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ШЕСТ БЕСЕДА 
О СУДБИНИ И ПРОМИСЛУ 

БЕСЕДА ПРВА 
О СУДБИНИ И ПРОМИСЛУ 

1. Наш живот обилује бригама и наше живљење испуњено је немиром. 
И поред тога, љубљени, не застрашује нас ово, него то што се ми, иако 
смо у стању да тај немир и бриге учинимо слабијим или да их безболно 
поднесемо, не старамо ни о једном ни о другом, него све време проводимо 
У очајању: један тугује због сиромаштва, други због болести, неко због 
мноштва обавеза и руковођења породицом, неко због одгајања деце, а 
неко због тога што нема децу. Обрати пажњу на прекомерност безумља: 
ми не тугујемо због истих ствари, него због противних. Када би узрок на-
шег туговања била сама природа ствари [околности], не би требало да се 
подједнако жалостимо поводом ствари које су једна другој противне. Ако 
је сиромаштво зло и ако је неподношљиво, онда никада не би требало да 
јеца онај ко живи у богатству. Ако је бездетност зло, онда би човек који 
ужива у мноштву деце морао да буде срећан. И опет, ако су управљање 
општим државним пословима, наслађивање почастима и велики број 
потчињених достојни зависти, онда би требало да избегавамо миран и 
безметежан живот и да прихватимо да нас сви људи мрзе. 

Сада пак, кад видиш да подједнако пате богати и сиромашни, а онај 
који је богат често и више него сиромах, да пате и онај што ужива у 
старешинству и потчињени, и отац многе деце и онај који нема ниједно, 
кривцем за ову пометњу нећемо сматрати околности, него оне што нису 
у стању да их искористе како би требало и да се избаве од сваке поти-
штености. Неочекивани догађаји [промене] нису узрок те пометње и 
неспокојства, него смо то ми и наш ум. Ако је он добро устројен, свагда 
ћемо почивати на мирном мору и у пристаништу, макар се са свих страна 
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подизале небројене буре. Исто тако, ако он није у добром стању, чак и у 
случају да све наше ствари покрећу повољни ветрови, неће нам бити ни-
шта боље него бродоломницима. То се може уочити и на телима. Онај што 
је ојачао своје тело не само да неће претрпети никакво зло ако буде морао 
да се бори са честим променама времена, него ће, услед извежбаности и 
навикнутости на рђаве временске прилике, постати још снажнији. Ако 
пак има слабо и крхко тело, онда, чак и кад би се наслађивао најповољни-
јом климом, ништа неће добити од тих прекрасних околности, јер његова 
сопствена слабост поништава добар утицај времена. Исто то видимо и 
кад је у питању храна: ако је наш желудац снажан и здрав, онда он све 
што узима претвара у чист сок, макар то било и нешто чврсто и тешко 
сварљиво, јер природна снага надвладава рђава својства хране. Када пак 
желудац изгуби своју снагу и занемоћа, онда и ону храну, која се превас-
ходно одликује добрим соковима, претвара у њен најгори облик и чини је 
бескорисном, будући да његова слабост поништава добра својства хране. 

Тако и ми, љубљени, нећемо кривити Бога сваки пут када приметимо 
пометњу у околностима, јер то не значи да смо пронашли лек за рану, 
него да смо једној рани придодали и другу. Нећемо управљање светом 
приписивати демонима, нећемо сматрати да о садашњим стварима нико 
не промишља, нећемо Промислу Божијем супротстављати тиранију неког 
усуда и судбине. Све је то испуњено богохуљењем: уистину, пометња и 
немир не зависе од тока догађаја, него од начина расуђивања: чак и ако 
би се наслађивало бескрајно повољним околностима, оно од тога неће 
добити никакву корист све док не исправи пометњу и немир који постоје 
у њему самом. Тако је и са оком: када је болесно, оно и у подне види само 
таму и једно уместо другога, немајући никакве користи од сунчевих зра-
ка. Међутим, када је око здраво и оштро, оно је у стању да чак и током 
ноћи поуздано руководи тело. Тако је и са оком нашег ума: све док год 
је снажно [здраво, оштро] оно добро види чак и оно за шта се чини да 
је у нереду; када је пак повређено, оно ће, чак и да га на небо узведеш, у 
ономе што се тамо налази пронаћи несклад и пометњу. 

2. Да је уистину тако, навешћу ти многе примере древних и нама са-
времених људи. Колико је оних што лако подносе сиромаштво и не пре-
стају да благодаре Богу на њему? Колико је оних што живе у богатству 
и раскоши, а опет не благодаре Господару него хуле на Њега? Колико 
је оних пгго нису претрпели ништа страшно, а ипак осуђују свеопшти 
промисао? Колико је оних што су све време свог живота провели у там-
ници, подносећи тамошње недаће племенитије од оних што су живели 
безбедно и сигурно? Видиш ли да су душевно стање и наша сопствена 
расуђивања узрок и овом и оном, а не сама природа околности? Ако 
бисмо се старали о свом уму, не би било нити пометње, нити немира, 
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нити било чега страшног, чак и ако би се околности нашег живота кре-
тале горе-доле силније од морских таласа*. Кажи ми на чему благодари 
Павле? Он припада онима што су водили најузвишенији живот, који су 
непрестано живели у врлинама, а доживели су и претрпели најтеже нево-
ље. Нико од свих људи који су живели под сунцем није био праведнији од 
њега, нити је неко, откако постоје људи, претрпео више недаћа него он. 
Иако је видео да многи живе порочно а радују се и наслађују овдашњим 
добрима, он је ипак благодарио Богу и исто саветовао и свима осталима 
(в. Ефес. 5; 20, Кол. 1; 3). 

На њега се угледајте. Када видиш да се порочан човек радује, да се 
преузноси, да побеђује своје непријатеље, да уклања оне што га вређају, 
да не трпи никакву штету, да му са свих страна притиче богатство, да 
га сви поштују и да му ласкају, док се ти налазиш у сасвим супротном 
положају, јер те вређају, клеветају и смишљају ти зло, немој да мислиш 
да се налазиш међу одбаченима, него, гледајући на Павла који је имао 
исти удео као и ти, високо уздигни свој ум, обнови своје помисли и не 
препуштај се очајању. На основу овдашње среће или несреће не суди о то-
ме ко је пријатељ а ко непријатељ Божији него, када видиш да неко живи 
праведно, да подноси неку болест и да гледа на оно што је благочестиво, 
назови га блаженим и сматрај достојним надметања, макар био окружен 
безбројним оковима, макар непрестано живео у тамници, макар био слу-
га недостојних, макар био сиромашан, макар радио у рудницима, макар 
подносио неку другу невољу. Блажен је такав човек, чак и ако би му иско-
пали очи, чак и ако би га спалили или постепено уништили његово тело. 

Ако пак видиш да други живи раскалашно и порочно и чини најгора 
злодела, али да и поред тога ужива велику част, да усходи и на сам цар-
ски престо, да носи царску дијадему [круну] и царски пурпур и да влада 
васељеном, плачи за таквим и назови га несрећним. Уистину, не постоји 
ништа горе од тако настројене душе, макар јој била потчињена и цела 
васељена. Каква је корист што поседује изобиље богатства, када је у вр-
линама [оваква душа] сиромашнија од свих? Каква је корист од тога што 
влрда над многима, када није у стању да победи себе и своје страсти? 
Ако приметимо да се нечије тело налази у тешком стању и да страда 
од грознице, да је изненада добио болове у ногама, да страда од сушице 
[туберкулозе] или неке друге неизлечиве болести, онда га оплакујемо 
чак и ако је такав човек богатији од свих, и утолико пре ако је богатији, 

* Св. Златоуст на овом месту каже: "страшније од сваког Еврипа". Еврип је мореуз 
између Еубеје и беотијско-атичке обале, чија се непрестана усталасаност објашња-
вала тиме што је он седам пута у току дана мењао свој ток. У пренесеном смислу, 
"еврип" означава усталасаност и несталност. (прим. прев.) 
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јер је осећање патње израженије кад неко у изобиљу поседује све потребне 
ствари. Ономе пак којега сиромаштво спречава да се било чиме наслађује 
ова недаћа [досл. нужда] служи као утеха, док онај, који има могућност 
да у свему ужива а у томе га спречава болест, далеко теже подноси такве 
околности. Зар није неразумно да, видевши да је неко погођен изненадном 
болешћу, сматрамо да је такав несрећан чак и ако је богат, а да га, прем-
да је његова душа - којој ништа није равно и од које не постоји ништа 
скупоценије - у рђавом стању, хвалимо због незнатног богатства, кратко-
трајних почасти или нечега другог што остаје овде и напушта нас зајед-
но са овим животом, а често и пре њега. Ја вас молим да то не чинимо! 

3. То је узрок наше пометње и нашег немира. Из тог разлога многи 
оптужују Бога, из тог разлога сматрају да нико не промишља о свету. 
Када би пак знали да у овом животу нема другог богатства осим врлина 
и да то нису ни благо, ни новац, здравље, ни моћ, ни било шта друго, и 
када би знали да у овом животу нема зла, осим порочности, лукавства 
и изопачене душе, тј. да зло нису ни сиромаштво, ни болест, ни увреде, 
ни клевете ни остало што се сматра несрећом, онда никада не би гово-
рили оно што говоре сада, никада не би живели у очајању, никада не 
би блаженима називали оне које би требало да сматрају несрећнима, 
нити би несрећнима сматрали оне које би требали да назову блажени-
ма, нити би пак о људима размишљали као о бесловесним животињама. 
Ако људе називамо блаженима због угојености, због обилних јела [досл. 
препуних јасли] и дугог сна, то не значи ништа друго осим да се према 
њима односимо као према бесловесним животињама, чија је срећа у 
томе или, боље речено, то је зло и за бесловесна бића. И заиста, многи 
магарци и коњи су пропали зато што су живели у нераду и преједању. 
Ако је то штетно и за бесловесне животиње, чија је једина врлина те-
лесно благостање, зар ћемо то сматрати за врлину људи, којима се све 
достојанство садржи у благородности душе, зар се нећемо постидети 
неба и ангела који су сродни нашој души? Зар не црвениш од стида 
чак и пред самом природом тела и пред његовим обликом? Бог наша 
тела није уобличио као тела бесловесних животиња, него онако како 
је доликовало да буде уобличено оно што треба да служи словесној и 
бесмртној души. Зашто је код свих бесловесних Бог начинио очи које 
гледају на доле, док је твоје очи поставио на главу као на акропољ? Зар 
томе није разлог тај што они немају ништа заједничко с небом, док је 
теби и од стране Бога и од стране природе од почетка дат закон да па-
жљиво посматраш оно што се налази горе? Зашто ти је начинио тело 
које има усправан положај, а њима тело саздано да гледа ка земљи? Није 
ли опет из истог разлога, поучавајући те чак и твојим обликом да немаш 
ништа заједничко са земљом, те да се не окрећеш садашњим стварима? 
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Услед тога, нећемо издати своје благородство, нити ћемо се спуштати 
до ниског порекла бесловесних, да Свето Писмо не би и за нас рекло: 
Човек у части будући, не разумеде, изједначи се са стоком неразумном 
(Пс. 48;21). Људима који брину о сопственом благородству није својствено 
да животну срећу одређују на основу раскоши, богатства и садашњих ства-
ри, него је то својствено људима који су постали коњи и магарци. Нека 
не буде да је неко такав присутан и овде, у овом светом збору и духовном 
призору, у овом благочестивом сабрању! Управо ради тога ми се свако-
дневно наслађујемо слушањем божанске речи, како бисмо, одсецајући 
речју као српом набујале душевне страсти, постали плодоносна стабла 
и на време донели зрели плод који ћемо похранити у царску житницу, 
приносећи славу заједничком Господару и Земљоделцу наших душа и 
задобијајући бесмртни живот, који нека сви ми достигнемо благодаћу 
и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, са Којим нека је Оцу са 
Светим Духом слава, власт и част у векове векова. Амин. 

БЕСЕДА ДРУГА 
О СУДБИНИ И ПРОМИСЛУ 

1. Ко вређа оца сво1а илиматер својуу смрћу да се погуби (2.Мојс.21;16), 
каже Писмо. Тај је закон био дат у Старом Завету, када још није по-
стојала тако велика брига за врлински живот и када је постојала само 
представа о божанству, када су заповести биле прилагођене детињем 
узрасту, када је постојало само млеко и само васпитач (в.Галат.З; 24-25), 
када су постојали само светиљка, праобраз и сенка. Шта бисмо онда 
могли да кажемо за оне који сада, у време благодати и истине о ствари-
ма, поред тако великог знања, не вређају оца и мајку, него Самог Бога 
сваке твари? Каква казна чека такве људе? Која ће казна бити довољ-
на за такву меру зла? Која огњена река, који неумирући црв, која тама 
најкрајња, који окови, који шкргут зуба, које ридање? Све муке, како 
садашње тако и будуће, нису довољне за душу која се налази у таквом 
стању, која се спустила до толиког зла. Постоје многи и различити ви-
дови богохуљења, због чега их данас морамо изложити, да не бисмо 
добровољно пали ни у један од њих, и да не бисмо запоставили ни при-
јатеља ни непријатеља који у њих падају. Уистину, не постоји тежи грех 
од овога, не постоји чак ни грех који му је раван. Овај грех представља 
крајње зло и у себи сједињује и све остале, заслужујући немилосрдну 
казну и неподношљиву освету. 
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Ко вређа Бога? Они што премудрости Његовог промисла супротста-
вљају судбином условљени неред и нужност. Нема ничега чудног у томе 
што су овом болешћу захваћени неверујући, и они што задивљено стоје 
и служе пред дрвећем и камењем. Међутим, најстрашније је и уистину 
достојно многих суза и јецаја то што и они, који су се ослободили ове 
заблуде и ропства, који су удостојени да познају Бога сваке твари, тј. Бо-
га истинитог и суштог, бивају, као неком плимом и осеком, повучени ка 
овом таласању, ка оваквом умовању и безумљу. То су они који се, према 
сопственим речима, клањају Христу, који су удостојени тако великих 
тајни и који су примили неизрециво учење и мудрост што се спустила са 
небеса. И после тако велике части какву су добили од Бога, они добро-
вољно обарају себе, веома неразумно одбацују од Бога даровану слободу и 
потчињавају се најтежем ропству, стварајући у својим помислима најстра-
шнију тиранију, какве никада није било, одсецајући сваку добру наду и 
покушавајући да ослабе снагу оних што пројављују ревновање на врлини. 

2. Када у рату неко од непријатеља примети благородне војнике, 
спремне да и своју душу положе за отаџбину, и када не може да им на 
други начин нашкоди, да их одговори од спремности да служе цару, да 
их застраши или да их савлада уз помоћ лукавства, он их на други начин 
позлеђује, покушавајући да их убеди да они бесциљно, бескорисно и уза-
лудно улажу толико труда, јер хоће да ослаби њихове руке, да уништи 
њихову снагу, да угаси њихову ревност и да помоћу свега тога обузда 
њихову усрдност за борбу, како би их после незаштићене, разоружане 
и свезане одвео у ропство. На исти начин поступа и ђаво. Када је видео 
да, захваљујући божанској благодати, већи део васељене исмева незна-
божачке заблуде, да свим срцем и свом душом поштује слово [проповед] 
о благочешћу [побожности] и да се услед тога појавила велика ревност 
на врлини и велико презирање порока, он се није осмелио да приступи 
и отворено каже: "Одступите од Христа и наругајте се учењима која вам 
је Он предао, јер су она митови и заблуде, а Он је порочан и нечовечан." 
Добро је знао да ће се услед тога људи још више удаљити од његове 
тираније и да ће га још силније омрзнути. Из тог разлога, он оптужбе 
не уноси правим путем, него, идући около, тајно сеје безбожна учења, 
привидно допуштајући људима да остану у вери, а у ствари је из њих ис-
корењујући, уништавајући сва учења истине и ширећи међу верујућима 
велику оптужбу против Бога. 

Зато је и припремио овај отров и смртоносно средство судбине, 
како би тајно увео све ово о чему сам управо говорио, како би пока-
зао испразност нашег мишљења и испразност наше вере, како би убе-
дио људе да рђаво расуђују о Богу. Најзад, тако је у почетку учинио 
и са Адамом, оклеветавши Бога да је Он наводно злобан и завидљив. 
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Док их је наговарао, он као да је говорио: "Зна Бог да ће вам се отворити 
очи, зна да ћете постати као богови, позавидео вам је и не жели да будете 
удостојени веће части." Чак и да није додао ове речи, и оним што им је 
претходно рекао већ им је пружио могућност да управо у то посумњају. 
Погледај његову подмуклост. Одбацивши Божију заповест и рекавши да 
ће прародитељи, ако покажу непокорност Богу, наследити велика блага 
- да ће им се отворити очи, да ће постати равни Богу и да ће овладати 
потпуним знањем, ђаво није додао да је Онај Који ово забрањује зао, да 
се не би разоткрило да то говори неки непријатељ и противник, него је 
ставио маску саветника и брижника, како би свој рђави савет учинио 
прихватљивијим. Управо се тако и догодило. Речима које је говорио ђаво 
није хтео да их научи ничем другом, осим следећем: "Одступите од Бога 
Који вас је створио; Он је недобронамеран и завидљив и због зависти вам 
ускраћује већа блага." Ђаво ово није изрекао отворено: да су у њему подо-
зревали непријатеља, они би се, наравно, удаљили од њега. Не желећи то 
да им каже, он је то прикрио и дао им онај погубни савет. 

3. Исто тако, он ни сада не говори: "Одступите од Христа, јер су Н>е-
гова божанска учења за осуду", пошто добро зна да би га сматрали за 
варалицу и да му не би поверовали. Напротив, он нам лукаво допушта 
да мислимо како нас не спречава да верујемо у та учења и привидно се 
саглашава са истином, док нас с друге стране, будући да нисмо упућени 
у њих [у учења], лишава вечног наслеђа. То је исто као када би неко де-
сницом придржавао законито рођеног и слободног сина, простодушно 
и незлобиво дете, не избацујући га из очевог дома, али га истовремено 
наговарајући да учини оно услед чега бигхтео-не хтео, био лишен свих 
очевих добара. Немогуће је, заиста немогуће, да човек који придаје значај 
судбини достигне небеса, или, боље речено, немогуће је да такав избегне 
пакао и казне, будући да судбина свима заповеда да верују противно Бо-
жијем учењу. Бог каже: Ако хоћете слушати, добра земаљска јешћете; 
ако ли нећете, и ако будете непокорни, мач ће вас појести, јер уста 
Господња рекоше (Иса.1; 19-20). Јеси ли видео како говори Бог и какве за-
коне даје? Послушај и судбину, како она говори и како уводи супротне 
заповести, и научи да је оно изрекао божански Дух, а њене речи лукави 
демон и нека свирепа звер. 

