 ‐ и неће их пећи сунце, нити каква жега.
Они такође неће ни боловати нити ће трпети недаће, представљене у
виду сунца и жеге, јер је време страдања прошло.
7; 17 ‐ Јер Јагње, Које је насред престола, напасаће их и водиће их на изворе вода
живота, и убрисаће Boi сваку сузу са очију њихових.
Речи ʺнапасаће ихʺ указују на то да се они, које буде напасао Христос,
неће више плашити напада вукова, бачених у неугасиви огањ (το πυρ το
ασβεστον), него да ће бити невештаствено (αυλως) напасани на чистим и
преобилним изворима божанског познања. На то указује реч ʺводаʺ која, осим
тога, подразумева и обилно изливање божанског Духа. Господ је о верујућем
рекао да ће из утробе његове потећи реке воде живе (Јн. 7; 38). Тада ће свети,
обилно нахрањени том водом, након укидања непотпуног знања стећи
савршено знање и, будући ослобођени пропадљивости и промене,
наслађиваће се бескрајним весељем и радошћу.

21. поглавље
Отварање седмог печата које показује да молитве светих ангели
приносе Богу као тамјан
8; 1 ‐ 2 ‐ И кад отвори седми печат, наста тишина на небу око пола часа. И
видех седам ангела који стајаху пред Богом и даде им се седам труба.
Свети Јован често наводи број ʺседам ангелаʺ, јер он одговара овом веку ‐
празновању суботе (суботовању) и починку светих. Зато и отварање седмог
печата указује на укидање (поништење, грч. λυσις) земаљског живота. Томе
потпомажу седморица ангела, опомињући људе којима је потребно да се
уразуме или да буду кажњени. Тишина означава ангелску устројеност,
благочешће и њихово непознавање времена Другог доласка. ʺПола часаʺ
означава краткоћу времена, када ће након кажњавања и свршетка света
наступити Царство Христово.
8; 3 ‐ И други ангео дође, u стаде пред жртвеником држећи кадноницу златну...
Иако се то, што је видео свети ‐ жртвеник, кадионица и остало овде
изображава у вештаственом облику и обојено различитим бојама (εις υλας και
χρωματα), оно је ипак невидљиво и духовно. Ангео који стоји пред жртвеником
и држи кадионицу, узноси Богу, слично тамјану, молитве светих у којима се они
моле да се након несрећа какве ће на крају погодити свет уб.таже мучења
безбожника и безаконика у будућем веку, али и да Он Својим доласком
награди оне који су се потрудили. На то указују и стихови који следе.
8; 3 и бејаше му дано много тамјана да принесе са молитвама свих светих на
златни жртвеник пред престолом.
Златни олтар, на којем се утврђује свака служашча и света сила и на који
се приносе жртве мученика, јесте Сам Христос. Његов праобраз био је
жртвеник који је, заједно са скинијом, на гори показан Мојсеју (Изл. 25; 9; Јевр. 8;
5). Тамјан су молитве светих које миришу пред Богом. Израз ʺпред престоломʺ
значи ʺпред најузвишенијим светим силамаʺ, јер су се у њих излили
божанствена пламена љубав, чиста, непомешана премудрост и познање. На то
указује и значење имена вишњих сила блиских Богу.
8; 4 ‐ 5 ‐ И узнесе се дим од тамјана са молитвама светих из руке ангелове пред
Бога. И узе ангео кадионицу и напуни је ог1њем са жртвеника и баци на земљу.

ʺИ узнесе се димʺ, тј. прихваћене су молитве светих које су узнели ангели.
Испунивши кадионицу огњем кажњавања, оне су га окренуле на земљу, као што
је некада и пророк Језекиљ видео да је један од херувима захватио прегршт
такве жеравице и предао је ангелима посланим да побију безбожне житеље
Јерусалима. Лик таквог ангела носи сваки јерарх као посредник (μεσιτης)
између Бога и људи, јер узноси молитве једних, на друге спушта помиловање, а
оне који су сагрешили обраћа на истинит пут или уразумљивањем или
најстрожим казнама.
8; 5 ‐ 6 ‐ И насташе громови u јека u севање муња u земљотрес. И седам ангела
који имаху седам труба припремише се да затрубе.
ʺИ насташе громови и јекаʺ ‐ свим тим означавају се страхоте које ће се
десити пред свршетак света, слично као што су и на Синајској гори послужили
као символи божанског присуства, застрашујући све, а разборите приводећи
покајању. Томе и служе ангели који, подражавајући Христа, као милосрдни
лекари спаљивањем рана и одсецањима у виду недаћа исцељују греховне
слабости болесника или, тачније, олакшавају немарнима будућу казну, али
једино уколико их (недаће) поднесу са благодарношћу. Нека нас, који смо
запечаћени (εσφραγισμενοι) часним и скупоценим именом Христовим, који
прижељкујемо прослављење светих и молимо да се путем садашњих страдања
ослободимо будућих патњи, човекољубац Господ, кажњавајући нас, не предаје
смрти (в. Пс. 118; 18), као што је писано. Напротив, нека се ублаже зли дани
вечних мучења, када бездан прекрије зачетника греха и обухвати га мрачно и
подземно место геене, како бисмо, уведени са светима у обитавалиште радости,
били вечно са Самим Христом, Спаситељем и Богом, Којем са Оцем и
Пресветим Духом доликује свака слава, част и поклоњење, сада и увек и у векове
векова. Амин.

VIII
22.поглавље
О седморици ангела и о томе да је, када је затрубио први од
њих, на земљу пао град, огањ и крв
8; 7 ‐ И први затруби и наста град и огањ, помешани са крвљу, и то би
бачено на земљу, и трећина земље изгоре, и трећина дрвећа изгоре, и сва
трава зелена изгоре.
Неки мисле да се овде указује на паклена мучења грешника, која
се често изображавају у виду телесних страдања. Ми међутим
мислимо да се у будућем веку неће мучити само једна трећина
васцелог људског мноштва, него да ће их бити далеко више, јер је
речено да је широк пут што води у пропаст (Мт. 7; 13), и да се овде тим
речима указује на несреће које ће се збити при свршетку света. Град
указује да ће, по праведном Суду, те несреће бити послате са неба.
ʺОгањ помешан са крвљуʺ ‐ то су спаљивања градова, која се у свим
временима узроковале руке варвара, због пожара и узајамних
размирица. Током њих ће, као што видимо, изгинути ништа мање
него трећина свих створења која тада буду живела на земљи, јер у
ратовима не страдају само људи, него и плодови земље. Паше
мишљење о реченоме потврђује и блажени Јоил, говорећи да ће пре
наступања великог дана на земљу бити послати крв и огањ и пушење
дима (Јоил 2; 30 ‐ 31).

23.поглавље
О другом ангелу и пропасти оних што живе у мору
8; 8 ‐ 9 ‐ И други ангео затруби, и као велика гора огњем запаљена би бачена у
море, и трећина мора поста крв. И изгибе трећина живих створења у мору и
трећина лађа пропаде.
Како неки мисле, након васкрсења море ће, заједно са свим што живи у
њему, горети очишћујућим огњем. Ако се указивање на трећи део и овде
чини неодговарајућим јер ће, како је раније речено, мучених бити знатно
више него спасених, тај несклад се може уклонити уколико се те речи повежу
са садашњим животом који се сликовито назива морем. У том случају биће
потврђена пропаст једне трећине свега постојећег, јер ће по недокучивим
судовима Божијим једни бити брзо кажњени, док ће други по Његовој
дуготрпељивости бити приведени покајању и обраћању. Према мом и
мишљењу неких учитеља, под огњеном гором би требало подразумевати
ђавола који ће, распаљен јарошћу против нас и предодређен за геену, у
време свог ослобађања разбацати по мору и погубити једну трећину острва,
лађа и њихових житеља, као што је некада учинио са Јовом. Према
праведном суду Божијем, ђаво је наш непријатељ и осветник, и од кога је ко
побеђен томе и робује (2. Петр. 2; 19). Ничега, најзад, нема чудног и противног
разуму ако душевна смрт буде послата на оне који на мору делима, животом
и речима хуле на Пресвету Тројицу.

24. поглавље
О трећем ангелу и о горчини речних вода
8; 10 ‐ 11 ‐ И трећи ангео затруби, и паде с неба звезда велика, која гораше као
буктиња, и паде на трећину река и на изворе вода. А име звезди беше Пелен
(Αψιντιος). И трећина вода поста пелен, и многи људи помреше од вода јер постадоше
горке.
Како неки тврде, горчина (πικρια) коју означава пелен представља патњу
каква обузима грешнике мучене у геени. По својој величини, она је исправно и
правилно названа водом. Ми, међутим, мислимо да се тиме указује и на патње
последњих дана. Звезда означава или да ће све то на људе сићи са неба или пак
указује на ђавола, за кога пророк Исаија каже: Како паде с неба звездо данице,
кћери зорина (Ис. 14; 12). Према допуштењу Божијем, ђаво, напајајући људе
путем задовољства горким развратом, наводи на њих и патње, али не на све
него, по дуготрпељивости Божијој, на трећи део, ради тога да неверовање у
загробну награду не би довело нетрпељиве до душевне смрти. Онима, који пред
крај остану живи, све ће постати горко, и Господ нам је наступање свега тога
предочио ради нашег уразумљења. Ако не желимо да нас Он осуди, морамо
осудити саме себе јер, према речима божанственог апостола, да смо сами себе
испитивали, не бисмо били осуђени (1. Кор. 11; 31). Као осуђене, Господ нас мора
казнити, а ми са захвалношћу морамо прихватити патње које нас задесе, слично
као што видимо да разборити болесници, жудећи за оздрављењем, трпељиво
подносе одсецање и спаљивање рана. Стога нека се и ми, када будемо душевно
здрави и када ни најмање не будемо приносили вештаство за исхрану геене
огњене, како не бисмо били осуђени са светом (1. Кор. 11; 32), вечно зацаримо
заједно (ουμβασιλευσωμεν) са Христом Којем, заједно са Беспочетним Оцем и
Свесветим Духом доликује свака слава, част и поклоњење, величање и
величанство, сада и увек и у бесконачне векове векова. Амин.

IX
25.поглавље
О четвртом ангелу и помрачењу светила
8; 12 ‐ И четврти ангео затруби, и ударена би трећина сунца и трећина
месеца и трећина звезда, тако да се помрачи трећина њихова, и да трећина дана
не светли, такође и ноћи.
Мислимо да је то слично ономе што је о сунцу и месецу речено код
Јоила (Јоил 2; 10) и да је већ одређено Господаревом одлуком о свршетку.
Понављамо да трећи део светила и звезда указује на трећи део трајања дана
и ноћи. Отуда видимо да недаће, које Бог наведе у то време неће бити
неублажене јер ће, допустивши да се помрачи само трећина времена, у
преосталом и већем делу наставити да тајанствено позива на покајање. Зар је
уопште и могуће поднети пуну, неразблажену (ακρατον) чашу гнева
Божијег?
8; 13 ‐ И видех и чух једнога орла (у грчком тексту: ангела, у лат. верзији:
орла) где лети посред неба и говори снажним гласом: Авај, авај онима који живе на
земљи од осталих гласова трубних оне тројице ангела који ће тек затрубити.
Речима: Авај, авај онима који живе на земљи указује се на сажаљење
(састрадање) и човекољубље божанских ангела. Подражавајући Бога
(θεομιμητως), они жале због кажњавања грешника, а још више због оних
које ни казне не могу поправити. На њих се посебно односи реч ʺавајʺ јер,
живећи на земљи, они мисле само о земаљском, удишући прах земаљски
уместо мира које је на нас изливено. За оне који имају обитавалиште на
небесима, несреће и страдања бивају узрок задобијања неувелих венаца и
награда.

26.поглавље
О петом ангелу, духовним скакавцима и њиховом разноликом
изгледу
9; 1 ‐ 5 ‐ И пети ангео затруби, и видех звезду где паде с неба на земљу и даде
јој се кључ од дубине бездана. И отвори дубину бездана, и изиђе дим из дубине као
дим зажарене пећи и помрачи се сунце и ваздух од дима из бездана. А из дима
изиђоше скакавци на земљу и даде им се власт као што имају скорпије на земљи. И
речено им би, да не шкоде трави земаљској, нити икаквој зелени, нити икаквом
дрвету, него само људима који немају печата Божијега на челима својим. И даде им
се власт не да убијају, него да их муче пет месеци, и мучење њихово беше као од
скорпије кад уједе човека.
Како неки мисле, под звездом која је са неба пала на земљу, на
Јосафатову долину, предодређену за Суд, треба подразумевати ангела
Божијег послатог ради кажњавања. Дубина (φρεαρ) бездана означава геену,
док дим који излази из дубине указује на то да мучени у бездану неће видети
ни сунца ни ваздуха. Скакавци (ακριδες) су црви, за које пророк каже: Црв
њихов неће умрети (Ис. 66; 24). Речено им би да не шкоде трави земаљској... него
само људима, јер ће се сва твар ослободити пропадљивости којој сада робује
(δουλευει) због нас. Речи: Даде им се власт да их муче пет месеци значе да ће
грешници бити сурово и страшно мучени само током одређеног времена, а
затим мање, али вечно (αιωνιως). Звезда је, како ја мислим, ангео Божији и он
ће, према допуштењу Божијем, пустити из бездана осуђене зле демоне, јер
им је Христос, ваплотивши се, рекао да ће они, након што учине своје пред
свршетак, бити изложени вечним мукама. Дим је тама која претходи злим
делима, учињеним према њиховим (демонским) наговорима и после чијег
извршења они добијају власт да муче (βασανιξειν) људе. Помрачење сунца и
ваздуха означава душевну заслепљеност људи који се наслађују њиховом
светлошћу или пак промену расположења у време невоља, будући да се
ожалошћенима и светлост чини као тама. То што духовни скакавци рањавају
људе као скорпије показује да се на крају рђавих дела крије штетна, душевна
смрт. Њој ће бити подложни сви који на челу не носе божански печат нити
су кроз Светог Духа просветљени светлошћу живототворног Крста да би,
према речима Господара, њихова светлост светлила пред људима а у славу
божанског имена (в. Мт. 5; 16). Сматрамо да ʺпет месеци мучењаʺ указује да
она неће дуго трајати јер, према речима Господњим, ако се не би скратили
дани они, нико не би остао (Мт. 24; 22). Можда се тиме указује и на неко
петоструко време, у складу са пет спољашњих чула кроз која грех делује на
човека или пак на неко одређено време које је познато једино Богу.

9; 6 ‐ И у те дане тражиће људи смрт и неће је наћи; и пожелеће да умру, и
смрт ће од њих бежати.
Тражиће људи смрт ‐ тиме се указује на величину зла, будући да је
призивање смрти својствено људима који се налазе у жалости. То што она
неће доћи иако ће је они прижељкивати, сведочи о томе да она зависи од
воље Божије, која сматра за потребно да кроз горчину патњи послатих
људима учини мрским саму њихову мајку и узрочника, тј. грех.
9; 7 ‐ 9 ‐ А изглед скакаваца бејаше сличан коњима спремним за бој, и на
главама њиховим бејаху као неки венци слични злату, и лица њихова као лица
људска. И имаху косе као женске, и зуби њихови бејаху као зуби лавова. И имаху
оклопе гвоздене...
Због онога што је раније и у даљем тексту речено, неки су под
поменутим скакавцима подразумевали божанствене ангеле који кажњавају.
Они су у свакој изреци сликовито представљени или ради застрашивања, или
због брзине и казне којој се у геени излажу они који су је заслужили. Ја,
међутим, сматрам да је исправније да се под тим скакавцима подразумевају
зли демони, спремни да са нама ступе у битку. У знак победе, они на глави
носе ʺвенце сличне златуʺ, којима се и ми, задобивши кроз задовољство рђаву
победу, крунишемо ако им се покоримо. ʺКоса као женскаʺ указује на
демонско сладострашће и побуђивање на блуд. ʺЗуби као у лавоваʺ
означавају њихову смртоносност и затрованост, а ʺгвоздени оклопиʺ
скамењеност (суровост) њиховог срца (σκληροκαρδιον).
9; 9 ‐ 12 ‐ и шум крила њихових беше као бука многих коњских кола када
јуре у бој. И имаху репове сличне скорпијама, и жаоке, и у реповима својим моћ да
шкоде људима пет месеци. Они имаху цара над собом, ангелаа бездана, коме је име
на јеврејском Авадон, а на грчком Аполион. Једно зло прође, ево иду још два зла за
овим.
Шум духовних скакаваца пореди се са звуком који стварају бојна кола
због, како ми мислимо, њихове висине и брзине, јер нас они, по речима
божанственог Давида, убијају са висине. Њихови репови, слични
скорпионским, означавају последице грехова које воде ка духовној смрти, јер
гpex учињен рађа смрт (Јак. 1; 15). Он (грех) наводи на људе и петомесечну
жалост, ограничену тим временом или услед своје краткоће у поређењу са
будућим веком, или у складу са пет чула, како је и раније речено. Под
њиховим царем треба подразумевати ђавола који погубљује оне који му се

покоравају. Како бисмо повели непомирљиву (ασπονδον) битку са ђаволом,
изасланик нам прети говорећи да после овога следе још два зла.

27. поглавље
О шестом ангелу и ангелима одрешеним на Еуфрату
9; 13 ‐ 16 ‐ И шести ангео затруби, и чух један глас од четири рога златнога
жртвеника који је пред Богом, где говори шестом ангелу који имаше трубу: Одреши
четири ангела који су свезани на великој реци Еуфрату. И бише одрешена четири
ангела, припремљена за час, и дан, и месец, и годину, да побију трећину људи. И број
војске на коњима беше две стотине милиона; и чух њихов број.
Неки тврде да су та четири ангела Михаило, Гаврило, Уријел и Рафаило,
свезани радошћу (ευφροσυνη) божанственог сазерцања. Они ће, заједно са
осталим безбројним ангелима, бити одрешени у дан Суда, како би судили
безбожницима, од којих ће трећина бити побијена. Ја, међутим, мислим да су то
најлукавији (πονηροτατοι) демони, свезани по доласку Христовом, и које је,
према заповести Божијој потеклој са наднебеског (υπερουρανιον) жртвеника
(чији је праобраз Мојсејева скинија), одрешио божанствени ангео да би
побунили народе не само против хришћана, него и једне против других. Кроз то
ће се једни, слично зрелој пшеници, показати као верни, искушани и достојни
највише награде ‐ небеских обитељи и житница, а да би други, слично корову ‐
безбожни, исувише грешни и непокајани, и овде праведно кажњени, на
Страшном суду добили још страшнију осуду. Нема ничега чудног у томе што су
они свезани на Еуфрату јер су, по допуштењу Божијем, неки од њих до
одређеног времена били осуђени на бездан, неки отерани у свиње, а остали на
нека друга места, како би након потпуног окончања битке са људима били
изложени вечном мучењу. Спомињање Еуфрата можда указује и на то да ће
антихрист изаћи (εξιεναι) из тих земаља. Не може се такође сумњати ни у то да
постоји мноштво демона, јер свети говоре да је њима преиспуњен ваздух. О томе
шта значи трећи део побијених говорили смо раније.
9; 17 ‐ 19 ‐ И тако видех у виђењу коње и оне што сеђаху на њима, који имаху
оклопе огњене, плавичасте и сумпорасте; и главе коња бејаху као главе лавова, и из уста
њихових излазаше огањ и дим и сумпор. Од ова три зла погибе трећина људи, од огња и
од дима и од сумпора што излажаше из уста њихових. Јер је моћ коња у устима
њиховим, а репови су њихови слични змијама, имају главе и са њима шкоде.
Мислим да коњи указују на људе похотљиве према женама и зверолике
или можда на оне који су се потчинили демонима и налазе се у њиховој власти.
Они што сеђаху на њима ‐ то су они који њима управљају, јер је за њих уобичајено
не само да се користе узајамним услугама, него и злим људима као оруђем за
нападе на њима сличне људе. ʺОклопи огњени, плавичасти и сумпорастиʺ, како

ја претпостављам, указују на ваздушну суштину (природу, грч. της αεριου
ουσιας) и пламено (спаљујуће) дејство лукавих духова, чију смртоносност и
зверство показују лавље главе. ʺОгањ који излази из уста са димом и сумпоромʺ а
који убија једну трећину људи, означава или грехе, који затрованошћу
демонских наговора и савета прождиру плодове срца, или пустошење градова и
крвопролића која ће варвари спроводити према Божијем допуштењу, а услед
чега је, као што знамо, изгинула трећина људи. Право је речено да су њихови
репови слични змијама које имају главе, јер је завршетак демонске сетве ‐
отровни грех (ιοβολος αμαρτια) и душевна смрт.
9; 20 ‐ 21 ‐ А остали људи који не погибоше од ових зала, не покајаше се од дела
руку својих, да се не клањају демонима, ни идолима, златним, и сребрним и
бронзаним и каменим и дрвеним, који нити могу видети, ни чути, ни ходити. И не
покајаше се за убиства своја, ни за гатања своја, ни за блуд свој, ни за крађе своје.
А остали људи, који не погибоше од ових зала ‐ и ово је потпуно у складу са
оним што је раније речено: рекавши да су та три зла побила трећину људи, у
наставку говори да ће томе бити изложени и сви они који се, иако удостојени да
буду поштеђени и да не претрпе зло, ипак нису покајали због идолопоклонства,
убистава, прељубништва, крађе и враџбина. Отуда постаје очигледно да ће се
грех раширити по читавом свету, јер међу народима који нису познали истину
махнитају (βακχευει) најразноврсније заблуде: једни се клањају идолима, други
се клањају твари уместо Творцу, док неки исповедају Бога речима, али Га се
делима одричу; окруживши се обличјем (привидом) побожности, одричу се
Његове силе и служе мамону својим среброљубљем, које божанствени апостол
прекорева говорећи: Лакомство је идолопоклонство (Кол. 3:5). Нека буде да ми,
сведочећи о чистоти о искрености вере у Бога својим делима, не зачујемо онај
страшни глас који говори: Заиста вам кажем, не познајем вас (Мт. 25:12), а затим и
Одступите од мене сви који чините неправду (Лк. 13:27), и нека уместо тога
зачујемо блажени и прижељкивани глас који каже: Ходите благословени Оца
Мојега, примите царство које вам је припремљено од постања света (Мт: 25:34), по
благодати, човекољубљу и милосрђу Христа Бога нашега, Који је ради нас
добровољно претрпео крсну смрт. Њему нека је слава, са Оцем и са Светим и
Животворним Духом, сада и у век и у векове векова. Амин.

28. поглавље
О а н г е л у о д е в е н о м у о б л а к и дугу, који наговештава крај
10;1 – И видех другог ангела силна где силази с неба, који беше одевен у облак, и
дуга беше на глави његовој, и лице његово беше као сунце, и ноге његове као стубови
огњени.
Да се овде ради о светом ангелу јасно сведочи облак, дуга и његова
светлост, слична сунцу, јер се тиме указује на небеско достојанство ангелске
суштине, на разноврсност његових врлина, на његову светлост и знање. ʺСтубови
огњениʺ указују на страх и казне које ангео упућује на оне што чине недела, тј. на
разбојнике на земљи и гусаре на мору. Да би се указало да ће бити кажњени и
једни и други, ангео је десном ногом стао у море, а левом на копно.
10; 2 ‐ 3 ‐ И он држаше у руци својој књижицу отворену, и стаде својом десном
ногом на море, а левом на земљу. И повика гласом громким као што риче лав. И кад он
повика, проговорише седам громова гласовима својим.
Мислим да књижица, као мала и незнатно исписана, садржи у себи имена
и дела оних најлукавијих који пљачкају или на неки други начин чине недела на
земљи и убијају на мору и на чије је кажњавање указао ангео поставивши своје
огњене ноге на оба ова места. Глас ангела, сличан рикању лава, указује на његове
страшне и неподношљиве (ανυποιστον) казне, о чему сведочи и пророк Данило,
који без бојазни није могао да види не само ангела који није претио, него је био
миран и кротак (в. Дан. 10; 8 ‐ 9). Мислимо да под седам громова треба
подразумевати или седам гласова једног претећег ангела или седморицу других
ангела који наговештавају будућност, јер се сматра да ови ангели понављају речи
првог ангела. Од њега, како казује блажени Дионисије о ангелској хијерархији,
они примају како саму заповест, тако и подстицај за пророковање.
10; 4 ‐ А када проговорише седам громова, хтедох да пишем, но чух глас са неба
који говори: Запечати оно што говорише седам громова, и то не пиши.
Запечаћеност онога што је говорило седам громова указује на оно што је
сада непознато (αδηλα), али ће бити протумачено самим искуством и даљим
током (εκβασις) догађаја. Глас са неба је поучио апостола да те речи запечати у
свом уму, док се њихово коначно познање и разјашњење везује за последња
времена. Тако је некада и пророк Данило опоменут да су речи сличне овима
запечаћене и скривене.

10; 5 ‐ 6 ‐ И ангео којега видех где стоји на мору и на земљи подиже своју десну
руку према небу. И закле се Оним Који живи у векове векова, Који сазда небо и што је на
њему, и земљу и што је на њој, и море и што је у њему, да времена више бити неће.
Ангео се заклиње Оним Који живи у векове векова: Бог, немајући ни у кога
већега да се закуне, заклиње се Самим Собом (Јевр. 6; 13). Ангели, међутим, као
створења, услед нашег неверовања заклињу се Створитељем како бисмо
поверовали ономе што говоре. Ангео се заклиње да у будућем веку више неће
бити времена које се мери сунцем (ηλιω μετρουμενος), него да ће бити вечни
живот, који далеко превазилази оно време што се рачуна бројевима, или пак да
после шест ангелских гласова неће проћи много времена до испуњења свега што
је проречено. Зато и наставља:
10; 7 – Heго у дане гласа ангела, када буде затрубио, онда ће се свршити тајна
Божија, као што јави слугама Својим пророцима.
Овим се, како претпостављам, означава да ће се, када прође шест векова и
у дане седмог века, обележеног седмом трубом, испунити све што су предсказали
свети пророци. Испуњење свега овога се, услед починка припремљеног светима,
назива благовешћу.

29. поглавље
О томе како је Еванђелист од ангела добио књижицу
10; 8 ‐ И глас који чух са неба опет проговори са мном и рече: Иди, узми
књижицу отворену у руци ангела који стоји на мору и на земљи.
Овде виша ангелска сила заповеда Еванђелисти да у виду
књижице прихвати разумевање онога што је предсказано.
10; 9 ‐ И отидох ангелу u рекох му да ми да књижицу. И рече ми: Узми
и поједи је; и загорчаће ти утробу, али у устима твојим биће слатка као мед.
Слатко ти, каже ангео, познање будућности (των μελλοντων
γνωσις), али је истовремено и горко за утробу, односно за срце,
обитавалиште словесне хране, услед сажаљења према онима који морају
претрпети казне што су им послате по божанском суду. Ово се тумачи и
у другом смислу: како сам Еванђелиста није окусио рђава дела, једењем
књиге у којој су садржана дела злочинаца открива му се да грех на
почетку наслађује, а кад се почини са собом доноси горчину због
одмазде и казне.
10;10 – И узех књижицу из руке ангелове, и поједох је. И беше у устима
мојим слатка као мед, а кад је поједох, постаде горка утроба моја.
Када је поједох, постаде горка утроба моја. ‐ Књига је у почетку
слатка због свог изгледа, али је крају горка због зла, као што је и грех
приликом кушања сладак, а на крају горак због плате која хза њега
следи. Свети се, дакле, будући сажаљиви, радују са радоснима и плачу,
како каже божанствени апостол, са онима који плачу (Рим. 12; 15).
10; 11 ‐ И рекоше ми: треба опет да пророкујеш пред народима и
племенима и језицима и царевима многима.
Овде се показује да се предсказано неће испунити истог часа
након виђења божанског откривења, него кроз Еванђеље и да Блажени
треба да до краја света предсказује то откривење онима који читају о
будућности. Најзад, то можда значи да он неће окусити смрт и да ће се
пред свршетак века поново појавити да би омео антихристове обмане.

11; 1 2 ‐ И даде ми трску сличну палици, говорећи: Устани и измери
храм Божији и жртвеник, и оне који се клањају у њему. А спољашње
двориште изостави и њега немој мерити, јер је дато незнабошцима, и они ће
газити свети град четрдесет два месеца.
Трска показује да је све што се покаже на небу (τα εν ουρανε
φαινομενα) разумно (умно, духовно, грч. νοεπα), макар нама изгледало
неживо (αψυχα), као на пример, жртвеник, престо или нешто друго, јер
је речи ʺустани и измери храм Божијиʺ њему упутила трска коју је
добио, што указује да се храм Божији мери по ангелском разумевању
(знању, ουνεσις). Ако неко каже да је те речи чуо од ангела који му је дао
трску, мора му се одговорити да трска означава меру познања и
разумевања каква одговара ономе који усваја, чега су се удостојили сви
који се код Бога и Божијих ангела одликују добрим делима: Позна Бог оне
који су Његови (2. Тим. 2; 19), каже Реч Божија. Треба знати и то да су
неки под храмом Божијим подразумевали Стари Завет, а под
спољашњим двориштем (εξωθεν αυλη) Нови, неизмерив по обиљу
спасених у њему. Четрдесет два месеца означавају кратко време до
Другог доласка, током којег ће се сачувати тајне Новог Завета. Ми
мислимо да се храмом Бога живога назива Црква у којој Богу приносимо
словесне жртве. Спољашње двориште је зборница (синагога) неверника
и Јевреја који се због безбожништва нису удостојили ангелског мерења.
Позна Бог оне који су Његови, док безаконике Свезнајући не познаје. А то
да ће Свети град ‐ нови Јерусалим или васељенску Цркву ‐ неверници
газити четрдесет два месеца значи, како ја мислим, да ће по доласку
антихриста верни и постојани бити гажени и прогоњени три и по
године.

30. поглавље
О Еноху и Илији
11; 3 ‐ 4 ‐ И даћу двојици сведока мојих u прорицаће хиљаду и двеста и
шездесет дана, обучени у вреће. Ови су две маслине и два свећњака што стоје пред
Господаром земље.
Многи учитељи су мислили да ће пред свршетак света ова два сведока,
Енох и Илија, од Бога добити време да пророкују током три и по године,
означене као хиљаду двеста шездесет дана. Тиме што су одевени у вреће
показује се да ће сви који тада буду живели и који се одврате од антихристове
преваре бити достојни жаљења и плача. На ове пророке указао је и пророк
Захарија у виду две маслине и два свећњака (в. Зах. гл. 4.), јер се храна за
светлост познања састоји од јелеја богоугодних (θεαρεστων) дела.
11; 5 ‐ 6 ‐ И ако им ко учини неправду, огањ излази из уста њихових и
прождире непријатеље њихове; и ко им буде хтео учинити неправду, он мора тако
погинути. Ови имају власт да затворе небо, да не падне дажд на земљу у дане
њихова пророковања; и имају власт над водама да их претварају у крв, и да ударе
земљу сваком муком кад год буду хтели.
ʺАко им ко учини неправдуʺ ‐ о, прекрасна божанска благости, која
свакој рани дајеш подједнако снажно исцелење! Као што ће лажни христос по
ђавољем дејству бити славнији од свих чаробњака и превараната, тако ће и Бог
наоружати ове светитеље силом истинитих знамења и чудеса, како би
светлошћу и истином одагнали мрак и лаж и вратили преварене на пут
истине поучном речју или казнама ‐ сушом, огњем, променама стихија и
сличним, а самог обмањивача разобличили, не претрпевши од њега никакву
штету све до краја свог пророковања.
11; 7 И када сврше сведочење своје, звер што излази из бездана учиниће рат с
њима и победиће их, и убиће их. И телеса њихова оставиће на тргу великога града
који се духовно зове Содом и Египат, где и Господ њихов би распет.
Након што буду проповедали о напуштању његове преваре, звер, тј.
Антихрист ће изаћи из мрачних и подземних места у која је био бачен ђаво и
убиће их по Божијем допуштењу, а њихова тела оставиће несахрањена у
Јерусалиму, древном и разрушеном, у коме је пострадао и Господ. Антихрист
ће у овом граду утврдити своје царство царски престо подражавајући Давида,
чији је син по телу био Христос, наш истинити Бог, да би му и због тога

поверовали да је он Христос у којем се испунила реч пророка: У то ћу време
подигнутиопали шатор Давидом, и затворићу му пукотине, и поправићу што је
разваљено (Амос 9;11), а коју прелашћени Јевреји повезују са његовим
доласком.
11; 9 ‐ 10 ‐ И људи из народа и родова и језика и племена гледаће телеса њихова
три и по дана, и неће допустити да се тела њихова положе у гроб. И становници
земље радоваће се због њих и веселиће се и дарове ће слати једни другима, јер ова два
пророка мучише становнике земље.
Преварени лажним чудима антихриста и записавши неизбрисиво
(ανεξαλειπτως) његово име, мрско пред Богом, у својим срцима, Јевреји и
незнабошци неће дозволити да се сахране света тела. Обрадоваће се због
избављења и ослобођења од казни које су служиле њиховом уразумљењу, не
помисливши да Господ кога љуби онога и прекорева, и бије свакога сина којега
прима (Јевр. 12; 6) и да коњима ... и мулама... уздом и жвалама ваља зауздати
вилицу оних који се не приближују Теби (Пс. 31; 9) да би се макар и због нужде
вратили на прави пут са кога су због преваре скренули. Ми се пак морамо
овако молити Господу: Добро ми је што си ме унизио дa се научим законима
Твојим (Пс. 118; 71); Поврати нас, Боже спасења наших, и одврати јарост Твоју од
нас (Пс. 84; 4), и не иди на суд са слугом Својим (Пс. 142; 2), јер кад нам суди Господ,
прекорева нас, да не будемо осуђени са светом (1. Кор. 11; 32) и малом казном (δι
ολιγων μαστιγων) избећи ћемо вечне муке (αιωνιον… κολασιν), јер си Ти,
Христе Боже наш, богат милосрђем. Теби доликује свако благодарење, слава,
част и поклоњење, са Оцем и Живототворним Духом, сада и увек и у векове
векова. Амин.

31. поглавље
О томе како ће васкрснути два пророка, која је убио антихрист
11; 11 ‐ 12 ‐ А после три и по дана уђе у њих дух живота од Бога, и стадоше на
ноге своје, и страх велики обузе оне који их гледаху. И чуше силан глас са неба који им
говори: Узиђите овамо! И узиђоше на небо на облаку...
Будући да су били мртви онолико дана колико су година пророковали,
они ће се поново узнети на небо у владарској кочији, тј. у облаку, на страх и
запрепашћење (καταπληξις) оних који то буду гледали.
11; 12 ‐ 13 ‐ ...u видеше их непријатељи њихови. И у онај час би земљотрес
велики, и паде десети део града, и погибе од земљотреса седам хиљада имена људских.
У онај час би земљотрес велики: можда ће се тада десити и стварни
земљотрес. Сматрамо да у духовном смислу то означава прелазак колебљивих
(των σαλευωμενων) ка чврстини и поузданости. Падање десетог дела града
означава пад безбожништва које се није уразумило узношењем (ʺотимањемʺ)
пророка, мада ће неки бити спасени. Седам хиљада погинулих указује на оне који
су везани за време садашњег живота, мерено помоћу седам дана, и који не
очекују осми дан, тј. дан васкрсења. Они ће у геени огњеној бити убијени другом
смрћу, тј. вечним мучењем. То може значити и да ће бити 7000 Јевреја који ће
поверовати у антихриста и покорити му се.
11; 13 ‐ 14 ‐ а остали се уплашише и дадоше славу Богу небескоме. Зло друго
прође; ево зло треће долази брзо.
Када безбожници буду кажњени и кад се прославе мученици Христови,
они што су достојни спасења величаће Бога. За другим злом ће, каже, кроз
седму трубу доћи и треће.

32. поглавље
О седмој труби и о Светима који прослављају Бога Суда који ће
наступити
11; 15 ‐ 18 ‐ И седми ангео затруби, и настадоше громки гласови на небу који
говораху: Постаде царство света Царство Господа нашега и Христа Његовог, и
цароваће у векове векова. И двадесет u четири старешине, који седе на престолима
својим пред Богом, падоше на лица своја и поклонише се Богу, говорећи: Благодаримо
Ти, Господе Боже Сведржитељу, Који јеси, и Који беше, и Који долазиш, што си примио
силу Своју велику и зацарио се. И незнабошци се разгневише...
Овде се поново говори о томе да свети ангели и људи равноангелског
живота узносе благодарење Богу јер је ради нас, као човек, благоволео да прими
Царство које је, као Бог, поседовао од почетка и што је, као дуготрпељив, најзад
послао казну на неверне незнабошце разјарене тим новим и чудним учењем
(προσφατω καο ξενη διδαχη). Због тога даље каже:
11; 18 ‐ ... и дође гнев Твој и време да се мртвима суди, и да се џаде плата
слугама Твојима, пророцима и светима и онима који се боје Имена Твојега, малима и
великима, и да се погубе они који кваре земљу.
Указује се на време васкрсавања мртвих, када ће се свакоме дати плата у
складу са његовим делима. Под пророцима, светима и онима који се боје Бога
треба подразумевати три реда (ταγματα) људи: они који дају род једни по сто, а
једни по шездесет, а једни по тридесет (в. Мт. 13; 10), док је за апостоле
приуготовљен превасходни удео и устројено дванаест престола. Мислимо да се
малима и великима називају или мањи и већи светитељи или су пак мали
грешници, презрени у будућем веку, а велики ‐ праведници.

33. поглавље
О некадашњим прогонима Цркве и о онима у доба
антихриста
11; 19 ‐ И отвори се храм Божији на небу, и показа се ковчег завета
Господњег у храму Његовом, и бише муње, и јека, и громови, и земљотреси, и
град велики.
Кроз отварање неба и појаву кивота (ковчега) указује се на
откривање добара приуготовљених светима, која су, по речима
апостола, сва сакривена у Христу.., јер у Њему обитава сва пуноћа
Божанства телесно (Кол. 2; 3 и 9). Она ће се показати онда када на
безаконике буду упућене страшне муње, јека, громови и град; промена
садашњег света (садашњости, постојећег, грч. της των παροντων
μεταθεσεως) у земљотресу доноси и вечна мучења.
12; 1 ‐ И знак велики показа се на небу: жена обучена у сунце, и месец
под ногама њезиним, и на глави њезиној венац од дванаест звезда.
Неки су сматрали да је ʺжена одевена у сунцеʺ Пресвета
Богородица, која је много претрпела (παθουσα) и пре него што су
препознали Њеног Божанственог Сина. Како је, међутим, наш Господ
рођен много пре овог откривења, велики Методије, сматрајући да то не
одговара рођењу Господњем, тврди да је ова жена света Црква. Није
сувишно да се овде помену и речи блаженог Методија, који у такозваном
Симпосиону (Гозби), у име девственика Прокла, каже: ʺЖена одевена у
сунце је Црква; што је за нас одећа, то је за њу светлост, а што је за нас
злато и блиставо драго камење ‐ за њу су најлепше и најсјајније звезде.
Она стоји на месецу; како од месеца зависи влага у природи то се овде,
сликовито речено, под месецом подразумева вера оних који се кроз
купељ (тј. св. крштење) очишћују од пропадљивости (трулежности). Она
болује, препорађајући душевне у духовне и преображујући их изгледом
и ликом по подобију Христовом.ʺ У наставку каже: ʺПод оним који се
поново рађа не треба подразумевати Христа, јер се тајна ваплоћења
божанског Логоса испунила много пре откривења Јовановог. Јован
говори и пророкује о садашњости и будућностиʺ, а затим додаје: ʺТако
нас сама нужност приморава да кажемо да је она која болује и рађа
искупљене ‐ Црква, о којој Дух сведочи кроз Исаију: Она се породи пре него
осети болове, пре него јој дођоше муке роди детића (Ис. 66; 7). Од кога је
бежала? Наравно, од аждаје, да би родила народ ‐ духовни Сион мушког

полаʺ. ʺПрема томе, Христос се духовно рађа у свакоме од нас; зато нас
Црква повија у пелене и саосећа са нама све док се у нама не уобличи
Христос који је рођен, како би сваки, поставши причастан Христу
(поставши заједничар Христов), и сам постао Христосʺ.
Црква се на тај начин обукла у Сунце правде, Христа, јер је под
њеним ногама светлост ноћне светиљке, што указује на овоземаљски
живот, променљив (αλλοιουμενη) као месец. На њеној глави налази се
круна (венац) апостолских догмата и врлина. Тај исти Методије каже:
ʺАко од месеца зависи влажност, онда он означава крштење, сликовито
названо морем, спасоносним за оне који се у њему препорађају а
погубно (погибељно, ολεθριον) за демонеʺ.
12; 2 ‐ И она беше трудна, u викаше од болова мучећи се да роди ‐
Тврдимо да Црква болује са сваким који се рађа водом и духом док се у
њему, како је рекао божанствени апостол, не уобличи Христос (в. Гал. 4;
19). Одбацују се једино они који отпадају од истинске светлости и због
свог неверја задобијају душевну смрт.
12; 3 ‐ И показа се други знак на небу, u гле, велика црвена аждаја која
имаше седам глава и десет рогова; и на главама њезиним седам круна;
И показа се други знак на небу. Мислимо да се овде под небом
подразумева ваздух. Црвена (пламена) аждаја створена је зато да би је
понизили ангели Божији, као што је записано код Јова. Мада више није
међу ангелима, ʺцрвенаʺ (ʺпламена, црвена као пламенʺ, грч. πυρρος) је
или услед своје склоности ка убијању и уживању у крви, или због свог
пламеног (δια το πυρωδες) ангелског суштаства. Седам глава означавају
њених седам најлукавијих сила. које се својим духовним дејствима
супротстављају ангелским силама, или седам духова, за које Христос у
Еванђељима каже да се настањују у човеку испражњеног срца,
необузетог добрим мислима и делима (в. Лк. 11; 25 ‐ 26). Оне могу бити
ʺседам гадоваʺ тј. лукавих помисли које, према речима Соломона, свијају
гнездо у срцу ненавидника кад говори умиљатим гласом... и мржњу
покрива лукавством (Приче Сол. 26; 25). ʺДесет роговаʺ означава или десет
грехова који постоје као супротност за десет заповести закона или као
поделе царства које представљају утеху за аждају, радосну због сваке
несугласице и расправе. На њеним главама налази се седам круна, јер
они који побеђују ђаволска дејства добијају победничке венце тамо где
су трудом и знојем задобили победу. О овоме блажени Методије каже
следеће: ʺВелика, црвена, седмоглава аждаја која је за собом повукла
трећину звезда, која је стајала, правила замке и мотрила са намером да

прождере дете породиље, јесте ђавоʺ. ʺОн, међутим, не може да ухвати
препорођене када се узнесу на висинуʺ, а затим: ʺТрећином звезда
названи су они који су сагрешили против једног Лица Свете Тројице.
Пустиња у коју одлази жена да би се прехранила ‐ јесте Црква, која је
слободна од зла и лишена пропадљивости, док хиљаде означавају
савршен и потпун бројʺ. Након тога он по реду расуђује о аждајиним
крунама. Црква која се подвизава у борби са ђаволом и убија његових
седам глава бива затим крунисана задобијањем седам врлина.
12; 4 ‐ И реп њезин вуче трећину звезда небеских, и баци их на земљу;
Ми мислимо, да ово треба схватити у двојаком смислу: или први
пад ђавола са неба који је последњим покретом зависти (јер је први била
гордост ‐ επαρσις), за собом и једну трећину ангела повукао у
отпадништво, или пак кретање њеног (аждајиног) репа након што јој је
здробљена глава, које је за собом повукло колебљиве, након светог
крштења сликовито назване звездама. Тако је и Данило пророковао да
ће Антиох бити праобраз доласка антихристовог.
12; 4 ‐ И аждаја стаде пред женом која треба да poдu, да када poдu
прождере дете њено.
Отпадник се увек наоружава против Цркве, настојећи свим
силама да препорођене учини својом храном. Осим тога, он
посредством Цркве прогони Самога Христа као њену главу, јер Он
присваја за Себе оно што припада вернима. Зато Господ и каже: Савле,
Савле, зашто Ме гониш? (Дела ап. 9; 4).
12; 5 ‐ И poдu мушко Дете, које ће напасати све народе палицом
гвозденом;
ʺИ роди мушко Детеʺ ‐ у лику оних који се рађају Црква
непрестано рађа Христа, уобличеног у њима до, како каже апостол,
пуноће духовног раста Христовог (Еф. 4; 13). ʺМушко детеʺ су чеда Цркве
неослабљена (неразнежена) насладама. Христос Бог кроз њих напаса
народе рукама моћних Римљана, снажним као гвожђе. Он ће их
напасати и након васкрсења мртвих, постављајући силне у вери за судије
слабим и немоћним сасудима ‐ незнабошцима, који због свог неверја
нису прихватили ново, тајанствено вино (μυστικον και νεον οινον).
12; 5 ‐ и Дете њезино би узето к Богу и престолу Његовом.

Свети се и сада узносе (досл. и сада бивају уграбљени) у време
искушења како не би били савладани недаћама која превазилазе њихове
снаге. Они ће и тада бити узнети на облацима, у сретање Господу у ваздуху
и биће са Богом и Његовим престолом тј. са највишим ангелским
силама (в. 1. Сол. 4; 17).
12; 6 ‐ А жена утече у пустињу где имаше место припремљено од Бога,
да је онде хране хиљаду и двеста и шездесет дана.
А жена утече у пустињу ‐ Када се ђаво, дејствујући у антихристу,
кроз њега наоружа против Цркве, тада ће изабрани и најдостојнији
(најпревасходнији, κορυφαιοτατοι), презревши грађанске почасти и
овоземаљска задовољства, према речима великог Методија побећи у
пустињу, којој је страна свака злоба и која је плодоносна за врлине, где
ће избећи нападе демона и злих људи. Није невероватно и то да ће
истинска (чувствена, опипљива) пустиња спасти оне који од клевета
отпадника и лажног христа побегну у горе, пећине и провалије
земаљске, као што је и раније спасавала мученике. ʺТри и по годинеʺ су
период током којег ће владати отпадништво (апостазија). Нека се од
њега избавимо благошћу великог Судије Који неће допустити да се
искушамо већма него што можемо (1. Кор. 10; 13). Нека од Њега добијемо
одважан разум који не могу ослабити и савладати ђаволска лукавства да
бисмо се, супротстављајући се законито (νομιμως) кнежевима и
господарима таме, украсили венцима праведности и за ту победу
добили награде (βραβεια), јер Њему Који кроз слабе (δια τνω ασθενων)
одгони силне ваздушне кнежеве (εωαεριους αρχοντας), доликује победа
и моћ, са Оцем и Живототворним Духом, сада и увек и у векове векова.
Амин.

XII
34. поглавље
О бици ангела и демона и о збацивању сатане
12; 7 ‐ 8 ‐ И наста рат на небу, Михаил и ангели његови завојштише на аждају, и
ратова аждаја и ангели његови. И не одолеше, нити им се више нађе места на небу.
Ово се може повезати са првим ђаволским збацивањем из архангелског чина
због преузношења (гордости) и зависти, а такође и са његовим поражавањем Крстом
Христовим. Тада је, како каже Господ, кнез овога света избачен напоље (Јн. 12; 31) и
лишен власти коју је првобитно имао. Не подносећи преузношење, божанствени
ангели са архистратигом Михаилом избацили су га из своје заједнице, што потврђује
и Језекиљ: избацили су гa херувими из камења огњенога (Јез. 28; 16), тј. како
претпостављам, избачен је из ангелског чина због неправде која се показала у њему.
У време доласка Христовог, ангели који су Га служили након кушања у пустињи,
поново омрзнуше ђавола као осрамоћеног слугу. Нека се, међутим, зна и то да је
после стварања видљивог света, како сматрају Св. Оци, он био збачен због зависти и
гордости, али тако да му је најпре, како каже апостол, дато поглаварство... над
духовима... у поднебесју (в. Еф. 6; 12). Папије такође каже: ʺНекима од њих, тј.
некадашњим ангелима Божијим, било је дозвољено да владају и управљају
устројством земље и наложено им је да добро управљајуʺ али се, како каже даље,
ʺдесило да су свој чин учинили ништавнимʺ.