Бог је рекао: Ако хоћете и ако нећете, чинећи нас господарима 
врлина и порока и стављајући то у зависност од наше воље. А шта ка-
же, овај, тј. ђаво? Каже да је немогуће да избегнемо оно што је судбина 
одредила, хтели ми то или не. Бог каже: Ако хоћете, добра земаљска 
јешћете, док судбина говори: чак и ако хоћемо, никакве добити немамо 
од те жеље, ако нам не буде дато. Бог каже: Ако ли нећете да слушате 
Моје речи, мач ће вас појести, а судбина каже: чак и ако то не желимо, 
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али ако нам буде дато, у сваком случају ћемо се спасити. Зар судбина 
не говори тако? Шта би могло да буде јасније од овог сучељавања? Шта 
је отвореније од тог рата који су учитељи порока, тј. демони, бестидно 
повели против божанских речи?! И као што сам рекао, нема ничег изне-
нађујућег у томе што у судбину верују демони и незнабошци, који су и 
сами демонизовани. Најжалосније од свега је, међутим, то што и ви, који 
сте се толико наслађивали божанским и спасоносним учењем, не показу-
јете дужно поштовање, него прибегавате ономе што је најнеразумније и 
душегубно. Што да судим онима који су напољу (1.Кор.5Д2)? Моја реч је 
упућена само вама, удови Христови, децо Цркве васпитана у дому Оче-
вом, вама који се наслађујете небеским учењима и удостојени сте тако 
велике части. Зато уздишем, зато плачем и јецам; и заиста, доликује нам 
да јецамо када неко пада у прегрешења која не заслужују опроштај. Ка-
ко би, кажи ми, и могло бити опроштаја, када Бог открива Себе и када 
демони одговарају, а када се чак и блискима Богу чини да оно што они 
говоре заслужује веће поверење? Нећемо сада расуђивати о томе, него 
ћемо указати на дрскост оних људи који имају поверења у њих. 

Бог каже: Понудио Сам ти огањ и воду, живот и смртгна оно што 
хоћеш пружи своју руку (Прем.Сир. 15; 16-17). Демон каже да пружање руке 
није у твојој власти, него да то зависи од неке нужности и силе. Теби 
се чини да то што он каже заслужује веће поверење, а не размишљаш о 
растојању које дели саветнике, о томе да је један Бог, а други демон. Ти 
не видиш разлику између ових савета, тј. да је један спасоносан и да по-
зива на врлину, док је други заиста демонски и да те води у зло и порок. 
Ти не гледаш шта си добио од Бога, а шта - од демона, на то да те један 
тако заволео да је за тебе дао чак и Свог Јединородног Сина од Којега 
Отац није имао ништа драгоценије, да те и сада подједнако љуби, да те 
преко апостола позива на спасење и да све чини ради тога, док те други 
тако замрзео и мрзи те, да на сваки начин ратује против тебе и не само 
да ти не доноси ништа добро, него чак и оно што си добио од Бога по-
кушава да ти отме. Један се труди да те изједначи с ангелима, а други 
те учинио нечаснијим од оних што пузе по земљи и убедио те да им се 
клањаш. Један те води ка Царству небеском и осталим почастима, док 
ти је други позавидео и на ономе што ти је овде дато и неће одустати све 
док те и тога не лиши. 

Ако не можете да проникнете у учења, иако су она јаснија од сун-
ца за оне који нису сасвим немарни - будући да учења Божија указују 
на врлине и спасење, а да демонска у себи садрже зло - ако, дакле, не 
можете да проникнете у њих, онда од оних што вас саветују научите 
шта је спасоносно а шта штетно. Неће бити неумесно ако се и у дру-
гим стварима будемо придржавали савета који нам се даје. На пример, 
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ако лекар понуди храну, онда се не треба распитивати о њој, него је 
треба прихватити као ону која доноси здравље. Међутим, ако је понуди 
чаробњак или маг, онда се и без испитивања треба одвратити од ње као 
од отровне и штетне. Зар овакав поступак не би требало применити и у 
односу на Бога, иако је растојање између Бога и демона толико веће од 
растојања између лекара и чаробњака, да то не може нити да се искаже, 
нити да се представи умом или речима? Како онда да не буде знак најве-
ћег безумља ако се не упуштамо у испитивање тамо где је разлика међу 
онима што дају храну сасвим ништавна и где се, уместо сваког учења, 
користимо само особинама личности, а да нам је тамо, где је разлика 
између саветника толико велика, потребна реч да бисмо научили да је 
једно спасоносно а друго штетно? 

4. Молим вас да не будемо неразумнији и од неразумних животиња, 
него се удаљимо и не приклањајмо свој слух јер зли разшвори кваре добре 
обичаје (1.Кор.15;33), а обманути [прелешћени] не могу да добију опроштај. 
Када видиш заразан и нездрав крај, зашто избегаваш да тамо боравиш, 
макар те ка том месту привлачиле безбројне околности? Зато што свему 
претпостављаш своје телесно здравље. Зашто онда брзо не побегнеш и 
од оних што су испуњени заразном речју и болешћу која не уништава 
само тело, него погубљује и душу, чинећи је још гором и порочнијом? 
Саслушај, каже један мудрац, не заустављај се, неш одскочи, не заостај 
(ПричеСол. 9; 18), страхујући чак и од најкраћег обитавања међу њима. Не 
говорим ово зато што страхујем од снаге њиховог учења, него зато што 
страхујем од ваше слабости. За нас који смо се утврдили у вери њихо-
ва учења изгледају, по благодати Божијој, слабија од паучине. Уколико 
више буду заводили наш слух, утолико ће с наше стране наићи на већи 
смех, јер су безумни и збуњени сопственом гордошћу. Ми се, међутим, 
плашимо ваше слабости. 

Ово што је речено не говорим против свих, него против оних који су 
одговорни за оно што сам рекао. Тако ни Павле, који је све надвладао, 
пред свог ученика Тимотеја није износио само учење, него и ратоборне 
речи против туђих [иноверних], саветујући га да избегава празне разго-
воре (в.2.Тим.2; 16). Кратко је време нашег живота и мало је средстава за 
спасење. Ако, дакле, чак и то кратко време, које нам је дато да бисмо 
научили нешто корисно, употребимо на слушање онога што је излишно, 
бескорисно и штетно, када ћемо поново располагати временом за изуча-
вање онога што је неопходно и уистину потребно? Чак ако би време и 
било дуго, првенствено би га требало употребити за оно што је корисно. 
Међутим, како је оно незнатно и кратко, зар његово трошење на учења 
која изопачују нашу душу није знак крајње неразборитости? Зашто ти је 
потребан лек? Не примај ударац, и не губи време на лечење онога што 
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добијаш од других и што и сам имаш. Из божанствених Писама обезбеди 
себи здравље. Ако би дошао неко и говорио нешто друго, загради своје 
уши, одмах се удаљи, не оклевај. У случају да се удруже против цара, ти 
не би одлучио да учествујеш на таквом скупу, јер би се, учествујући на 
њему, изложио опасности самим тим што си слушао о томе, чак и кад се 
не би сагласио са њима. Зар онда нећеш побећи и у случају да се говори 
против Бога и да се излаже учење испуњено оптужбама против Њега, зар 
нећеш омрзнути богохулни језик, зар нећеш затворити безбожна уста? И 
како ћеш задобити одважност да се молиш Богу, ако општиш са онима 
који шире клевете против Њега? Молим вас да тога не буде! 

Ово нисам упутио присутнима, или, боље речено, упутио сам и њима: 
чак и ако сте беспрекорни а знате да неки људи страдају од те болести, 
управите против њих ове и многе друге речи, како бисте зло ишчупали 
са кореном. Нека молитвама светих и пријатеља Божијих (јер наше речи 
немају толико снаге колико је има одважност њихове молитве), буде да 
сви ми и сви који чине пуноту Цркве, ослободивши се тога зла, одважно 
станемо пред престо Христа, Којем нека је слава. Амин. 

БЕСЕДА ТРЕЋА 
О СУДБИНИ И ПРОМИСЛУ 

1. Знам да сам недавно пред вашом љубављу говорио о судбини, али 
ништа нас не спречава да и данас говоримо о истој теми, не зато што 
је ова страст јака, него зато што је наша безбрижност неизрецива, тако 
да чак и безначајне болести учини великима. Чак је и слепоме само по 
себи јасно да верујућем нису потребне ни речи ни поуке да би се клонио 
тога зла. Као што човека који живи у нашој земљи, управља се према 
нашим законима и потчињен је нашем цару не морамо свакодневно да 
убеђујемо да у нашу земљу не треба да уводи персијски начин живота, 
него је довољно да му само забранимо да то чини, тако би требало да 
поступимо и овде. Неки од грехова захтевају речи и поуке, док су други 
у тој мери јасни и очигледни да се могу спречити само страхом и ка-
зном. Тако, на пример, за убиство, прељубу и крађу нису потребне речи, 
услед чега ни Законодавац није саздао учење које би нашим ушима го-
ворило да су то рђава дела, јер је то и пре било познато нашем разуму, 
него је само запретио: Неубиј. Не чини прељубе. Не кради (5.Мојс.5;17-19). 
Када нам пак говори о презирању удовица и о превари везаној за 
оно што нам је поверено на чување, онда томе додаје и расуђивање: 

О С У Д Б И Н И И ПРОМИСЛУ 15 

Сажали се, каже, на удовице и на дошљаке, јер си и ти био дои\љак у 
земљи Ешпатској (в.5.Мојс.10,18-19). Суботу, каже, поштуј као дан одмора 
(2.Мојс.20; 10,31; 13-14), а затим додаје и расуђивање о томе. 

Одвраћање од судбине не спада, дакле, у оне ствари које захтевају 
расуђивање, него у оне које су сасвим јасне. Као што је јасно да је зло 
убити некога и да је гнусно чинити прељубу, тако је јасно и то да је зло 
и недозвољено да неко придаје значај судбини. На основу тога што по-
стоје они који у њу верују, не закључујте да она спада међу дозвољене 
ствари, јер се неки одваже и на убиство, иако је оно законима забрањено. 
У забрањена дела спадају и нарушавање брачне верности и отимачина, 
иако их многи извршавају. Чак и према незнабожачким законима, поко-
равање судбини спада међу забрањене ствари, исто као и убиство, а што 
је јасно из следећег. Ако неко учини блуд са женом познатог човека а 
затим, дошавши на суд да одговара и да се одбрани од оптужбе, каже: 
"Нисам ја крив, него судбина; ја сам хтео да се уздржим, али ме судбина 
подстакла и натерала да то учиним", зар због тога неће добити још тежу 
казну, будући да се бранио на начин који заслужује подсмех? Зар је такав 
заслужио да добије било какав опроштај? Никако. Такви људи, међутим, 
сматрају да су заслужили опроштај: ако се све то догађа због судбине а 
не због наше слободне воље, онда не би постојала боља одбрана од ове. 
Ако пак наша слободна воља има превагу и ако је снажнија од судбине, 
онда ова друга не може ни да постоји. Чак и када би неко почео да износи 
многобројне измишљотине о нужности да се изврше заповести судбине, 
нико не би саслушао такву одбрану, нити би дао опроштај. Ова ствар је 
од свих одбачена и сматра се за мит и пусто празнословље. 

2. Многи од старешина окривљени су за неправедна убиства и кажње-
ни (иако је, у случају да су некога на то приморали други људи и само 
то довољно за одбрану оптуженог или, боље речено, то не може ни да 
се сматра за кривицу). Међутим, џелате који извршавају смртну казну и 
убијају својим рукама нико никада није позивао на суд, нити је испитивао 
узрок убиства, јер њима као заштита служи нужда, достојанство власти 
и страх због потчињености. Поред тога, ако праштају човеку који јс био 
принуђен од стране неког другог човека, саплеменика и сународника, не 
би ли онда утолико пре требало опростити ономе којега је на то присили-
ла судбина? Зар би од тога требало бежати? Осим тога, кажу да је власт 
судбине толико несавладива да се од онога што је она некоме предодреди-
ла не можемо сакрити чак и ако бисмо утекли у пустињу, на море или на 
неко друго место. Како је, дакле, могуће да човек принуђен варварским 
насиљем лако добије опроштај и да се томе никад не тражи узрок, док 
онај који је био принуђен од стране, како је називају, више силе, подноси 
казну и није му допуштено да се на ту силу позове као на своје оправдање? 
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Нико од оних који су своју одбрану заснивали на судбини никада није 
избегао казну: ни злочинац у судници, ни слуга у кући, ни деца у школи, 
ни ученици у радионицама. 

Како онда неки поштују судбину ако је истовремено ниподаштавају 
и не опраштају оно што је учињено њеном нужношћу? На тај начин су 
се и истином и својом савешћу уверили да је та ствар - мит. Када пак 
падну у тешка прегрешења, онда им са своје стране додају и други грех, 
не би ли тако утекли од предстојеће казне и избегли да она буде још 
строжија. Уистину, није толико страшно сагрешити, као што је страшно 
ако човек после греха нема никаквог стида и оптужи Бога због сопстве-
них порока. То је страшније од сваког греха. Око тога се силно труди и 
ђаво, да не бисмо били само лењи за врлину и спремни за порок, него и 
да бисмо узрок свега приписивали Богу и да бисмо, у покушају одбране, 
учинили богохулним и своју душу и свој језик, оптужили Бога а себе 
правдали, окривљујући Онога Који није томе узрок. Међутим, ако неко 
према људима покаже сличну дрскост, и само то биће довољно за осуду и 
за излагање већој казни јер, када неко клевета човека који није починио 
никакво зло, бива кажњен због своје дрскости. 

3. Погледај колика је зла ђаво сјединио кроз судбину. Ту је најпре 
презир према врлини, јер душу, коју убеди да ништа од онога што смо 
учинили не треба да сматрамо достојним осуде, лишава снаге чак и ако 
она снажно стреми да је [врлину] тешким напорима задобије. Кад неко 
сматра да прељубник, убица или провалник не заслужују осуду, онда се 
он нигде неће зауставити. Напротив, такав ће, као по стрмом тлу, све 
више јурити напред, чинећи да и други оптуже Промисао, као што и он 
сам клевета Бога. Реци ми, које би зло могло да буде веће од овога? Зато, 
љубљени, избегавајмо такво идолослужење, јер се смрт уистину налази у 
лонцу (в.2.Цар.4;40), и свако ко одатле захвати макар и најмањи делић не-
чистих учења сигурно ће сасвим да умре, ако се не одврати од њих и ако 
не окуси чисто здравље. Не допустимо да узалудно тугујемо онда, када се 
одмах по пресељењу одавде прекине време за покајање које нам је назна-
чено, а што је у нашој власти. Ако смо и захваћени болешћу, покајмо се и 
поново задобијмо саме себе. Ако смо пак здрави, сачувајмо чистим своје 
здравље и пружимо руку помоћи онима што су обузети том болешћу! Ако 
према онима који су телесно болесни показујемо толику бригу и старање, 
шта би тек требало да учинимо онда кад је пред нама духовна слабост? 
Шта све нећемо предузети да бисмо поново задобили брата са којим при-
падамо једној истој заједници удова и који улази у пуноту црквеног тела? 

Према томе. учинимо све због њега, одгонећи псе и вукове, и не ми-
слимо да нам је довољно само сопствено спасење. Као што је речено, ако 
видиш лопова, помажеш му, и са прељубником удео свој имаш (Пс. 49; 18). 
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Црква је дом Господњи, а верујући су драгоцени сасуди. Кад видиш да неко 
од спољашњих [неверујућих] жели да приграби неки од сасуда, онда ћеш 
ти бити крив за душу свога брата ако будеш немаран и ако не обавестиш 
оне што могу то да исправе, чак и ако си недодирљив и ако опасност не 
прети теби, будући да си видео да лопов поткопава [подрива] и ниси се 
супротставио, било ти сам, било уз помоћ другог. Не говорим то стога 
што се над тобом самим надвила опасност, него зато да те заштитим и 
да учиним да подједнако бринеш и о своме спасењу и о спасењу других. 
Само тако ћемо моћи да достигнемо обећана добра, благодаћу Христа, 
Којем нека је слава у векове. Амин. 

БЕСЕДА ЧЕТВРТА 
О СУДБИНИ И ПРОМИСЛУ 

О БУДУЋЕМ СУДУ 

1. Јер мени није досадно писати вам једно исто, а вама је на укрепље-
ње (фил.3;1). Ако је апостол Павле морао непрестано да поучава ученике 
- Павле, који је поучавао благодаћу Духа Светога, заповешћу прогонио 
непријатеље и свима прекраћивао страдања, Павле, који је био окружен 
почашћу и сви су га слушали као ангела који је сишао с небеса, или бо-
ље речено, као Самога Христа - ако је, дакле, и Павле био принуђен да 
непрекидно говори једно исто, онда је то утолико потребније нама, који 
нисмо достојни никакве речи. И заиста, за вас је корисно да често слуша-
те о једном истом, и то не само о једном истом, него и исте речи о једном 
истом. Нека, дакле, нико не негодује и нека не мисли да вам досађујемо 
када опет желимо да говоримо једно исто о истој теми. Чак и када би-
смо поверовали да ћете, ако једном чујете, удаљити од себе ту душевну 
болест, ни у том случају не би требало да престанемо, него би и даље 
требало да говоримо о једном истом, како би ваше здравље постало креп-
кије и снажније а ви несавладиви, услед чега не бисте поново пали у иста 
таква дела. Међутим, како подозревамо да код слушалаца још постоје 
неки остаци зла, неопходно је и оправдано да вас и даље о томе саветује-
мо. И данас, дакле, морамо говорити о томе како да то [зло] избегнемо. 

На који начин можемо да га избегнемо? Као прво, помоћу молитава 
и беседе са Богом, а као друго, помоћу благочестивих размишљања. 
Ако увиђаш шта ће бити у будућности и шта постоји у садашњости, 
а затим донесеш правилан суд и о једном и о другом, онда то зло ника-
да неће дотаћи твоју душу. Када видиш да је неко незаслужено богат, 
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немој га називати блаженим и немој га сматрати достојним зависти. 
Не осуђуј промисао Божији и не мисли да се овдашње ствари одвијају 
безразложно и случајно зато што се неко незаслужено обогатио. Сети се 
Лазара и богаташа (Лк.16), сети се да је један поседовао највеће изобиље 
и раскош, а ипак био свиреп и нечовечан, па чак и свирепији од паса. 
Наиме, и пси су се сажалили на сиромаха и послужили му, не плашећи 
се да језиком дотакну ране које су прекривале његово тело, док му овај 
није понудио чак ни мрвице. Размисли о томе како је он дошао до та-
квог изобиља, а како је овај сиромах, иако је у ствари био најбогатији, 
доспео у такву беду да је био лишен чак и неопходне хране, непрестано 
се борећи са болешћу и глађу. Један је имао мање него што му је било 
потребно, док је други добио и много више од потребног. И поред тога. 
Лазар није негодовао, није изговорио ниједну богохулну реч, није оптужио 
Бога, није прекоревао промисао, није оно што се догађало приписивао 
судбини и никоме, па чак ни самоме себи није рекао: "Ја који очигледно 
нисам починио никакво зло подносим тако велику казну и највећу несре-
ћу, изнурен сам глађу и исцрпљен најтежом болешћу, постепено умирем 
и унакажен сам. Онај пак обитава у богатству и раскоши, живећи од 
невоље других и исмевајући моје несреће. И тог нечовека, који не зна 
шта је самилост, свирепог и немилосрдног, Бог је учинио господарем 
толиког блага, а мене, који Га нисам разгневио чак ни најмањом речју, 
ставио је на тако велике муке. Како да то буде достојно праведности? 
Како је то знак промисла и старања за нас?" 

2. Он није рекао ништа слично томе. Зар онда није неумесно ако, по-
ред оних што нодносе несреће и за све благослове Господа, ти који ниси на 
попришту хулиш на Бога због онога на чему Му други благодаре? Чак и 
ако каже неку заједљиву и непријатну реч, онај ко подноси тешке несреће 
биће оправдан, иако знатно мање него други. Међутим, како да оправдања 
буде удостојен онај којега не прати несрећа, али губи своју душу ради дру-
гих ствари, хулећи на Бога због онога, због чега Му онај што је претрпео 
несрећу благодари и никада не престаје да Га прославља? Кад видиш да 
праведник страда сети се овог примера [Лазара]. Ти сада не би могао да 
ми наведеш никога праведнијег од њега, што се јасно види из његовог 
трпљења и из награда које је за њега добио, будући да се удостојио првог 
места упокојења и био почаствован заједно с патријархом Авраамом. Не 
би могао да ми укажеш нити на некога ко је више страдао, нити на неко-
га ко је био више презрен. Шта да кажеш о томе што он чак ни мрвица-
ма са трпезе није могао да се нахрани? Ти си, дакле, видео највеће зло: 
шта може бити суровије од онога који је запоставио толико унесрећеног 
човека? Кажи ми, који порок није сједињен с тим? Зар је било богатије 
трпезе и одеће од његове, зар је игде било толике раскоши и благостања? 
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С друге стране, видео си и најузвишенију праведност: шта може бити 
богоугодније од душе којатолико страда и племенито [одважно] подноси 
најтежу несрећу? Шта би могло да буде теже од глади и неизлечиве бо-
лести? Реци ми сада, какав опроштај ти заслужујеш ако те саблажњава 
остало што се догађа? Зар се наша дела не прекидају са овим животом? 
Сачекај крај, па ћеш видети награду какве се свако удостојио својим овда-
шњим животом. Нека те пре награде и пре венаца не обузима пометња. 
Када, дакле, видиш да двојица улазе у судницу и када саслушају пресуду, 
тад и сам донеси суд о свакоме. Многи данас вребају по друмовима, прова-
љују [досл. поткопавају зидове], раскопавају гробове умрлих, многи сми-
шљају зло против туђих бракова, многи су убијали помоћу смртоносних 
отрова. Зар ћемо за то да окривимо судију? Никако. Ако би он, пошто 
их изведе ради изрицање пресуде, казнио онога пгго је претрпео зло, а 
онога ко је зло нанео почаствовао и овенчао а затим ослободио, онда би 
уистину заслужио да буде оптужен и био би достојан највећег прекора. 
Зашто онда ти превремено осуђујеш, ако они још нису предати суду, ако 
није изречена пресуда и није наступило време за судску истрагу? 

Требало би, кажеш, већ овде доделити казне за грехе. Размисли, чове-
че, о свему што си и сам проживео, ступи у своју савест и променићеш 
мишљење. Нећеш хвалити ту пресуду, него ћеш разумети дуготрпљење 
човекољубивог Господа. Ако би свакога требало доводити на суд да би 
био кажњен непосредно након што је сагрешио, онда би наш род одавно 
био искорењен и данас не би ни постојао. Ко се може похвалити да има 
непорочно срцеу ко можерећидаје чист од Треха (ПричеСол.20;9)? Када се 
огорчујеш због дуготрпљења Божијег, брижљиво преиспитај своје грехе, 
па ћеш благодарити за то трпљење и задивити се Његовој незлобивости. 
Негодујеш, збуњен си и пометен зато што се неко незаслужено обогатио 
и наслађује се услужношћу многих? Зар ниси чуо шта каже Псалмопојац: 
Не бој се кад се човек разбошти и када се умножи слава дома његова; 
јер кад умре неће узети са собом све, нити ће поћи са њим слава њешва 
(Пс. 48; 17-18). Зар не чујеш пгга громким гласом узвикује пророк: Свако је 
тело трава и све добро његово као цвет пољски (Иса.40;6). Зар не видиш 
да сама истина ствари сведочи о сагласности с изрекама пророка? Зар 
не видиш да искуство и исход [живота] потврђују речи: Кад умре неће 
ништа понети? Послушај Јова који каже: На1 сам изашао из утробе 
матере своје, нахћу и отићи одавде (Јов1;21). Послушај Павла који мудро-
љубиво говори то исто: Јер ништа не донесмо на свет, јасно је да ништа 
не можемо ни однети (1.Тим. 6;7). 

3. Ти, међутим, називаш блаженим онога човека који одавде не може 
да понесе ништа што би му тамо користило и заступило га у дан Суда! 
И шта је несрећније и жалосније од човека који живи у великој раскоши 
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а одлази одавде пониженији од свих осталих људи? Ако на тргу видиш 
неког моћног и надменог човека који је у туђој земљи и ужива велико 
поштовање, који је окружен готованима и улизицама, али је при поврат-
ку у отаџбину лишен могућности да било шта од тога понесе, тако да 
тамо долази наг и осрамоћен и изгледа сиромашније и јадније од сваког 
сиромаха - зар ћеш сматрати да би требало да му позавидиш? Зар га, на-
супрот томе, нећеш сматрати достојним сажаљења, зар га нећеш назвати 
несрећним? Тако поступи и кад су у питању богати. 

Постоје неки људи - да употребимо философске речи - који су, слично 
свињама и јарчевима, потчињени власти свога стомака и робују садашњим 
стварима. Они мисле да после пресељења одавде [из овог живота] ништа 
не постоји. Постоје пак и други који, премда сматрају да нешто постоји, 
садашње претпостављају будућем. Можда је смешно и да било шта одго-
воримо против оних који мисле да не постоји ништа и да се наша душа 
гаси, да не показује никакав разум и да не подлеже никаквој казни, као 
што би било смешно да одговарамо безумнима и махнитима. Ако би неко 
усред дана почео да сумња да је то уистину дан, ако би изложио сумњи 
оно што сви прихватају, не би га требало убеђивати речима и приводити 
прихватању истине. Па ипак, ради ваше љубави, поразговарајмо с њим 
онако, како то подари благодат Божија. 

Шта то кажеш човече, говорећи да после овог живота ништа не по-
стоји? Неопходно је да кажемо како то човека, који је једном скренуо 
с пута истине, ђаво предаје све безбожнијим мислима, као да га баца у 
окове зла. Обрати пажњу: он је такве убедио да одбаце целомудреност, 
чистоту и друге врлине, да се препусте порочном животу, да живе са 
обремењеном савешћу и да прижељкују да на друге пренесу казну за 
грехе које су сами починили, уместо да се одврате од греха. Они то нису 
учинили, него су измислили искварено учење, испуњено свакојаким злом 
- учење о судбини. Будући да су због тога нападани и били приморани 
да признају да је садашње - ништа, побијају будуће и говоре против 
васкрсења. Ако ми то оповргнемо, они падају у друго безбожно учење. 
И поред тога, ми ћемо оповргнути оно пгго нам је при руци. 

Зар после овог живота ништа не постоји, човече, зар ти заступаш 
таква учења? Тако су празнословили и незнабошци, али се ипак нису ус-
противили истинитости нашег учења. Међутим, чак и ако њих следиш, 
знај да су и они допуштали да постоји неки живот после овога, а такође 
и суд у аду, казне и почасти, одлуке и пресуде. Чак и ако упиташ Јудејце, 
јеретике или некога другог, сви ће се они постидети пред истином тог уче-
ња, иако по другим питањима имају различито мишљење. Сви су, наиме у 
томе сагласни и кажу да тамо постоје казне за све што је овде учињено. 
Ти, међутим, нећеш да поверујеш у то, него се бестидно и у потпуности 
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препушташ заблуди. Потребно је, дакле, да због оних трезвених поведемо 
реч о томе. Онај пак који тврди да ништа не постоји после овог живота, 
нужно признаје да ни Бог не постоји. Увиђаш ли да сам управо рекао да 
су учења која уследе за првима увек искваренија од оних која су замени-
ла? Ако, дакле, не постоји ништа после овога живота, онда ни Бог не 
постоји. Међутим, ако Бог постоји, Он је праведан, а ако је праведан, 
онда свакоме даје оно што је заслужио. Најзад, ако после овог живота 
ништа не постоји, где ће онда свако да добије према својим заслугама? 

Обрати пажњу: многи, као што су се и они сами сагласили, овде 
незаслужено живе у благостању и уживају у почастима, док други бива-
ју кажњени, иако живе у праведности. Ако, дакле, после овог живота 
не постоји никакво време, онда ће праведни отићи одавде претрпевши 
неправду, док ће неправедни незаслужено живети у благостању. Ако је 
већ тако, како би онда могла да постоји праведност? Нужно је, дакле, 
да постоји неко време после овог живота, када би се свакоме узвратило 
по заслугама, јер се то не догађа у овом животу. Ако таквог времена 
нема, како да онда свако добије оно што му припада? А ако нико не 
добије оно што је заслужио, онда ни Бог није праведан према теби. Ако 
пак Бог није праведан, Он не може ни да буде Бог. Нека се ово бого-
хуљење окрене на главу оних који нас приморавају на то! Гледајте до 
каквог нас је богохуљења довело ова расправа! Међутим, и саме ствари 
громогласно објављују да Бог постоји, а такође и да је праведан. Ако је 
већ праведан, Он онда свакоме даје по заслугама; а ако свакоме даје по 
заслугама, онда је нужно и да после овога живота постоји неко време у 
којем ће свако добити према заслугама: или ће примити казну, или ће 
бити почаствован због добрих дела. 

4. Отрезнимо се, љубљени, јер неки живе у непознању Бога. Отре-
знимо се и пробудимо се! Ако си сагрешио, немој томе додавати још 
један грех; ако си сагрешио - примири се. Ако си сагрешио, не свезуј 
двоструко своје грехе, а ми их свезујемо три или четири пута када у своје 
душе уносимо бреме оваквих учења. Ако си сагрешио, упознај Господара 
- милосрдног, човекољубивог, благог, лекара, милостивог, помирљивог, 
праведног. Зар ниси чуо да је неко потрошио безброј таланата (Мт.18;24) 
и изгубио и уништио све господарево имање, а затим, када је требало 
да прода своју жену и децу, нашао избављење и опроштај целог тог дуга 
само зато што је пролио сузе и што се дотакао господаревих ногу? Ако 
би ти приговорио да га је господар одмах потом предао на мучење (а 
они који знају ову повест знају и разлог за то), ја ћу ти рећи да се ту ра-
ди о другом случају човекољубља. Господар се најпре сажалио над њим 
и отпустио га, а потом се опет сажалио над њим и бацио га у тамницу. 
И као што је тада учинио да би помогао њему, тако је и сада учинио да 
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би помогао и њему и оном другом: њему да би га поучио да не буде суров 
и нечовечан, а ономе да би га избавио од насиља и нечовечности. 

Обратите пажњу, љубљени. Док сам ово говорио на ум ми је дошла 
дивна мисао: не узрокују само користољубље и отимање да будемо бачени 
у пакао, него и немилосрдност. Овај није био предат мучитељима када 
је неправедно узео туђе [господарево], него када је [од свога дужника] 
нечовечно тражио своје. Као што је речено, онај је био дужан. Међу-
тим, иако је био дужан, и ти си такође имао дугг и требало је да у оба 
случаја сачуваш исту меру праведности. Господар ти је опростио да би 
и ти показао своје човекољубље, и да би усрдно подражавао кроткост 
Господара. Како ти ни после учињеног доброчинства ниси постао бољи, 
он те исправља на други начин, тј. помоћу казне и помоћу мучења, јер и 
то је један вид доброчинства. Он те предао мучитељима да би из твоје 
душе искоренио зло и при том поступио као искусан лекар. Ти ниси при-
хватио пријатан лек и сада су ти неопходни гвожђе и ватра. Онај Који је 
опростио велики дуг знао је да си суров и нечовечан, али је очекивао да 
се оправда пред тобом исходом ствари, што Он често чини, знајући да 
поступа праведно. Након што се оправдао пред тобом, поступио је као и 
према житељима Содоме и Гоморе. Он није одмах послао огањ и уништио 
те градове. Шта је учинио? Викаје у Содому и Гомору велика, и Грех је 
њихов 1рдан (1.Мојс.18;20). То није било довољно, него је рекао: Зато ћу 
сићи да видим еда ли све чине као што вика дође преда Це (1.Мојс. 18;21). 
Он се ни на томе није зауставио, него је послао и ангеле, показујући ти 
порочност градских житеља. На тај начин нико, чак ни од бестидних љу-
ди, не може да хули на Господа зато што је требало да буду истребљени 
негостољубиви и нечовечни људи, преступници који нису знали за правду, 
који су погазили законе природе и били преиспуњени пороцима. 

Шта може бити равно тако човекољубивом и кротком Богу? Када 
ми кажњавамо, често се не удостојимо ни узроке да наведемо. Он, међу-
тим, ако те претходно није поучио, ако те није убедио и ако није добио 
твоје мишљење да су Његове казне праведне, неће да кажњава чак ни 
оне који су одавно заслужили казне и мучења. Спреман је да ти много 
пута даје објашњења, да ступа на суд с тобом, и не одустаје од судског 
спорења. Као што видиш, о томе се много говори код пророка: посвуда 
су судови Божији са људима. Често на суд позива оне који су поступили 
неправедно, а често ради давања мишљења позива и твар, показујући тиме 
отвореност [јавност] пресуде. Бог не избегава да ради изрицања пресуде 
позове и самог противника, па чак и безосећајну [неживу] твар, што и ми 
обично чинимо када смо убеђени да смо у праву. Слушајте 1оре и тврди 
темељи земаљски парницу Господњу, јер Господ има парницу с народом 
својим, и с Израиљем се суди (Мих.6;2) и Чујте небеса и слушај земљо, 
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јер Господ Говори (Иса.1;2). Често се обраћа и самим кривцима: Народе 
Мој, штасам ти учинио и чимесам тидосадио? Одшвори Ми (Мих.6;3). 
И код Јеремије читамо: Какву неправду нађоше оци ваши код Мене 
(Јер. 2; 5)? Он то не чини само када су у питању градови или народи, него 
често и када се ради само о једном човеку. Он се преко пророка суди са 
Давидом. И пред Јоном, који је одбијао да обавести Ниневљане, Он се 
оправдава помоћу тикве, говорећи: Теби је жао тикве, око које се ниси 
трудио, и коју ниси одГајио, не1о једну ноћ узрасте а дру1у пропаде, а 
Мени да не буде жао Ниневије, великош 1рада (в.Јон.4;10-И)? У Светом 
Писму ћеш пронаћи многа оваква места. 

Када све то знамо, клањајмо се Богу, дивимо Му се и поштујмо Га ко-
лико је год то могуће (јер није могуће у оној мери у којој би доликовало). 
Постарајмо се око свога садашњег живота и верујмо да постоји Бог, да 
промисао свиме управља и да, кад се преселимо одавде, после свега тога 
постоји могућност да се наслађујемо обећаним благом, и нека га сви ми 
добијемо благодаћу Христа, Којем нека је слава у векове векова. Амин. 

БЕСЕДА ПЕТА 
О СУДБИНИ И ПРОМИСЛУ 

1. Ниједно учење, љубљени, није толико рђаво и преиспуњено неизле-
чивом трулежношћу, као што је учење о судбини и усуду. Осим тога што 
у душе обманутих уноси богохулно, зло и погибељно мишљење и подсти-
че да се о Богу говори оно што нико не би рекао чак ни за демоне, ово 
учење и у наш живот уноси пометњу, испуњавајући све неспокојством и 
великим немиром. Све оно што су, ради поучавања и исправљања, увели 
Бог и природа, кроз пророке и кроз свете људе, ово учење руши и пони-
штава, јер доказује да је све то непотребно. Оно чини исто као када би 
неко, док су ту лекари и док припремају лек, почео да убеђује оболеле и 
којима је тај лек потребан, да га не користе и да не удаљују болест од се-
бе, него да се препусте немару и безбрижности, ишчекујући најстрашнију 
пропаст. Зар судбина не говори тако? Нека нико не саветује ништа кори-
сно, нека нико не слуша другог који га саветује; узалуд постоје закони 
и суд, узалуд су упозорења и поуке, узалуд је страх од казне, узалуд су 
почасти, дарови и награде за врлине! Ако будеш показивао марљивост, 
нећеш од тога имати никакве користи, нити ћеш, ако будеш немаран, 
претрпети неку штету. Ако си дете, немој да идеш у школу, ако си одра-
стао човек, немој се покоравати законима. Нека нико не обраћа пажњу 
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на савете и на корисне поуке! Шта може да донесе труд? Нека и човек, 
као ненатоварен брод кога су напустили и морнари и кормилар, стреми 
да кормило свога ума препусти налетима буре! 

Кажи ми, да ли желиш да поверујемо у то и да ништа не чинимо 
за спасење нашег живота? Оставимо најпре по страни оно што се тиче 
душе и разговарајмо о садашњем животу. Зар ћемо поверовати судбини 
која говори овако, те стога нећемо нити кажњавати немарне слуге, нити 
покушавати да обратимо оне што су искварени развратом, нити изводи-
ти на суд неправедне, нити слушати законе? Желео бих да вам се макар 
и за кратко време омогући да на делу разумете тог погубног и пггетног 
учитеља зла. Ако је у сваком случају нужно да се догоди оно што је суд-
бином одређено, како у случају да се нечим ревносно занимамо, тако и 
када спавамо, онда нека ниједан земљоделац не упреже волове и нека не 
вуче плуг, нека не просеца бразде и нека не баца семе, нека не очекује 
погодно годишње доба, нека не трпи студен и дуготрајне кише, невоље и 
напор током године. Нека не оштри срп, нека не пожање засејано жито, 
нека не сакупља класје, нека ништа не засади и нека не брине о биљкама, 
нека одбаци сваку бригу о земљоделству, нека седи код куће и нека све 
време спава. Ако је све то судбином записано и одређено, онда ће сва та 
добра сама од себе доћи у његов дом. Ако пак Клото* окрене вретено на 
супротну страну, неће имати никакве користи од својих напора и зноја, 
чак и ако уложи огроман труд. 

Зашто људима не саветујете да тако поступају, ако заиста толико 
верујете судбини? Зашто им не саветујете да и на делу упознају оно 
добро које нам је припремила судбина? Желиш ли да ми на делу пока-
жеш шта је заиста судбински одређено? Онда прекини са обрађивањем 
земље, напусти пловидбу морем, одбаци сваку вештину, и нека се ни 
зидар, ни казанџија, ни ткач, ни било ко други од оних што нам служе у 
свакодневном животу више не бави својим умећем. Тако ћеш добро уви-
дети какве награде нуди судбина, тако ћеш је добро упознати и видети 
како је непроменљива. И зашто ти уопште говорим о вештинама које 
одржавају наш живот? Нека умећа и остану, не напуштај ниједно, али 
нека се истовремено, док сва она остају на своме месту, свако понаособ 
ни најмање не стара о својим пословима и нека се не брине о ономе што 
се тиче његовог дома, нека управљање свим својим пословима повери 
судбини а онда ће, када га подвргну мучењу и бичевању, захтевајући да 
плати порез, схватити каква је корист од ње. Он неће моћи да га плати 
и изговараће се судбином, али нико на то неће обраћати пажњу. 

* У грчкој митологији, Клото је најстарија од три сестре, Моире или Суђаје, која 
преде нит живота. (прим. прев.) 
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Докле ћемо размишљати као деца? Докле ћемо празнословити? 
Докле ћемо одбијати да познамо заједничког Господара? Ако судбина 
чини човека добрим или лошим, зашто онда саветујеш дете, зашто га 
поучаваш? Све је то бескорисно и узалудно. Ако судбина некога чини 
богатим или сиромашним, не упућуј дете у школе, не шаљи му новац, 
не чини ништа што би могло да увећа његову имовину, него га повери 
судбини. Ти се, наравно, не усуђујеш на то. Увиђаш ли да немаш пове-
рења у њену моћ када су у питању мале ствари, а верујеш јој када су у 
питању велике? Ако судбине заиста има, допусти детету да се зближи 
са лошим људима и да се исквари са раскалашнима, јер ћеш, ако му је то 
уистину судбина записала и одредила, и ти имати користи од тога. Кажу 
да судбина заиста постоји. Ако је тако, зашто се бринеш и за себе и за 
друге? Зашто да говорим о деци, када се не усуђујеш да поступаш тако 
чак ни када су у питању слуге? Напротив, ти им претиш и застрашујеш 
их, користиш све начине да твој слуга постане добар, а немаш поверења 
у судбину? Зашто га кажњаваш ако је лош? Тај грех није његов, него 
га је судбина подстакла на то. Зашто га хвалиш ако је постао добар? 
Ни врлина није његова, него потиче од судбине или, боље речено, нико 
није ни добар ни лош. Човек који ни ово ни оно не чини сам по себи, 
него под присилом судбине, није ни овакав [добар] ни онакав [лош]. За-
што, дакле, хвалимо људе? Зашто их кудимо? Зашто једне проклињемо 
а другима узносимо своје молитве? 