12; 9 ‐ И збачена 6u аждаја, велика, стара змија, која се зове ђаво и сатана, која заводи
сву васељену, и збачена би на земљу, и с њом бише збачени ангели њезини.
И збачена би аждаја велика на земљу. То је сасвим праведно, јер небо није
подносило земаљско умовање (γηινον φρονημα), будући да светлост нема ништа
заједничко са тамом. Иако је реч ʺсатанаʺ написана са чланом (у грчком оригиналу,
прим. прев.), како би се разликовала од ђавола, речи ʺсатанаʺ и ʺђавоʺ означавају
једно исто. Он се назива ђаволом зато што лаже и клевета врлине и оне који су им
привржени. Исто тако, он код људи (клевета) и Самог Бога, тако да је, на пример,
Адаму Бога представио као завидљивог (βασκανον) (в. Пост. 3; 4 ‐ 5). Нека се зна да
збацивање сатане Крстом Христовим није било онакво какав је био пад прародитеља
услед слабости, јер је он сам признао великом Антонију да се тада на њему испунила
реч Псалмопојца да непријатељу неста мачева сасвим (Пс. 9; 6). Према томе, његов пад
састоји се у уништењу његових лукавих подухвата и замисли и у потпуном
лишавању некадашњег достојанства након што је био збачен са неба. Блажени Јустин,
мученик и философ, каже да је ђаво после доласка Христовог и своје осуде на геену

постао још већи хулитељ. Иако је и раније хулио на Бога, није то чинио толико
бестидно. Зато је истинито када се о њему каже да је његово срце по истрајности у
злу тврдо као камен (Јов 41; 15). Ако га је и само ишчекивање казне подстакло на
неизмерно лукавство, како је онда он сам или његови посленици, способан да се,
претрпевши муке посредством огњеног искушавања, очисти од греховних нечистота?
А ако тога не буде, како могу очекивати крај својим мукама, о чему испразно
размишљају (ματαιοφρονειν) јеретици?
12; 10 ‐ И чух глас велики на небу који говори: Сада настаде спасење и сила и царство
Бога нашега и власт Христа Његовог, јер је збачен опадач браће наше, који их опадаше пред
Богом нашим дан и ноћ.
ʺЈер је збачен опадач (клеветник, грч, κατηγορος) браће нашеʺ ‐ Опадање или
клеветање људи од стране ђавола дало му је име какво му је, како је раније речено,
својствено. Ангели се радују због његовог збацивања, јер какав део има верни с
неверником? (2. Кор. 6; 15).
12; 11 ‐ 12 ‐ И они га победише крвљу Јагњетовом и речју сведочења свога, и не
марише за живот свој до смрти. Зато се веселите, небеса, и ви који живите на њима!
Тешко житељима земље и мора, јер сиђе к вама ђаво у јарости великој, знајући да мало
времена има.
И они га победише крвљу Јагњепшвом ‐ Свети које је ђаво, слично као Јова,
оптужио и оклеветао пред људима који су му поверовали и покорили му се,
победили су га својим страдањем за Христа. Вишње силе радују се због његовог пада
и жале због онога што је смислио за све оне који су привезани за земљу, јер оне
(вишње силе) подражавају Бога. Тешко житељима земље и мора, тј. онима који не
живе на небу него на земљи. Будући да међу онима који живе на земљи многи
побеђују и коначно надвладају непријатеља, сада нарочито разјареног на верујуће
због приближавања казне, потребно је и да се оплакују и сажаљевају сви који мисле о
земаљском и захваћени су буром у житејском мору.

35. поглавље
О томе да аждаја не престаје да прогони Цркву
12; 13 ‐ 14 ‐ И кад виде аждаја да бu збачена на земљу, поче прогонити жену која роди
мушко Чедо. И жени бише дата два крила орла великога да одлети у пустињу на место
своје, где ће се хранити време и времена и пола времена далеко од змије.
Када је ђаво, који се борио са Христом, након Крштења био побеђен, наоружао
се затим против светих апостола. Био је посрамљен схвативши да су они кроз смрт
задобили вечни живот. Када је био осуђен да живи на земљи и да, слично змији,
пузи по њој и да се њоме храни, тј. (да се храни) земним умовањем, почео је поново
да прогони Цркву неослабљену овоземаљским добрима, која рађа мушка чеда л.уде
Божије. Њој су од почетка дати љубав према Богу и ближњем, промисао ради нас
Распетога да је сачува и потпомогне и два Завета чији су символи два орловска крила
да би, преневши се (μετεωροπορονσα) на њима у пустињу, узрастала у животу коме
је туђа свака наслада. То се са посебном снагом савршава у време доласка
антихриста, који ће владати одређено време, како је и раније више пута речено,
односно три и по године. Тада ће можда они који буду сакривени (κρυπτομενοι) у
стварне (опипљиве, чувствене) пустиње, горе и провалије избећи његове претње.
12; 15 ‐ 16 ‐ А змија испусти за женом из уста својих воду као реку да би је река
однела. И земља поможе жени, и отвори земља уста своја и прогута реку коју испусти
аждаја из уста својих.
А змија испусти за женом из уста својих воду као реку. Када Црква утекне у
безводна места, неприступачна за обмањивача, он ће, као река, поћи њеним
траговима да би је победио. Другачије речено за њом ће поћи мноштво безбожних
људи, злих демона или искушења, да би је потчинили. Земља јој је, каже, помогла
задржавајући демонска стремљења или дужином пута или безводношћу и сушом
места, и ради тога прогутала реку искушења. Можда се тиме указује на смиреноумље
светих који ће, искрено признајући ʺја сам прах и пепеоʺ (в. Пост. 18; 27), самим тим
разрушити све сплетке ђаволске, како је речено и божанственом Антонију.
12; 17 ‐ И разгневи се аждаја на жену u отиде да ратује са осталима из семена
њезиног, који држе заповести Божије и имају сведочанство Исуса Христа.
И отиде да ратује са осталима из семена њезина. ‐ Када се најбољи и изабрани
учитељи и они који су презрели земаљско (και των της γης υπερορωντων) уклоне од
недаћа одласком у пустињу, антихрист ће, преваривши се у својим прорачунима
везаним за њих, повести битку са војницима Христовим у свету да би тријумфовао

над њима. Он ће очекивати да ће их, као посуте земаљским прахом и привучене
житејским стварима, лако уловити. Међутим, и међу њима ће се многи показати као
победници јер су искрено (γνησιως) заволели Христа.

36. поглавље
О седмоглавој и десеторогој звери
13; 1 ‐ И стадох на песку морскоме, u видех звер где излази из мора, која имаше десет
рогова и седам глава, и на роговима њезиним десет круна, и на главама њезиним имена
хулна.
Неки су сматрали да је ова звер нека сила нижа од сатане, али која има власт
над осталим демонима, а да је онај који после ње излази из земље ‐ антихрист. Свети
Методије, Иполит и остали сматрају ову звер за самог антихриста који излази из
многометежног и снажно потресаног бурама житејског мора. Десет рогова са
крунама и седам глава указују на истоветност ђавола са антихристом (јер се то и
раније повезивало са њим), али истовремено и на поделу земаљског царства у
последња времена на десет царстава и на седмо царство које одговара овом свету,
који се мери помоћу седам дана и дели, како ће се даље видети, на седам периода.
Због тога се сатана, који у њему дејствује (ενεργων εν αυτω), и назива кнезом овога
света. Његово хулно име види се на његовим главама, тј. на његовим помагачима.
Они нису престајали да хуле на Бога од постања света па све до појаве великог и
побожног Константина после кога су, хулећи на Бога, дошли Јулијан (Отпадник,
Апостата) и Валент.
13; 2 ‐ И звер коју видех бејаше слична рису, и ноге јој као у медведа, и уста њезина
као уста лава.
Рис означава грчко, медвед ‐ персијско, а лав ‐ вавилонско царство. Над њима
ће владати антихрист. Дошавши као римски цар, он ће уништити њихову власт када
види њихове глинене прсте који, опет, означавају слабост и колебљивост царства
подељеног на десет делова.
13; 2 ‐ И даде јој аждаја силу своју и престо свој и власт велику.
Сатана, та духовна змија, дао је антихристу сваку власт и силу у лажним
знамењима и чудима, како би погубио колебљиве.
13; 3 ‐ И видех једну од њених глава као на смрт заклану, и њезина смртна рана
излечи се.
Речи: Видех једну од њених глава као на смрт заклану указују на то да ће неко од
његових кнежева, усмрћен посредством антихристовог чаробњаштва, услед људске
заслепљености бити лажно приказан као васкрснут. Тако је учинио и Симон маг,

којег је разобличио врховни апостол Петар. Ово можда указује и на то да ће Римско
царство, за које ће изгледати да је пропало услед поделе, под једноначалном
(монархијском) влашћу антихриста, сличног цезару Августу, поново постати снажно.
13; 3 ‐ 4 ‐ И cвa земља дивећи се пође за звери, и поклонише се аждаји која даде власт
звери. И поклонише се звери говорећи: Ко је као звер? Ко може са њом ратовати?
Задиви се cвa земља ‐ чудо, које ће лажно приказати антихрист, биће приписано
ђаволу који у њему дејствује, Кроз њега ће се поклањати и аждаји; духовно
ослепелима он ће изгледати као васкрситељ мртвих и извршилац чуда.
13; 5 ‐ 6 ‐ И дана јој бише уста која говоре охоле речи и хуљења, и даде јој се власт да
злотвори четрдесет два месеца. И отвори уста своја за хуљење на Бога, да хули Име
Његово, u дом Његов, u оне који станују на небу.
Четрдесет два месеца показују да ће, по допуштењу Господњем, (звер) три и
по године имати власт да хули на Бога и да наноси зло светима. Дом (скинија)
Божији јесте обитавање Бога Логоса у телу, тј. ваплоћење и починак у светима, на
које ће звер, исто као и на ангеле, управити своје хуљење.
13; 7 ‐ 8 ‐ И дано јој бu да ратује са светима и да победи; и дана јој би власт над
сваким родом и народом и језиком и племеном. И поклонише се њој сви који живе на
земљи, чије име није записано у Књизи живота Јагњета закланога од постања света.
И дана му бu власт над сваким језиком и племеном ‐ он ће своју власт употребити
против сваког народа и племена, али ће владати једино над онима чија имена нису
записана (ου γεγραπται) у Књизи живота.
13; 9 ‐ 10 ‐ Ако ко има ухо нека чује. Ко у ропство одводи, у ропство ће отићи. Ко
мачем убија, треба и он мачем да буде убијен. Овде је трпљење и вера светих.
Ко у ропство одводи, у ропство ће отићи. Свако ће добити плату која одговара
његовим делима; тако ће оне који смишљају зло ближњима заробити ђаво и биће
изложени душевној смрти од сатанског мача јер, као што каже апостол Петар, од кога
је ко побеђен томе и робује (2. Петр. 2; 19). Они који одрже неоскрнављену веру и
чврсто трпљење у искушењима неће бити избрисани из Књиге живота. Нека нас
свемилосрдни Бог удостоји да будемо њихови заједничари и ми, који страдања
садашњег живота сматрамо ништавним у поређењу са славом која ће се открити
светима и да одважно (ανδρειως) прођемо тесним путем да бисмо на његовом крају у
будућем веку пронашли славу, починак и (душевну) ширину (ευρυχωρια) и
зацарили се са Христом. Њему са Оцем и Светим Духом доликује свако благодарење
и поклоњење, сада и увек и у векове векова. Амин.
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37. поглавље
О лажном пророку
13; 11 ‐ И видех другу звер где излази из земље, и имаше два рога као у јагњета, и
говораше као аждаја.
Неки кажу да је та звер антихрист, док су други мислили да је то сатана, а да
су два његова рога ‐ антихрист и лажни пророк (ψευδοπροφητα). Ако
претпоставимо да ће се и лажни пророк јавити у свом (одређеном) лику, онда неће
бити неумесно да аждају прихватимо као сатану, звер која излази из мора као
антихриста, а ову звер, по мишљењу блаженог Иринеја, као лажног пророка. Он
излази из земаљског живота, препуног нечистоће, и има два рога као јагње, како би
овчијом кожом сакрио убилачку природу (το φονικον) притајеног вука, због чега ће
се на почетку трудити да узме обличје побожности. Св. Иринеј о томе каже
следеће: ʺО штитоноши, кога називају и лажним пророком, мора се рећи да је
говорио као аждаја. Њему је дата власт да чини знамења и чуда како би, претходећи
антихристу, припремио његов погибељни пут. Исцелење звериње ране ми
сматрамо или за привремено, привидно уједињење подељеног царства, или за
антихристово краткотрајно васпостављање власти сатанине, уништене Крстом
Господњим, или, најзад, за привидно васкрсење неког умрлог међу онима који су му
блиски. Он ће говорити као аждаја, јер ће чинити и говорити оно што je својствено
началнику зла (αρχικακος) – ђаволу.
1 3 : 1 2 ‐ 1 3 ‐ И сву власт прве звери чињаше пред њом; и учини да се земља и
који живе на њој поклоне првој звери, чија се смртна рана исцели. И чињаше знамења
велика, па учини да и огањ силази на земљу пред људима.
Претеча отпадника – лажног христа, чиниће чаробњаштвом (γοητεια) све да
би обмануо људе не би ли антихриста сматрали за Бога, за славног чудотворца
удостојеног несумњивог прослављења, слично као што је Крститељ верујуће
приводио Спаситељу. Наиме, лаж се ради обмањивања људи труди да пoдражава
истину. Отуда нимало не чуди ако обманути људи својим очима виде огањ који
силази са неба, јер нам је још из повести о Јову познато да је, по допуштењу
Божијем, сатаниним дејством са неба сишао огањ и спалио његово стадо (в. Јов.
1:16).
13:14 ‐ И обмањује оне који живе на земљи чудесима, која јој бише дана да чини
пред звери...



Он обмањује оне чије срце непрестано пребива на земљи, али не може
обманути оне који су задобили дом на небу, јер су они потпуно утврђени
предсказањем (προαναφωνησις) о његовом доласку.
13:14‐17 ‐ ... говорећи онима који живе на земљи да начине лик звери, која имаде
рану од мача и оста жива. И би јој дано да лику звери даде дух, да лик звери и проговори и
учини да буде побијени они који се не поклоне лику звери. И учини све, мале и велике,
богате и сиромашне, слободњаке и робове, да им даду жиг (грч. χαραγμα) на десној руци
њиховој или на челу њиховом. Да нико не може ни купити ни продати, осим ко има жиг,
име звери или број имена њезина.
Прича се да су посредством чаробњаштва демони често говорили кроз слике,
статуе, дрво, воду, кроз Аполона и остале, а можда и кроз тела умрлих, како је то
пред Римљанима показао Симон маг а у присуству великог (апостола) Петра, који
је и разобличио његову превару, показавши устајање мртвих које је он сам васкрсао.
Зато нема ништа чудно ни у томе што ће претеча и штитоноша антихристов, уз
помоћ демона, начинити лик зверињи и учинити да он проговори, заповедивши да
се побију сви који му се не поклоне, а покушаће и да нареди да се свима уреже
погубно име отпадника и обмањивача на десну руку, како не би имали снаге да
чине добра дела, а такође и на челу, да би обмануте научио да буду одважни у
превари и тами. Они, пак, чија су лица запечаћена божанском светлошћу, неће
примити тај жиг. Он ће посвуда раширити жиг зверињи, и на куповину и на
продају, како би они који га нису примили насилно умрли услед недостатка онога
што им је неопходно за живот.

38. поглавље
О нечистом имену антихристовом
13; 18 ‐ Овде је мудрост. Ко има ум нека израчуна број звери; јер је број човеков, и број
њезин је шест стотина шездесет и шест.
Брижљиво испитивање броја (жига), као и свега осталог што je о њему
написано, буднима и трезвеноумнима откриће време искушења. Како кажу неки
учитељи, кад би било неопходно да се јасно зна његово име, Тајновидац би га
сигурно открио. Благодат Божија, међутим, није дозволила да то погубно име буде
записано у божанској књизи. Ако бисмо испитивали речи, може се открити
мноштво имена, и личних и титула, која би одговарала том броју. То су лична имена,
као, на пример, Лампетис, Титан, Латинос (Латиник), а такође и Венедиктос
(Венедикт), што значи ʺблагословениʺ, можда због подражавања Једином
Благословеном, Христу. Ту су затим називи као ʺлош руководитељʺ (ʺκακος οδηγος“),
стари завидљивац (ʺπαλαιβασκανοςʺ), истински штетан (ʺαληθως βλαβεροςʺ),
неправедно јагње (ʺαμνος αδικοςʺ)... Таквим именима ће они који се супротставе
обмани називати онога што срамно користи своју славу.

39. поглавље
О Јагњету и сто четрдесет четири хиљаде оних који са Њим стоје на
Сионској гори
14; 1 ‐ И видех, и гле, Јагње које стајаше на гopu Сиону и са Њиме сто четрдесет и
четири хиљаде, који имаху Име Његово u Име Оца Његовог написано на челима својим.
Нема сумње да Јагње представља Христа, али Он не стоји на старој Сионској
гори, него у новом граду Бога живога. ʺСто четрдесет четири хиљадеʺ означавају или
изобилну плодност апостолских семена, од којих је у свакоме благодат дала дванаест
пута по хиљаду, тј. савршен плод вере спасених или можда девственике Новог
Завета, како по спољашњем, тако и по унутрашњем човеку, јер се у Старом Завету
подвиг девствености сусреће само изузетно. Зато је неопходно да се ове хиљаде
разликују од оних које су наведене раније и које су везане са називима израиљских
племена, о чијој девствености није било речи. Сви они носе печат божанске светлости
на челу и зато су страшни за пале ангеле.
14; 2 ‐ 3 ‐ И чух глас са неба као глас вода многих, u као глас грома јаког; u глас који чух
беше као гуслање гуслара у гусле своје. И певаху песму нову пред престолом u пред четири
жива бића и пред старешинама...
Глас вода многих и грома и гуслање гуслара означава громогласност песмопојања
светих, а такође и склад, милозвучност и хармонију њихове песме, којом се оглашава
васцела Црква и сабор прворођених, записаних на небесима, која као да је сазвучјем
својих струна сагласна са једнодушјем светих у њиховом умртвљавању телесних
жеља. Ову песму, каже се, не може научити нико осим њих, јер се мера у начину
живота усаглашава са знањем, слично као што и слуге познају тајне својих господара
сразмерно благонаклоности господара према њима.
14:3‐5 – И нико не могаше научити ову песму осим оних сто четрдесет и четири
хиљаде који су октупљени са земље. Ово су они који се не оскврнише са женама, јер су
девственици; ово су они који иду за Јагњетом куда год пође; ови су откупљени између људи
као првина Богу и Јагњету; и у њихоим устима не нађе се лаж, јер су без мане.
Ми мислимо да они, након поменуте двадесет четворице старешина, имају
предност у односу на друге, као они који су, после Христовог доласка, девственошћу
и беспрекорношћу језика и дела задобили светлост врлина. Због тога су и научени
новој песми, која ће многима остати непозната, како у садашњем, тако и у будућем
веку. Иако ће тада по укидању несавршеног, како каже апостол, настати ʺсавршено
знањеʺ (1. Кор. 13; 10), откривање тајни Божијих и тада ће бити складу са садашњим

начином живота (τη ενταυθα πολιτεια), јер су у кући Оца Mojeгa станови многи (Јн. 14;
2) и јер се звезда од звезде разликује у слави (1. Кор. 15; 41), исто као што ће и у патњама
бити много разлика. Нека све нас од њих избави Господ и нека нас по благодати
Својој приброји спасенима, не гледајући на мноштво наших грехова, него на
милосрђа Своја, због којих је дошао на земљу да би за нас пролио Своју часну крв и
њоме опрао наше пороке и нечистоте и чисте нас привео Оцу, са Којим Њему,
Началнику нашег спасења и живота, заједно са Живототворним Духом, доликује
слава, моћ и част, сада и увек и у векове векова. Амин.

XIV
40. поглавље
О ангелима који показују близину будућег Суда
14; 6 ‐ 7 ‐ И видех другог ангела који лети посред неба, који имаше вечно Еванђеље да
благовести онима који живе на земљи и свакоме племену и роду и језику и народу. И
говораше снажним гласом: Бојте се Бога, и појте М у славу, јер дође час суда Његова; и
поклоните се Ономе који створи небо и земљу и море и изворе водене.
Израз ʺпосред небаʺ (грч. μεσουρανημα) указује на узвишеност ангела, као и на
то да је ангео који се јавио ‐ небески. Он је послат да би се његовим посредовањем
људи од земље (το χαμοθεν) узнели на небо, јер ангео својим посредовањем
подражава Самога Бога. Он је, дакле, послат да би сјединио тело, тј. Цркву, са њеном
главом ‐ Христом. ʺВечно Еванђељеʺ указује на то да га је Бог од века предодредио
(προωρισθαι, лат ab aeterno а Deo praefmitum sit). ʺБојте ce Богаʺ, каже он, и не
плашите се антихриста који нема власт да ваше душе погуби заједно са вашим
телима. Одважно му се супротставите јер је близу суд и награда, а он је добио само
краткотрајну власт.

41. поглавље
О ангелу који наговештава пад Вавилона
14; 8 ‐ И други ангео следоваше говорећи: паде, паде Вавилон велики, који је жестоким
вином блуда својега напојио cвe народе.
Према значењу тог имена, Вавилоном се назива метежност (ουγχυσις) овог
света и житејски немири. За њега се каже да ће ускоро пасти и престати да постоји.
ʺЖестоко вино блудаʺ не означава само махнитост идолопоклонства и занесеност
ума, него и опијеност и безумље који потичу од сваког греха уопште. Због тога ће
Бог, према речима Псалмопојца, погубити сваког прељубника (Пс. 72; 27). Када се
открије вишњи Јерусалим, а безаконици буду осуђени на вечни огањ, овај Вавилон ће
коначно пасти и бити уништен.

42. поглавље
О трећем ангелу који упозорава верне да не прихвате антихриста
14; 9 ‐ 10 ‐ И трећи ангео следоваше за њима говорећи гласом громким: Ко год се
поклони звери и лику њезином, и прими жиг на руку своју или чело cвoje, и он ће пити од
вина гнева Божијег, које је непомешано, наточено у чашу гнева Његовог, и биће мучен пред
ангелима светима и пред Јагњетом.
Ко се буде покорио звероликом антихристу и подражавао његов безбожни
живот речима или делом, ко га прогласи за Бога, о чему ће сведочити жиг на руци
или челу, тај ће заједно са њим испити и чашу мучења, која након праведног Суда
неће бити растворена и разблажена милосрђем, него праведним казнама. Она је
помешана са различитим казнама, које су због својевољног (αυθαιρετος) одабирања
зла (од стране људи) постале тако многолике. ʺВино гневаʺ означава казну која је
последица вина безбожности. Ово вино опија оног ко га пије, јер ће човек бити
кажњен оним у чему сагреши.
14; 11

и дим мучења његова уздизаће се у векове векова;

Под димом мучења подразумева се или дах мучених, који се заједно са плачем
уздиже одоздо, или дим огња у којем горе отпадници. Каже се да ће се дим уздизати
у „векове векова“, како бисмо одатле научили да су мучења грешника бесконачна,
као и блаженство праведника.
14;11 – и неће имати одмора дан и ноћ они који се клањају звери и лику њезином, и
код год прима жиг имена њезина.
Неће имати одмора дан и ноћ – Дан и ноће не помињу се стога што ће се
помоћу сунца одређивати стање будућег века, када безбожници неће имати одмора,
него стога што се према садашњем обичају време најчешће мери данима и ноћима.
Осим тога, дан може да подразумева вечни живот светих, а ноћ – мучења грешника,
која ће заслужено сустићи све који су својим ђаволским делима у себи изобразили
(εικονιξοντες) отпаднички лик звери, а хуљењем на Христа у своја срца записали
нечасно име звери.
14; 12 ‐ Овде је трпљење светих који држе заповести Божије и веру Исусову.
Он каже да ће безбожни у будућем веку бити изложени вечним мукама, док
ће се свети, који претрпе овде, у овом краткотрајном веку, одрже заповести Божије и
сачувају неокрњену веру у Христа, радовати.

14; 13 ‐ И чух глас са неба који каже: Напиши: Блажени мртви који од сада умиру у
Господу! Да, говори Дух, нека почину oд трудова својих, а дела њихова ће следити за њима.
Небески глас не назива све људе блаженима, него само оне који, умртвивши
себе за свет, умиру у Господу носећи у својим телима умирање Христово и
састрадавајући са Христом. За њих излазак из тела уистину представља починак од
труда. Дела која за њима следе разлог су због којег добијају неувеле венце и награде
славе. Те награде далеко превазилазе меру борбе коју су подвижници Христа, Бога
нашега, водили са невидљивим силама: Мислимо да страдања садашњег времена нису
ништа према слави која ће нам се открити, каже апостол (Рим. 8; 18). У нади да ћемо
се и ми удостојити такве славе, морамо се стално молити Господу: Приклони срце моје
у сведочанства Твоја, а н е у грамзивост, одврати очи моје да не виде сујету (Пс. 118; 36 ‐
37), и не иди на суд са слугом Својим, јер се неће оправдати пред Тобом нико жив (Пс. 143;
2), него по богатству милосрђа Својих погледај на нас, јер Теби припада милост, и
власт, и царство, и сила, и слава, Оцу и Сину и Светоме Духу, сада и увек и у векове
векова. Амин.

XV
43. поглавље
О томе да Онај што седи на облаку српом жање изданке земаљске
14; 14 ‐ И видех, и гле облак бели, и на облаку сеђаше Неко сличан Сину Човечијему,
који је имао на глави Својој венац златан, а у руци Својој срп оштар.
Под облаком се подразумева или вештаствени облак, сличан ономе који је
сакрио нашег Господа Исуса Христа од очију апостола, или нека ангелска сила
названа тако услед своје чистоте и лакоће, као што је говорио Псалмопојац: И уседе на
херувима и полете (Пс. 18; 10). Онај што седи на облаку, сличан Сину Човечијем, јесте
Христос, а златан венац на Његовој глави означава царску власт над свим видљивим
и невидљивим; он је златан зато што злато за нас има велику вредност. ʺОштар српʺ
означава свршетак света који је Сам Господ назвао жетвом (θερισμος).
14; 15 ‐ 16 ‐ И други ангео изиђе из храма вичући снажним гласом Ономе што седи
на облаку: Замахни српом својим и жањи, јер дође време да се жање, јер се жетва на земљи
осуши. И Онај што сеђаше на облаку баци срп свој на земљу и пожњевена би земља.
Снажан глас овог ангела сликовито изражава молитву свих сила небеских које
желе да виде прослављење праведних и окончање безакоња грешника, када ће
престати све променљиво и пролазно (τα κινουμενα και παραρρεοντα), а наступити
постојано и трајно (непроменљиво, непомично, грч. ακινητα και μενοντα). То, да се
ʺосушила жетва на земљиʺ, значи да је наступило крајње време када ће зрело семе
побожности које, слично пшеници, доноси земљоделцу плод по тридесет, шездесет
и стотину пута, бити удостојено небеских житница.