2. Видиш ли до какве нас је бесмислице довело слово о судбини? 
Нико није целомудрен, нико није раскалашан, нико није користољубив, 
нико није праведан; не постоји ни врлина ни порок, узалуд смо доведени 
у овај живот или, боље речено, не узалуд, него на сопствено зло. Зар није 
крајње бесмислено ако нас присила судбине подстиче на зло, а да затим 
под дејством те исте судбине трпимо најтежу казну уместо да наиђемо 
на самилост и сажаљење, ако бивамо изложени мржњи и кажњавању, 
уместо да будемо почаствовани? Онога ко трпи неправду и страда од 
насиља треба окружити почастима а не подвргнути казни, док ми, напро-
тив, трпимо неправду и подносимо казну. Шта може да буде неразумније 
од овога: ми тешко страдамо јер нас је судбина гурнула у грех и зато би-
вамо и кажњени? Судбина је створила човекоубицу, а узима му живот 
зато што јој се човек повиновао! Које је учење погубније од овога? То је 
исто као да неко гурне човека у провалију и савлада га, а затим га због 
тога још и казни; и опет, то је исто као да некога предају на мучење вар-
варској господарици да би био осакаћен и да би претрпео небројена зла, 
а уз то још захтевају да се тај човек казни зато што је лишен слободе 
и заробљен. Кажи ми, зар би могло нешто да буде неразумније од тога, 
или несрећније од људи такве врсте? 
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Ако је већ тако, ако и непријатељи знају да буду попустљиви према 
својим противницима уколико они чине непгго насупрот својој вољи или 
услед великог страха, и ако судбина не зна за попустљивост према онима 
који су јој послушни и .у свему јој се повинују или, боље речено, који су 
јој присилно потчињени, и ако тражи да буду кажњени за оно у чему су 
јој се потчинили, реци ми који ће неред, који лавиринт и која бура моћи 
да изобрази ову пометњу? Није био довољан један вид неправде, односно 
то пгго сам гурнут у зло иако нисам сагреишо, док други, који ни у чему 
није поступио врлински, постаје добар и задобија поштовање. Није, дакле, 
била довољна једна неправда, односно то што ме судбина безразложно и 
неразумно учинила лошим, а њега добрим, него она томе додаје и другу 
неправду и не подражава чак ни људску правичност. И док су људи толико 
човекољубиви и кротки да разликују невољно од добровољног, она управља 
људским делима као нека Еринија* или зли демон и све заплиће на тај 
начин. Дакле, ако нема Бога Који све надзире, онда се овакво мишљење 
може разобличити са друге стране. Немогуће је да у тако добром поретку 
[хармоничном устројству] не постоји промисао. Осим тога, ако нема Бога, 
како је онда све ово уопште постало? Ако Он постоји, како да онда све то 
не надзире? Ако је Он Сам то створио, погледај онда каква је то безбожност 
и какво богохуљење; ако пак није створио, и ако не надзире оно што се 
догађа, онда ова оптужба није мања од претходне. Видиш ли како са свих 
страна угњетава ђаво, подстичући људе да махнитају против Господара? 

Хоћеш да ме убедиш како верујеш у судбину и мислиш да је то неко 
учење? Не оптужуј жену која је учинила прељубу, це гневи се, не изво-
ди прељубника на суд. Ако видиш да се зид руши, не хватај онога ко га 
поткопава и не труди се да га казниш јер он то, како сам тврдиш, није 
учинио добровољно. Занемари све своје послове, јер ће те у сваком слу-
чају задесити оно што ти је судбина одредила. Одбаци злато, ма колико 
да га имаш. Не брини за кућу, за тржницу и слуге, јер твој немар неће 
нанети никакву штету немару судбине. Ти се, наравно, нећеш одважити на 
нешто такво, што значи да си се и на делу уверио да се учење о судбини 
мора осудити. Ако си је пак свуда осудио, зашто се у гресима скриваш 
иза ње? Видиш ли да то учење није потекло ни од чега другог, него од 
немара, лењости и слабљења снаге потребне за напоре које предузимамо 
ради стицања врлине? Ако постоји судбина, онда нема суда; ако постоји 
судбина, онда нема вере; ако постоји судбина, онда нема Бога; ако по-
стоји судбина, онда нема врлина. Ако постоји судбина, све је узалуд, све 
чинимо и трпимо без користи: нема похвале, нема покуде, нема савести, 
нема срамоте, нема закона, нема судова. 

* Богиња освете у грчкој митологији. (прим. прев.) 
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3. Како се, упитаћеш ти, један богати, док други живи у сирома-
штву? Међутим, требало би да чак и онда, кад нам нису познати разло-
зи због којих је тако, останемо у незнању, уместо да прихватамо друго 
лоше учење. Боље је добро незнање, него лоше знање: у првом случају 
нема кривице, док у другом нема милости. Осим тога, нама је благода-
ћу Божијом сада постало јасно зашто је један богат, док други живи у 
сиромаштву. Један је богат или зато што је наследио од оца, или зато 
што се упустио у крупну или ситну трговину, или пак зато што је отео 
и силом присвојио туђе, или се обогатио браком, или се бавио земљо-
делством, занатом, или нечим сличним. Много је начина за богаћење, 
и неки су праведни а неки неправедни. Тако се објашњавају и узроци 
сиромаштва: неко је постао жртва клевете, потказивања или нечијег ко-
ристољубља а неко сопственог расипништва или се навикнуо на лењост, 
или је пао у безумље, или је осиромашио на неки други начин, јер много 
је начина да се осиромаши. А зашто онај, рећи ћеш ти, који је окружен 
блудницама, беспосличарима и улизицама, наноси штету другима и про-
води време у лагодном и разузданом животу, поседује богатства која му 
притичу као са извора, док други, који свој живот проводи у милосрђу, 
целомудрености, праведности и у осталим врлинама нема чак ни ону 
најнеопходнију храну? Зато што је један добар и бира за себе врлински 
живот повезан са напорима, док је други порочан и одабира расипнички 
и раскалашни пут зла. 

Зашто се, дакле, зао богати, док је добар сиромашан? Зато да би онај 
сиромашни добио већи венац ако буде трпељив и ако одважно буде подно-
сио сиромаштво, а да би онај богати добио већу казну и веће муке ако се 
не промени, ако не постане бољи и не позна свог Господара. Недаће које 
шаље Бог више оптерећују оне који остају зли, а изобиље које Он даје 
значи увећање осуде за оне који се њиме не користе како доликује. Исто 
тако, сиромаштво и тешке прилике добрих значе увећање венаца, иако 
такви људи понекад падну у заблуду. Постоји умереност и у пресуди, јер 
се суд о гресима не доноси уопштено, него се другачије суди сиромаху, а 
другачије богаташу: једном се суди са милошћу, а другом без милости. 
Ево једног примера. Замислимо једног лопова и једног славољубивог, 
једног богатог а другог сиромашног. Сиромах ипак има неко, макар и 
неубедљиво оправдање у нужди која је последица сиромаштва, док други 
нема никакав прихватљив или оправдан изговор. Уколико мање има у 
овом животу, сиромах ће утолико више имати у будућем, сагласно својим 
добрим делима, а богаташ ће имати сагласно својим прегрешењима. Зато 
немој да мислиш да сиромах трпи неправду, или да богаташ има нешто 
више. Тако је и када су у питању недаће: они који овде претрпе казну 
или се сасвим очисте од грехова или тамо подносе мању казну, пошто 
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су овде подносили тешка страдања. Тако је и са овоземаљским добрима: 
за оне који су овде уживали почаст и остајали лоши, те почасти служе 
као средство за казну. 

Обрати, дакле, пажњу, на који начин Бог свуда прекорева порочне 
људе због овдашњих почасти: Дао сам ти сва добра твош 1осподара 
(2.Сам. 12; 8); тако је због почасти прекорео и свештенике из Илијевог вре-
мена (в.1.Сам.2;28), док на другом месту каже: И подизах између синова 
ваших пророке и између младића ваших назиреје (Амос2;11), и свуда се 
додаје о ономе што се догодило у пустињи. Услед тога, када видиш да 
богати поступа неправедно, да је користољубив и да отима туђе, онда пре-
васходно јецај због њега, јер он то чини као богат и утолико ће већа бити 
његова казна. Кад пак видиш да се сиромах усрдно стара о праведности, 
онда му се диви што је такав, иако је сиромашан. Ако си то разабрао, ако 
твој поглед буде управљен ка будућем и ако садашње будеш сматрао за 
ништавно, ако се будеш надао ономе [будућем] и ако се удаљиш од овога 
[садашњег], никада се нећеш узнемирити због оног што се догађа. Нека 
буде да сви ми благодаћу Христовом задобијемо ова блага! Амин. 

БЕСЕДА ШЕСТА 
О СУДБИНИ ИЛИ ПРОТИВ 

НЕЗАСИТОСТИ [СТОМАКОУГАЂАЊА] 

1. Једимо и пијмо, јер ћемо сутра умрети (Иса.22;13), говорили су 
многи Јудејци у време овог пророка. Нема ничег чудног у томе што су 
ово говорили Јудејци, јер њихов 6ОГ је трбух, и слава у срамоти њихо-
вој (Фил.3;19). Међутим, колику осуду заслужује то што неки још и сада, 
после благодати и презрења садашњих добара, после тако великог савр-
шенства и усрдности, ако и не говоре речима, својим делима узвикују 
управо о томе? Постоје, заиста постоје они који мисле да су у овај живот 
уведени зато да би се наслађивали, напунили утробу, угојили тело и за-
тим умрли, припремивши својим телима обилну трпезу за црве. Чак и 
кад би једино зло било то што су овдашња добра трошили бесциљно и 
бескорисно а не како је доликовало, не би били без прекора и осуде. Ка-
да новац, који нам је Бог дао ради прехрањивања тела и помоћи онима 
којима је потребно, потрошимо на раскалашност, разузданост и највећи 
немар, зар нећемо одговарати за ово ужасно расипништво, и оно што 
је речено за пет таланата, и за два, и за један (в.Мт.25;15) односи се и на 
новац и на све остало. 
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И као што сам рекао, ако смо у живот ушли бесциљно и узалудно, 
онда ћемо одговарати за такве своје поступке; сада пак, поред те постоји 
и друга казна. Човеку који се предаје наслади и пијанству, који издржава 
беспосличаре и улизице, који се уништава једењем меса и пијењем вина, 
често се догађа да, вољно или невољно, нужно сагреши, како у време 
када живи на овом месту, тако и после одласка одавде. И као што услед 
претоварености тоне брод обремењен великом количином робе погодне 
за превоз, али тежом од онога што он може да понесе, тако и душа и при-
рода нашег тела, примивши храну у већој количини него што одговара 
њеној моћи, бива претоварена и не може да издржи прекомерну тежину 
онога што је примила, због чега тоне у море пропасти, губећи, поред то-
га, и кормилара, и морнаре, и путнике, и сам товар. Као што бродовима 
у таквом положају не користи ни тихо море, ни искуство кормилара, ни 
мноштво морнара, ни добра опрема, ни повољне временске прилике, као 
што ни било шта друго не може да користи толико обремењеном броду, 
тако је и са онима који се предају наслади: ни многа расуђивања и учење, 
ни препоруке, ни поуке и саветовање, ни било шта друго, ни страх пред 
будућим, ни стид, ни прекор од стране присутних, не могу да спасу тако 
унесрећену душу. Све бива савладано неумереношћу, и она човека који 
пати од те болести, хтео он то или не, ускоро одвлачи на дно и потапа, иза-
зивајући страшан бродолом, после чега није лако да изађе на површину. 

Такав човек постаје бескористан не само за будуће и за тамошње 
одговоре, него чак и за овај живот: он ни за шта није погодан, него га 
свуда исмевају, како у јавним, тако и у личним стварима. Ако се појави 
потреба да уради нешто неодложно, он неће показати никакву опрезност, 
нити способност за управљање. Он је лак плен за све своје непријатеље, 
а свим пријатељима и рођацима је непотребан. Такав човек не само да 
у опасностима и невољама лако претрпи штету и не само да је неподно-
шљив у времену мира и спокојства, него ће, услед неумерености, у тешко-
ћама бити бескористан за свакога кога сретне. Тамо, то јест у невољама, 
њиме ће овладати кукавичлук, малодупшост, претерана плашљивост и 
потпуна неодлучност, док га овде дрскост и немар, разузданост, неумере-
ност, гордост и разметљивост чине неподношљивијим него оно претходно. 
И не само да су тела таквих људи ружна, знојава, влажна и одасвуд испу-
њена неподношљивим смрадом, него је њихова душа много ружнија од 
тела, будући да услед насладе болује више него тело. Тело не избацује 
само природне нечистоће, него и многе друге, са свих страна: када је 
њихова унутрапш>ост оптерећена насталим вишком сокова, очи, нос и 
уста испуњавају се одвратном влагом и нечистотом, а сама природа тела, 
поставши слабија него што то допушта природна сразмерност, као да 
се испуњава блатом и нечистим муљем, постаје смрадна и бескорисна, 
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неспособна за било какво добро дело. И сама земља, када се испуни изо-
биљем те врсте [тј. влаге], губи себи својствену топлоту, а заједно са њом 
и своју силу, тако да више није погодна ни за обраду ни за рађање. 

2. Услед тога и људи који стално живе у наслади оболевају од тешких 
и неизлечивих болести: дрхтавице, одузетости, сушице [туберкулозе], 
отупелости чула мириса, болова у ногама и рукама и многих других, о 
чему говоре и лекарски ученици. Према томе, чак и да не постоји пакао 
и мучење, да не постоји ни коначна осуда Божија, ни људски прекори, 
ни непотребни трошкови, ни безброј других ствари које су последица раз-
мажености, и када би у питању било само ово једно, зар и само то не би 
било свима довољно да се одврате од наслада? Такве трпезе нису нипгга 
боље од смртоносних отрова; напротив, ако хоћемо да кажемо истину, 
оне су и много горе од њих. Отрови истога часа уграбе онога ко их је узео 
и неосетно га одводе до смрти, тако да онај који умире ни не жали због 
тога. Ове друге [тј. трпезе] чине да људима који им се предају живот бу-
де тежи него безброј смрти, будући да такав живот није само јадан, него 
је и сраман и достојан подсмеха. Друге болести изазивају састрадање са 
онима који од њих пате, док болести које потичу од раскоши и пијанства 
не допуштају онима који их виде да саосећају са оболелима чак и када 
би то хтели: велика невоља подстиче на саосећајност, док узрок ових 
болести, ако је познат, изазива негодовање. Нас у таквим случајевима 
обузимају нека помешана осећања: ми их не сажаљевамо, јер нам то не 
допушта узрок њихове несреће, нити се пак срдимо на њих, јер нам то 
не допушта величина њихове патње, због чега осећамо нешто између 
осуде и праштања. Узрочник њихове патње није, као некима, природа, 
нити су жртве људске злобе, него су сами творци својих болести, јер су 
се добровољно бацили у бездан зла. 

И као што не жалимо много људе који сами себи везују омчу око врата 
и бацају се са литице, као ни оне што се убијају мачем, тако не жалимо мно-
го ни ове. Уистину, ако би према некоме и требало да покажемо милост, 
онда би је пре добили они него ови, иако ни они не заслужују праштање. 
Они су потражили утеху у смрти или услед клевете или услед новчаног 
губитка, или због предстојеће опасности, или у ишчекивању несреће, или 
пак због неке друге стрепње, па су похитали ка смрти као да ће утећи на 
неко спокојно место, као да су пред очекиваном буром пожурили у мирну 
луку. Ови, међутим, не могу да кажу ништа слично и препуштају се живо-
ту који је тежи од безброј насилних смрти. Сада је право време да наведемо 
речи једног мудраца: Ко ће пожалити заклињача* којеш је змија ујела, 

* У грчком оригиналу: еподос, посебна врста чаробњака који су наводно лечили по-
моћу магијских формула и бајања, при чему су за своје ритуале, између осталог, 
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и онош што приступа дивљим зверима (ГТрем.Сир.12;13)? Уистину, наслада 
је звер, и то звер страшна и неукротива: шкорпија или змија не разарају у 
тој мери нашу утробу када се у њој угнезде, колико то у сваком погледу 
чини жудња за насладом. Ове две звери нападају само тело, док она, када 
се усели, не уништава само тело, него заједно са њим уништава и душу. 

Зато вам као разборитима кажем да бежимо од ње. Нећемо прихва-
тити, нити ћемо поверовати да у њој има нечег корисног. Ако је ово што 
сам рекао истина, ако та страст значи општу пропаст и највећу поругу, 
будите опрезни у погледу крепкости свога тела и здравља ваше душе. Не 
кажем да, ако то не желите, треба да стремите суровом начину живота, 
него да одбаците оно што је сувишно и да одсечете оно што превазилази 
потребу. Када постоје они који не уживају чак ни у оном неопходном, 
иако је то у њиховој власти, какав ћемо опроштај задобити ми, прелазе-
ћи границе оног неопходног? Када је у питању храна, нека нам граница 
буде оно што не наноси штету, тј. оно што може да нам прекрати глад 
а да нам при том не нашкоди. Не тражимо ништа преко тога. Боље ре-
чено, ако би требало да кажем нешто што ће вас зачудити и што, иако 
истинито, није сагласно са мишљењем многих, знајте да ћемо, и када 
тражимо задовољство, пре да га нађемо у скромности, него у раскоши. 
Саслушај на који је начин такво задовољство веће и снажније од овог. 
Могуће је да се једно од њих уопште и не појави и да не пронађе одгова-
рајућу природу хране, док задовољство у скромности може да узрокује и 
оно што му је противно. Ко то каже? Онај који се наслађивао више од 
свих других. Душа сита 1ази и саће, каже он, а Гладној души слатко је 
све што је Горко (ПричеСол.27;7). Увиђаш ли како задовољство у скромно-
сти лако може да се појави из свега, па чак и из нечега безначајног, а да 
се у раскоши [задовољство] уопште не појави? Ако не прихватамо саће, 
шта би онда могло да нам буде пријатно? Ако не може да нас задовољи 
ни оно што је од свега слађе, шта ће нас онда задовољити? 