44. поглавље
О ангелу који орезује лозу
14; 17 ‐ И други ангео изиђе из храма што је на небу, и он је имао срп оштар;
Ангелом Великог савета Очевог назива се и Христос (в. Ис. 9; 6), али је овај
ангео, како се види из даљег текста, један од служашчих (λειτουργικων) сила. Он је из
ʺхрама што је на небуʺ изашао са оштрим српом како би посекао оне који су потпуно
безбожни.
14; 18 ‐ И други ангео изиђе из олтара, који је имао власт над огњем, и повика јаким
гласом ономе који имаше срп оштри: Замахни српом својим оштрим, и одрежи грожђе
винограда земаљског, јер сазреше гроздови његови.
Из речи: други ангео изиђе из олтара, који је имао власт над огњем, дознајемо да
неке од ангелских сила, постављених над творевином, имају власт да управљају
водом, друге ‐ ватром, а остале неким другим деловима творевине. Овај ангео има
власт над огњем (ватром), одакле дознајемо да је он један од виших ангела. Његов
задатак је да кажњава, јер снажним гласом заповеда ангелу са српом да одреже
грожђе земаљског винограда. Грожђе означава безбожнике и престуннике закона.
Они уместо вина весеља доносе Добром виноградару плодове јарости змија и аспида.
14; 19 – И баци ангео срп свој на земљу и обра виноград земаљски и метну у велику
кацу гнева Божијега.
ʺКаца гнева Божијегаʺ јесте место казне, припремљено за ђавола и ангеле
његове. То место је велико услед великог броја оних који се у њему муче, јер су
широка врата и широк пут што воде у пропаст (Мт. 7; 13).
14; 20 ‐ И изгази се каца изван града, и изиђе крв из каце све до узда коњима у ширину
од хиљаду и шест стотина стадија.
Каца ће, дакле, бити изгажена изван града праведника јер, према речима
пророка, неће оставити Господ штап грешника на наслеђе праведних (Пс. 125; 3) и
њихова обитавалишта, као ни начин живота, неће бити измешани. Крвљу
проливеном због гажења осуђених назива се праведни, неминовни и непристрасни
Суд Божији, јер је ʺкрв грожђаʺ вино. Каца напуњена нераствореним вином указује
да казна, која је сустигла оне што су је заслужили, због гнева Божијег као да досеже
до узди оних који су, не знајући за границе у задовољствима и преступањима закона,
слични необузданим коњима. Услед њихове неизмерне безбожности, она се протеже

на хиљаду и шест стотина стадија. Хиљада означава савршен број, док је у шестстотој
години Нојевог живота грех, као што је познато, био потопљен водом. Својим
безбожним поступцима грешници су ожалостили твар, створену за шест дана.
Шестица означава и број дана стварања и устројства света. Место где ће се мучити
они који су то заслужили уистину ће бити изван небеског Јерусалима. То, да ће
њихова крв досезати коњима до узди у ширину од хиљаду и шест стотина стадија
можда сликовито означава и ангеле прекора (кажњавања, освете, грч. τους τιμωρους
αγγελους) који се у божанственом Писму често називају коњима. Јецаји оних које
они буду мучили допираће до њихових узди, а за свете силе те узде су Божије одлуке
којима се управљају приликом извршења заповести. Код Авакума се, на пример
каже: Кад си појездио на коњима својим (3; 8), а у Песми над песмама Ти си... као коњи у
колима фараоновим (1; 9). Ово се може и другачије разумети: уколико су они, који су
се привезали за насладу, постали слични необузданим коњима, ставиће им се узде
мучења, тј. биће обуздани мукама, јер се нису могли суздржати у задовољствима.
Хиљаду и шест стотина стадија поучавају нас да највећи понор раздваја праведнике
од грешника јер су дела ових других преиспуњена злом и гнусобом. Десет стотина
означава мноштво зла; шест ‐ свесрдно деловање греха кроз злоупотребу твари
створене за шест дана; у шестстотој години Нојевог живота земља је била потопљена.

45. поглавље
О седам ангела који пред свршетак света наводе зла на људе и о
стакленом мору виђеном у откривењу
15; 1 ‐ И видех други знак на небу, велики и чудесни: седам ангела који имаху седам
последњих зала, јер се у њима сврши гнев Божији.
Стално се користи број седам, што указује да ће неправде, које са дрскошћу
чинимо током седам дана садашњег живота (овог века), обуздати седам зала и седам
ангела. Будући живот и слава светих показују се призором стакленог мора:
15; 2 ‐ И видех као стаклено море смешано са огњем и оне који побеђују звер и лик
њезин и број имена њезина, где стоје на мору стакленоме имајући гусле Божије.
Ми мислимо да стаклено море означава мноштво спасених, чистоту будућег
починка и светлост светих, чијим ће врлинским лучама они засјати као сунце (Мт. 13;
43). То, што је са стакленим морем помешан и огањ, може се разумети из онога што
је написао апостол: Свачије ће дело изаћи на видело.., јер ће се огњем открити и свачије ће
се дело огњем испитати какво је (1. Кор. 3; 13). Чистима и неоскрнављенима он никако
неће нашкодити (ου λυμαινεται) јер, како кажу Псалми (в. Пс. 29), он има два дејства:
једно је да спаљује грешнике, а друго да просветљује праведнике, како је то схватио и
Василије Велики. Исправно ће бити и ако се под огњем схвати божанско познање и
благодат живототворног Духа, јер се Бог Мојсеју јавио у огњу а Дух Свети је сишао на
апостоле у виду пламених језика. Гусле означавају умртвљавање телесних удова и
живот руковођен благодаћу Светог Духа, усклађен у хармонији врлина.
15; 3 ‐ 4 ‐ И певаху песму Мојсеја, слуге Божијега, u песму Jaгњета, говорећи: велика
су и чудесна дела Твоја, Господе Боже Сведржитељу; праведни су и истинити путеви Твоји,
Царе народа! К о се неће побојати, Господе, и прославити Име Твоје? Јер ти си једини свет,
јер ће сви народи доћи и поклонити се пред Тобом; јер се судови Твоји показаше.
И певаху песму Мојсеја. По Мојсејевој песми претпостављамо да онде
песмопојање Богу узносе они који су оправдани законом до благодати (προ της
χαριτος), а по песми Јагњетовој да је узносе они који су праведно поживели на земљи
после доласка Христовог и да Mу непрестано приносе песмопојање и благодарење за
сва доброчинства и милости које је послао људском роду, јер је кроз божанствене
апостоле све народе призвао (κεκληκε) да Га познају.

15; 5 ‐ 6 ‐ И после овога видех, отвори се храм скиније сведочанства на небу. И
изиђоше седам ангела из храма који имаху седам зала, који беху обучени у чисто и светло
платно и опасани преко прсију појасима златним.
Овде се говори о небеској скинији. Господ је заповедио Мојсеју да по њеном
подобију сагради земаљску скинију. Из тог храма су изашли ангели, који су услед
чистоте своје природе, блискости (εγγυτητα) ca Христом као угаоним каменом и
блиставости својих врлина, одевени у ланену одежду или у чисти камен, како се каже
у неким списима. Преко груди носе златне појасеве као обележје силе, чистоте и
части своје природе, њиховог служења које ничим није ометено.
15; 7 ‐ И једно од четири жива бића даде седморици ангела седам чаша златних
напуњених гневом Бога Који живи у векове векова.
То, да су седморица ангела од живих бића добили седам златних чаша
испуњених гневом Божијим ‐ о коме се говори и код Језекиља (5; 13) ‐ значи да се на
небесима знање о том шта да се чини (γνωσις των πρακτεων) предаје од првих
другима, како учи и велики Дионисије.
15; 8 ‐ и напуни се храм дима од славе Божије и од силе Његове;
Кроз дим сазнајемо да је страшан, ужасан и мучан (κολαστικον) гнев Божији
који, испунивши храм, на дан Суда сустиже оне који су га заслужили, а пре свега оне
који су се покорили антихристу и творили богоотпадничка дела. То потврђује и оно
што следи, јер се каже:
15; 8 ‐ и нико не могаше ући у храм док се не заврше седам зала седморице ангела.
Отуда претпостављамо да, све до оног времена док гнев Божији не раздвоји
праведнике од грешника, свети неће добити удео у небеском Јерусалиму, нити ће
свештенодејствовати и отпочинути у храму Божијем. Потребно је да се најпре
заврши са кажњавањем, чиме се даје плата за грех онима који су то заслужили, а
потом ће светима бити дато да се настане у вишњем граду. Нећемо, међутим,
погрешити ако се свако од ових зала повеже са онима који буду живели на земљи у
време њеног окончања. Желећи да по Свом човекољубљу умањи бесконачне будуће
муке, Бог, или кроз Своје пророке Еноха и Илију или кроз ратна страдања, допушта
и наводи зла у садашњем животу и тако бивају кажњени они који су то заслужили.
Ми ћемо се пак молити Господу да нас очински казни, уместо да нас сурово бичује у
Свом гневу, јер је речено: Нема исцелења телу моме од лица гнева Твојега (Пс. 37; 3), како
бисмо, очистивши сузама покајања своје ризе упрљане гресима и обукавши се у
брачне одежде ушли у ложницу вечне радости Христа Бога нашега, Којем доликује

свака слава, част и поклоњење са Оцем и Светим Духом, сада и увек и у векове
векова. Амин.

XVI
46. поглавље
О томе да су се по изливању прве чаше на отпадницима појавиле љуте
ране
16; 1 ‐ 2 ‐ И чух громки глас из храма где говори седморици ангела: Идите и излијте
седам чаша гнева Божијега на земљу. И отиде први ангео, и изли чашу своју на земљу; и
настадоше ране зле и љуте на људима који имају жиг зверин и који се клањају лику
њезином.
Чаша, као и пехар, на овом месту означава казну. Када ју је ангео излио,
појавиле су се љуте ране, означавајући жалост која се јавља у срцима отпадника и
мучи их као нека врста срчаног гноја јер они, кажњени ранама које им је Бог послао,
не могу добити никакво олакшање од антихриста којега су обоготворили
(9eo^oiq0evToq). Исто је тако вероватно да ће лажљиви антихрист и отпадник и
њихова тела савладати стрелама ђаволске прелести.

47. поглавље
О изливању друге чаше на оне који се налазе на мору
16; 3 ‐ И други ангео изли чашу своју на море, и оно постаде крв као од
убијенога, и све живо угину у мору.
Не треба да чуди што ће божанска сила, ради разобличења немоћи
лажног христоса и лакомислености оних које је он обмануо, Кроз пророке
Еноха и Илију учинити да море постане као крв убијенога и побити све што у
њему живи, као што је Бог некада кроз Мојсеја учинио у Египту (в. Изл. 7; 19).
Тако је разобличио фараонову суровост (οκληροτης) и показао Своју моћ, како
би се верни утврдили а колебљиви застрашили видећи твар која се побунила
против њих због поштовања отпадника. Вероватна је и друга претпоставка да
се овим указује па поразе у ратовима приликом његовог доласка, када Гог и
Магог у свим деловима васељене буду ратовали један са другим, када цареви
који му се не буду покорили буду истребљени заједно са целокупном својом
војском и када се по свим местима догоде убиства. Тада ће се услед
поморских битака (ναυμαχιαι) и море оскрнавити (μολυνθησεται) крвљу и од
крви оних који тамо погину зацрвенеће се реке.

48. поглавље
О томе да се од трећег зла реке претварају у крв
16; 4 ‐ 6 ‐ И трећи ангео изли чашу своју на реке и на изворе водене; и постаде крв. И
чух ангела вода који говори: Праведан си Ти, Који јеси и Који беше, и Свети, што си ово
судио; јер пролише крв светих и пророка, и крв си им дао да пију јер су заслужили.
И отуда је очигледно да су над стихијама, како је поменуто раније, постављени
ангели, међу којима један. који управља водама, хвали Бога због тога што је послао
доличну казну на грешнике и што је онима, чије су се руке зацрвенеле од крви
светих, дао да пију крв. Овим се показује и то да ће многи, чврсти у вери,
удостојивши се у то време пророчког дара, бити побијени од стране ђавољих слугу,
или да ће им у томе помагати и каменосрдни Јевреји, који одбацују проповед
божанских пророка и оправдавају (δικαιουντας) њихово убијање, као што је о њима
рекао и Господ да зидајући гробнице пророцима, одобравају њихово убијање (в. Лк. 11; 47 ‐
48).
16; 7 ‐ И чух жртвеник где говори: Заиста, Господе Боже Сведржитељу, истинити
су и праведни судови Твоји.
Жртвеник понекад означава Христа ‐ јер се у Њему и кроз Њега Оцу приносе
словесне паљенице и живе жртве, какве су нас апостоли научили да приносимо (в.
Рим. 12; 1; Јевр. 13; 15). Понекад се тако именују и ангелске силе, које узносе наше
молитве и духовне жртве, јер су сви они духови на служење онима који ће наследити
спасење (Јевр. 1; 14). Тако се, каже он, из овог служебног жртвеника зачуо глас,
хвалећи праведност Суда Божијег, који превазилази (υπερβαινει) сваки ум и реч.
Осим тога, и из еванђелских списа знамо да се разумне (умне, духовне) силе радују и
веселе због спасења оних који су се преобратили кроз покајање и тугују због њиховог
скретања са истинитог пута, благодарећи Богу због кажњавања преступника
Божијих заповести не би ли тако макар делимично (преступници) задобили
опроштај грехова. Постарајмо се да им нашим преобраћањем донесемо радост и
ликовање. Размишљајмо о томе да нас божанствени ангео, који прати свакога од нас,
поучава неком неизрецивом речју и руководи у нашим поступцима, а својим умом
као да беседи (προσομιλουντα) са нашим умом. Због оних који слушају његове савете
он се радује, док се, подражавајући Бога, жалости због оних који их преступају, као
што знамо из душекорисних (ψυχωφελων) повести. Када је једном неки човек, обузет
мноштвом грехова пошао у цркву, ангео га је, ожалошћен и огорчен, издалека
пратио; човек је обећао да ће се обратити, напустити претходни живот и поправити
се пред Дароватељем милости. При изласку из цркве, ангео је ишао напред, а лукави
демон, који се раније радовао, а сада био посрамљен, следио их је оставши далеко

иза њих. Нека наш живот у Богу буде на посрамљење демона и на радост ангела, да
бисмо, ликујући заједно са њим, гласом радости и исповедања (Пс. 42; 4)
заблагодарили за победу над лукавим силама Христу Богу нашем, Којем са Оцем и
Светим Духом доликује слава, сада и увек и у векове векова. Амин.

XVII
49. поглавље
О томе да од четвртог зла људи бивају спаљени жегом
16; 8 ‐ 9 ‐ И четврти изли чашу своју на сунце и дано му би да жеже људе огњем. И
сагореваху људи од велике жеге, и хулише на Име Бога Који има власт над мукама овим, и
не покајаше се да Му даду славу.
Можда ће људи бити спаљени и жегом вештаственог сунца када човекољубац
Бог уздама и жвалама заузда оне који су Му непокорни (в. Пс. 32; 9) како би се
обратили покајању, иако ће они достићи дубину зла и својом исквареним мнењем
неће бити руковођени ка обраћању, него ка хуљењу. Можда сунце означава и ток
дана у време којег ће они који су заслужили зло бити паљени жегом искушења како
би, осетивши патње, омрзли њихов извор ‐ грех. Безумни (αφρονες) ће, међутим, не
познавши своја прегрешења и падове, наоштрити језик против Бога, као што и сада
видимо да неки, будући унесрећени безбројним патњама које нам наносе варвари,
оптужују (αιτιασται) божанску доброту што је допустила да наш род погоде такве
невоље.

50. поглавље
О томе да се петим злом помрачује царство звери
16; 10 ‐ 11 – И пети изли чашу своју на престо звери; и царство њезино поста мрачно, и
гризли су језике своје од бола. И хулише Бога небескога од болова и рана својих, и не покајаше
се за дела своја..
То, што се чаша излива на престо звери, значи да ће се тај гнев излити на
царство антихристово, јер је оно непросветљено сунцем правде. Уједање језика
указује на величину бола који ће обузети преварене, савладане ранама које им је Бог
послао како би се уверили у лажи онога којег су прослављали као Бога и одвратили
од прелести. Међутим, ни у том случају они се неће обратити покајању него хуљењу.
И ако се збуде тако, они ће, заједно са следећима, бити побијени градом величине
таланта. Зли демони, које су свети поразили и који се људским телима користе као
оруђем, не престају да хуле на оне што их кажњавају. Требало би, међутим, да
размотримо шта да мислимо о безбожницима који се муче у геени огњеној: хоће ли
се они тим кажњавањем потпуно уздржати од њима својственог зла тако што ће се и
својим мислима и својим делима одвратити од њега, или ће само бити зауздани у
извршењу својих подмуклих помисли, слично злочинцима баченим у тамнице и
окове и заузданим од насртаја на друге не по склоности своје душе, него услед
принуде? Слушајући о вечним мукама, не могу а да не поверујем ономе који о томе
говори. Знајући, међутим, за постојану Божију милост и доброту, мислим и уверен
сам у то, да Он никада не би претио вечним мукама нити би им предавао оне који су
их заслужили ако би видео да се осуђени кају и да су омрзнули зло које су
добровољно изабрали. Они се, дакле, због тог зла не муче по нужности, него по
сопственој жељи. И ако је Он, услишивши Мојсеја, удостојио фараона да буде
поштеђен и ослобођен казне, мада је знао да ће он смекшати само док траје казна и
да ће касније поново постати суров, Он би утолико пре ослободио ове, ако би видео
да се они у огњу чисте слично злату, које неки у том погледу често наводе као
пример. Нечистота, међутим, пристаје уз злато као уз неживо вештаство, док
разумним бићима она приступа по њиховој сопственој жељи, тачније ‐ она се и рађа
(ствара, αποκεκυηται) од њих самих. Нека зато они, који у благости, предзнању и
сили Божијој виде препреку за вечност мучења, присаједине томе и праведност
Божију, која сваком досуђује по његовим заслугама и нека не размишљају ни о каквој
промени одлуке Божије. Ако пак неће то да учине онда нека, да не би
противуречили самима себи, оптуже и земаљске цареве, јер они знају да неће сви
који, на пример, учествују у боју, борби или коњским тркама бити победници, него
да ће само један бити овенчан у сваком облику надметања, иако је поприште
подједнако отворено за све. Оно што је за борце поприште (οταδιον), то је за људе
долазак у овај живот. Није, дакле, у нашој власти хоћемо ли се родити или не, док

подвизавање, победа над лукавим демонима и задобијање вечних добара зависи од
нас. Због тога ће се побеђени, тј. грешници, неминовно бескорисно кајати и јецати;
како кажу Псалми, у аду ко ће Те славити (Пс. 6; 6), јер осуђенима не садејствује, као
сада, помоћ Светог Духа. И расећи ће се они на половину, каже Господ (Мт. 24; 51),
одвојивши се од живототворног Духа Којег су презрели. Ми мислимо да је то исто
речено и следећом изреком из Псалама: Неће оставити Господ штап грешника на
наслеђе праведних, да не би праведници пружили руке своје на безакоње (Пс. 125; 3).
Њихови животи не могу бити изједначени, не само по несмешивости и
неусаглашености њиховог понашања, него и због чврстине и постојаности у добру,
како примеса (επιμιξια) рђавог не би подстицала склоност ка сагрешењу, нити
телесна слабост и претња казном умањиле радост, него да непоколебиво (ατρεπτος)
служе Богу. Да бисмо говорили о ономе што је обећано, наставићемо даље.

51. поглавље
О томе да сe изливањeм шесте чаше источним царевима огвара пут
преко Еуфрата
16; 12 ‐ И шести изли чашу своју на велику реку Еуфрат; и пресахну вода њезина, да
сс приправи пут царева са истока сунчевога.
Према допуштењу Божијем, река Еуфрат може да пресахне како би
незнабожачки цареви прешли преко ње и истребили један другога и људе који ће се
покренути из скитских области ‐ из места Гога и Магога, како о томе даље каже
Откривење. Можда ће и антихрист ‐ који ће потећи од јеврејског народа, из источног
дела персијске земље где се налази племе Даново ‐ са другим царевима и велможама
који су стекли царске титуле (ʺцарско имеʺ) прећи Еуфрат и нанети људима телесну
и душевну смрт ‐ једнима због трпљења и вере, а другима због слабости и недостатка
одважности.
16; 13 ‐ И видех где из уста аждаје и из уста звери и из уста лажног пророка излазе
три нечиста духа као жабе;
Тиме што је видео три нечиста духа како излазе из ове тројице он показује да
се посебно помиње ђаво као аждаја, антихрист као звер и лажни пророк као неко ко
је различит од њих. Из њих, каже, излазе три духа слична жабама, услед њихове
затрованости, нечистоте, искварености и склоности лукавих духова ка прљавим
насладама. Заповестима ђавола, антихриста и лажног пророка, означеним у виду
уста, они ће људима показати лажна знамења и чуда, како ћемо дознати из даљег
текста.
16; 14 ‐ Јер ово су духови демонски који чине чудеса и одлазе царевима целе васељене
да их скупе на бој за Дан онај велики Бога Сведржитеља.
Лажна знамења (ψευδη σημεια) која ће чинити демони, подстаћи ће оне, који
у њих поверују, на битку против великог и пресветлог дана Бога Сведржитеља,
Судије живима и мртвима. У тај дан ће богоборци (θεομαχοι), будући сасвим
поражени, бескорисно зајецати оплакујући своје раније заблуде.
16; 15 ‐ 16 ‐ Ево, долазим као лопов, благо ономе који бди и који чува хаљине своје, да
не ходи наг и не виде срамоту његову. И сабра ux на место које се јеврејски зове Армагедон.
Бдети (γρηγορειν) и чувати хаљине своје значи бити будан (επαγρυπνειν) у
погледу добрих дела која светима служе као одећа; онај ко их не буде имао биће

постиђен као да је обнажен и испуњен срамотом. Армагедон означава расецање или
расеченога. Народи које ђаво сабере и доведе на то место биће побијени, јер се он
радује људској крви. Отуда је такође јасно како је погубна лишеност одежде врлина
(досл. обнаженост од одежде врлина), јер и из еванђелске приче знамо да су они, који
их нису имали, били избачени из ложнице (в. Мт. 22; 13), а такође и из апостолових
речи у којима он, размишљајући о непропадљивости, каже: Тако да се и обучени не
нађемо наги (2. Кор. 5; 3), тј. без добрих дела. Зато ћемо усрдно преклињати нашег
Господа да Он још овде опере одежде наше душе како бисмо, по речима
Псалмопојца, били бељи од снега (Пс. 50; 9), да не бисмо зачули: Пријатељу, како си
ушао овамо без свадбеног руха и свезаних руку и ногу били бачени у таму најкрајњу (в.
Мт. 22; 12 ‐ 13), него да, по премудром Соломону, имајући увек светле одежде и
носећи блиставе светиљке врлинског живота, украшене сажаљењем, уђемо у небеску
ложницу заједно са чистим и непорочним светим Жеником наших душа ‐ Христом.
Њему са Оцем и Светим Духом доликује слава, моћ и част сада и увек и у векове
векова. Амин.

XVIII
52. поглавље
О томе да ће као седмо зло људе задесити град и земљотреси
16; 17 ‐ 18 ‐ И седми изли чашу своју на ваздух, и изиђе глас велики из храма небеског
од престола, говорећи: Сврши ce! И насташе муње u громови u гласови, и би велики
земљотрес; такав земљотрес и тако велики какав не би откада су људи на земљи.
Ангелски глас је одјекнуо са неба: Сврши се, тј. испунила се Божија заповест.
„Гласови, муње и громови“, слични онима који су пратили појаву Бога на Синајској
гори, указују на страхоте које ће се на земљи десити у време Другог доласка
Христовог. Земљотрес указује на промену свега постојећег, као што је рекао и
апостол: Још једном ја ћу потрести не само земљу, него и небо (Јевр. 12;26)
16;19 – И град велики раздели се на три дела, и градови незнабожачки падоше;
Мислимо да је тај град, незнатан по броју и величини грађевина, али
најстарији и највећи по побожности – Јерусалим, прослављен пред незнабожачким
градовима и различит (αντιδιαστελλομενη) од њих по страдањима Христовим.
Његова подела на три дела указује на Јевреје, хришћане и Самарјане који тамо живе
или пак указује на поделу житеља на чврсто верујуће, Јевреје који су оскрнавили
своје крштење и оне који се уопште нису покорили проповеди – на њихово
несуздржано и отворено испуњавање похотљивих жеља и на осуду и збацивање
свакога од њих на место које им припада. Сада Јевреји и Самарјани из страха од
побожних царева скривају своје безбожништво и не усуђује се да отворено приступе
свом отпадништву. Они скривају своја убеђења претварајући се да су и они истински
хришћани и да носе исто име као они. Када их, међутим, разобличе појачана
искушења, тада ће доћи до поделе међу људима на побожне, безбожнике и
грешнике и сви ће приступити својим истомишљеницима и страни с којом су
сагласни. „Пад незнабожачких градова“ указује или на њихово разарање или на
нестанак незнабоштва са доласком Царства небеског, кој ће, према пророку Данилу,
наследити свети (Дан. 7;27).
16;19 ‐ И Вавилон велики би споменут пред Богом да му се да чаша вина жестине
гнева Његовог.
„Вавилон велики“, пометен сопственим житејским бригама, и његово
многољудно мноштво, које се преузноси због свог неправедног богатства, услед
дуготрпељивости из заборава долазе на памет и испијају чашу гнева Божијег због
гажења праведности и безбожних речи и дела.

16;20 – И свако острво ишчезе и горе се не нађоше.
Из светог Писма смо научили да под острвима подразумевамо свету Цркву, а
под горама њене старешине. А да ће они побећи када наступи све што је проречено,
слушали смо од Господа Који је рекао: они на истоку побећи ће на запад, а они на
западу бежаће на исток јер ће бити невоља велика каква није била од постанка света до
сада, нити ће бити (Мт 24;21), када ће једни као казну за грехе, а други ради кушања
врлине (προς δοκιμην αρετης) трпети недаће не само од стране антихриста у
мучењима за Христа, него и у бекствима, патњама и страдањима по планинама и у
пећинама, које ће они, ради очувања побожности (δια την της ευοεβειας τηρησιν),
претпоставити животу у градовима.
16; 21 ‐ И град велики као талант паде с неба на људе, и хулише људи на Бога збога
зла од града јер је велико зло његово.
Под градом који пада са неба подразумевамо од Бога послат гнев који се
спушта одозго. То, што је град величине таланта, означава пуноћу гнева услед пуне
тежине и крајње мере греха (ακροτητα και βαρυτητα). На то указује талант, како се
појављује и у Захаријином виђењу (Зах. 5; 7). Они које је погодио не обраћају се
покајању него хуле, што показује суровост и тврдокорност њиховог срца, по чему су
слични фараону. Њихова срца су чак и безосећајнија од његовог, јер је он бар
донекле смекшао због казни које му је Бог послао и познао своје безбожништво, док
ће ови хулити чак и у време кажњавања.

53. поглавље
О једном од седморице светих ангела који показује блаженом Јовану
разарање града ‐ блуднице и о седам глава и десет рогова
17; 1 3 ‐ И дође један од седам ангела који имаху седам чаша, и говори са мном и рече
ми: Ходи да ти покажем осуду блуднице која седи на водама многим, с којом блудничише
цареви земаљски и становници земље опише се вином блуда њезина. И одведе ме у Духу у
пустињу. И видех жену где седи на црвеној звери која беше пуна имена хулних и имаше
седам шава и десет рогова.
Неки су сматрали да је та блудница стари Рим, распоређен на седам
брежуљака (επτα ορεων). За седам зверињих глава сматрали су седморицу
најбезбожнијих царева који су од Домицијана до Диоклецијана прогонили Цркву. Да
бисмо се доследно усагласили са оним што затим следи, ми сматрамо да под
блудницом треба подразумевати земаљско царство уопште, представљено у обличју
једног тела или пак град који ће господарити над другима до доласка антихристовог.
Будући да је стари Рим већ изгубио своју власт, може се само претпоставити да ће
поново задобити претходно достојанство. Међутим, ако ово допустимо, нећемо
имати објашњење за град који и сада има власт јер апостол каже: Жена коју виде јесте
град велики који има царство над царевима земаљским (Апок. 17; 18). О томе ћемо,
међутим, уз помоћ Божију, говорити касније. Сада треба да објаснимо шта треба
подразумевати под пустињом у коју је Дух одвео Тајновидца. У духовном смислу, за
пустињу се сматра сваки град или многобројна и многољудна заједница уопште,
мрска пред Господом због душевног пијанства, прељубништва и других сличних
преступа. Ово се може и другачије протумачити, односно, тиме да је апостол Јован
видео и сазерцавао опустошење те блуднице, приказане у лику жене, како би
показао њену наклоност и слабост према греху. Она седи на црвеној звери, јер својим
делима као да почива на ђаволу који се радује убијању и крви. Својим богохулним
делима, она па неки начин постаје помоћница (συνεργος) отпадника. Црвена боја
звери показује њену суровост, окрутност и склоност ка убијању. Шта означава седам
глава и десет рогова дознаћемо, уз помоћ Божију, из ангелских речи које следе.
17; 4 ‐ И жена беше обучена у порфиру и скерлет и накићена златом и драгим
камењем и бисером...
Жена беше обучена у скерлет и порфиру ‐ то су символи и обележја власти
над свима; стога је она украшена драгим камењем и бисером...
17; 4 ‐ ... и имаше чашу златну у руци својој, пуну гнусоба и нечистота блуда свога.

Чаша показује на сласт зла пре него што се оно окуси, а злато – на његову
заводљивост. Као што је о Јову речено да је пио подсмех као воду (Јов. 34;7), тако се овде
каже да жена не чини зло због засићења, него из жудње за својом пропашћу
(απωλεια). Зато је она и напуњена гнусобама, тј. делима која су мрска пред Богом,
којима се храни грехољубива гомила, опијајући се, као слатким пићем, грехом и
блудним нечистотама.
17;5 – И на челу њезином написано име, тајна: Вавилон велики, мати блудница и
гнусоба земаљских.
Запис на челу показује бестидност безакоња, пуноћу грехова и пометеност
срца; она је мати, јер у градовима који су јој потчињени руководи душевном
прељубом и побуђује на безакоња, мрска пред Богом.



54. поглавље
О томе како је ангео протумачио виђену тајну св. Јовану
17:6‐7 – И видех жену где се опија од крви светих и од крви сведока Исусових. И
видевши је, зачудих се чудом великим. И рече ми ангео: Зашто се чудиш? Ја ћу ти казати
тајну жене и звери што је носи и има седам глава и десет рогова.
Из многих делова Светог Писма може се видети да се градовима дају називи у
складу са њиховим делима и начином живота. Зато је и древни Вавилон и назван
блудницом која увесељава (тј. градом који се увесељава својим блудничењем),
заповедницом магова и чаробњака, па је и о старом Јерусалиму речено: У тебе беше
чело жене блуднице (Јер. 3; 3), док се у посланици апостола Петра стари Рим назива
Вавилоном (1. Петр. 5; 13). Најзад, најисправније је да се Вавилоном и блудницом
назове град који је био у највећој снази у време Персијанаца, а затим и сваки други
град који се радовао крви и убиствима. Еванђелиста се ужаснуо видевши један од
таквих градова који се зацрвенео од крви светих. Међутим, од ангела је дознао да ће
тај град ‐ владалац света ‐ при свршетку света бити кажњен за своја безакоња, без
обзира који ми град под тим подразумевали: персијски или Рим који је поново
стекао некадашњу власт, или неки нови, или овоземаљско царство уопште, схваћено,
како је говорено раније, као једно тело. Наиме, сви они су препуни прегрешења и у
свима је проливена крв светих, мада не у истој мери неки више, неки пак мање. Ко
ће, на пример измерити крв мученика од времена Диоклецијана или њихова мучења
у персијској земљи? О ономе шта се дешавало у тајности у време Јулијана или о
прогонима православних у време аријанаца у новом Риму онима који читају познато
је из историје.
17; 8 ‐ Звер коју си видео беше и нема је, и изићи ће из бездана и отићи у пропаст;
Та звер је сатана који ће, будући умртвљен Крстом Христовим, каже, пред крај
поново оживети и лажним знамењима и чудесима деловати кроз антихриста ради
одбацивања (порицања, грч. αρνησις) Крста. Он је деловао и до Крста, а сада га нема,
јер му је Спаситељевим страдањима одузета моћ и лишен је своје владавине над
народима, коју је имао над њима кроз њихово идолопоклонство. Пред свршетак
света он ће, на начин који нам је указан, изаћи из бездана или из неког другог места у
које је био затворен након своје осуде ‐ а демони су молили Христа да их не пошаље
тамо него да их пошаље у крдо свиња ‐ и појавиће се у свету. Он ће се, можда,
појавити из садашњег живота, који се услед греховне дубине и узбурканости страсти
на житејском мору такође сликовито назива безданом. Одатле ће изаћи и антихрист
‐ сатанино оруђе за погибељ људи, због чега ће и бити осуђен на пропаст у будућем
веку.



17; 8 ‐ и зачудиће се они становници земље чија имена нису записана у Књигу
живота од постања света, гледајући звер која беше и нема је, и појавиће се.
Због лажних чуда зачудиће се, каже, доласку звери они који нису записани у
књизи вечно живих и нису препознали антихриста по Христовим предсказањима.
Зачудиће се и размишљајући о томе на који је начин поново задобио некадашњу
власт.
17; 9 ‐ Овде је ум који има мудрост...
Уколико је, каже, духовно оно што је речено, потребна је и духовна а не
световна мудрост да би се оно разумело.
17; 9 ‐ 10 ‐ Седам глава, то су седам гора на којима жена седи. И јесу седам царева:
Ми мислимо да седам глава и седам гора указују на седам места која су својом
моћи и силом превазилазила остала и у којима су у разна времена основана светска
царства. Прво међу њима је Асирско царство, друго ‐ владавина Миђана у Егбатану,
чији је цар Арбак, како каже историја, убио асирског цара Сарданапала; затим је
Навуходоносор основао Халдејско царство у Вавилону, а Кир је, поразивши то
царство, у Сузи основао Персијско. Разрушио га је Александар Македонски и
основао Македонско царство. После тих царстава, у старом Риму је, после његових
првих царева и конзула, у време Цезара Августа, основано светско Римско царство.
Његови безбожни цареви одржавали су га све до Константина Великог, који је власт
пренео на христољубиве цареве. ‐ Исто тако треба схватити и седам царева:
различити родови именица глава, гора (именице женског рода) и цар (као именице
мушког рода) не треба да утичу на истоветност смисла, јер се у Светом Писму имена
често наводе без разликовања ‐ користе се именице мушког рода уместо оних
женског рода и обрнуто, на пример: Јефрем је погача непреврнута, али и Јефрем је као
голуб без срчаности (Ос. 7; 8 и 11), а по апостолу Богослову троје је што сведочи на
земљи: дух, вода и крв, и ово троје су једно (1. Јн. 5; 8). Према томе, седам глава означава
(седам) градова, седам гора ‐ седам периода успона када су они повремено
превазилазили остале крајеве земаљске, не својим положајем и становништвом него
славом. На сличан начин, цареви означавају или места прослављења, као места где
престолује цар, или прве цареве у сваком од поменутих места, по чијим су именима
и названа њихова царства или престонице. Тако је по имену Нина названа асирска
престоница, по Арбаку ‐ медијска, по Навуходоносору ‐ вавилонска, по Александру ‐
македонска, по Ромулу ‐ староримска, а по Константину ‐ новоримска.
17; 10 ‐ Пет њих паде, и један јесте, а други још не дође, и кад дође мало треба да
остане.



Блажени Иполит сматра да су пет царева који су пали међу поменутом
седморицом (царева) ‐ векови од којих је пет прошло, шести је онај у коме је апостол
имао виђење и који још увек траје, док седми још није наступио. Када пак наступи,
кратко ће трајати. Ако се прихвати мишљење блаженог Иринеја да, као што је било
седам дана стварања, тако постоји и седам небеса и седам чинова ангелских који
имају власт над осталима, онда се мора сагласити и са нашим тумачењем да је то
седам царстава која су постојала од стварања света до данас. Њих пет је већ пало, док
је шесто, у коме се појавило откривење ‐ стари Рим, док ће седмо бити у новом Риму.
Било би добро објашњење да се владавина васељенског Вавилона сматра за царевање
једног града све до доласка антихристовог, а последње царство за мучења
антихристова које, у поређењу са претходним царствима, која су владала око хиљаду
и пет стотина година, неће дуго трајати. Осим тога, свако време, које се изражава
бројевима, ништавно је у поређењу са будућим, бесконачним царством светих.
17; 11 ‐ И звер која беше u није, она је и осми, и од седморице је, и у пропаст иде.
Звер је антихрист; он је осми, јер ће после седам царстава устати ради
обмањивања људи и пустошења земље; он је један од седморице, јер ће потећи из
једног од тих царстава (εκ μιας αυτων βλαστανων). Он неће доћи из било ког од ових
народа, него као римски цар; појавиће се због погибељи и пропасти оних који му се
покоре, а након тога ће и сам поћи у паклене муке.
17; 12 ‐ И десет рогова које виде то су десет царева који царство још не примише,
него ће као цареви примити власт на један час са зверју.
Десет рогова, као претходнике антихриста, од којих ће један искоренити три, а
остале себи покорити, видео је и пророк Данило. ʺЈедан часʺ означава или кратак
временски период или један део године, тј. на тромесечно кретање сунца, након чега
ће се цареви поклонити антихристу као свом старешини.
17; 13 ‐ 14 ‐ Ови једно мишљење имају и своју силу и власт дају звери. Ови ће с
Јагњетом заратити и Јагње ће их победити, јер је Господар над господарима и Цар над
царевима; и они који су с Њим, позвани и изабрани и верни.
ʺОви једно мишљење (γνωμη) имајуʺ и то је истина, јер нико не може два
господара служити (Мт. 6; 24). Зато се истомишљеници (ομονοουντες) у злом
једноумљу (ομονοια) и покорни антихристу супротстављају истинском Христу.
Међутим, Јагње Божије, ради нас заклано, победиће их и даровати Своје царство
изабранима, зато јер је и након ваплоћења Он задржао власт и господарство над
свима.



17; 15 ‐ 18 ‐ И рече ми: Воде што воде, где седи блудница, то су народи и гомиле,
племена и језици. И десет рогова што виде, u звер, они ће омрзнути блудницу, и
опустошиће је и оголити, и месо ће њезино јести, и сажећи ће је огњем. Јер је Бог дао у срца
њихова да учине вољу његову, и да учине вољу једну, и да даду царство cвoje звери док се не
сврше речи Божије. И жена коју виде јесте град велики, који има царство над царевима
земаљским.
И рече ми: Воде што воде, где седи блудница, то су народи и гомиле, племена и
језици. Будући да је ангео протумачио ове речи, сувишно је исцрпније говорити о
њима. Мени, међутим, изгледа зачуђујуће како непријатељ и осветник ‐ ђаво помаже
десет рогова, који су му потчињени, да се побуне и наоружају против Христа, Бога
нашег Који воли добро и врлину, а такође и да опустоше многољудни град, који је
обмануо тако да је одступио од заповести Божијих, а да се затим, као звер, насити
његовом крвљу. Чудим се и томе како ће он, коме је пустошење радост, убијање људи
‐ храна, а размирице и несугласице ‐ утеха, дати своју сагласност оној десеторици
отпадничких рогова. Претпоставка да је жена заправо велики град који има власт над
царевима земаљским, чини исправним предсказање о страдањима тадашњег
светског царства. Нека нас Бог избави од тога да искусимо те недаће и нека нас
настани у небеском граду ‐ вишњем Јерусалиму, у коме ће, према речима апостола,
Он Сам бити ʺсве у свемуʺ, када ће се укинути свако старешинство (отпадничко),
власт и сила, а оне, који Му служе поставиће крај Себе и послужити их, тј. насладити
их добрима која им је приуготовио од постанка света. Нека се и ми удосгојимо тог
наслађивања у Христу, нашем Спаситељу и Искупитељу душа наших; са Њим нека је
Оцу, заједно са свесветим и живототворним Духом, слава и моћ сада и увек и у
векове векова. Амин.



XIX
55. поглавље
О другом ангелу који оглашава пад Вавилона и небеском гласу који
заповеда да се бежи из градова и напусте угодности у којима се уживало
1 8 ; 1 ‐ И после овога видех другог ангела где силази с неба, који имаше власт велику;
и земља се засија од славе његове.
Овде се показује светлост и блистање небеских сила, која вишеструко
превазилази сјај и лепоту звезда и небеских светила.
18; 2 ‐ И повика снажним гласом говорећи: Паде, паде Вавилон велики, и постаде
станиште демонима и тамница свакоме духу нечистоме, и тамница свију птица
нечистих и мрских; јер се жестоким вином блуда њезина напојише cвu народи.
Слично овоме пророковао је и Исаија (в. Ис. 21; 9) о халдејској престоници
(Вавилону) коју је заузео Кир и Персијанци, тј. да ће се он због своје потпуне
опустошености испунити зверима и нечистим духовима. Овима (зверима и
нечистим духовима) својствено је да стреме пустим местима, како према Божијем
домостроју који људе ослобађа штете коју им они наносе, тако и због своје мржње
према људима. Тај Вавилон је вином свог блудничења напојио народе јер је био
њихов вођа у сваком преступању закона и слао је дарове њему потчињеним
градовима у лику старешина и управитеља ‐ непријатеља правде и истине.
18; 3 ‐ И цapeвu земаљски блудничише с њом и трговци земаљски обогатише се од
силне страсти њезине.
Услед изобиља свог неправедног богатства, тај град је, живећи у раскоши,
гордости и немару, био узрок богаћења земаљских трговаца.
18; 4 ‐ 5 ‐ И чух глас други с неба који говори: Изиђите из ње, народе мој, да не
саучествујете у гресима њезиним, и да вac не снађу зла њезина. Јер гpecu њезини достигоше
до неба, и Бог се опомену неправде њезине.
Изиђите из ње, народе мој ‐ као што је у Содому говорио Лоту: Избави душу своју
(Пост. 19; 17) и код Исаије: Изидите одатле, не дотичите се места нечиста, изидите
испред њега (Ис. 52; 11), тако говори и овде, јер се мора избегавати саживот међу
онима који су огорчили (ожалостили, грч. παραπικραινοντων) Бога.



18; 6 ‐ 7 ‐ Узвратите јој као што је она вама узвратила, и удвојте јој двоструко по
делима њезиним; у чашу коју је она наточила, наточите јој два пута онолико. Колико је
она себе славила и наслађивала се, толико јој дајте муке и жалости;
Удвојте јој двоструко по делима њезиним ‐ ово се говори или недужнима, који су
претрпели много зла од управитеља тога града, будући да они својим претрпљеним
патњама служе као узрок још већег кажњавања својих мучитеља, или се тим речима
указује на прелазак од једних лица ка другима, тј. од кажњених ка светим силама које
кажњавају и због своје богољубивости увреде нанете Његовим слугама сматрају за
своје сопствене. Чаша се назива двоструком или због тога што ће грешници и
прекршиоци закона бити изложени страшној казни, или стога што ће се
истовремено мучити и њихова душа и њихово тело којима су дела заједничка, или
пак стога што казне за грех неће бити само спољашње, него и унутрашње, у виду
гриже савести.
18; 7 ‐ јер у срцу својему говори: Седим као царица и удовица нисам, и жалости нећу
видети.
Жалости нећу видети ‐ Као што је безбрижнима и онима који живе у слави, ако
су заборавили на страх Божији, својствено да кажу: Нећу се поколебати довека (Пс. 30;
7), тако и овај град сведочи о себи.
18; 8 ‐ Зато ће у један дан доћи зла њезина: смрт и жалост и глад, и биће сажежена
огњем; јер је силан Господ Бог који јој суди.
Један дан указује или на ненаданост или на кратак временски период када ће
се од мача, глади и зла на тај град спустити плач, разарање и спаљивање огњем, или
на сам ток дана (της ημερας τον δρομον) у коме ће пострадати тај град како је и
предсказано. Када непријатељи завладају градом, бива довољан само један дан да се
побеђенима нанесу најразличитија угњетавања и различити видови смрти. А Бог је
свемоћан, како у спасавању оних који су Му угодили, тако и у кажњавању
непокајаних грешника.
18; 9 ‐ 10 ‐ И заплакаће u зајаукати за њом цареви земаљски који блудничише и
пироваше с њом када виде дим од пожара њезина, стојећи издалека због страха од мучења
њезина, и творећи: Aвaj, aвaj, граде велики Вавилоне, граде моћни, како у једном часу дође
суд твој!
Ми мислимо да се овде под ʺцаревима земаљскимʺ подразумевају старешине,
као што је Псалмопојац рекао и о Јерусалиму: Сабраше се цареви земаљски (Пс. 2; 2).
Каже се да ће они, који су одступили од божанских заповести, заплакати када виде



или чују о његовом пустошењу и спаљивању и ужаснуће их изненадна промена која
се десила за тако кратко време.
18; 11 ‐ 12 ‐ и трговци земаљски заплакаће и зајаукати за њом, што товаре њихове
нико више не купује; товаре злата и драгог камења и бисера и платна и порфире и свиле и
скерлета...
Кад буду истребљени они који живе у сили и раскоши, биће сувишна
куповина и злоупотреба (καταχρησις) тих ствари.
18; 12 ‐ 13 ‐ и сваког мирисног дрвета и свакојаког посуђа од слоноваче и свакојаких
посуда од најскупљега дрвета, меди и гвожђа и мермера, и цимета и балсама и тамјана и
мириса и ливана, и вина и уља, и бела брашна и пшенице, и говеда и оваца...
Након тих речи треба разумети да нико више неће куповати. Ми треба да
просудимо и размислимо ком је граду својствена трговина предметима те врсте и
какви се људи обично старају да набаве сувишне ствари за живот у раскоши.
18; 13 ‐ и коња и кола и тела...
Употреба коња, кола и тела је, каже, такође сувишна. Кола (грч. ρεδων) то су
кочије (το οχημα) свих врста, јер латинска реч ʺrediumʺ означава превозно средство;
из генитива множине те речи потекла је скраћена грчка реч ʺредонʺ (ρεδων).
18; 13 ‐ 14 ‐ и душа људских. И воће које жели душа твоја удаљи се од очију твојих, и
све масно и сјајно отиде од тебе и никада т више наћи нећеш.
И душа људских: Нећеш, каже, поробљавати слободне, нити ћеш трговати
(εμπορευση) људским душама, и неће се вратити наслађивање некадашњом
блиставошћу и сјајем.
18; 15 ‐ 17 ‐ Трговци ових ствари, који се обогатише од ње, стаће издалека због
страха од мучења њена плачући и јаучући. И говорећи: Авај, авај, граде велики, обучени у
свилу и порфиру и скерлет и накићени златом и драгим камењем и бисером, јер у једном
часу пропаде толико богатство!
Авај, авај, граде велики! То указује на страдање тог Вавилона и плакањем због
њега обраћа се пажња на величину несрећа и невоља којима ће бити кажњен након
што се поносио царским достојанством.