3. Ако, дакле, тражимо задовољство, пре ћемо га наћи у умерености. 
Зар није крајње неразумно да избегавамо трпезе које нам доносе задовољ-
ство, здравље и свако добро и које су, осим тога, богоугодне, и да уместо 
њих припремамо друге, које су преиспуњене безбројним недаћама и узро-
кују тегобе, болове и болести и које, што је најстрашније од свега, гневе 
Бога? Ако је она која се одала насладама жива умрла (1.Тим.5;6), шта тек 
да кажемо за мушкарце? Ако је то још у Старом Завету било најстроже 

користили и змије и змијске отрове. Култ змијских божанстава (посебно женских) 
био је широко распрострањен најпре у критској а затим и у старогрчкој, паганској 
религији. Тако су, на пример, и код нас позната тзв. бајања против змијског уједа, 
а овај ритуал углавном су обављале жене. (прим. прев.) 
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забрањено, и ако пророк снажно прекорева оне што се препуштају насла-
дама - иако указује на онај вид насладе који није исувише раскалашан, 
нити је уистину неодмерен, будући да каже: Ви који лежете на одрима 
од слонове кости и пружате се на постељама својим, и једете јашњце 
и теоце храњене млеком; ви који пијете вино процеђено, и мажете се 
скупоценим мирисима (Ам.6,4,6), ако, дакле, и то заслужује осуду у време 
када је све било телесно и када нису имали никакву представу о небу, 
када је Јудејце и њихова дела руководио васпитач [тј. Закон], шта бисмо 
могли да кажемо за садашњу разнеженост? Ако оне који једу јашњце и 
теоце храњене млеком пророк прекорева што живе у наслађивању и не-
умерености, шта бисмо онда ми могли да кажемо за људе који истражују 
морске дубине и крајње границе земље и са свих страна окупљају ловце 
на птице и рибе? Ако пророк осуђује оне који пију процеђено вино, пгга 
онда да кажемо за људе који ради вина предузимају прекоморска путо-
вања и на сваки начин се труде да им не остане непознате ниједна сорта 
грожђа, као да ће бити кажњени или најтеже осуђени ако се неумерено 
не засите неком врстом вина? Ако је за осуду коришћење лостеље од 
слонове кости, како би онда могли да добију опроштај они који своје 
постеље окивају великом количином сребра, или боље рећи, кују их од 
чистог сребра, и то не само постеље, него и постоља, и умиваонике, и 
посуде, па чак и ноћне посуде? Шта ће они моћи да кажу, велико или 
мало, када се од њих буду тражили одговори? 

Додаћу и оно што је најгоре од свега, а то је да су све те ствари до-
бијене на туђим несрећама. Уистину, пророк није рекао ништа слично, 
него је само осудио раскош. Када се заједно са тим покаже и узрок који 
је страшнији од раскоши, ко ће онога, што је тако поступао, избавити од 
најтеже казне? Који ће се Ноје или Јов или Данило заузети за таквог? 
Неће се појавити нико. На такве људе се односи оно што је речено код 
пророка: Распламса се шев Мој као дим (Иса.65;5). Реци ми, зар се не би 
требало испунити највећим гневом, јарошћу и бесом, када други не може 
да се наслађује чак ни неопходном храном, а ти бескорисно и узалудно 
кујеш толико сребра за оно што није потребно, па чак не можеш ни да га 
покажеш? Уосталом, ни од овог другог нећеш имати користи, него ће се 
и оно окренути у своју супротност. Ти све ово чиниш зато да би постао 
славан и знаменит; међутим, сви осуђују твоју бездушност, користољу-
бље и крајњу порочност. Колика је њихова завист, колико те оговарају, 
колико те мрзе, колико желе да се твоја срећа преокрене! Оставићу по 
страни [њихове] хуле на Бога које су подстакнуте таквим твојим богат-
ством, иако је то страшније од свега: ма шта да се догоди и ма шта ти 
да кажеш, нећеш наћи ништа горе од тога. 

О СУДБИНИ И ПРОМИСЛУ 15 

Није таква наша трпеза, долична и умерена, и њој се пророк не под-
смева, човек је не прекорева, Бог је не оптужује, због ње нема кажњава-
ња огњем, од ње се нико не одвраћа, нико због ње не мрзи, нити завиди; 
напротив, њу одобрава Бог, ангели су јој причасни, људи је хвале а небо 
је прихвата. Те су трпезе прихватиле [угостиле] ангеле, њима приступа 
Христос, а не онима. Такве су биле трпезе пророка, такве су биле трпезе 
апостола, такве су биле трпезе праведника. Оне друге су трпезе тирана 
и људи који су се нечасно обогатили на земљи, са плесачима и осталима 
што живе на пропаст човечанства, трпезе разбојника, чаробњака и пљач-
каша гробова. Када поставиш такву трпезу, ангео ће од ње да побегне, 
Бог ће да се разгневи, а старешина демонски да се обрадује. Одвраћају 
се, ненавиде и жалосте се не само непријатељи, него и они који изгледају 
као пријатељи, јер њих више изједа завист него што се они хране оним 
што је изнесено. Кад неко пак постави трпезу скромну и доличну, на ко-
јој нема никакве претеране раскоши, она ће бити угодна и прихватљива 
свим пријатељима, али и Богу, и ангелима, и осталим људима. За њом 
је присутан Јединородни Син Божији: као што се клони преузношења, 
гордости и сваке пометње, тако је и пријатељ смиреног, којега свагда 
штити и са свих страна ограђује. Када је пак присутан Христос, онда не 
треба да тражимо ништа друго. 

Када све то знамо љубљени, клонимо се од онога а тражимо ово, да 
бисмо задобили и садашња и будућа блага, благодаћу и човекољубљем 
Господа нашег Исуса Христа, са Којим нека је слава и част Оцу са Све-
тим Духом, сада и увек и у векове векова. Амин. 
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с л о в о 
Онима што се саблажњавају несрећама које се 

догађају, као н о прогону и невољи народа и многих 
свештеника, и о несхватљивом, и против Јудејаца 

Када треба да лече оболелог од грознице или од неке друге болести, 
лекари превасходно захтевају да виде саме болеснике, јер не могу да им 
помогну ако се налазе далеко од њих. Такво је њихово умеће, а и природа 
самих болести. Нама, који не намеравамо да исцељујемо једног или другог, 
него све оне који се саблажњавају у васељени, није потребно ништа слич-
но. Ми не тражимо да уђемо у дом наших болесника, није нам потребно 
да знамо на ком месту они леже, не желимо чак ни да видимо болеснике. 
Не користимо лекарски прибор, не тражимо од болесника да троше новац, 
наређујући им да купују лекове. Међутим, иако нам они нису познати, 
макар живели на крајњим границама васељене, макар међу варварима, 
макар се налазили у најдубљој беди и били толико сиромашни да немају 
ни неопходну храну, ништа не може бити препрека за оваква исцелења 
јер ћемо, остајући на једном месту, без прибора и лекова, без јела, пића, 
новца и дугог путовања протерати такву болест. Како и на који начин? 
Тако што ћемо начинити лек у виду беседе и она ће болесницима бити 
све то, будући боља од свега што је речено. Она храни боље од хлеба, 
исцељује боље од лекова, спаљује јаче од ватре не причињавајући ника-
кав бол, зауставља смрадну бујицу рђавих мисли, снажније од гвожђа 
безболно расеца загнојене ране, и при том не захтева никакво трошење 
новца, не баца у сиромаштво. Припремивши овакав лек, нудимо га свима, 
и сви ће се сигурно подвргнути исцелењу, ако се према реченоме буду 
односили с пажњом и благонаклоношћу. 

1. У односу према телу, а ради исцелења болесника, познавање узроч-
ника болести не значи мало него веома много (ако то зна, болесник 
не само да ће се ослободити болести од које пати, него ће касније и из-
бећи ту исту болест, будући да јој зна узрок и чуваће је се). Тако ћемо 
и ми најпре поучити ове болеснике, односно, указаћемо им одакле се 
у њима појавила болест саблажњавања. Ако то сада науче и ако буду 
хтели добро да се чувају, могу се избавити од такве болести, не само 
сада, него заувек, и како од ње, тако и од других, још тежих [болести]. 
Природа овог лека је таква да не исцељује само садашњу болест, него 
предупређује и друга страдања. У садашњем животу не постоји само 
једна, две или три, већ мноштво ствари које саблажњавају оне најсла-
бије; наше слово обећава да ће страдалнике ослободити од свега тога, 
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ако буду хтели (као што сам већ рекао) да науче и сачувају оно што 
им се говори. 

Припремајући овај лек, ја га не правим само од божанственог Писма, 
него и од онога пгго се непрестано збива и догађа у овом животу, тако 
да и онима који не читају Писмо може бити корисно то опште исцелење, 
ако хоће [да га користе], што нећу престати да упорно понављам. При-
нудом и насиљем овај лек не би могао бити од користи никоме који га 
не жели или не прихвата божанствено учење. Међутим, управо одатле 
и највише одатле долази исцелење, много више него из доказивања по-
средством ствари, јер одлука Божија мора бити достојнија вере него све 
видљиво. Зато ће теже бити кажњени они што се не поправљају јер, иако 
су примили Писмо, нису од тога имали одговарајућу корист. Да они не би 
пострадали на тај начин, ми ћемо се побринути о њиховом поправљању, 
указавши најпре на узрок болести. 

2. Шта је узрок овакве болести? Њу узрокује радознало и љубопи-
тљиво расположење духа, жеља да видимо узрок свега што се збива и да 
се надмећемо са несхватљивим и неизрецивим промислом Божијим, да 
се бестидно бавимо безграничним и неистраживим и да га испитујемо. 
Да ли је ико био мудрији од Павла? Реци ми, зар он није био сасуд иза-
брани? Зар није добио велику и неизрециву благодат Духа? Зар у себи 
није имао Христа Који је говорио? Зар није био заједничар [причасник] 
неизрецивих речи Божијих? Зар није само он чуо оно што не може да 
изговори нико од људи? Зар није био уздигнут [досл. уграбљен, отет] до 
раја? Зар није био узнесен до трећег неба? Зар није проходио земљу и 
море? Зар није варваре поучавао мудрољубљу? Зар није имао многе и 
разнолике енергије [дејства] Духа? Зар није преобраћао целе народе и 
градове? Зар му Бог није дао у руке целу васељену? 

Међутим, послушај како управо један тако мудар, силан и духован 
човек, који је уживао таква преимућства, када се дотакао разматрања 
промисла Божијег, и то не васцелог промисла, него само једног његовог 
дела - послушај, дакле, како се он дивио и усхићивао, како је хитао да се 
брзо приклони пред несхватљивим. Он чак ни у созерцању није испитивао 
како Бог промишља о ангелима и архангелима, о херувимима, серафи-
мима и о свим невидљивим силама, како о сунцу, земљи и месецу, како о 
васцелом људском роду, како о бесловесним бићима, биљкама, семенима 
и травама, о ваздуху и ветровима, изворима, рекама и уопште о природи, 
о умножавању и одржавању свега тога. Он је посматрао само онај део тог 
промисла који се односи на Јудејце и Јелине (управо о њима и само о њима 
он говори, показујући како је Бог призивао оне потекле од незнабожаца, 
како је одбацио оне потекле од Јудејаца, и како се, по Свом милосрђу, 
бринуо о спасењу и једних и других). Послушај, дакле, шта он каже. 
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Видевши отворено бескрајно море и желећи да у њему, у само јед-
ном његовом делу, испита дубину тог промисла, он је, будући због тог 
неизрецивог домостроја као обузет неком вртоглавицом, задивљен и ус-
хићен неизрецивошћу, бесконачношћу, неописивошћу и несхватљивошћу 
премудрости Божије, одустао од свог покушаја, громко се огласио и у 
силном заносу изговорио ове речи: О, дубино боштства, и премудрости 
и разума БожијеИ Затим је, показавши да, иако види ту дубину, не може 
да је схвати, наставио: Неиспитиви су судови Ње1ови и неистраживи пу-
теви ЊеТови (Рим. 11,33)! Он није рекао само "несхватљиви", него: Како су 
неиспитиви судови Ње1ови. Не само да нико не може да их схвати, него 
нико не може ни да започне испитивање, услед чега не само што не може 
доћи до краја, већ не може испитати ни сам почетак Његовог домостроја. 

Рекавши: Како су неиспитиви судови њешви и неистраживи путеви 
њешви, будући задивљен и усхићен, Он је завршио своје славословље, наста-
вљајући да говори: Јер ко познаде ум Господњи? Или ко Му би саветник? 
Или ко Њему претходно дадеу да му буде враћено? Јер је од Њеш и кроз Њеш 
иради Њеш све. Њему слава у векове. Амин. (Рим.И;34-36). Ово што је ре-
као значи следеће: Он је извор, Он је узрочник добара, није Му потребна 
ничија помоћ [досл. никакво заједништво], није Му потребан никакав 
савет; ни од кога Он не позајмљује знања или разум, како хоће тако и 
чини чуда; Сам јесте почетак, узрок и извор свих добара, Сам је Творац, 
Сам је саздао све што није постојало, и Сам, створивши све, управља и 
одржава како хоће, зато што је од Њеш и кроз Њеш и ради Њеш све - што 
значи да је Он узрочник и творац свега постојећег, да свиме управља и 
да све одржава. 

Подсетивши опет на дар којим нам је дат, он затим на другом месту 
говори: Хвала БоГу на Њешвом неисказаном дару (2.Кор.9;15). Он објашња-
ва да мир који нам је дарован не само да је изнад сваке речи и сваког 
објашњења, него и да превазилази сваки ум, говорећи: И мир Божији 
који превазилази сваки уму сачуваће срид ваша (Филипљ.4;7). Ако је таква 
Његова безгранична дубина богатства и премудрости и разума, ако су 
тако неиспитиви судови Његови и неистраживи путеви Његови, неизре-
цив Његов дар и мир који превазилази сваки ум - не мој или твој, или 
нечији други, не само ум Павла и Петра, него и ум архангела и вишњих 
сила - реци ми, какво оправдање и опроштај можеш да добијеш ти када 
се препушташ таквој махнитости и безумљу и хоћеш да схватиш неис-
траживо, када тражиш узрок васцелом промислу Божијем? 

Ако се чак и Павле, који се наслађивао толиким знањем, који је имао 
неизрециву одважност и био испуњен таквим благодатним даровима, 
повлачи пред тим познањем и диви му се, и не само што не може да га 
достигне, него ни почетак не може да му истражи зато што је то немогуће 
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- нећеш ли ти бити несрећнији од свих, нећеш ли бити изложен највећем 
безумљу, ако корачаш путем који је противан његовом? И не само што је 
он то рекао, него је, расправљајући са Коринћанима о знању и показујући 
да ћемо, уколико бисмо чак и много научили, ипак имати само мали или, 
боље речено, најмањи део тога знања, говорио овако: Ако ли неко мисли 
да нешто знау још ништа није сазнао као што треба знати (1.Кор.8;2). 
Објашњавајући затим да нам много недостаје у знању и да је много више 
сачувано за будућност, док нам је сада дато само мало, наставља: Јер де-
лимично знамо и делимично пророкујемо; а кад дође савршено, онда ће 
престати што је делимично (1.Кор.13;9-10). 

Он се ни на томе не зауставља него, желећи да покаже колика нас раз-
даљина дели од тог знања и да нам много недостаје, објашњава то помоћу 
извесних изображења, говорећи: Кад бејах дете, као дете шворах, као 
дете и мишљаху као дете размишљах; а када сам постао човек, одбацио 
сам што је детињско. Јер сад видимо као у оХледалу, као у зашнетки, а 
онда ћемо лицем у лице (1.Кор. 13; 11-12). Видиш ли колика је та раздаљина? 
Иста као и између дечијег узраста и зрелог [одраслог] човека, као између 
огледала и загонетке и јасног виђења ствари посредством јасног посматра-
ња, јер управо то значе речи: лицем у лице. Зашто махниташ и бесниш, 
узалудно и безуспешно покушавајући да савладаш препреке? Зашто те не 
убеде Павлове речи: А ко си ти, о човече, да се препиреш с Бошм? Зарруко-
творина швори мајстору своме: зашто си ме Шаквом начинио (Рим.9;20)? 

Видиш ли, какву послушност и какво ћутање он захтева? Сигурно је 
да он то не говори зато да би поништио нашу слободну вољу - нека је да-
леко таква мисао - него да би показао да онај који испитује треба да буде 
исто онако безгласан као што је то природа глине која се покорава свему 
што мајстор чини са њом, не противећи се и не показујући радозналост. 
Говорећи о глини и грнчару, он нам тиме напомиње и о нашој природи. 
Суштина грнчара и глине је иста, а ако је једнака суштина, мора бити 
једнака и послушност. Међутим, ако постоји безгранична удаљеност по 
суштини, знању и свему другоме, какав онда опроштај може добити онај 
дрски и бестидни човек што хоће да подробно истражи Бога Који га је 
створио? Помисли, човече, ко си ти? Он управо то изражава речима: Ко 
си ти? Зар ти ниси глина? Зар ниси пепео и прах? Зар ниси прашина и 
дим? Зар ниси трава или цвет травни? Управо такве слике непрестано 
имају у виду пророци, настојећи да прикажу ништавност наше природе. 
Онај Којега ти истражујеш је непролазан, непроменљив, вечно сушти и 
истоветно сушти, беспочетан, бескрајан, непојмљив, превазилази сваки 
ум, надвладава сваку мисао, неизрецив, неисказив, несхватљив не само 
мени или теби, не само пророцима и апостолима, него и вишњим силама, 
невидљивим и бестелесним, које непрестано обитавају на небу. 
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3. Када видиш да серафими лете око високог и преузвишеног престо-
ла, покривајући раширеним крилима своје очи и скривајући ноге, леђа 
и лица и ускликују узвицима преиспуњеним дивљења, немој мислити 
да они заиста имају перје, ноге и крила, јер они су невидљиве силе. Ме-
ђутим, посредством тих изображења размишљај о неприступачности и 
несхватљивости Онога Који седи на престолу (Иса.2;2-3). Он је несхватљив 
и неприступачан чак и њима, Он и ка њима снисходи и никада се не от-
крива онаквим какав Он јесте. Бог не седи, не пребива на престолу, не 
заузима било какво место. Ако чак ни серафими не могу да Га гледају 
док седи и обитава на престолу док Га они окружују (а све се то говори 
због снисхођења, јер Он не седи), него отвореним крилима покривају лица 
јер не могу да поднесу блистање које извире из Њега и само славослове, 
само певају, с великим страхом узносећи ону тајанствену песму освећења, 
зар онда нећеш одступити и зар се нећеш сакрити ти, који би тако дрско 
да истражиш силу промисла Божијег, која је неизрецива, неисказива и 
несхватљива чак и вишњим силама? 

Оно Што је Његово непогрешиво и у потпуности је знано само Сину 
и Светоме Духу и никоме другом, о чему сведочи еванђелиста Јован, као 
и апостол Павле. Први од њих, Син грома, којег је Христос особито љу-
био, и који је имао толику одважност да је лежао на Његовим грудима 
- а што сведочи о највећој врлини - говори овако: Бога нико није видео 
никад; при чему под виђењем подразумева знање: Јединородни Син који 
у наручју Оид, Он Га објави (Јн.1;18). То исто говори и Сам Христос, об-
јашњавајући најпре јудејском народу: Не да је ко видео Оид, осим Онош 
Који је од Бо1а; Он је видео Оца (Јн.6,46). Сасуд изабрани, беседећи о до-
мостроју Божијем и желећи да искаже и оно неизрециво што је сазнао, 
овако говори: Не1о Говоримо премудрост Божију у тајни сакривену коју 
предодреди БОГ пре векова за славу нашу, коју ниједан од кнезова овоГа 
века није познао;јер да су је познали не би Господа славе разапели. НеГо 
као што је написано: што око не виде, и ухо не чу, и у срце човеку не 
дође, оно припреми БОГ онима који Га љубе (1.Кор.2;7-9). 