18; 17 ‐ 19 ‐ И cвu кормилари лађа, и сви који некуд плове, и лађари, и они који раде
на мору стадоше издалека. И викаху гледајући дим од пожара њезина, творећи: Који град
беше као овај велики град? И посуше прахом главе своје u повикаше плачући и ридајући,
говорећи: Авај, авај, граде велики, у коме се обогатише богатством његовим сви који имају
лађе на мору, јер у једном часу опусте!
Који имају лађе на мору У пренесеном смислу морем се, можда, назива
садашњи живот, изложен непрестаном таласању, а трговцима ‐ они који слично
рибама плове по житејској узбурканости. Могуће је и то да се пострадали град,
налазећи се недалеко од стварног мора, својим разарањем изазвати велику несрећу
онима који по њему плове и од којих је раније све куповао. И трговци васељенског
Вавилона (παγκοσμιου Βαβυλοωνος), тј. пометње, такође морају пострадати при
свршетку света и неутешно (απαραμυθα) туговати за насладама садашњег живота
којих ће бити лишени, док ће их савест мучити због њихових дела.
18; 20 ‐ Весели се над њим, небо и светитељи, и апостоли и пророци, јер изрече Бог
наш суд над њим.
Под небом се подразумевају или ангели или светитељи који на њему
обитавају. Апостолима и пророцима заповеђено је да се веселе заједно са њима, јер
је извршена освета над онима који су их прекоревали и вређали и што су,
безуспешно проповедајући житељима поменутог града због (њиховог) преступања
Божије заповести често били изложени срамоћењу и зато што их је власт, која се
распростирала по читавој земљи, убијала због њихове вере у истинитог Бога, као оне
који су Му служили речима (τοις λογοις Αυτου διηκονησαντο). Тако су Јевреји
убијали пророке а незнабошци (οι εθνοι) апостоле, којима су (незнабошцима)
првенствено проповедали. Они се радују наступању казне, али нису злуради
(χαιρεσικακοι), него због пламене жеље да се заустави грех и да би они који му
робују, кроз те, да тако кажемо, делимичне казне били изложени мањим мучењима
у будућем животу.
18; 21‐24 ‐ И један ангео узе камен велики као воденични и бацџ у море говорећи: Тако
ће са хуком бити бачен Вавилон, град велики, и неће се више наћи. И глас гудача u свирача и
трубача неће се више чути у теби; и никакав мајстор ни од каква заната неће се више наћи
у теби, и хука камена воденичнога неће се чути у теби; и светлост светиљке неће се више
показати у теби, јер трговци твоји бејаху великаши земаљски и од твојих мађија
преварени бише cвu народи. И у њему се нађе крв пророка u светих и свих посечених на
земљи.
Пад Вавилона десиће се брзо као пад воденичног камена (μυλος) у море. Он ће
бити тако изненадан да од њега више неће остати никаквог трага, на шта указује



нестанак свирача, гудача и др. Узрок томе је што је град својим слатким појањем и
отровним чаробњаштвом (φαρμακεια) обмануо све народе и био сасуд изливања
крви пророка и других светитеља. Све то вероватно означава безбожни персијски
Вавилон, јер је у разна времена па све до сада он пролио крв многих светаца и
непрестано се увесељавао због чаробњаштва (магиje) и обмањивања других. Зато
ћемо прижељкивати и молити се да тај град сустигне заслужена плата због
преузношења пред Христом и Њ еговим слугама. Томе, међутим, по нашем
мишљењу донекле противуречи оно што су рекли неки од древних учитеља Цркве,
који су та предсказања повезивали са римским Вавилоном, зато што је четврта звер ‐
Рим, имао десет рогова, од којих ће један, највиши, искоренити три, док ћe остале
потчинити себи. Он ће доћи као римски цар да би привидно обновио и ојачао
њихову власт, док ће у ствари довести до њиховог потпуног пустошења. Зато ће
исправно размишљати и онај ко под њим, како је раније речено, буде подразумевао
светско царство, које ће од почетка па све до сада владати као једно тело,
проливајући крв апостола, пророка и мученика. Уобичајено је, наиме, да се каже
ʺједна војскаʺ и ʺједан градʺ, иако се мењају лица која их сачињавају; тако се и царство
назива једним, без обзира што се, у разним временима, дели и распарчава
(κατακερματιζηται) на многе области.

56. поглавље
О песмопојању светих и тројаком ʺалилујаʺ које они певају приликом
разарања Вавилона
19; 1 4 ‐ И после овога чух као глас силни народа многога на небу где говори: Алилуја!
Спасење и слава и част и сила Богу нашему, јер су истинити и праведни судови Његови,
што осуди блудницу велику, која поквари земљу блудом својим, и освети крв слугу својих од
руке њезине. И поново рекоше: Алилуја! И дим њезин дизаше се у векове векова. И падоше
двадесет u четири старешине и четири жива бића, и поклонише се Богу који седи на
престолу говорећи: Амин! Алилуја!
ʺАлилујаʺ значи Божанско прослављење (θειον αινον) а ʺаминʺ ‐ уистину, да
буде. Ангелске силе, заједно са равноангелским људима, то певају три пута
Триипостасном Богу ‐ Оцу, Сину и Светом Духу, Који се осветио (εξεδικησε) за крв
слуга Својих проливену у Вавилону и кажњавањем његових житеља прекинуо грех.
Речи: и дим њезин дизаше се у векове векова указује или на то да казне неће бити
заборављене, или да ће се они, који су делимично претрпели казну, у мањој мери
(умереније, грч. μετριωτερος), иако вечно, мучити и у будућности.
19; 5 ‐ И од престола изиђе глас који говори: Хвалите Бога нашега све слуге Његове, и
који Га се бојите, мали и велики.
Божији престо су херувими и серафими, који заповедају да Му певају не само
велики него и мали у добрим делима (εν κατορθωμασι), сразмерно са силом свакога.
Ја мислим да ће преминули младенци, малени по свом узрасту и недорасли,
васкрснути као велики и да ће прослављати нашег Творца, Бога.
19; 6 ‐ 7 ‐ И чух као глас народа многога, u као глас вода многих, u као глас громова
силних где говоре: Алилуја! Јер се зацари Господ Бог Сведржитељ. Радујмо се и веселимо и
дајмо славу Њему, јер дође свадба Јагњетова...
Глас народа... и вода многих и громови показује звучност (громогласност,
продорност, грч. το διαπρυσιον) песмопојања свих безбројних ангелских и небеских
сила, како су неки тумачили воду која је изнад небеса (Пс. 148; 4). Заједно са њима,
Створитеља прославља васцели сабор и пуноћа праведних. Господ Исус Христос се
кроз Своје човекољубље зацарио над онима којима је раније природно владао као
Творац. Он ће царовати са влашћу која доликује Цару и Судији. Свадба Јагњетова је
савез (сједињење, συναφεια) Христов са Црквом, чији су утемељивачи (устројитељи,
грч. αρμοσται) били божанствени апостоли, подаривши јој духовни залог као оној
која ће једном задобити чисто и истинско сједињење ʺлицем к лицуʺ.

57. поглавље
О тајинственој свадби и вечери Јагњетовој
19; 7 ‐ 9 ‐ и жена се Његова припремила. И дано јој бu да се обуче у свилу чисту и
светлу, јер свила означава праведна дела светих. И рече ми: Напиши, блажени су они који су
позвани на свадбену вечеру Јагњетову. И рече ми: Ово су истините речи Божије.
То што је Црква одевена у свилу означава њену светлост у врлинама,
истанчаност (оштроумност, грч. λεπτον) у разумевању и узвишеност у созерцању, јер
се из њих састоје божанске заповести. Вечера Христова (Δειπνον Χριστου) је славље
(празник) и радост спасених, које ће у вечној ложници наследити блажени заједно са
Светим Жеником чистих (непорочних) душа, јер је поуздан Онај који је обећао (Јевр. 10;
23) Како је много добара будућег века која превазилазе свако поимање, тако је много
и имена којима се она називају. Понекад се називају Царством Небеским ‐ по својој
слави и честитости, понекад рајем ‐ по непрестаном наслађивању добрима, понекад
крилом Авраамовим ‐ због починка оних који су се у њему упокојили, а понекад пак
ложницом и браком (ωυμφων και γαμος), не само због бесконачног ликовања, него и
због чистог, истинског и неизрецивог сједињења Бога са Његовим слугама сједињења
које у тој мери превазилази телесну заједницу једног са другим колико се и светлост
разликује од таме и миро од смрада.
19; 10 ‐ И падох пред ноге његове да му се поклоним. И рече ми: Пази, немој! Ја сам
слуга као и ти и као браћа твоја која имају сведочанство Исусово; Богу се поклони ‐ јер је
сведочанство Исусово дух пророштва.
Ја сам слуга као u ти. Божанствени ангео каже: не клањај се мени зато што
предсказујем о будућности, јер се исповедање Христа и сведочење о Њему побуђује
духом пророштва. Ово се може разумети и на други начин: и пророштво је било
ради тога да би се објавило сведочанство Христово и посведочила (διαμαρτυρηται)
вера светих. Зато се немој клањати мени, свом саслужитељу, него Ономе, Који над
свим има власт. Отуда дознајемо за смиреноумље ангела, који славу божанства не
присвајају за себе, како то чине демони, него је приписују Господару. Нека и ми,
напредујући у смиреноумљу једних пред другима, испунимо реч Божију: Научите се
од Мене јер сам Ја кротак и смирен срцем и наћи ћете покој душама својим (Јн. 11; 29) да
бисмо нашли покој у будућем веку где је обитавалиште свих који се радују, далеко од
сваке патње, жалости и уздаха јер је озарено светлошћу лица Христа Бога нашега.
Њему са Оцем и живототворним Духом доликује свако славословље, част и
поклоњење, сада и увек и у векове векова. Амин.

XX
58. поглавље
О томе како је Еванђелист видео Христа на белом коњу у пратњи
ангелских сила
19; 11 ‐ 12 ‐ И видех небо отворено, и гле, коњ бели, и Онај Који седи на њему зове се
Верни и Истинити, и по правди суди и ратује. А очи су му као пламен огњени, и на Глави
његовој круне многе...
Отворено небо означава да ће Христос ‐ Судија доћи са неба, слично као што и
код земаљских царева подизање и спуштање застора претходи пресуди кривцима.
Бели коњ указује на светлост светих и Онај Који буде седео на њима судиће народима,
испуштајући огњени пламен из својих огњено ‐ пламених очију, просветљујући а не
спаљујући праведнике и сажижући грешнике Својом свевидећом силом
(сазерцатељном силом, τη εποπτικη δυναμει). ʺКруне многеʺ указују или на Његову
власт над свим земаљским и небеским, ма колико да је на небу чинова ангелских и
престола и сабора светих на земљи, или на Његову победу над грешницима по
дуготрпељивости Његовог домостроја.
19; 12 ‐ и има Име написано које нико не зна до Он Сам
Непознавање Његовог имена указује на несхватљивост (ακαταληπτον) Његове
суштине. Према божанском домостроју нашег спасења Он има много имена, као што
су: благи, пастир, сунце, светлост, живот, правда, светиња, искупљење... Слично томе,
постоје и она одрична (апофатичка): непропадљиви, бесмртни, невидљиви,
непроменљиви; Он, међутим, нема имена по Својој суштини, јер је непојмљив и зна
једино Самога Себе са Оцем и Светим Духом.
19; 13 ‐ и обучен је у хаљину црвену од крви, и Име се Његово зове Логос (Реч) Божији.
Одежда (ιματιον) Бога Логоса је било Његово пресвето и непропадљиво тело,
Његовом крвљу обојено у црвено у време Његових добровољних страдања. Тиме се
потврђује и оно што је раније речено. Зашто се Онај Који нема име и никоме није
познат овде назива Логосом (Речју)? Зато да би се указало на Његову Синовску
Ипостас и бестрасно рођење од Оца, слично као што и наше речи исходе из нашег
ума, или ради тога да би се показало да Он у Себи садржи логосе (разлоге, узроке,
лат. rationes) свега постојећег, или пак зато што је Он благовесник Очеве
премудрости и силе.

19; 14 ‐ И војске небеске иђаху за Њим на колима белим, обучене у свилу белу и
чисту.
ʺСледиле су Га војске небескеʺ ‐ то су небеске силе, које се одликују
истанчаношћу суштине, узвишеношћу поимања и светлошћу врлина, силе које су
удостојене чврстог и тесног јединства са Христом.
19; 15 ‐ И из уста Његових излази мач оштар са обе стране, да њиме порази
незнабошце; и Он ће их напасати палицом γвозденом, и Он гази кацу вина љутога гнева
Бога Сведржитеља.
Мачем се назива казна која ће бити послата на безбожнике и грешнике услед
праведног суда и заповести коју изговоре уста Божија. Како би пресекао зло, Он ће
их напасати неуништивим жезлом вечних мучења које свети неће искусити јер, како
каже Псалмопојац, неће оставити Господ штап грешника на наслеђе праведника (Пс. 125;
3). Он гази кацу гнева, јер Отац никоме не суди, него је Њему као човеку препустио
сав суд, који је Он по природи (φυσικως), као Син, имао од почетка.
19; 16 ‐ И има на хаљини и на бедру Своме Име написано: Цар царева и Господар
господара.
Називање Царем над царевима (βασιλευς βασιλεων) указује на нераздељивост
(ατμητον) божанства и човештва након ваплоћења, када је Он, будући Богом, телесно
пострадао, а будући човек, Он је Цар над царевима, тј. над онима који царују над
страстима и Господар господара, тј. оних који су уз садејство Христово задобили
власт над грехом, Господар оних, који ће се са Њим зацарити у будућем веку.

59. поглавље
О антихристу и онима који су заједно са њим бачени у геену
19; 17 ‐ И видех једнога ангела где стоји на сунцу и повика гласом силним, говорећи
свима птицама које лете посред неба.
Ми и овог ангела сматрамо једним од најпревасходнијих, јер заповеда другима
да се радују због кажњавања грешника и престанка греха. Услед брзине и лакоће свог
лета ангели се називају птицама, да бисмо ми то јасније разумели. Испуњавање воље
Божије је њихова храна којом подражавају Христа. Они ʺлете посред небаʺ како би
открили да су узношењу на њега и предсказаном ликовању причасни и
равноангелни људи, јер се њиховим заступништвом (μεσιτεια) са земље узносимо на
небо. Зато ће они свете узнети на облацима у сретање Господу (1. Сол. 4; 17).
19; 17 ‐ 18 ‐ Дођите и скупите се на велику вечеру Божију, дa једете меса од царева, и
меса од војвода, и меса од јунака, и меса од коња и оних који седе на њима, и меса од свих
слободних и робова, и од малих и великих.
Дођите и скупите се на велику вечеру Божију. Свемоћна воља Божија, која се
назива Његовим благовољењем и жељеном вечером састоји се у томе да се сви људи
спасу и да дођу у познање истине (1. Тим. 2; 4), јер Он неће да ико пропадне но да се сви
покају (2. Петр. 3; 9), али и да буду кажњени они који су то заслужили. Зато је
Христос вољу Свог Оца назвао јелом (Јн. 4; 34), док се овде она назива вечером
Божијом, пошто људи добијају царство или казну, тј. оно што је сваки желео да
добије за своја дела. Једење меса означава уништавање свега телесног (плотског) и
ишчезнуће земаљских старешина. Коњи се не помињу због тога што ће и они бити
васкрснути и што ће им бити суђено, него да би се њима означили или похотни или
људи поробљени лукавством, или и једни и други. Коњаници означавају оне који су
заволели зло, што се објашњава и речима ʺслободни и робови, мали и великиʺ, јер се
слободнима и великима називају они који су сагрешили много и самовољно
(самовласно, εξουσιαστικως), а робовима и малима они који су сагрешили мање,
или услед (погрешног) мнења, или због свог узраста, или пак услед слабости.
19; 19 ‐ И видех звер и цареве земаљске и војске њихове сакупљене да зарате са Оним
што седи на коњу и с војском Његовом.
Мада представљају мањину у поређењу са ангелским силама и равноангелним
људима, они који ратују заједно са ђаволом су, услед многоликости и разнородности
њихових грехова, названи именицом у множини тј. ʺвојскамаʺ, док су следбеници

Христови, по јединству своје воље којом теже да угоде Богу Логосу названи
именицом у једнини ‐ ʺвојскаʺ.
19; 20 ‐ И 6u ухваћена звер, u с њом лажни пророк који је чинио чудеса пред њом,
којима превари оне који примише жиг звери, и који се клањају лику њезином;
И бu ухваћена звер u с њом лажни пророк. Иако су се, заједно са њима
послушним царевима и кнежевима супротставили Христу Спаситељу, обојица
бивају покорени ‐ и антихрист и лажни пророк, који је, да би лакше прихватили
обмањивача, показивао лажна знамења и чудеса, и обојица су осуђени гневом
Божијим.
19; 20 ‐ обоје живи бише бачени у језеро огњено које гори сумпором.
Можда они неће бити изложени свеопштој смрти него ће, усмрћени за један
тренутак, у огњеном језеру бити осуђени на другу смрт. Како ће на Суд поћи они
који у том тренутку буду живи, о којима апостол каже да ће се у једанпут, у трену
ока... променити ( 1 . Кор. 15; 52), тако, напротив, ова два противника Божија неће
изаћи на суд (εις κρισιν), него на осуду (εις κατακρισιν). На основу апостолских речи
да ће Господ убити противника (антихриста) духом уста својих (2 Сол. 2;8) и по
мишљењу неких учитеља да ће бити живи и након убијања антихриста, неко то
другачије схватају. Ми, међутим, тврдимо да су живи они које Данило назива
блаженима, а да ће ова двојица, када им Бог одузме власт, у нетрулежним телима (εν
αφθαρτω σωματι) бити бачени у паклени огањ, који ће за њих представљати смрт и
убијање божанском, Христовом заповешћу.
19;21 – А остали бише побијени мачем који изиђе из уста Онога што седи на коњу;
и све се птице наситише од меса њихова.
Постоје две смрти – једна је разлучење душе са телом, а друга – бацање у геену.
Применивши то на оне који су се, заједно са антихристом побунили против Бога,
претпостављамо, и то не без основе, да ће им бити задата прва смрт – телесна, мачем
или заповешћу Божијом, а да ће затим уследити и друга. И то је праведно. Ако није
тако, они ће заједно са својим обмањивачима бити учесници у другој смрти – вечним
мукама. „Насићивање месом“ овде треба схватити у истом смислу као и раније. Као
што је Бог говорио грешницима кроз Исаију, Уморих се подносећи их (Иса. 1;14), тако
су и светима Његовим одбојна, мрска и непријатна сва телесна кретања (све телесне
жеље).

60. поглавље
О томе да је сатана од распећа Христовог свезан до свршетка света и о
хиљаду година
20; 1 ‐ 3 ‐ И видех ангела где силази с неба, који имаше кључ од бездана и ланац велики
у руци својој. И ухвати аждају, стару змију, која је ђаво и сатана, и свеза је на хиљаду
година. И баци је у бездан, u закључа u запечати над њом, да више не вара народе, док се не
наврши хиљаду година; после тога треба да буде одрешена на кратко време.
Овде се говори о збацивању ђавола које се догодило у време страдања
Господњег. Када је њега, који је себе сматрао моћним (ισχυρος), свезао свемоћни
(досл. моћнији, ισχυροτερος) Христос, Бог наш, и избавио нас, који смо били његов
плен, из његових руку, осудио га је да буде бачен у бездан (αβυσσρος). Да је он заиста
био свезан сведочи искорењивање идолопоклонства, рушење идолских храмова,
укидање крвних жртава и васељенско распростирање и познање божанске воље.
Велики Иринеј каже да је по доласку Христовом ђаво по први пут дознао да је осуђен
на бездан и геену огњену. Због тога се, можда, оно што је раније речено може, како ја
мислим, схватити као Христова осуда ђавола. Тиме што ову осуду извршава ангео,
показано је да се ђаво не може супротставити Богу јер је слабији чак и од ангела и
узалудно је устајао против власти Онога, Који влада над свима. Ужем је, ради нашег
разумевања, названо дејство којим је свезана и спутана његова моћ. Било би
разумније да се хиљаду година не схвати као управо толики временски период, него
да се сматра или за много година, или за целовит број, јер се исто тако тумаче и оне
хиљаде које помиње Давид: Опомиње се до века завета Свога, речи коју заповеди
хиљадама нараштаја (Пс. 105; 8). Тај број уопштено може означавати много година,
како би се у читавом свету проповедало Еванђеље и укоренило семе побожности (τα
της ευσεβειας οπερματα). Он може означавати и једноставан потпун број зато што
смо, оставивши у њему детињи начин живота, живот под законом, призвани за човека
савршена, у пуноћу мере раста Христовог. Према томе, хиљаду година означава време
од ваплоћења до доласка антихристовог. Да ли је тако како смо ми протумачили,
или је речена хиљада година десет пута по сто (година) како неки мисле или чак и
мање од тога, познато је само Богу, Који једини зна до ког је времена нама корисна
Његова дуготрпељивост и трајање нашег живота. Када се сврши то време, антихрист
ће узбунити читаву васељену, носећи у себи дејство злоначалног (αρχεκακου)
велијара и изливајући његову отровну злобу, јер му је позната неминовност његове
казне. Нека нас свемилостиви Бог спасе од дела његових, нека нас избави од казни
припремљених њему и ангелима његовим, учинивши нас причасницима вечних
добара, припремљених онима који су пролили крв због непокоравања ђаволу. Богу
припада милост према онима који се у Њега надају, а од свих сила ангелских и оних
који на земљи живе нека буде благодарност и поклоњење Христу са Оцем и

живототворним Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.

XXI
61. поглавље
О престолима за оне који су непоколебиво одржали исповедање
Христово
20; 4 ‐ И видех престоле и седоше на њих, и даде им се суд; и душе исечених за
сведочанство Исусово u за реч Божију, који се не поклонише звери и лику њезином, и не
примише жиг на челима својим и на руци својој; и оживеше и цароваше са Христом хиљаду
година.
Још су светим апостолима били дати учитељски престоли, са којих су они
просветили (πεφωταγωγηνται) народе. Они ће им се, према божанском обећању,
дати и у будућем веку, ради суда над онима који су одбацили проповед Еванђеља,
као што о томе говори Давид: Тамо изиђоше племена, племена Господња, сведочанство
Израиљево, да се исповедају имену Господњем; јер тамо су постављени престоли за суд,
престоли у дому Давидовом (Пс. 122; 45). И осталим светим мученицима,
пострадалима за Христа, и свима који су одбацили духовну звер и ђаволско
жигосање или изображење његовог отпадништва, даће се суд, тј. власт да суде којом
су они и до сада судили демонима, јер се и до свршетка овог века прослављају са
Христом, поштовани од побожних царева и кнежева и испољавајући од Бога им
даровану власт против демонског деловања и сваке телесне болести. Да су ђаво.
антихрист и лажни пророк једнаки један другом како по имену, тако и по дејствима,
види се и отуда што сваки од и.их носи назив звери. Зато се сатана или аждаја
изображава са седам глава, десет рогова и са десет круна, док се и антихрист или звер
која излази из мора приказује на сличан начин. Лажни пророк испољава исту силу,
ум, делање и вољу за погубљењем обманутих, као и они. Они, који избегну ту
пропаст цароваће, како је раније речено, са Христом, до Његовог Другог доласка,
када ће задобити још више обећања Божијих.

62. поглавље
О томе шта је прво васкрсење а шта друга смрт
20; 5 ‐ 6 ‐ А остали мртваци не оживеше док се не сврши хиљада година. Ово је прво
васкрсење. Блажен је и свет онај који има удела у првом васкрсењу; над њима друга смрт
нема власти, него ће бити свештеници Богу и Христу, и цароваће с Њим хиљаду година.
Из божанственог Писма знамо да постоје два живота и два умирања, тј. смрти.
Због преступања заповести, први живот је привремен и телесан, а други, услед
очувања Божанских заповести, јесте живот вечни који је обећан светима. У складу са
тим постоје и две врсте смрти: једна је телесна и привремена, а друга, вечна, послата
у будућем веку као казна за грехе, тј. геена огњена. Исто тако, постоји разлика и међу
мртвима: једне, о којима је Исаија рекао да су мртви који неће видети живот (Ис. 26;
14) и који својим делима уносе смрад и умирање, треба избегавати; друге, пак, који су
у Христу умртвљавали (θανατουντες) телесна дела, сараспињали се са Христом и
били мртви за свет, треба величати. Очигледно је да су мртви и достојни сажаљења
они, који нису погребени са Христом нити су у крштењу са Њим васкрсли, него
остају у греховном мртвилу. Они неће васкрснути са Њим док се не оконча хиљаду
година тј. време, које траје од Његовог Првог до Другог славног доласка, него ће се
вратити у земљу као они који су и рођени само од земље а не од Духа. У њиховој
смрти је почетак њихових будућих мучења. Они, који васкрсну у првом васкрсењу, тј.
који се ослободе од убиствених помисли и смртоносних дела ‐ то су блажени, јер они
неће искусити вечне муке и другу смрт него ће, током хиљаду година до одрешења
сатане и његове преваре свих народа, свештенодејствовати (ιερατευσουσι) и царовати
са Христом. Они, међутим, неће након тога бити лишени царства, него ће га још
чвршће и очигледније задобити након окончања привременог и наступања вечног.
Време, које ће протећи од ослобађања ђавола до његове осуде и кажњавања у геени
нема никаквог значаја. Зато се речи ʺбиће јереји Богу и Христуʺ морају схватити као
понављање претходног, јер чуда светих, која су нам сада позната из искуства, у време
када је Еванђелиста добио откривење, била су још увек будућност. Постоје, дакле, две
смрти и два васкрсења. Прва је телесна смрт, послата као казна за људску
непослушност (παρακοη), а друга је вечно мучење. Прво васкрсење је препорађање
од мртвих дела, а друго промена (μεταποιησις) тела из пропадљивог у
непропадљиво.

63. поглавље
О Гогу и Магогу
20; 7 ‐ 8 ‐ И кад се наврши хиљада година биће пуштен сатана из тамнице своје, и
изићи ће да вара народе што су на четири краја земље, Гот и Магога, да их скупи за битку
чији је број као песак морски.
Неки су, не знам због чега, израчунали да су поменутих хиљаду година три и по
године које су протекле од крштења Христовог до Његовог вазнесења након чега је,
како су они мислили, ђаво био ослобођен. Други су говорили да ће после шест
хиљада година васкрснути једино свети, да би се током хиљаду година насладили
задовољством и славом на оној истој земљи на којој су показали трпљење и да ће се
после свега збити васкрсење не само праведних, него и грешника. Како, међутим,
Црква није прихватила ниједно од тих тумачења, сасвим је сувишно и даље говорити
о њима. Ми пак, следећи и прихватајући речи Господа Који је садукејима рекао да су
праведници као ангели на небесима ‐ (Мт. 22; 30) и речи апостола да царство Божије
није ни јело ни пиће (Рим. 14; 17), сматрамо хиљаду година за време еванђелске
проповеди, јер је и раније говорено да ово хиљадугодиште не треба сматрати за тачан
број година, него, како је речено и у Песми над песмама, да Соломон имаше виноград у
Валамону, и даде виноград чуварима да сваки доноси за род његов по хиљаду сребрника (8; 11),
где се не означава број, него изобиље и плодност рода, па се тако и овде мисли на
савршену плодност (καρποφορια) вере. Након тога ће доћи човек безакоња, син погибли
(2. Сол. 2; 3) да, према апостолу, буду осуђени cвu који не вероваше истини него заволеше
неправду (2. Сол. 2; 12) и, према речима Господара, који каже: Ја сам дошао у име Оца
Својега не примате Ме; ако други дође у име cвoje, њега ћете примити (Јн; 5; 43). Тада ће,
како је речено, сатана, ослобођен из свог заточеништва, обманути све народе и ради
опустошења васељене покренути на битку Гога и Магога. Неки мисле да су Гог и
Магог северни и најудаљенији скитски народи или, како их ми називамо, Хуни,
најборбенији и најмногољуднији од свих земаљских народа. Њих само рука Божија
задржава до ослобађања ђавола да завладају читавом васељеном. Други, преводећи са
јеврејског, кажу да Гог означава или оног који сабира или сабирање, а Магог
узвишеног или узвишење. Тако се овим именима означава сабирање народа или
њихово узношење, тј. гордост. Треба знати да је и Језекиљ пророковао о тим
народима: Подигнућеш се на мој народ Израиља... у последње време довешћу те на земљу
своју... (38; 18); тада ће изаћи становници градова Израиљевих, и наложиће огањ и спалиће
оружје... и ложиће их на огањ седам година (39; 9). Неки од тумача су ове речи пророка
повезивали са битком Израиља и асирског цара Сенахерима, која се одиграла у време
цара Језекија. Ти догађаји су се, међутим, одиграли много година пре пророштва
пророка Језекиља. Други их повезују са поразом народа који су насрнули на житеље
Јерусалима, када су они, након Вавилонског ропства, хтели да утврде и ојачају градске

зидине најпре по заповести Кира Персијског, а затим и Дарија. Постоје и они који га
повезују са поразом Антиохове војске у бици са Макавејима. Сигурно је, међутим, да
долазак тих народа највише одговара последњим временима, јер се у свештеним
књигама нигде не помиње рат Јевреја са Скитима и помињу се једино ратови са
суседним (περιοικα) народима који су им позавидели на њиховом неочекиваном
богаћењу. Исто тако, о Гогу је речено да ће се он припремати од старине и да ће доћи
у последња времена (επ εσχατων καιρων). Најзад, у овом откривењу, које пророкује о
будућности, записано је да ће се Гог и Магог појавити при свршетку света.
20; 8 ‐ 10 ‐ И изиђоше на ширину земље, и опколише стан светих, и град вољени; и
сиђе огањ са неба од Бога и поједе их. И ђаво који ux вараше бu бачен у језеро огњено u
сумпорно, где је u звер u лажни пророк; и биће мучени дан и ноћ у векове векова.
Предвођени (као војска, грч. στρατηγουμενοι) ђаволом и његовим демонима
разићи ће се из својих места као дивље звери из пећина да би поробили и
разрушили стан светих, односно цркву Христову, основану и утврђену на четири
краја васељене. Они не знају да, према речима Псалмопојца, не један, него многи
ангео Господњи поставиће се оружан... око оних који Га се боје (Пс. 33; 7). При том ће они
пожелети да поробе Нови Јерусалим, вољени град из којег се, посредством апостола,
закон Божији раширио по читавој земљи (в. Лк. 24; 47). Овде ће, како је речено,
антихрист засести (καθεδεισθαι) у храму Божијем или јеврејском, раније божанском,
а затим разрушеном због дрског одбацивања Христа. Тај храм, према очекивању
Јевреја ‐ богобораца треба да обнови антихрист, или ће, можда, присвајајући за себе
оно што је туђе и, према речима апостола, тврдећи за себе да је Бог (2. Сол. 2; 4), у
ствари седети у васељенској цркви (τη καθολικη Εκκλησια), у истинском храму
Божијем. То, међутим, неће дуго трајати, јер ће њега, заједно са поменутим
народима, спалити видљиви огањ који ће сићи са небеса, као онај што је у Илијино
време спалио два педесетника (в. 1. Цар. 1; 10) или ће их славни долазак Христов
побити духом уста Његових, док ће њиховог војсковођу, ђавола, заједно са
антихристом и лажним пророком бацити у огњено језеро где ће се мучити у векове
векова. Ми пак који смо од Христа Спаситеља научили да се молимо да не паднемо у
искушење (в. Мт. 6; 13) познаћемо своју немоћ, непрестано Га и усрдно молећи да нас
избави од прореченог искушења, да не видимо ни долазак антихристов, ни кретање
предсказаних народа, ни смртоносну (θανατηφορον) опасност која би нас присилила
да одступимо од спасоносне вере. Сачувавши, колико је могуће неповређено
сведочанство савести и добрим делима показујући пламен љубави према Христу Који
нас је искупио Својом часном Крвљу, а утврђени изобилним милостима Божијим,
очекиваћемо да задобијемо вечна добра и да се њима наслађујемо. Нека их
задобијемо у Самом Спаситељу и Искупитељу нашем Христу и Њему нека је са Оцем
и Светим и живототворним Духом слава, моћ, част и поклоњење, сада и увек и у
векове векова. Амин.

XXII
64. поглавље
О Оном који седи на престолу, општем васкрсењу и Суду
20; 11 ‐ И видех велики бели престо, и Онога што седи на њему, од чијег лица побеже
земља и небо, и места им се не нађе.
Бели престо означава мировање Божије, које ће Он саздати у светима,
украшеним врлинама, седајући на њих као на престо (ενθρονιξομενος). ʺБежање
неба и земљеʺ означава њихову пролазност и обнављање на боље, јер се на њима неће
наћи места за промену. Ако је твар због нас постала пропадљива, онда ће се она,
према сведочењу апостола, ослободити од робовања пропадљивости на слободу славе деце
Божије (Рим. 8; 21), обновљена у сјајнијем облику, уместо да претрпи коначно
уништење, како су мислили блажени Антипатер и други светитељи. Блажени
Иринеј каже: ʺНеће пропасти нити бити уништена ни ипостас (основа) ни суштина
творевине (јер је истинит и снажан Онај Који ју је створио), него пролази обличје
(οχημα) овога света у којем је извршено преступање (παραβασις) заповести, јер је у
њему оветшао (επαλαιωθη) човек и због тога је, према Божијем предзнању
(προειδοτος), то обличје и било само привременоʺ. Велики Методије у Беседи о
васкрсењу каже о томе следеће: ʺНе може се прихватити мишљење неких да ће све
бити уништено до темеља и да неће више бити ни земље, ни неба, ни ваздуха. Иако
ће се читав свет распламсати од огња због свог очишћења и обновљења, ипак неће
доћи до његовог коначног истребљења и уништењаʺ, а затим наставља: ʺИ Павле
јасно сведочи када каже да жарким ишчекивањем творевина очекује да се јаве синови
Божији, јер се твар покори таштини не од своје воље, него због онога који је покори, са
надом да ће се и сама твар ослободити од робовања пропадљивости,... итд. (Рим. 8; 19 21).
И пре тога је свети Давид, појући Господу, рекао: Кад им пошаљеш Духа Твога опет се
изграђују, и тако обнављаш лице земље (Пс. 103; 30), док Исаија каже: Ево, Ја ћу створити
нова небеса и нову земљу, и пређашње се неће помињати нити ће у срце долазити, него ће
се радост и ликовање наћи у њему (Иса. 65; 1718) и 22). И то је праведно, јер ће
немерљивост радости и величина награде учинити да буду заборављени труд и
напори.ʺ Овај пророк на другом месту каже: Јер као што ће стајати преда Мном нова
небеса и нова земља које ћу начинити, тако ће стајати и семе ваше и име ваше (Иса. 66;
22). Тако ће се, заједно са нама, бивша твар постепено изменити у нешто боље, не
прелазећи, као ни ми, након смрти у небиће (непостојање, ανυπαρξια).
20; 12 ‐ И видех мртве, велике и мале, где стоје пред престолом (код св. Андреја: где
стоје пред Богом), и књиге се отворише, и друга се књига отвори, која је Књига живота; и
бише суђени мртви по делима својим као што је записано у књигама.

Мртвацима се називају или сви људи који су телесно умрли, или они који су
умртвљени прегрешењима. Великима и малима називају се, како смо већ рекли, или
према свом узрасту, или стога што неће сви бити подједнако кажњени, него у складу
са својим смртоносним делима. Може бити и то да су велики праведници, а мали
грешници, безвредни и непотребни душом због својих грехова. Отворене књиге су
дела и савест свакога од њих. Једна од њих је књига живота, у којој су записана имена
светих.
20; 13 ‐ И море даде мртве који су у њему, и смрт и пакао дадоше мртваце који
бијаху у њима, и бише суђени сваки по делима својим.
Свако тела, ма како да се разложи (αναλυεται) од тога ће истог бити
састављено (συνισταται) и враћено (αναδιδοται), било да је предато земљи или мору.
Смрт и ад нису живе животиње, као што су неки писали, него је смрт раздвајање
душе од тела, а ад место које је за нас невидљиво и непознато, које прима наше душе
које одлазе одавде. Душе које су извршавале мртва дела и саме су мртве, док су душе
праведних, по речима Мудраца, у руци Божијој, и патња их неће дотаћи (Прем. Сол. 3;
1).
20; 14 ‐ 15 ‐ И смрт u пакао бише бачени у језеро огњено. Ова смрт је друга смрт. И
ко се не нађе записан у Књизи живота бачен би у језеро огњено.
Смрт и пакао бише бачени у језеро огњено. То означава или оно што је написано:
Последњи непријатељ укинуће се ‐ смрт (1. Кор. 15; 26) или, можда, да ће на огањ бити
осуђени лукави демони, силе (виновници) тешке и зле греховне смрти, који за своје
прибежиште имају пакао и који туда упућују на осуду оне што су им се покорили.
Као што се градом називају они који у њему живе, тако се и овде паклом и смрћу
називају његови виновници. Све што је Бог створио ʺдобро је веомаʺ и зато ће тај
огањ прождерати и уништити све што није такво, будући да је написано да Бог није
створио смрт (Прем. Сол. 1; 13). Смрт и пропадљивост више неће постојати и уместо
њих цароваће бесмртност и непропадљивост. ‐ Не треба се чудити што ће сви, који
нису записани у Књигу живота, бити бачени у огњено језеро, јер као што за спасене
постоји много станова код Бога и Оца, исто тако постоји и много начина и места за
мучење која ће задобити они што нису записани (μη γεγραμμενοι) у Књигу живота,
односно: нека ће бити најсуровија, а друга ‐ умеренија.

65. поглавље
О новом небу, новој земљи и новом Јерусалиму
21; 1 ‐ И видех небо ново и земљу нову; јер прво небо и прва земља прођоше, и мора
нема више.
Овде такође није реч о уништењу (непостојању, небићу) твари, него о промени
на боље, према сведочанству апостола да ће се и сама твар ослободити од робовања
пропадљивости на слободу славе деце Божије. И божанствени Псалмопојац каже: Све ће
као хаљина оветшати, као хаљину савићеш их и измениће се (Пс. 101; 26). Обнављање
старог не значи поништење суштине, него само уклањање застарелог и набораног.
Чак се и за људе, који се промене на боље или горе каже: ʺИ он је, и није онʺ (досл.
ʺдруго од другог постадеʺ), тј. променио се. Приметимо такође да и Еванђелист,
сматрајући промену претходног стања за промену на боље, употребљава израз
ʺпрођошеʺ (грч. ʺπαρηλθενʺ), уместо ʺпроменише сеʺ (грч. ʺιηλλαγηʺ), док је за море
рекао да ʺмора нема вишеʺ. То је стога што море неће бити потребно када људи
више не буду по њему пловили нити превозили и допремали земаљске плодове у
удаљене области. Неће бити потребно ни у случају да означава буран и усталасан
живот, јер се код светих тада неће задржати ни најмањи страх или пометња. То
потврђује и свети Василије Велики у свом тумачењу Исаијиних речи: Говорим дубини
(бездану): пресахни, и исушићу све реке твоје (Ис. 44; 27).
21; 2 ‐ И видех свети град, Јерусалим нови, где силази са неба од Бога, припремљен као
невеста украшена мужу својему.
Виђење светог града Јерусалима указује на његову новину и означава измену од
светлости коју ће вишњи Јерусалим, спуштајући се ка људима, добити од
бестелесних сила небеских, јер је свима њима глава Христос, Бог наш. Тај град, чији је
темељ Христос, сачињавају свети о којима је написано да ће се камење у венцу
Подигнути у земљи његовој (Зах. 9; 16). Као обитавалиште Свете Тројице, он се назива
градом јер Она по обећању живи и корача (εμπεριπατει) у њему (в. 2. Кор. 6; 16). Тај
град се назива ʺневестомʺ јер се привезује за Господара и сједињује са Њим у
савршеном и нераскидивом савезу, а ʺукрашеномʺ јер разноликошћу врлина
поседује славу и лепоту (в. Пс. 44).
21; 3 ‐ 4 ‐ И чух глас громки са неба који говори: ево скиније Божије међу људима, и
Он ће становати са њима, и они ће бити народ Његов, и сам Бог биће с њима. И Бог ће
отрти сваку сузу из очију њихових...

Глас са неба поучава светога да је то истинска скинија (кивот). Њен изглед или,
тачније, праобраз био је показан Мојсеју, а сада се као њено обличје појављује Црква.
У тој нерукотвореној скинији неће бити ни плача ни суза, јер ће Дароватељ вечне
радости свима светима подарити непрестано и вечно весеље.
21; 4 ‐ и смрти неће бити више, ни жалости, ни јаука, ни бола неће бити више; јер
прво прође.
То је сагласно са Светим Писмом које каже да ће одатле жалост и уздисање
бежати (Иса. 35; 10). Речи да ʺпрво прођеʺ значе да ће и гордост безбожника и
злострадања (κακοπαθεια) светих имати одговарајући завршетак.

66. поглавље
О томе шта је рекао Онај Што седи на престолу
21; 5 ‐ 6 ‐ И рече Онај Што седи на престолу: Ево све чиним новим. И рече ми:
Напиши, јер су ове речи верне и истините. И рече ми: Сврши ce! Ја сам Алфа и Омет,
Почетак и Свршетак.
Те су речи истините јер их изговара сама Истина и познају се по делима, а не у
символима. ‐ Христос, први по Божанству и последњи по човечанству, који Својим
промислом обухвата све, од прве бесплотне твари до људи.
21; 6 ‐ Ја ћу жедноме на дар дати са извора воде живота.
Он обећава да ће жедном правде дати благодат живототворног Духа, за коју је
у Еванђељима обећао да ће је ниспослати онима што у Њега верују. Даће је
бесплатно или стога што страдања садашњег времена нису ништа према слави која ће
нам се открипш (Рим. 8; 18) или пак стога што се она, по човекољубљу Дароватеља, не
може добити за богатство (новац) него искључиво за добра дела.
21; 7 ‐ Који победи наследиће све ово, и бићу му Бог, и он ће Ми бити син.
Онај ко победи у бици са невидљивим демонима добиће та блага онда када
постане син Божији и када се буде наслађивао духовним задовољствима.
21; 8 ‐ А страшљивима и невернима и нечистима и убицама и блудницима и
врачарима и идолопоклоницима и свима лажама њима је удео у језеру које гopu огњем и
сумпором, што је друга смрт.
Желећи наше спасење, Бог доброчинствима и патњама управља и обраћа
сваког човека ка наслеђивању вечних добара, предочавајући нам светлост небеског
Јерусалима и таму и ужасе геене како бисмо, док је време, чинили добро или зато
што прижељкујемо вечну славу, или из страха од бесконачног срама. Зато је о
одбаченима, страшљивима и слабима у борби са ђаволом речено да ће бити осуђени
на другу смрт. ‐ Умилостививши добрим делима Дароватеља милости, Који не жели
смрт грешника него његово преобраћање, нека и ми задобијемо Његове дарове, не
заслуживши их речитим поукама, него делима и страдањима, јер је од Њега било
довољно само обећање добара и одвраћање од зла да би затим били или кажњени
или удостојени почасти они који су заслужили казну или почаст. Он је, поред свега
тога, благоизволео и да пострада за нас, како се не би могло рећи да је у циљу нашег
оздрављења и поправљања (ιατρεια και επανορθωσις) Он нешто занемарио. Зато

нећемо узалуд примати благодат Божију, него ћемо кроз преобраћање,
доброчинства и добра дела достићи обећана блага у Христу, Господу Богу нашем,
Којем нека је са Оцем и живототворним Духом слава и моћ сада и увек и у векове
векова. Амин.

XXIII
67. поглавље
О ангелу који показује град светих и мери његове зидине и врата
21; 9 ‐ И дође један од седам ангела, који имаху седам чаша напуњених са седам
последњих зала и рече ми творећи: Ходи да ти покажем Невесту, Жену Јагњетову.
Овим показује да ангео неће само кажњавати (досл. рањавати) и одсецати,
него да ће и исцељивати и изливати лекове којима се ублажава бол (τα ηπια
φαρμακα). И док је претходно указивао на кажњавање оних који су тога достојни,
сада светоме указује на блаженство Цркве. Невеста Христова је исправно названа
женом, јер ју је заклано Јагње, Христос, Својом крвљу венчао са Собом. Као што је
Адаму, док је спавао, била створена жена од његовог ребра, тако се и Црква,
изливањем крви из ребра Христовог у време Његове добровољне смрти на крсту,
сјединила са Њим, Који је ради нас био рањен.
21; 10 ‐ 11 ‐ И одведе ме у Духу на гopy велику и високу, и показа ми Град, свети
Јерусалим, који силази са неба од Бога, и који има славу Божију...
Свети је био одведен у духу, и то указује на устремљеност његових мисли од
земног ка небеском. ʺГора великаʺ означава узвишени и надземаљски живот светих.
21; 11 ‐ ... и светлост њеγοва бејаше слична драγοм камену, као камену јаспису који
зрачи као кристал.
Светлост Цркве јесте Христос, Који се назива јасписом јер је чист, стално расте,
цвета и дарује живот. Он се уопште изображава у различитим видовима, као што су
разнолика и Његова доброчинства према нама и не могу се исказати (описати,
διαγραωηναι) једном речју.
21; 12 ‐ И имаше зид велики и висок, и имаше дванаест врата, и на вратима
дванаест ангела; и имена натписана, а то су имена дванаест племена синова Израиљевих.
Зидом црквеним (τειχος της Εκκλησιας) великим и високим, који чува житеље
светог града назива се Христос; Његових дванаест врата су свети апостоли кроз које
имамо приступ и улазак Оцу, у чему нам помаже дванаест ангела, који имају власт
над осталима и блискији су Богу по својој присности (αγχιστεια) с Њим и светости.
Ако за сваким верујућим следи ангео ‐ чувар, онда још више морамо бити уверени да
утемељитељима Цркве и сејачима еванђелског у еванђелској проповеди садејствују
управо први међу ангелима. На апостолским улазима написана су имена

израиљских племена, духовног Израиља, слично као што су на напрснику древног
архијереја била написана имена телесног Израиља. То исписивање имена означава
апостолску бригу о вернима, као што је и апостол рекао да се брине о свим црквама
и да његово срце постаде широко и обухвата све које је родио еванђељем (2. Кор. 6; 12 и 1.
Кор. 4; 15).
21; 13 ‐ Од истока троја врата, и од севера троја врата, и од југа троја врата, и од
запада троја врата.
Врата се налазе на све четири стране и то по троја на свакој од њих; то означава
поклоњење Пресветој Тројици на сва четири краја света које су они задобили кроз
живототворни Крст. Крстолико постављање врата, по узору на дванаест волова који
су носили море Соломоново начињено од бакра (в. 2. Дн. 4; 1 ‐ 4) означава три пута
по четворицу апостола, проповедника Пресвете Тројице, и ширење четири
Еванђеља на четири стране света. Тиме се обликује духовно море светог крштења,
које је устројио духовни Соломон и које очишћује (αποκαθαιρουσα) грехе света.
21; 14 ‐ И зид Града имаше дванаест темеља, и на њима дванаест имена Дванаест
апостола Јагњетових.
Темељи зида су блажени апостоли, на којима је утемељена Црква Христова; на
њима су, ради поуке онима који читају, написана имена апостола.
21; 15 ‐ А онај што говораше са мном имаше метар, трску златну, да измери Град и
врата његова, и зид његов.
Златна трска означава честитост (част, το τιμιον) ангела који мери и којег свети
созерцава у обличју човека, као и честитост града који се мери, а чији је зид Христос.
Ради чистоте и премудрости натприродних бића, њега не мери човек него ангео,
који познаје величину и лепоту светог града. Мислимо да зид овде означава
божанствени заклон и ограду који ће чувати свете.
21; 16 ‐ И Град лежи четвороугаоно, и дужина је његова колика и ширина. И измери
Град трском, на дванаест хиљада стадија; дужина и ширина и висина једнака је.
Устројство града у виду четвороугаоника означава његову стабилност и
постојаност (чврстину, εδραιον και παγιον), јер се једнакост у дужини, ширини и
висини назива ʺкоцкаʺ (грч. ʺκυβος,ʺ) и означава, како је речено, стабилност. Дванаест
хиљада стадија којима се мери Град можда означава његову величину јер ће, према
Давидовим речима, оних који буду тамо живели, бити више него песка (Пс. 139; 18), а
можда се пребројавају и према броју дванаест апостола, кроз које се тај град и

насељава. Тражена величина добија се и дељењем тог броја са тајанственим бројем
седам, јер ако се дванаест хиљада стадија подели на седам добија се хиљаду седамсто
четрнаест мера које се називају миљама. Хиљада означава савршенство бескрајног
живота, седамсто ‐ савршенство починка, а четрнаест двоструко празновање душе и
тела, јер четрнаестица два пута садржи у себи број седам.
21; 17 ‐ И измери зид његов на сто четрдесет и четири лакта, по мери човечијој, која
је и ангелова.
Висина зида је сто четрдесет четири лакта; тај број добијамо када се број
дванаест, који означава апостолско учење, помножи дванаест пута.
21; 18 ‐ И беше грађа зида његова јаспис, а Град злато чисто, слично стаклу чистом.
Изградња зида од јасписа означава, како смо о томе често говорили, вечно
цветајући и неувели живот светих. Град је ʺчисто златоʺ услед светлости и честитости
његових житеља.
21; 19 — 20 — темељи зида града бејаху украшени сваким драгим камењем: први
темељ јаспис, други сапфир, трећи халкидон, четврти смарагд; пети сардоникс, шести
сард, седми хрисолит, осми вирил, девети топаз, десети хрисопрас, једанаести јакинт,
дванаести аметист.
Дванаест темеља је од дванаест драгих каменова; осам од тих каменова древни
првосвештеници носили су на напрснику [део одежде старозаветних свештеника,
сличан сакосу, јевр. се назива ефод, прим. прев.], док су четири нова, како би се
указало на сагласност Старог и Новог Завета и на преимућство оних који су
заблистали у Новом Завету. И то је сасвим исправно, јер су апостоли, означени
драгим камењем, украшени свим врлинама.
Први темељ је од јасписа, камена зеленкасте боје сличног смарагду и означава
врховног апостола Петра, који је смрт Христову носио у телу и показао стално
цветајућу и неувелу љубав према Њему и својом топлом вером упутио нас на
плодоносно [досл. зелено] место (εις τοπον χλοης).
Други темељ је од сапфира ‐ сапфир (од којега се, кажу, добија и азур) сличан
небеском телу, означава, према мом мишљењу, блаженог Павла, који се узнео чак до
трећег неба (2. Кор. 12; 2) и оне који су га послушали привео тамо где и сам има
обитавалиште (в. Филипљ. 3; 20).
Трећи темељ је од халкидона ‐ тај камен се није налазио на напрснику
јеврејског првосвештеника него антрацит који се овде не помиње. Зато мислимо да су
свети антрацит називали тим именом, тј. угљем и он означава светог апостола
Андреја, зажеженог Духом.