Како смо то сазнали, Павле? Ко је показао, ко је објаснио све то што 
је било невидљиво и нечувено, и није долазило у срце човеково? Реци и 
покажи, ко нам је донео такво знање? Нама је, вели, БОГ открио Духом 
Својим (1.Кор.2,10). Да неко не би помислио да [Дух] зна само оно што нам 
је Бог открио преко њега [Павла] и да он [Павле] поседује све знање, на-
ставља: Јер Дух све испитује, и дубине Божије. Јер ко од људи зна шта 
је у човеку, осим духа човекова који је у њему? Тако и шта је у БоГу нико 
не зна осим Духа БожијеГа (ст.И). Ово што'је рекао значи следеће: као 
што само човек зна шта је у њему, шта жели и шта има на уму и као што 
све то непогрешиво зна, тако и Дух Свети непогрешиво познаје васцело, 
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неизрециво знање Божије. Говорећи пак: Тако и шта је у БоГу нико не зна 
осим Духа БожијеГ, он не подразумева само људе, него из тог савршеног 
[непогрешивог] знања искључује и сву вишу [небеску] твар. 

Зато и мудрац саветује овако: Оно што је више од тебе не тражи, и 
оно што је јаче од тебе не испитуј: оно што ти је заповеђено, то сазнај, 
јер је и оно чему су те научили више од људскоГразума (Прем.Сир.2,21,23). 
Ове речи значе следеће: нити си оно што имаш научио [сазнао] сам, нити 
је твоја природа довољна да све то сазна, него оно највише знање добијаш 
са небеса и оно је далеко веће од онога што твој разум може да прими. 
Зашто онда настојиш да истражиш оно што је најдубље, када и већина 
онога што знаш превазилази твој разум, и када и то знање добијаш од 
других? Објашњавајући то исто, Павле је рекао: Шта ли имаш што ниси 
примио? А ако си примио, што сехвалиш као да ниси примио (1.Кор.4;7)? 
Престани да показујеш толику упорност и прихвати онај најмудрији савет 
који гласи: И немојрећи: зашто ово а збоГ чеГа оно, јер је све саздано на 
Неку КОриСТ (Прем.Сир.32;22). 

4. Када је настала васцела творевина и када је добила себи својствену 
красоту, када је свескладно, чудесно и сваког дивљења достојно дело било 
завршено, многи од неразумних и безумних почеше да куде творевину. 
Погледај како је Законодавац [Мојсеј] прекратио њихове неумесне судо-
ве и безумна мишљења и једном речју зауздао њихове бестидне језике, 
говорећи: И поГледа БОГ све што је створио, и Гле, бејаше веома добро 
(1.Мојс.1;31). Међу видљивим стварима није била само светлост, него и 
тама; не само плодови, него и трње; не само питомо дрвеће, него и оно 
дивље; не само низијске равнице, него и планине, шипражје и кланци; не 
само људи, него и отровни гмизавци; не само рибе, него и немани; не само 
мирна мора, него и мора неповољна за пловидбу; не само сунце, месец и 
звезде, него и громови и урагани; не само повољни ветрови, него и буре; 
не само голубови и птице певачице, него и соколови, вране, јастребови и 
остале звери-људождери; не само овце и волови, него и вукови, леопарди 
и лавови; не само јелени, зечеви и срне, него и шкорпије, змије отровнице 
и змајеви; и међу биљкама нису настале само оне спасоносне, него и оне 
отровне. Због тога су многи почели тиме да се саблажњавају и почела 
је да се рађа јерес. Међутим, када је све било створено и када је добило 
себи својствену лепоту, Творац је похвалио све што је створено, не само 
свако од њих понаособ, већ и све заједно, да, знајући Његово мишљење 
[досл. Његов суд], нико не би био тако дрзак и бестидан да показује ра-
дозналост у односу на видљиво. 

Зато је, говорећи како је постала светлост, [Мојсеј] додао: И виде БОГ 
светлост да је добра; и тако после сваког стварања. Затим се, да не би 
именовао све појединачно и продужавао говор, о свему обзнањује заједно 
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и опет говори: И по1леда БОГ све што је створио, и Гле, бејаше веома 
добро. То не значи да је тек после стварања Бог сазнао да је све што је 
створио добро, далеко била таква мисао! Ако и уметник, који је само 
човек, добро познаје своје умеће и пре него што нешто начини, тако да 
и пре стварања зна да ће његово дело бити добро, онда је утолико пре 
неизрецива мудрост, која је све створила својом вољом, и пре стварања 
знала да ће све бити добро. Она чак не би ни стварала, да није то знала. 
Зашто је онда тако речено? Из разлога који сам већ поменуо. Слушајући, 
дакле, како ти пророк говори да је Бог све видео и похвалио, не тражи 
другу проверу и доказ лепоте тих ствари и не говори: зашто је то добро? 
Од доказа који се изводи из самих твари јаснији је онај доказ који пред-
ставља мишљење и суд њиховог Творца о њима. Зато [писац Постања, 
Мојсеј] и употребљава овај јачи израз. 

Када неко жели да купи лекове а да их при том не познаје, он се 
најпре труди да их покаже лекару, да би их овај добро погледао и похва-
лио. После тога не тражи више никакав доказ о њиховим својствима, 
него се, када чује да их је лекар видео и похвалио, задовољава мишљењем 
познаваоца. Тако је и Мојсеј желео да отклони сваку бестидну радозна-
лост оних који ће се касније наслађивати творевином, приџоведајући да 
је Бог све видео и похвалио рекавши да је све добро, и то не једноставно 
добро, него веома добро. Према томе, не буди радознао и не испитуј сво-
јим расуђивањима оно што је створено, будући да имаш сведочанство о 
његовој доброти. Ако ти ове речи нису довољне и ако хоћеш да ступиш 
у испитивање створеног, тиме не само да се бацаш у мноштво ускомеша-
них размишљања и у таласе који изазивају силну буру, него се излажеш 
страшном бродолому. Ти не би могао да нађеш разлоге ["логосе"] за свако 
постојеће створење, а оспорићеш и много од онога што ти сад изгледа 
као добро, ако будеш користио непоуздани разум. 

Људски разум је толико слаб да често прелази у своју супротност, 
због чега у погледу Стварања постоји толико међусобно супротних ми-
шљења. Тако су Јелини, претерано се одушевљавајући творевином, у том 
погледу превазишли сваку меру и сматрали су је божанством. Затим су се 
појавили манихејци и други јеретици: једни су сматрали да она није дело 
доброг Бога, док су други одвајали један њен део [део творевине] и припи-
сивали га неком вештаству које дејствује по сопственој вољи, сматрајући 
је недостојном стваралаштва Божијег. И као што сам претходно рекао, 
на тај начин ће онај, који буде користио своје расуђивање и непоуздани 
разум, покудити и оно што му се најпре чинило као добро. 

Шта може бити лепше од сунца? Па ипак, то блиставо и угодно свети-
ло наноси штету болесним очима, спаљује земљу када шаље сувише вреле 
зраке, изазива грозницу, често исушује плодове и чини их бескорисним, 
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чини да дрвеће буде непотребно и неплодно, а један део земље учинило 
је ненастањеним. Реци ми да ли због тога можемо да осудимо сунце? 
Нека је далеко таква мисао! Напротив, приморајмо разум и његову по-
метњу да се умире и утврдимо се на оној стени и изреци која каже: И 
виде БОГ све што је створио и 1ле, све бејаше веома добро, односно, чак 
је и оно што сам малопре набројао веома добро и корисно. Као што сам 
већ поменуо, овим речима се треба непрестано враћати и говорити: све 
што је створио Бог веома је добро. Зар је онда добро и живети у раско-
ши, веселити се и наслађивати? Послушај, шта говори Соломон који је 
искусио све врсте раскоши [насладе]: Боље је ићи у дом 1де је плач, не1о 
ићи у дом 1де је Гозба (Књ.проп.7;5). 

Да ли је онда и ноћ пријатна (јер је потребно да користимо и реч про-
тивника)? Она је починак од труда, ослобађање од брига, утеха болеснима 
и не мали предах од страхова и опасности. Она обнавља тело, јача мисао, 
окрепљује преморену плот. Зар болест није зло? Због чега је онда Лазар 
добио свој венац? А шта је са сиромаштвом? Зашто је прослављен Јов? 
А разне и непрестане недаће? О чему су проповедали апостоли? Који 
пут води у живот? Зар то није узан и тежак пут? Не говори ми стога: 
због чега ово, зашто оно? У односу на домострој [икономију] и на дела 
Божија, и ти, човече, буди безгласан пред твојим Творцем, Богом, као 
што је глина безгласна пред грнчарем. 

5. Дакле, шта? Неко ће рећи: зар нећеш да ја видим и поверујем да 
Бог промишља о свему? И хоћу и молим се и силно то желим, али немој 
радознало испитивати промисао и немој га истраживати. Ако си то познао 
и убедио се у то, не тражи више ништа. Ако си још у недоумици, онда 
упитај земљу, небо, сунце, месец, упитај различите врсте бесловесних би-
ћа, семена, биљке, неме рибе, камење, горе, шипражје, брда, ноћ и дан, јер 
је промисао Божији сјајнији од сунца и од његових зрака. У свако време 
и на сваком месту, у пустињи, у насељеном и у ненасељеном крају, и на 
земљи, и на мору, и свуда, куда год пошао, угледаћеш јасне и довољне тра-
гове тог промисла, како старе тако и нове, и они сведоче о томе гласом 
моћнијим него што је глас нашег разума, а ономе који жели да слуша 
приповедају о целокупном Његовом старању. Зато је и пророк, желећи 
да нам укаже на њихов изузетан значај, рекао: Нема 1овора нити речи, 
од којих се не чују Гласови њихови (Пс.18,4). Наш језик је разумљив само 
онима који њиме говоре, а неразумљив је туђинцима, док језик стварања 
разумеју [досл. могу да чују] сви народи по свој васељени. 

6. Благонаклонима је, дакле, довољна и сама одлука Божија, која је за 
њих чак и изнад сваког доказивања делима, јер та одлука не указује само 
на Његов промисао, него и на Његову љубав према нама. Бог, дакле, не 
само да промишља о нама, него нас и безгранично љуби, и то љубављу 
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бестрасном, али пламеном и снажном, искреном и неуништивом, која 
се никада не може угасити. Желећи да то покаже, и Свето Писмо наво-
ди примере користећи људске представе, наводи мноштво доказа о тој 
љубави, о том промислу и старању. Оно не жели да се ми зауставимо на 
тим примерима, него да те примере испитамо својим расуђивањем. Оно 
их не наводи као довољне да покажу ту љубав, него као оне који су слу-
шаоцима најпознатији и најбоље могу то да покажу. 

Обраћајући се [Сиону] који плаче, тугује и каже: Остави ме Господ и 
Бо1 Израиљев, заборави ме, пророк одговара: Може ли жена заборавити 
пород свој, да се не смилује на чедо утробе своје (Иса. 49; 14-15), тј. као што 
жена не може да заборави своју децу, тако ни Бог не заборавља људски 
род. Да би ти знао да пророк није овај пример навео зато да би показао 
да је мера љубави Божије иста као љубав мајке према плодовима њене 
утробе, него да је на тај начин указао на ту љубав као на највиши степен 
љубави (премда је љубав Божија много већа од ње), он додаје: А кад би 
их жена и заборавила, Ја те нећу заборавити, Товори Господ (Иса.49;15). 
Видиш ли како је Он превазишао чак и меру материнске; љубави? Да 
би ти знао да Његова љубав далеко превазилази и љубав мајке и љубав 
оца према деци, пророк каже: Као што милује отац синове, помилова 
Господ оне који Га се боје (Пс.102,13). Пророк и овде наводи исти пример 
љубави, зато што зна да он превасходи све остале. 

Осим тога, послушај шта говори Господ пророка и сваке твари, по-
казујући да старање Божије далеко превазилази меру такве љубави и да 
онолико, колико је велико растојање између светлости и таме, и између 
зла и добра, толико и мера доброте и промисла Божијег превазилази 
љубав оца: Који је међу вама човек од ко1а ако син ње1ов заиште хле-
ба, камен да му да? Или ако рибе заиште, да му да змију? Кад, дакле, 
ви зли будући, умете дарове добре давати деиџ својој, колико ће више 
Отац ваш небески дати добра онима који Му ишту (Мт.7;9-И)? Тиме 
Он показује да је доброта Божија онолико изнад очинске бриге колика 
је разлика између зла и добра. 

Овај пример сам навео ради тога да ти, када наведем и друге при-
мере љубави, своју мисао не би зауставио на оној мери љубави о којој 
говоре пророци него да би, имајући то правило, својим расуђивањем 
отишао много даље и видео неизрециву надмоћ Његове љубави. Он се 
не задовољава мером природе, него је оставља иза себе и превазилази, 
наводећи и друге примере. Такав је онај који љуби: он жели да што је 
могуће више докаже своју љубав љубљеноме; тако чини и Господ, поми-
њући велика просторна растојања, али не зато да би ти помислио да је 
толико велика Његова љубав, него зато што мера растојања превазилази 
све остале и лозната је свима који слушају. Он посредством Давида каже: 
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По висини неба од земље утврдио је Господ милост Своју на онима 
који Га се боје (Пс.102;11), и: Колико је далеко исток од запада, удаљио 
је од нас безакоња наша (ст.12), а посредством Исаије: Мисли Моје нису 
ваше мисли, нити су ваши путеви Моји путеви, Говори Господ; не1о ко-
лико су небеса виша од земље, толико су путеви Моји виши од ваших 
путева и мисли Моје од ваших мисли (Иса.15;8-9). Ово је рекао пошто је, 
беседећи о опраштању грехова, говорио: Ја ћу вам опростити мноштво 
Трехова ваших (Иса.55;7). Да би затим показао колико је то мноштво, 
он наводи овај пример. 

Не задовољавајући се само њиме, Он ово слово управља ка другом, 
још снажнијем примеру. Код пророка Осије Он говори: Како да те дам, 
Јефреме? Како да те предам Израиљу? Како да учиним теби као Адами? 
Да те обратим да будеш као Севојим? Устрептало је срце Моје у Мени, 
усколебала се утроба Моја од жалости (Ос.И;8). Ово што је речено значи: 
нисам, каже, дозволио ни реч претње. Иако Он говори као човек, не би 
требало да подозреваш да у Њему постоји нешто људско нека је далеко та-
ква мисао! Међутим, на основу тог снажног израза разуми Његову љубав 
као богодоличну, искрену и неуништиву. Као што онај ко безумно воли 
некога, не би ни речју хтео да ражалости љубљеног, тако исто говори и 
Он: будући да сам Ја то рекао и растужио те речју, устрептало је срце 
Моје у Мени. Он услед тога не избегава ни употребу најјачих израза, да 
би ти показао Своју љубав, а то и јесте особина онога који силно љуби. 

Он се ни на томе не зауставља, него иде даље, наводећи и други, још 
јачи пример, говорећи: И као што се радује женик невести, тако ће се 
Господ теби радовати (Иса. 62-5), јер љубав нарочито у почетку бива жарка, 
пламена и расцветала. Овако је речено не зато да би ти у томе подозревао 
нешто људско (о чему нећу престати да понављам), него да би из тога 
увидео топлину, искреност, снагу и огњевитост Његове љубави. Говорећи 
затим да Он љуби као отац и више него отац, као мати и више него мати, 
као женик и више него женик, и да га Он превазилази онолико, колико је 
небо изнад земље и још више од тога, колико је исток далеко од запада, 
па чак и више од тога - Он се не зауставља чак ни на тим изображењи-
ма, него иде још даље, да би то показао на још једноставнијем примеру. 

После свог бекства и Божијег помирења са Ниневљанима, Јона се на-
шао у тешком положају јер је видео да се његове претње нису оствариле. Бу-
дући да је страдао од људских страсти, био је веома утучен. Господ је тада 
наредио сунцу да појача топлину својих зрака, а потом је заповедио земљи 
да му начини сеницу од тикве, која ће га заштитити од жеге и под којом 
ће отпочинути, а затим га је опет растужио, када је ову сеницу уништио. 
Саслушај шта му говори Господ видевши да је Јона час радостан а час 
огорчен: Тебијежао тикве, око које се ниси трудио, и коју ниси одшјио, 
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не1о једну ноћ узрасте, а дру1у ноћ пропадне. А мени да не буде жао Ни-
невије, великоГа Града у којем има више од сто двадесет хиљада људи 
који још не знају шта је десно, а шта лево (Јона4;10-11). Ове речи значе 
следеће: теби није у тој мери пријала сенка тикве, колико је Мене обрадо-
вало спасење Ниневљана, и пропаст тикве тебе није толико ожалостила, 
колико би њихова пропаст ожалостила Мене, јер би њихова пропаст била 
противна Мојој вољи. 

Видиш ли, како и овде Он иде даље од датог примера? Он није рекао: 
Теби је жао тикве и заћутао, него је додао: Око које се ниси трудио и 
коју ниси одшјио. Будући да земљоделци особито воле оне биљке око 
којих су се много потрудили, Он жели да покаже да и Он воли људе по 
узору на ту љубав. Ако је теби, каже, толико жао због дела другога, Ја 
се утолико више бринем о сопственом делу, о ономе које сам Ја створио. 
Он након тога умањује и саму безбожност Ниневљана, говорећи да они 
још не знају шта је десно, а шта лево. Он их оправдава тиме да су више 
грешили из простоте него из злобе, што је показало и њихово покајање. 
Прекоревајући и друге који плачу као да су остављени, Он говори овако: 
Питајте Ме за синове Моје и за дела руку Мојих, заповедите Ми 
(Иса. 45,11). Ово што је речено значи: опомиње ли ко оца и да ли га убеђује 
да брине о детету? Или уметника и занатлију да не дозволи да пропадне 
његово дело? Ако је пак међу људима довољна сама природа и вепггина 
да би показали своју бригу, зар мислите да је потребно Мене саветовати 
да бринем о Својој деци и делима? 

.Он то није рекао зато да Га не би призивали, него да би знали да и 
пре призивања Бог чини Своје. Он, међутим, хоће да Га призивамо, јер 
зна да од тога велику корист имају они што Га призивају. Видиш ли да из 
ових примера докази Његовог неизрецивог промисла исијавају светлије 
и сјајније од сунца? Обрати пажњу: Он је као пример навео оца, мајку, 
женика и невесту, растојање између неба и земље, растојање између ис-
тока и запада, вртлара који негује своје биљке, домаћина свега што је 
постало, човека који љуби и брине како да ни речју не ожалости љубље-
нога. Помоћу свих тих примера показао је да доброта Божија онолико 
превасходи све то, колико добро превасходи зло. 

7. Као што сам рекао, благонаклоним људима довољно је и ово. Како, 
међутим, постоје и они земни, својеглави, неверујући и потпуно телесни, 
промисао Божији показаћемо, колико нам је то могуће, из самих Његових 
дела. Није нам лако да покажемо васцели промисао или, боље речено, 
није нам лако да покажемо ни његов мали део: он је бесконачан и неиз-
рецив и исијава и из малог и из великог, и из видљивог и из невидљивог. 
Зато ћемо најпре навести сведочанства из оног видљивог. Ову чудесну 
и савршену творевину Он је саздао ни због кога другог, него због тебе: 
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творевину тако прекрасну и велику, тако разноврсну и разнолику, толи-
ко богату, за све довољну и у сваком погледу корисну, и за храну, и за 
одржавање тела, и за мудрољубље душе, и за довођење до познања Бога 
- Он је све то начинио за тебе. 