Четврти темељ је од смарагда ‐ камена зелене боје који се одржава јелејем и од
њега добија сјај и лепоту; он означава проповед еванђелисте Јована, који божанским
јелејем ублажује жалост и чамотињу када се услед грехова појаве у нама и који нам је
својим богословљем подарио неослабљену веру.
Пети темељ је од сардоникса ‐ камена који има боју блиставог људског нокта и
означава Јакова, који је пре осталих погубљен Христа ради, на шта и указује нокат,
чије резање не изазива бол.
Шести темељ је од сарда ‐ камена бљештаво‐наранџасте боје који има
исцељујуће дејство код отеклина и рана нанетих гвожђем. Према мом мишљењу, он
означава лепоту врлина блаженог Филипа, просветљених огњем Духа Божијег, које
исцељују душевне ране задобијене демонским позлеђивањем.
Седми темељ је од хрисолита ‐ хрисолит је блистав као злато и можда
означава Вартоломеја, који је блистао драгоценим врлинама и божанском
проповеђу.
Осми темељ је од вирила ‐ то је камен који има боју мора и ваздуха и мислим
да означава Тому, који је подузео далеко путовање да би спасавао Индијце.
Девети темељ је од топаза. По својој црној боји топаз је сличан антрациту. Из
њега, како кажу, истиче сок који исцељује очне болести. Он означава душу блаженог
Матеја, обузету ревношћу и украшену крвљу проливеном за Христа. Он својим
Еванђељем исцељује ослепеле срцем и новорођенчад у вери напаја млеком.
Десети темељ је од хрисопраса ‐ камена који својом блиставошћу превазилази
и само злато. Он означава блаженог Тадеја, који је едеском цару Авгару благовестио
о Царству Божијем и њега означава злато док мртвило у цару означава прах.
Једанаести темељ је од јакинта ‐ јакинт је камен азурне или боје неба и означава
Симона као ревнитеља дарова Христових, који је поседовао небеску мудрост.
Дванаести темељ је од аметиста ‐ камена пурпурне боје и означава Матију, који
се приликом спуштања пламених језика удостојио божанског огња; због своје
пламене склоности да угоди Христу Који га је изабрао, заменио је отпадника.
Ово смо преузели из беседе блаженог Епифанија о драгом камењу
примењеном на родоначелнике израиљских племена и овде је понављамо, ради
вежбања читатеља, али само као претпоставке и наслућивања о истини, познатој
једино Оном Који ово открива. У сваком је случају, међутим, истинито да су темељи
и драго камење апостоли. Сваки од њих је поседовао понеку особину камена који му
је приписан а сви заједно ‐ оно што је најизврсније и најбоље у сваком од драгих
каменова. Стога изнета размишљања не треба сматрати самовољним
измишљотинама, јер указујући на поједине особине врлина сваког апостола, ми не
поричемо њихово јединство и општост и желимо само да откријемо њихову
истоветност (таитбтлта), која их сједињује слично карикама у ланцу.
21; 21 ‐ И дванаест врата дванаест бисера; свака врата бејаху од једног бисера.

Дванаест врата очигледно означава дванаест ученика Христових, који су нам
открили врата и пут у живот. Они су такође и дванаест бисера, који су свој сјај и
просветљење добили од јединственог, скупоценог бисера ‐ Христа.
21; 21 ‐ И трг Града бејаше злато чисто као провидно стакло.
Лепоте вишњег града не могу се описати једним поређењем. Зато се каже да је
градски трг по својој скупоцености сличан злату а по својој чистоти ‐ кристалу; ми не
можемо представити обе ове особине једном речју. Савршено познавање вишњег
града превазилази и слух, и вид, и мисао.
21; 22 ‐ А храма не видех у њему, јер храм је његов Господ Бог Сведржитељ и Јагње.
А храма не видех у њему. То значи да овом граду храм није ни потребан, јер је
његов заклон и заштита Бог, у Којем живимо, крећемо се и јесмо (εν ω ξωμεν και
κινουμεθα και εσμεν), јер је Он и храм и обитељ светих, као Онај Који се у њих
усељава и живи у њима (2. Кор. 6; 16). Јагње означава Јагње Божије, нас ради заклано, са
којим је суштаствено (ουσιωδως) сједињен и живототворни Дух, у даљем тексту
представљен у обличју реке.
21; 23 ‐ И Град не потребује сунца ни месеца да му светле, јер т слава Божија
осветли и светлост је његова Јагње.
Град не потребује сунца, јер нема потребе за вештаственим сунцем тамо где
светли духовно Сунце Правде; Оно је његова слава и видело (Иса. 60; 19) у чијој ће
светлости ходити спасени народи.
21; 24 ‐ 25 ‐ И народи ће ходити у светлости његовој, и цареви земаљски донеће славу
и част своју у њега; и врата његова неће се затварати дању, јер ноћи онде неће бити.
Видимо дакле да ће ʺнароди ходити у светлости његовојʺ и да ћe они, који су
овенчани победом над страстима, у њега унети част и славу добрих дела. Речи ʺврата
његова неће се затваратиʺ указују или на сигурност и безопасност за житеље или на
то да ће за најпотпуније науковање (μαθησις) свих његових житеља тамо бити
отворена божанствена врата апостолског учења. Тамо ће постојати дан, а не ноћ, јер
ће ноћ наследити грешници.
21; 26 ‐ 27 ‐ И донеће славу u част народа у њега. И неће ући у њега ништа нечисто,
ни који чини гадости и лаж, него само записани у Јагњетовој Књизи живота.
ʺСлава и част народаʺ означавају да ће у њему плодове доносити само они

народи који су угодили (ευαρεστησαντες) Христу; ништа нечисто или оскрнављено
неће ући у овај град, јер какву заједницу има светлост са тамом? ( 2 . Кор. 6; 14).

68. поглавље
О чистој реци која извире од престола
22;1 – И показа ми реку воде живота, бистру као кристал, која извире од престола
Божијег и Јагњетовог.
У садашњем животу, реком која извире из Цркве алегоријски се назива
крштење за поновно рођење јер они, који су у њему окупани, дејством Светог Духа
постају чистији од снега и кристал. Река, пуна воде Божије која протиче вишњи
Јерусалимом јесте животворни Дух који од Бога и Оца исходи (εκπορευομενον)
испуњавајући кроз Јагње, кроз ангела и најузвишеније силе, назване престолима
Божијим, тргове светог града, тј. његове житеље којих, према речима Псалмопојца,
има више него песка (Пс. 138; 18).
22;2 – Насред трга његова и са обе стране реке Дрво живота, које рађа дванаест
родова, дајући сваког месеца свој род...
Река, каже он, напаја свете насађене крај ње, алегоријски назване дрветом
живота због причасности и подражавања (κατα μετοχη και μιμησις) Дрвету живота ‐
Христу. Они дају дванаест плодова, тј. непрестано рађају плодове, јер тамо неће бити
греховне зиме која би приморавала дрво живота да губи своје лишће као што то сада
видимо, него ће наступити век када ће свети непрестано давати плодове.
Овде се каже да оно свој род даје током дванаест месеци, што је прилагођено
нашем годишњем циклусу, али и због апостолске проповеди. Овај стих се може и
другачије протумачити: под реком се, како је речено, могу подразумевати дарови
Светог Духа, ниспослани, кроз престо Оца и Сина, тј. кроз херувиме, на којима Бог
седи као на престолу, на трг овог града, тј. на његову многобројну заједницу, јер се ти
дарови изливају од виших ка нижим у поретку чинова небеске јерархије. Дрво
живота означава Христа Који се (у)познаје кроз Духа Светога, јер је у Њему Дух,
Њему се клањамо у Духу и Он је Дароватељ Духа. Кроз Њега нам и дванаест
апостолских плодова дарују вечне, неоскудне плодове богопознања. Може бити да се
овде указује и на годину милости Господње и дан награде, о којем је говорио пророк
(Иса. 61; 2).
22; 2 ‐ ... и лишће од Дрвета беше за лечење народа.
Лишће Дрвета живота подразумева најузвишеније разумевање одлука
Божијих, док је његов плод ‐ најсавршеније знање које ће се открити у будућем веку.
За народе, који по творењу врлина буду били нижи у односу на друге, то лишће ће
служити за очишћење њиховог незнања и за исцелење, јер је друга слава сунца, а друга

слава месеца, и друга слава звезда (1. Кор. 15; 41), и јер су у кући Оца станови многи (Јн. 14;
2), како би се сваки удостојио већег или мањег озарења ( λ α μ π ρ ο τ η ς ) , сагласно
својим делима. То се може и другачије разумети. Под дрветом живота, које доноси
дванаест плодова, могу се подразумевати и апостоли као заједничари истинског
Дрвета живота, које нас је ваплоћењем учинило причасницима Свог божанства.
Његови плодови су они који плодове доносе по сто пута, а лишће они који их доносе
по шездесет пута. Они, пак, предајући најнижима лучу озарења божанском
светлошћу, примљену од оних који стоструко доносе плод, доносе исцелење и
оздрављење народима који дају плод по тридесет пута, јер ће и међу спасенима
постојати разлика, као и између лишћа и плодова: неки ће се прославити више,
неки мање. Уопште, у Писму се једно дрво често помиње уместо мноштва дрвећа,
исто као и што постоји много случајева када се множина користи уместо једнине.
22; 3 ‐ И више неће бити никаквога проклетства;
Проклетство, анатема или одлучење може се двојако схватити: или као оно
што је недоступно за многе и препуштено искључиво Богу или пак као оно што не
дотиче творевину и свете силе и изречено је и упућено ђаволу ради његовог коначног
отуђења (одвајања, αλλοτριωσις) од добра. Ми сматрамо да је реч ʺанатемаʺ
(проклетство) овде употребљена у појачаном значењу, јер се њоме овде одлучује оно
што је потчињено ђаволу и заједно са њим осуђено на пропаст. Таквог проклетства у
овом граду неће бити.
22; 3 ‐ 4 ‐ и престо Божији и Јагњетов биће у њему, и слуге Његове служиће Му. И
гледаће лице Његово, и Име Његово биће на челима њиховим.
Они, који су постали престоли Божији након што је Господар отпочинуо на
њима, живеће у том граду и гледаће Га лицем у лице, не кроз загонетке него, према
сведочењу великог Дионисија, онако као што су Га гледали апостоли на гори Тавору.
Уместо златне плочице древних првосвештеника (Изл. 28; 36), они ће имати име
Божије урезано не само на својим челима, него и на својим срцима, тј. одважну,
безусловну и непоколебиву љубав према Њему, јер урезивање на чело означава
украшавање (καλλωπισμον) одважношћу.
22; 5 ‐ И ноћи више неће бити, и неће требати светиљке, ни светлости сунчане, јер
ће их обасјавати Господ Бог, и цароваће у векове векова.
Праведници ће, према речи Христовој, засјати као сунце (Мт. 13; 43) и њима,
чије ће просветљење и цар бити Господ славе, Који ће их, када се зацаре са Њим,
вечно руководити, неће бити потребна светлост светиљки или сунца.

69. поглавље
O томе да је Христос Бог пророка и Владика ангела
22; 6 ‐ И рече ми: Ове су речи верне и истините.
Верне су и истините стога што их изговара сама Истина. Указујући ба све
виђено и протумачено као да је дато кроз ангела, сада већ говори у своје име.
22; 6 – И Господ Бог светих пророка посла ангела својега да покаже слугама својим
шта ће бити ускоро.
Ако је Бог пророка Христос, Који је послао Свог ангела да би слугама Својим
показао будућност кроз блаженог Јована који је созерцавао ово виђење (οπτασια),
онда је очигледно да се претходне, односно уводне, речи апостола, где се каже да је
Откривење дато Сину у виду домостројитељског снисхођења, односе на Његову
људску природу. Зар је могуће да Бог пророка, Који у својству служашчих духова
шаље ангеле да би Својим слугама открио будућност, не зна ни дан ни час свршетка
и тек их сада сазнаје од Оца, Он, Који као Бог поседује ризнице тајне премудрости и
знања? Еванђелиста наставља да говори у Његово име:
22; 7 ‐ И ево долазим ускоро; Блажен је који држи речи пророштва књиге ове.
И други пророци имају обичај да сами износе Божије заповести. Речи
ʺдолазим ускороʺ указују или на краткотрајност садашњег времена у поређењу са
будућим или можда на неочекиваност и брзину смрти сваког човека, јер одлазак са
овог света представља пресељење за сваког човека. И како је непознато ʺу који ће час
доћи лоповʺ, заповеђено нам је да бедра наша буду опасана и светиљке запаљене (Лк. 12;
35) животом по Богу и обасјавајући ближње. Зато ћемо се скрушеног срца
непрестано молити Богу да нас избави од прогонитеља, а када нас покоре, нека
ангели који примају наше душе, њих не затекну неспремне, да је непријатељ не
ишчупа... а нема ко да је избави (Пс. 7; 2), како душа сваког човека, спутана оковима
овоземаљских дела, не подносећи раздвајање од њих и узалудно им се враћајући,
када буде присиљена ангелима да их по Божијој заповести напусти, не би
оплакивала бескорисно занемаривање протеклог времена. Певајући непрестано
песму Давидову Припремих се и не смутих се да чувам заповести Твоје (Пс. 118; 60),
зачујмо као награду за њу испуњење речи Божије: Слуго добри и верни, у маломе си био
веран, над многим ћу те поставити; уђи у радост Господара својегa (Мт. 25; 21). Са Њим
доликује слава, част и моћ Оцу са Светим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин.

XXIV
70. поглавље
О веродостојности онога што је показао ангео
22; 8 ‐ 9 ‐ И ја, Јован, чух u видех ово. И када чух u видех, клањајући се падох пред ноге
ангела који ми ово показа. И рече ми: Пази, немој! И ја сам слут као u ти и као браћа твоја
пророци и они који држе реч књиге ове. Богу се поклони.
И ово је особина апостолске душе, јер као што је учинио у Еванђељу рекавши:
онај који је видео посведочио је и истинито је сведочанство његово (Јн. 19; 5), тако и овде,
изложивши виђено, уверава да је он сам видео и слушао оно што је предсказано.
Објаснио је и благослов ангела, који му је разоткрио виђење, али није прихватио
његово поклоњење и разборито (ευγνωμονως) га упутио да се поклони заједничком
Господару.

71. поглавље
О заповести да се откривење не запечати него да се проповеда
22; 10 ‐ И рече ми: Не запечати речи пророштва књиге ове, јер је време близу.
До овог времена он је преносио речи ангела, а сада говори у име Владике
Христа: Не запечати речи пророштва. Та књига је достојна да је верујући читају, јер
управља читаоце ка истинском животу (την οντως ξωην) указујући на казне
припремљене за грешнике и на починак обећан светима
22; 11 ‐ 12 ‐ Ко чини неправду нека још чини неправду, и нечисти нека се још прља; а
ко је праведан нека још чини правду, и ко је свет нека се још освећује. Ево долазим ускоро, и
плата Моја са Мном, да дам свакоме по делима његовим.
Нека нико не помисли да Он тим речима подстиче неправду, нечистоту и
вређање. Нипошто. Међутим, указујући на слободу воље и чувајући њено
неприсиљавање (αναγκαστος), Он као да каже: ʺНека свако поступа како жели, Ја га
на то не приморавамʺ. Указујући пак на то да за сваким делом следи одговарајући
завршетак, говори: ʺДолазим... да дам свакоме по делима његовимʺ.
22; 13 ‐ Ја сам Алфа и Омега, Први и Последњи, Почетак и Свршетак..
Алфа и Омега значе да, као што по почетку не постоји нико Старији од Њега,
тако ни Његова власт и божанско Царство неће имати краја. Већ је више пута
говорено да је Христос први по божанству, а најуниженији по свом човечанству.
22;14 – Блажени су они који творе заповести Његове, да имају право на Дрво Живота
и да уђу на капије у Град.
Уистину су блажени они који очувају заповести Божије, јер ће у бесконачном
животу имати власт да отпочину на Дрвету живота ‐Христу, Богу нашем и да се
наслађују сазерцавајући Њега. У томе их бише не може спречити никаква лукава
сила. На врата апостолска, тј. кроз њихово учење, они ће ући у вишњи град кроз
врата истинита (в. Јн. 10;9), не улазећи тамо као унајмљени пастири, него дочекани
од самог Вратара Живота.
22;15 – Напољу су пси и врачари и блудници и крвници и идолопоклоници и сваки
који боли и чини лаж.

Псима се овде не називају само бестидници и неверници, него сви злобници
уопште. Апостол оплакује све који се, након крштења, „враћају као пас на своју
бљувотину“. Због тога ће бити удаљени од вишњег града, заједно са убицама,
прељубницима и идолопоклоницима.

72. поглавље
О томе да Црква и Дух који у њој обитава очекују долазак
Христов и о проклетству коме ће бити изложени они који буду
немарни према овој књизи
22; 16 ‐ Ја, Исус, послах ангела Својега да вам посведочи ово у црквама...
Овде се сведочи о достојанству Владике Који шаље ангела. Реч
ʺпосведочитиʺ употребљена је уместо речи ʺзасведочитиʺ.
22; 16 ‐ Ја сам изданак и род Давидов...
Христос је, као Бог, изданак Давидов, а његов род као Онај Који је по
телу од њега потекао.
22; 16 ‐ ... сјајна звезда даница.
ʺСјајна звезда даницаʺ. ‐ Христос Који нам је заблистао у јутро
Тродневног Васкрсења и Који ће се открити светима у јутро свеопштег
васкрсења, установиће након ноћи садашњег живота незалазни дан.
22; 17 ‐ И Дух u Невеста говоре: Дођи! И који чује нека каже: дођи!
Невеста, тј. Црква и Дух Који у њој обитава вапе у нашим срцима:
Авва, Оче! и призивају долазак Јединородног Сина Божијег. Тако се и сваки
верујући, слушајући поуку, моли Богу Оцу: ʺДа дође Царство Твоје!ʺ
22; 17 ‐ И ко је жедан нека дође u ко хоће нека узме воду живота на дар.
Да би се постојано владало оним што се стекло, потребна је жеђ за
пићем живота, а нарочито стога што се ни дар не даје онима који су

недостојни његове величине и тек се унеколико труде, него онима који
приносе благи разум, распламсан више од сребра и злата, а уз то и
телесни труд.
22; 18 ‐ 19 ‐ Ја сведочим свакоме који слуша речи пророштва књиге ове;
ако ко дометне овоме, Бог ће на њега наметнути муке написане у књизи овој; и
ако ко одузме од речи књиге пророштва овога, Бо г ће одузети његов део од
Дрвета живота и oд Града светога, што је написано у књизи овој.
Страшна је клетва изречена онима који изобличују божанствено
Писмо. Њихова дрска неразумност, рђава нарав и самољубље лишиће их
добара будућег века. Он нас опомиње да не бисмо и ми то претрпели, да
не бисмо ништа додавали и одузимали, него да речи Писма поштујемо
као веродостојније и славније од античких дела и дијалектичких
силогизама, јер се и у њима, ако се открије нешто у нескладу са истином,
обично прибегава сведочењу писаца тих дела. Колико је пак велика
разлика у ономе шта је знаменито за нас а шта за њих, тешко је чак и
замислити. Мислим да је та разлика већа од оне која постоји између
светлости и таме.
22; 20 ‐ 21 ‐ Говори Онај који сведочи ово: Да, доћи ћу скоро. Амин, да
дођи, Господе Исусе. Благодат Господа вашега Исуса Христа са свима светима.
Амин.
Апостол каже: И ја, који сведочим о свему, вапим: ʺКа Теби, Животу
нашем, идем, и Ти Сам приђи, Господе!ʺ Можда је и сам Христос рекао:
ʺПосведочи овоʺ, тј. ʺЈа, који сведочим, долазим ускороʺ. Речи које следе:
ʺДођи, Господе Исусеʺ, изговорио је апостол, јер свети жељно ишчекују
долазак Христов, који ће им донети најразличитије награде. Зато је и ова
књига, која читаоце приводи блаженом крају и починку, света и
богонадахнута. Сада ћемо укратко изложити њен циљ.

Из онога што је речено о седам цркава учимо се трпљењу у
искушењима, љубави према творењу добра и другим видовима врлине.
Отуда следи да све на земљи треба претпоставити созерцању божанске
славе на небесима ‐ не, наравно, саме суштине Божије, него Његовог
откривања које се осећа или у разноликости драгог камења, или у
разнобојности дуге или у неким другим пројавама Божијег домостроја.
Дознајемо такође и за свете бестелесне силе које окружују Бога, али и за
оне који су Му угодили будући у телу, а исто тако и за громове и муње
које претходе Божијем доласку. Дознајемо да је непојмљива и
необјашњива Књига одлука Божијих запечаћена са седам печата Духа, а
којом је кроз Јагње Божије разоткривено све што се догађа од Његовог
доласка до свршетка света. Дознајемо за храброст и одважност мученика,
за сурово кажњавање неверника, за плодоносност еванђелског семена, за
отпадништво маловерних и слабих, за жељу светих за што скорији
долазак Христов, за недаће у време антихриста и за његове прогоне
хришћана. Осим тога, из те књиге можемо дознати и колико су свети
драгоцени Богу, јер се кажњавања безбожних одлажу док их не открију
ангели који кажњавају по печатима. Из те књиге дознајемо и за седам зала
која ће у последња времена бити послата онима који живе на земљи да
бисмо, услед њихове силине, обратили пажњу на покајање и молитву Богу
како их не бисмо искусили. Показује се и човекољубље ангела, који држе
Еванђеље и проповедају га онима на земљи; показује се постојаност и
храброст душа светих, који ће се појавити пред свршетак да би
разобличили лажног христа, а такође и разрушење Јерусалима,
разрушење и пропаст незнабожачких градова и захвалност небеских сила
због тога. Дознајемо и за прогоне Цркве, за пад ђавола и долазак
антихриста, и за обмане (прелест) лажног пророка, и за мноштво
спасених, и за пад Вавилона, и за жетву васељенске њиве, и за одсецање
горких гроздова, и за најчистији починак светих сличан кристалном мору.
и за изливање седам чаша гнева Божијег на земљу, море, реке и друге
стихије ‐ изливање које ће због људске искварености донети казну и
помрачити престо звери, а помоћницима и слугама ђавола открити пут и

прелазак преко Еуфрата, разобличујући њихову немоћ и изазивајући
свеопште и коначно колебање света због промене садашњег, када ће бити
поражен град, сличан блудници, прељубнички и зверолик, који у себи
има ђавола и почива на њему. Видимо затим да надземаљске силе
прослављају Бога; Црква или вишњи Јерусалим се сједињују са Христом у
најтешњем савезу, гази се каца гнева, а након разарања свега земаљског и
предавања антихриста и његових слугу паклу, ангелске силе и свети
постају причасници духовне вечере. Отуда се може дознати: о свезивању
(δεσμον) ђавола, о његовом привременом ослобађању и осуди на мучење,
о блаженству светих мученика који су се пре доласка антихристовог
зацарили са Христом, након чега ће ђаво, накратко ослобођен и
подстакавши на битку Гога и Магога, бити кажњен заједно са њима, када
ће се отворити књиге живота и када ће једни претрпети другу смрт, а
други се удостојити вишњег Јерусалима и заручити се са Христом. Колико
је то нама могуће, из те исте божанствене књиге дознајемо и о размерама
вишњег града са зидовима, вратима и темељима, о божанској реци Духа
која кроз њега протиче и о томе да никакве речи не могу изобразити
лепоту оних који тамо пребивају или њихову бесконачну славу.
Обраћајући нас и подстичући на ту славу, божанствени Богослов
заповедајући каже: ʺДођиʺ, тј. нека дође Онај Који жели да подари оно
што је приуготовљено светима. Подари нам, Боже, да и ми то задобијемо
дуготрпељивошћу, кроткошћу, смиреноумљем и чистотом срца, која рађа
чисту и непомућену молитву и узводи ум ка Тајновидцу Богу. Непријатељ
‐ обмањивач настоји да у време искрене молитве продре у наше срце и
посеје зло семе које ће нас раздвојити од заједнице са Богом, не
дозвољавајући да се распламса огањ божанских поука који спаљује његове
наговоре и искушења, јер је Бог наш огањ који сажиже (Јевр. 12; 29); чак и у
време греховног захлађења, Он чини да душа која чисто и непомућено
беседи са Њим постане топла и прими распламсали огањ, слично као што
и сунце, снажно обасјавајући стаклену посуду напуњену водом
посредством загревања и преламања, у њу уноси пламен. Нека се стога и
ми пред Сунцем Правде покажемо чисти као стаклени храм Светог Духа,

а не као непостојани, слаби и недостојни да примимо божанствене луче, а
Господ који хоће да се сви спасу и да дођу у познање истине (1. Тим. 2; 4)
свакога обасјава неоскудном благодаћу Своје светлости, али је свакоме
предаје по мери чистоте његових духовних очију. Нека нас Свемилостиви
Христос, Бог наш, Који је нас ради телесно пострадао, удостоји да је
задобијемо и Њему, заједно са Оцем и Светим живототворним Духом
доликује свако славословље, част и поклоњење, сада и увек и у векове
векова. Амин.