Ангелима то није потребно, јер су они постојали и пре стварања света. 
А да су они уистину далеко старији од стварања света, саслушај шта Бог 
говори Јову: Кад бише створене звезде, узвеличаше Ме кликтајима сви 
ашели Моји (Јов38;7), тј. узвеличали су Га задивљени мноштвом, лепотом 
и распоредом, корисношћу, разноврсношћу, сјајем, светлошћу, складом и 
свим другим што они знају боље од нас. Он творевину није украсио само 
звездама, него и сунцем и месецом, да би се ти у свако време наслађивао 
и имао велику корист и од једног и од другог. 

Шта може да буде лепше од неба: час је осветљено сунцем и месецом, 
а час као да безбројним мноштвом звезда као очима посматра земљу, бу-
дући путовођа и руководитељ морепловцима и путницима? Расецајући 
море и седећи на крми, док ударају таласи и док се побеснели валови 
устремљују на брод, док ветар жестоко дува и док се спушта мрачна ноћ 
без месечине, морепловац задобија одважност због тог руковођења. Звезда 
која се налази на висини тачно руководи онога што ту седи и, премда је 
на великом растојању, изгледа као да је близу и недалеко од њега. Она га 
доводи до жељеног пристаништа, показујући му пут безгласно, али самом 
својом светлошћу и дајући му могућност да пресеца море. Непогрешиво 
му показује време, како би он час задржавао брод у пристаништу, а час 
одважно ступао у море и како се не би догодило да се услед непознавања 
будућности неразумно изложи бури и бродолому. 

Звезде не само што за нас у потпуности мере време и годишња доба, 
него нам и с великом тачношћу означавају час и промене сваке ноћи, 
показујући онима што је [ноћ] посматрају да ли је прошао њен већи а 
преостао мањи део и обрнуто, што није корисно само морепловцима, него 
и путницима уопште, како не би полазили на пут у глуво доба ноћи, или 
пак остајали [седели] код куће кад је време повољно. Исто као и звезде, то 
непогрешиво показује и кретање месеца. Као што сунце одређује часове 
дана, тако месец одређује часове ноћи и користи у много чему, будући 
да узрокује благо струјање ваздуха, ствара росу за клијање семена и по 
својој природи пружа много користи људском здрављу. Заузимајући сре-
дину између роја звезда и сунчаног сјаја, он је мањи од сунца, али је зато 
далеко већи и лепши од звезда. 

Не мало задовољства и користи посматрачи имају и од саме разно-
ликости ових светила, тако да велику корист и добробит имамо и од 
времена, и од часова, и од мерења, од великих и малих светила, од све 
њихове неизрециве разноликости. Једно је [светило] мање, а друго је веће 
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и сјајније, и сва та светила појављују се у различита времена. 
Уистину, преизобилна домишљатост премудрости Божије у свему пока-
зује велику разнообразност, пројављујући тиме доказ своје чудотворне 
силе и уједно се бринући о добробити посматрача, пружајући им вели-
ку и неизрециву корист, а истовремено и задовољство. Шта може бити 
пријатније од неба, распростртог изнад главе час као чисто и прозирно 
платно, час као цветна ливада која блиста својим венцем? 

Није нам толико угодно да видимо ливаду дању, као што је угодно 
да ноћу видимо небо, крунисано многобројним цветовима звезда, и то 
цветовима који никада не вену, већ увек показују своју лепоту. А шта 
може бити пријатније од тренутка када се након истека ноћи, иако сунце 
још није изашло, небо прекрије копреном боје шафрана а затим, док се 
рађа сунце, почиње да прелази у боју пурпура? Шта може бити лепше 
од самог сунца, када оно, уздижући се са истока, блиставошћу својих 
луча у једном тренутку озари сву земљу, све море, све планине, долине, 
брда и све небо, и када оно, скидајући ноћни покривач с видљивог, све 
разоткрије [обнажи] пред нашим очима? 

Ко би могао да се не задиви посматрајући његово кретање, поредак, 
непроменљиво и неуморно служење током толиких година, његову непре-
стано расцветалу лепоту, сјај и блиставост, чистоту која се додирује са 
толиким телима а никада се не оскрнави? При том оно у највећој мери 
користи семенима и биљкама, као и људима, четвороношцима, рибама, 
птицама, камењу, трави, земљи, мору, ваздуху - једном речју, свему видљи-
воме. Оно је свему потребно и све добија корист од њега, и од његовог 
утицаја постају боље не само биљке и тела, већ и воде, и језера, и извори, 
и реке; и сама природа ваздуха постаје лакша, чистија и прозрачнија. 

Зато је и Псалмопојац, желећи да наговести његову лепоту, његов 
непрестани сјај, његову увек расцветалу красоту, цвет који никада не 
вене, његову величанственост, блиставост и неуморно служење, рекао 
овако: На суниу је поставио насеље Своје (Пс.18;5), тј. на самим небесима. 
Називајући га станом [насељем] Божијим, он додаје: И оно је као женик 
који излази из ложнице своје (ст.6). Објашњавајући корист његовог слу-
жења, додаје: Обрадоваће се као исполин да иде путем својим. Затим 
је, указујући на његово изобиље и довољност за сву васељену, рекао: 
Од краја неба је излазак њешв, и достизање његово до краја неба (ст.7). 
Најзад, указујући да свима доноси корист и добробит, каже; И нема ко 
ће се сакрити од топлоте њешве (ст.7). 

Кад се ти не би уморио, о промислу Божијем могао би да се поучиш 
и од других ствари: од облака, од годишњих доба, од временских проме-
на, од ветрова, од мора и од различитих врста које се налазе у њему, од 
земље и четвороножаца који живе на њој, од гмизаваца, птица што лете 
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по ваздуху, од водоземаца у језерима, изворима и рекама, од насељених и 
од ненасељених крајева земље, од семена које ничу, од дрвећа, од биљака 
које расту у пустињама и ван пустиња, у равницама, кланцима, брдима и 
долинама, од оних које расту својевољно и оних којима је потребан труд 
и обрађивање, од животиња, кротких и неукротивих, дивљих и питомих, 
малих или великих, од птица, од четвороножаца, риба, бил>ака и трава које 
се појављују зими, лети или у јесен, од онога пгго се догађа током ноћи, од 
онога што се догађа током дана, од киша, од мере сваког годишњег доба, 
од смрти, од живота, од рада који смо наследили, од туге, од радости, од 
јела и пића који нам се дају, од обичаја, од вештина, од дрвећа, од камења, 
од планина које у себи садрже метале, од мора погодног или непогодног за 
пловидбу, од острва, од лука, од обала, од површине мора, од дубине вода, 
од природе стихија [елемената] од којих се састоји наш свет, од расподеле 
времена, од различитог трајања дана и ноћи, од болести и здравља, од на-
ших удова, од душевног стања, од уметности и мудрости која се пројављује 
у људском роду, од користи коју имамо од бесловесних животиња, биљака 
и других твари које нам служе, од најмањих и најнезнатнијих животиња. 

Шта може да буде мање и неупадљивије од пчеле? Шта је ништавније 
од мрава и цврчка? Па ипак, и ови инсекти громогласно сведоче о проми-
слу, сили и премудрости Божијој. Зато је и пророк, који се толико удостојио 
Светога Духа, посматрајући створена тела и помињући само нека од њих, с 
великим усхићењем изразио дивљење према њима, узвикујући: Како су ве-
личанствена дела Твоја Господе, све си премудрошћу створио (Пс. 103,24). 

И све је то, човече, за тебе. И ветрови су за тебе (да се опет вратимо 
на почетак расправе), да би освежавали изнурена тела, да би скидали 
прљавштину и прашину и избављали од непријатности коју наноси дим 
пећи и разна нечиста испарења, да би ублажавали топлоту сунчевих зра-
кова, да би олакшавали врућину, да би хранили семена, да би помогли 
клијање биљака, да би те пратили на мору и помагали у обради земље, 
јер тамо чине да се бродови крећу брже од стрела и да пловидба буде 
несметана и лака, а овде ти помажу да очистиш плеву, да одвојиш кукољ 
од жита и да олакшаш свој тешки рад, да би ти чинили ваздух пријатним 
и лаким, да би те и на друге начине увесељавали, час стварајући слабо 
и угодно ћарлијање, час благо повијајући траве и померајући лишће на 
дрвећу, да би ти у пролеће и лето давали сан пријатнији и слађи од меда, 
да би, као што бива с дрвећем, исто то чинили и на морским површинама 
и на речним водама, подижући на њима таласе, пружајући ти и прекрасан 
призор и велику корист. Они су корисни и за саме воде, јер им не допу-
штају да стално буду непокретне и да се кваре због устајалости, него их 
непрестано покрећу, освежавају тим померањем и оживљавају, чинећи 
их погоднијима за храну животињама које по њима пливају. 
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Ако би хтео да истражиш и саму ноћ, и овде ћеш видети велико проми-
шљање Творца. Она смирује твоје уморно тело, а твоје напрегнуте удове, 
изнурене свакодневним радом, опушта и одмара, обнављајући их и дајући 
им починком нову снагу. И не само то, него те ослобађа и свакодневних 
невоља и раздваја од неправовремених брига. Ноћ често слаби грозницу 
болесника, даје сан уместо лека, усмерава лекарску вештину ка мирном 
пристаништу и ослобађа многих патњи. Добробит и корист које имамо од 
ње такве су да се често и сам дан показује као изгубљен онима који су би-
ли лишени одмора током ноћи. Ако би неко укинуо тај ноћни починак, тај 
предах и мир током којег се све одмара - и измучена душа и исцрпљено те-
ло, током којег се обнавља ум, а затим се прихватао свакодневних послова, 
увидео би да и сам живот постаје бескористан. Ако би неко и током ноћи, 
као и током дана, почео да бди и да ради, или чак и да ништа не ради, и то 
током дужег времена, убрзо би умро. Ако пак и не умре, онда ће се изло-
жити дуготрајној болести, тако да ни од онога што уради током дана неће 
задобити никакву корист, пошто ће његове силе бити потпуно исцрпљене. 

Ако бисмо наше слово проширили и на безгранично мноштво риба 
које живе у језерима, изворима, рекама, у морима повољним или непо-
вољним за пловидбу, или на небројено мноштво врста птица које лете 
у ваздуху, бораве на земљи, живе једнако и на земљи и у води (јер је и 
међу њима много водоземаца), које су питоме или дивље, које су дивље 
по својој природи али могу да се припитоме, као и дивље које увек остају 
неукротиве, јестиве или нејестиве, и ако бисмо размотрили лепоту перја 
и милозвучни глас сваке од њих, ако бисмо истраживали неке разлике 
које постоје међу њима у погледу изгледа, певања, хране, начина живота, 
навика и обичаја; ако бисмо тачно сагледали корист коју имамо из њих и 
све у чему нам служе, ако бисмо поразговарали о њиховој величини или 
сићушности, о начинима њиховог рађања и узгајања, о свој великој и неиз-
рецивој разноликости која постоји међу њима; ако бисмо то исто учинили 
и са рибама, а одатле прешли на биљке које расту по свим деловима земље 
и на плодове које свака од њих доноси, ако бисмо истраживали њихову 
употребу, њихов миомирис, распоред листова, цвет, облик, величину или 
незнатан раст, њихову корист, начин на који пројављују своја својства, 
њихове разлике у кори, стаблима и гранама; ако бисмо испитали ливаде 
и вртове и ако бисмо, осим тога, испитали њихове миомирисе и, најзад, 
беседили о свим местима на којима се проналазе, о начинима како се 
узгајају и негују или и о томе како нам оне служе као лекови - и после 
свега тога, ако бисмо се опет обратили планинама, толико многобројним 
и толико богатим металима, и усмерили своја испитивања на све оно мно-
штво које постоји у творевини, колико би онда речи и колико времена 
било довољно за подробно истраживање свега тога! 
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И све је то, човече, за тебе: и уметност је за тебе, и занати, и градови 
и насеља, и сан је за тебе, и смрт и живот је за тебе, и рађање је за тебе, 
и толике природне појаве, и не само да је садашњи свет за тебе, него је и 
још бољи свет за тебе. А да постоји бољи свет, и да је он такође за тебе, 
послушај шта каже Павле: Јер ће се и сама Швар ослободиШи од робова-
ња пропадљивости (Рим.8;21), тј. од онога што је трулежно. Он објашња-
ва на који начин ћеш се наслађивати том чашћу, говорећи: На слободу 
славе деце Божије. Да не бих био сувише опширан и да моје слово не бих 
учинио неодмерено дугачким, много бих могао да расуђујем о смрти, и у 
њој самој бих показао премудрост и промисао Божији. Много бих рекао 
о тој пропадљивости, о трулежности, о црвима и о гробном пепелу који 
код већине људи изазивају највише жалби и јадиковки, али ја бих и на 
основу тога што се наша тела распадају у прах и пепео и постају плен 
црва, могао да покажем неизрециви Божији промисао и старање. 

И управо од тог промисла, од те доброте која је саздала све што није 
постојало, потекао је и закон који заповеда да умиремо и да имамо такав 
крај. Иако су то различите ствари, ипак све потиче од једне исте доброте. 
И онај који одлази одавде не трпи штету, и онај који живи добија највеће 
добро стичући корист од туђег тела. Када човек види како је онај, који 
је јуче или прекјуче ходао с њим, сада постао плен црва и распада се у 
прах, прашину и пепео, онда ће се такав, макар имао гордост ђавола, 
уплашити и задрхтати, постаће смиренији, научиће се да расуђује и да у 
своју душу настани мајку свих добара, а то је смиреноумље. На тај начин 
ни онај који одлази не трпи никакву штету, зато што ће такав, свлачећи 
са себе [овоземаљско] тело, добити тело чисто и непропадљиво, нити 
онај који остаје у животу тиме нешто губи: напротив, и он стиче највећу 
корист. Није случајно што је смрт као учитељ мудрољубља ушла у наш 
живот васпитавајући ум, зауздавајући душевне страсти, умирујући буру 
и стварајући спокојство. 

Знајући, дакле, и из реченог и из много чега другог да промисао Бо-
жији сија јаче од светлости, немој бити непотребно радознао, не истра-
жуј недокучиво и не испитуј узроке свега. Он нам је по Својој доброти 
подарио и само наше биће, иако Му наше служење није било потребно. 
Н>ему треба да се дивимо и да Му се поклањамо, не само зато што нас 
је Он створио, или што нам је даровао бестелесну и словесну душу, не 
само зато што нас је створио као боље од друге творевине или што нам 
је дао да господаримо и да имамо власт над свим видљивим, него и зато 
што Он Сам нема никакве потребе за нама. Чудесност Његове доброте 
се и састоји у томе што је Он све то учинио немајући никакве потребе 
за нашим служењем. Уистину, и пре него што смо се појавили и ми, 
и ангели, и више силе, Он је већ имао сопствену славу и блаженство, 
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и створио нас је само из Свог човекољубља, све је ово за нас учинио па 
и више од тога. 

8. Он нам је ради тога дао и писане законе, ради тога је слао проро-
ке и творио чудеса, а пре свега тога Он је створио човека. Он му је дао 
посебног учитеља - прирођени закон, да би му послужио као кормилар 
броду или као јахач коњу, поставивши га изнад нашег разума. Зато је тај 
закон био познат и Авељу, премда слова још нису постојала, премда није 
било ни пророка, ни апостола, ни било каквог писаног закона, него је 
постојао само прирођени закон. Тај закон је знао и Каин: обојица су га, 
дакле, познавали и признавали су његову власт. Њих двојица нису ишли 
једним истим путем, пошто је један ишао путем зла, а други путем врлине. 
Бог, међутим, ни тада није оставио Каина, него је пожелео да га усправи 
када је овај пао и омогућио му да се наслађује Његовим старањем. нај-
пре га опомињући и саветујући, а затим га поучавајући, уобличавајући и 
васпитавајући страхом и трепетом. 

Иако су многи људи одбацивали тако велики дар, а при том мислим 
на корист коју су имали од природног знања, Бог их ни тада није остављао 
и није их препуштао пропасти, него је настављао да их поучава и саветује 
посредством дела, доброчинстава, кажњавања, поучавања и васцеле творе-
вине која свакодневно извршава своја уобичајена служења, посредством 
необичних и непредвиђених догађаја, посредством праведника који су 
живели у почетку. Он је ради тога најдостојније и људе испуњене мудро-
љубљем селио из места у место. Тако је Аврааму заповедио да се пресели 
час у Палестину, час у Египат, а Јакову у Сирију, Мојсеју у Египат, троји-
ци младића у Вавилон, исто као и Данилу, и Језекиљу, а Јеремији, опет, 
у Египат. Затим је даровао закон, послао пророке; кажњавао је и опет 
уздизао Свој народ, предавао га у ропство и ослобађао га, и од почетка 
до краја све чинио и извршавао ради нашег рода. 

Није се ограничио на то да нас поучава само на основу творевине ко-
ја би водила ка богопознању, јер многи људи, услед сопственог незнања, 
нису од тога имали никакве користи. Зато је [Бог] прокрчио нове путеве 
поучавања и на крају сатворио и највеће добро, јер је послао Свога Сина, 
Истинитог и Јединородног, и Он, будући исте природе с Њим, постаје по-
добан мени. Ишао је земљом, боравио међу људима, јео је и пио, походио 
земљу, поправљајући, поучавајући, саветујући, чинећи чудеса, за људе је 
пророковао, њих је опомињао, њима је давао савете, за њих је пострадао, 
за њих је трпео, за њих се излагао осудама, за њих је био предан на смрт. 
Једно им је Он даровао већ овде, а друго је сачувао за будућност, а све што 
је дао и што је сачувао за будућност потврдио је чудима која је извршио 
овде, на земљи, и испуњењем свих Његових предсказања. Ко ће изрећи 
силе Господње, ко ће учинити да се чују све хвале Ње1ове (Пс.105;2). 
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Ко се неће задивити, ко се неће запрепастити неизрецивошћу Њего-
вог старања, при помисли да је због својих незахвалних слугу Он предао 
на смрт Свог Јединородног Сина, и то на смрт ужасну, срамну, својствену 
непоправљивим разбојницима, на смрт намењену неправеднима? Он је 
био прикован на крст, изложен пљувању и шамарању, тукли су Га по 
лицу и изругивали Му се, и уместо благодарности за Његово доброчин-
ство био је погребен, а Његов гроб запечаћен. Он је све то претрпео за 
тебе, ради бриге о теби, да би уништио тиранију греха, да би срушио 
тврђаву ђавола, да би раскинуо ланце смрти, да би нам отворио врата 
неба, да би нас ослободио од терета проклетства, да би укинуо праро-
дитељску осуду, научио трпљењу, да би те васпитао у истрајности, да 
те ништа не би жалостило у садашњем животу - ни смрт, ни увреде, 
ни понижења, ни срамота, ни ударци, ни злонамерност непријатеља, ни 
невоље, ни напади, ни клевете, ни подозрења, нити било шта слично. 
Ради тога је и Он Сам претрпео све то и са тобом био заједничар у све-
му, и над свим тим Он је извојевао победу да би и тебе научио да се не 
плашиш ничега сличног. 

Не задовољивши се ни тиме, Он ти је, отишавши на небо, дао не-
изрециви дар Светога Духа, и послао апостоле да послуже овом циљу. 
Гледајући како су ови проповедници живота подносили хиљаде недаћа, 
излагали се шибању и понижењима, били потапани, трпели глад и жеђ, 
свакодневно се налазили у опасности, свакодневно се излагали смрти, 
Он је све то подносио због тебе и због бриге о теби. За тебе, човече, 
Он је припремио и Царство, за тебе је одредио неизрециво благо и удео 
на небесима, она различита и разноврсна блаженства која се не могу 
изразити никаквом речју. Имајући толико доказа о промислу Божијем, 
доказа и у Старом и у Новом Завету, и у садашњем и у будућем животу, 
оних који постоје и који су се појавили, које нам пружа сваки преживље-
ни дан, доказа од самог почетка стварања, доказа у средини и на крају, 
доказа непрестаних, доказа од стране тела и од стране душе - видећи 
са свих страна читаве облаке доказа који показују Његово промишљање 
- зар ти још увек сумњаш? 

Не, ти не сумњаш; ти верујеш у промисао, ти си убеђен у Његово по-
стојање. Дакле, не буди више радознао, јер јасно видиш да имаш Господа 
Чија је љубав већа од очеве, Који је брижнији од мајке, Који има више 
љубави него женик и невеста, твој починак сматра за твоје спасење и 
радује се том спасењу више него што би му се радовао ти сам, избавља 
те од опасности и смрти (а што је показао посредством Јоне). Ти видиш 
све ове доказе љубави какву само отац или мајка могу имати према својој 
деци, вртлар према биљкама, зидар према својој вештини, женик према 
невести, младић према девојци. Он жели да удаљи од тебе свако зло, 
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онолико колико је исток удаљен од запада, колико је небо изнад земље 
(што смо и показали), и не само то, него и далеко више од тога - како 
смо показали, говорећи о свему и наводећи различите примере, не само 
оне који су изнети кроз слике, него и оне који превазилазе сам разум. 
Уистину је необјашњив промисао Божији, несхватљиво Његово старање, 
неизрецива Његова доброта и незамисливо Његово човекољубље! 

Видевши, дакле, све ово, било из онога што је Он открио, или из оно-
га што је учинио или пак из онога што ће тек учинити, не буди радознао 
и не испитуј, не говори: због чега ово, с којим циљем оно? То би било 
неразумно и сведочило би о крајњем безумљу и неразборитости: нико 
никад не пита лекара зашто сече, спаљује, даје нам горки лек, па макар 
он [лекар] био само роб, док болесник, чак и када је његов господар, 
ћутећи подноси све своје болове, па му чак и захваљује за то спаљивање 
и за тај лек. Премда не зна како ће се све то завршити (а бројни лека-
ри су, чинећи то, многе и убијали), он му се у свему повинује са потпу-
ном покорношћу. Исто се може рећи и за морепловце, зидаре и све који 
се баве другим занатима. Зато би, кажем, било смешно и помислити 
да неук и неискусан човек почне да тражи узроке свих појава код Умет-
ника, подвргавајући својој радозналости неисказану Његову мудрост, 
мудрост неизрециву, неизразиву, несхватљиву, да Га испитује због чега 
постоји ово или оно, нарочито ако поуздано зна да је Његова мудрост 
непогрешива, да је Његова доброта велика, да је Његов промисао неиз-
рецив и да све што постоји управља на нашу корист. Било би довољно 
да ми сами не желимо сопствено зло, јер Бог не жели никога да погуби, 
него хоће све да спасе. Према томе, зар није сасвим безуман онај што од 
самог почетка и без оклевања радознало испитује дела Онога Који хоће 
и жели да се сви спасу, не сачекавши чак ни крај онога што се збива? 

9. Најбоље је ако ништа не истражујеш, ни на почетку а ни после. 
Ако си исувише радознао и нестрпљив, сачекај крај и погледај куда све 
то води, и немој да се на самом почетку узнемираваш и смућујеш. Када 
онај који не познаје занат види како златар најпре топи злато, а затим 
га меша са пепелом и прашином, он, не сачекавши крај, помишља да је 
овај упропастио злато. Замисли, опет, да се човек родио и васпитавао на 
мору а затим је изненада пресељен на копно. Он, који никада раније није 
слушао ништа о томе како се обрађује земља, одједном угледа како жито 
које се обично чува у житници, које чувају врата и резе и заштићено је 
од влаге, сада сам власник свега тога жита сеје и разбацује по њиви, до-
пушта да га газе сви који пролазе по његовом пољу, и не само што га не 
штити од влаге, него га и намерно баца у блато и влагу и не поставља 
му стражу. Зар тај човек не би помислио да је то жито пропало, зар не 
би почео да куди ратара који поступа на такав начин? 
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Међутим, ова осуда не би проистекла из природе ствари, него из не-
искуства и незнања човека који погрешно расуђује и своје мишљење до-
носи на самом почетку. Ако сачека жетву, када се поља прекрију житом, 
када се наоштре српови и када се покаже да је жито, разбацано тамо и 
овамо, остављено без заштите, препуштено труљењу и распадању, баче-
но у блато, порасло, умножило се, постало још лепше, збацило са себе 
оветшалост, да се украсило још већом снагом, као да има копљоноше и 
војску, да подиже увис главу, да весели посматрача и пружа велику ко-
рист - он ће се неизрециво зачудити што је после таквих промена плод 
добио такво изобиље и блиставост! Зато ни ти, човече, утолико пре не 
би требало да радознало испитујеш нашег заједничког Господа. Ако си 
пак толико тврдоглав и дрзак да се упустиш у такво безумље, онда бар 
сачекај свршетак оног што се догађа. 

Ако земљоделац ишчекује током целе зиме и не обраћа пажњу на оно 
чему је жито изложено за време хладноће, него на оно што ће му донети 
насладу у будућности, онда би утолико било праведније да и ти саче-
каш крај кад је у питању Онај Који обрађује сву васељену и наше душе. 
Када кажем крај, не подразумевам само оно што се догађа у садашњем 
животу (јер се то често и овде догађа), него и у будућем. Домострој и 
једног и другог живота усмерен је ка истом свршетку, односно ка нашем 
спасењу и прослављењу. Ако су они повремено и разједињени, по циљу су 
сједињени. Иако током године постоје и зима и лето, оба ова годишња 
доба су усмерена ка истом циљу, тј. ка сазревању плодова. Исто се догађа 
и са нашим пословима. Зато, када видиш да је Црква расејана и да страда 
од најстрашнијих невоља, да су најсветлији у њој изложени мучењима и 
шибању а њене старешине далеко протеране, онда не гледај само на то, 
него и на оно што ће из тога проистећи - гледај на плате, награде, венце 
и дарове које се дају победницима: Који претрпи до краја, биће спасен 
(Мт. 10,22), каже Писмо. 

У Старом Завету, када још није било познато учење о васкрсењу, и 
једно и друго се збивало у садашњем животу; у Новом Завету није увек 
тако, јер се невоље догађају овде, а блаженства треба очекивати у будућем 
животу. И ако су тада примали добра и у садашњем животу, далеко су 
достојнији дивљења они што се њима нису наслађивали: иако нису јасно 
познавали учење о васкрсењу, иако су гледали како се догађаји одвијају 
противно обећањима Божијим, нису се саблажњавали, нити су се збуњи-
вали, него су се препуштали Његовом несхватљивом промислу. Нимало 
се нису саблажњавали због тога што се догађају противне ствари, него 
су, познавајући изобиље и довитљивост премудрости Божије, ишчекива-
ли крај. Још је боље било уколико су и пре краја са благодарношћу све 
трпељиво подносили, не престајући да прослављају Бога Који је дозволио 
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да се ствари тако догађају. Можда вам се ово слово сада чини нејасним, 
и зато ћу покушати да га разјасним. 

10. Када је Авраам већ био стар и услед дубоке старости умртвљен за 
рађање деце, њему су, као и умрлом човеку, недостајале животне силе да 
би постао отац. Када је овај праведник остарио, тј. када је већ био веома 
стар, будући далеко изван граница природног рађања деце, при чему је 
за супругу имао Сару, неплоднију од камена, Бог му је обећао да ће бити 
отац потомака који ће својим мноштвом превазићи мноштво звезда. 

Томе је постојало много препрека: он је зашао у дубоку старост а 
његова жена је била двоструко неплодна, тј. и по својим годинама. и по 
природи. Она није била неплодна само због старости, него и по самој 
својој природи јер је, чак и као млада, била бескорисно оруђе природе. 
Једном речју, ова жена је била неплодна, и зато је Павле, указујући на 
ту окодност рекао: Умртвљеност Сарине материце (Рим.4;19). Он није 
једноставно рекао: Умртвљеност Сарина, да се тиме не би посумњало 
само на поодмаклу старост, него: умртвљеност њене материце која 
није настала услед времена, него од саме природе. И као што сам рекао, 
без обзира на толико великих препрека, а знајући да је то обећање Божи-
је, да је оно домишљато и да изобилује [начинима], да се не зауставља ни 
пред препрекама, ни пред законима природе, ни пред тешкоћом самога де-
ла, ни пред нечим другим, него да се извршава упркос свему и доводи обе-
ћано до испуњења, Авраам је прихватио оно што му је речено, поверовао 
обећању и, не допустивши да пометња поколеба његове помисли, сматрао 
да је сила Онога Који је то обећао достојна поверења - а уистину је тако 
- не испитујући како ће се и на који начин све то збити, због чега се све 
то није догодило у младости, него у старости, и зашто уопште тако касно. 

Зато га и Павле прославља, говорећи громким гласом: Кад није било 
никакве наде, он с надом поверова да ће бити отац мно1им народима 
(Рим.4;14). Шта значе речи: Кад није било никакве наде, он с надом поверо-
ва? Насупрот људском надању, постоји надање Божије које све побеђује, 
све може и све извршава. Он није поверовао само да ће бити отац, него да 
ће бити отац многим народима, он, старац без деце, који је имао неплод-
ну и престарелу жену, јер му је речено: Тако ће бити Швоје потомство. 
И не ослабивши вером не помисли на своје већ умртвљено тело, а беше 
му неТде око сто 1одина, ни на умртвљеност Сарине материце, и у обе-
ћање Божије не посумња с неверовањем, не1о ојача у вери и даде славу 
Бо1у. И беше потпуно уверен да оно што Бо! обећа, кадар је и учинити 
(Рим. 4; 19-21). Ове речи значе следеће: одмах се охрабривпга и одбацивши 
од себе људску немоћ, потпуно се уздајући у Онога Који је обећао и при-
мајући на знање Његову неизрециву силу, он је у потпуности поверовао да 
ће се све што је Он рекао и збити. Он Бога не прославља тиме што је био 
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радознао или пгго је тежио сазнању, него тиме што се смирио пред несхва-
тљивошћу Његове премудрости и моћи и нимало није сумњао у речено. 

Увиђаш ли да прослављати Бога у највећој мери значи увек се пре-
давати несхватљивости Његовог промисла и неизрецивој сили Његове 
премудрости, а не бити радознао, испитивати, истраживати и говорити: 
због чега ово, зашто оно, како ће се то догодити? Не задивљује нас, ме-
ђутим, само ово. Наиме, када је после оваквог обећања добио заповест 
да принесе на жртву свог јединог сина, он се ни тада није саблазнио, 
иако је било много разлога који би могли да саблазне мање будног и не-
пажљивог човека. Као прво, могла је да га саблазни сама заповест: зар 
Бог прима такве жртве, зар наређује очевима да буду убице своје деце, 
да уништавају живот насилним крајем, да предају децу превременој смр-
ти, да својим рукама убијају рођене од себе? Зар Он хоће да оскрнави 
Свој жртвеник проливањем такве крви, наоружавајући очеву десницу 
против сина јединца, претварајући праведника у најстрашнијег убицу? 
Као друго, могла је да га узнемири и помете сама природа, не само за-
то што је он био отац, већ зато што је био отац који љуби, био је отац 
сина, истинског и јединца који је био лепе спољашњости и изванредног 
ума. При том је [син] био у цветном [младалачком] узрасту и на врхун-
цу врлине, тако да је двоструко блистао: и красотом душе и красотом 
тела. Његова љубав према сину није била мала, и то управо зато што 
га је добио упркос свакој нади. Сви ви знате како су вољена она деца 
која се рађају упркос надањима и очекивањима, а не по закону природе, 
какав је био и он [Исаак]. 

Поред свега овога, саблазан је посебно могло да изазове само обећа-
ње, јер му је ова заповест била потпуно противуречна. Обећање је било 
следеће: Биће Швоје семе, као звезде небеске (1.Мојс.15;5), а заповест је била 
да сина јединца, од којега је требало да се напуни сва васељена, изведе и 
преда смрти и најсуровијем заклању. Ни ово, међутим, није саблазнило 
праведника: то га није помело, нити му је узроковало патњу, као што би 
је природно узроковало свакоме од неразумних и од оних што пузе по 
земљи. Он није рекао самоме себи: "Зашто ово? Зар сам преварен, зар 
сам обманут? Зар је то заповест Божија? Нека је далеко таква мисао, 
не могу да поверујем. Немогуће ми је да постанем убица детета и да том 
крвљу оскрнавим руку. Како ће се испунити обећање ако истргнем ко-
рен, одакле ће се јавити гране, и одакле плодови? Ако се сасуши извор, 
одакле ће потећи реке? Ако убијем сина, одакле ће се појавити мноштво 
потомака који превазилазе мноштво звезда? Како то да је Он обећао 
једно, а сада заповеда супротно?" 

Од свега овога, он ништа није рекао па чак ни помислио. Напротив, 
притекао је сили Онога Који му је дао то обећање, сили неизрецивој, 
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домишљатој и изобилној, која блиста пред свим што јој је противно, која 
је изнад свих закона природе и јача је од свега постојећег, коју ништа не 
може да спречи. Он би, дакле, усрдно испунио заповест и заклао свог 
сина, оскрнавио би своју десницу, окрвавио би свој нож и спустио би мач 
на синовљев врат. Он је, заправо, све то и извршио, ако не на делу, а онда 
у мислима. Зато и Мојсеј, дивећи му се, говори: И након ових речи, Бо! 
кушаиге Авраама и рече му: Узми сина свога љубљенош, којеТ си заво-
лео, Исаака, и узнеси ш на жртву на једној од 1ора коју ћу ти показати 
(1.Мојс.22; 1-2). Да ли су ово речи обећања које говоре да ће он бити отац 
мноштва потомака, и да ће његови потомци бити као звезде небеске? 

Обрати пажњу: када је чуо да на жртву треба да принесе сина, он 
је после тих речи узео онога од којег је требало да добије мноштво по-
томака, и то управо да би га усмртио и принео на жртву, извео га и 
привео на олтар Богу. Зато га Павле, дивећи му се, овако велича и про-
славља, говорећи: Вером принесе Авраам Исаака када је кушан, а затим, 
показавши какво је он дело извршио и какву је веру показао, наставља: 
И јединна приносаше онај који је примио обећања (Јевр.11;17). Ове речи 
значе следеће: не може се рећи да је Авраам имао два рођена сина и да се, 
након приношења на жртву једнога, могао надати да ће бити отац мно-
штва народа од оног другог. Он је имао само једног сина, и на тог јед-
ног се односило обећање. И као што након обећања о његовом рођењу 
Авраамову веру није поколебала ни сопствена умртвљеност, ни природна 
неплодност његове жене, ни овде није био пометен смрћу [сина], иако је 
управо њега требало да принесе на жртву. 

Упореди све ово са оним што се збива сада, и угледаћеш своју мало-
душност, угледаћеш ништавност оних који се саблажњавају и биће ти 
јасно да та саблазан у теби не потиче ни од чега другог, него од тога 
што се не препушташ неизрецивом промислу Божијим, што се трудиш 
да у свему испитујеш начин Његовог домостроја, тражиш узроке свега 
што се збива и у све хоћеш да проникнеш својом радозналошћу. Да је 
Авраам све то допустио, и он би се поколебао у вери. Међутим, он то 
није допустио, па се зато и прославио и добио обећано: он се није сабла-
знио ни старошћу, ни заповешћу која је потом уследила. Он није мислио 
да та заповест може послужити као препрека обећању, нити да ће та 
жртва поништити обећање, нити је пак падао у очајање у погледу обећа-
ња, иако је све већ било готово извршено. Не говори ми да је Бог знао 
да ова заповест неће бити извршена и да се рука овог праведника неће 
обојити крвљу. Напротив, обрати пажњу на то да праведник није знао 
ништа о томе, да није веровао да ће свог сина живог добити натраг и да 
ће се с њим вратити кући, будући да су све његове мисли биле обузете 
жртвовањем Исаака. 
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Управо због тога је два пута био позиван с неба. Бог му није једностав-
но рекао: Аврааме, већ га позива два пута: Аврааме, Аврааме, желећи 
да оваквим позивањем обузда испречи његову спремност за предстојеће 
жртвоприношење. Толико је безусловно он прихватио ту заповест! Уви-
ђаш ли да су тиме биле испуњене његове мисли и да није било никакве 
саблазни? Узрок томе је што Авраам није радознало испитивао одлуку 
Божију. А шта је са Јосифом? Реци ми, зар он није такође страдао? 
И њему је Бог дао велико обећање, а догађало се све што је том обећању 
било противно. У сновима му је било дато обећање да ће му се браћа 
клањати, и то му је било откривено на двојак начин - најпре посредством 
светила, а затим и посредством снопова. Међутим, све што се догодило 
после тих снова било им је противно. 

Пре свега, од тог доба је у очинском дому започео страшан рат про-
тив њега. Они, који су потекли из исте утробе из које и он, посекли 
су законе сродства, раскинули везе братске наклоности и поништили 
чак и саме заповести природе јер су после оних снова постали његови 
непријатељи и противници, разјаривши се на свог брата свирепије од 
вукова. И као неке дивље и сурове звери међу којима се налази јагње, 
свакодневно су му смишљали зло. Родитељи овог непријатељства били 
су неразумна завист и неправедна мржња. Будући ван себе од гнева, они 
су свакодневно смишљали убиство, а завист као да је у њима расплам-
савала огњену пећ из које је избијао пламен. Никакво зло, међутим, 
нису могли да му причине док је био у кући и боравио поред родитеља. 
Зато су почели да га клеветају, да о њему шире срамне гласине и да га 
оптужују, желећи да тиме подрију очеву љубав према њему и да га [оца] 
учине пријемчивим за своју злу намеру. 

Када су га затим сусрели далеко од очевих очију и угледали га у 
пустињи, где им је он донео храну и дошао да се види с њима, нису по-
штовали повод његовог доласка, нити су се постидели братске трпезе, 
него су против њега наоштрили ножеве и намислили да га погубе. Сви 
су постали братоубице, иако ништа, ни велико ни мало, нису могли 
да изнесу против онога којега су осудили на погибију. Они су се пре-
ма њему односили са завишћу, мржњом и клеветом управо због онога 
због чега би требало да га овенчају и прослављају. Он, међутим, не 
само што се није удаљио од заједништва са њима, него је и у таквој 
њиховој злоби показао братску благонаклоност. Они су пак одлучи-
ли да га униште, и, колико је то зависило од њихове воље, они су га 
убили, окрвавили су своје руке и извршили братоубиство. Међутим, 
домишљата премудрост Божија која проналази излаз и из безизлазног 
положаја, и у оваквој пропасти, и на самом прагу смрти, истргла га је 
из њихових злочиначких руку. Наиме, један од браће саветовао им је 
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да се уздрже од тако гнусног убиства: то му је, наравно, саветовао Бог 
и тиме је спречио убиство. 

Ово страшно дело није се зауставило на овоме, него се и даље настави-
ло. Иако су браћа наишла на препреку његовом убиству, још је пламтела 
њихова јарост, беснела је њихова озлојеђеност, силно је била узбуркана 
њихова страст и прешла је у други облик гнева. Сурова, дивља и нечовеч-
на браћа скинула су одећу са њега, свезала га и бацила у јаму, а затим су 
почела да се наслађују храном коју им је овај донео. Налазећи се у јами, 
он сам је стрепео за свој живот, док су они јели и пили. Њихова махнитост 
није ни овде престала: угледавши варваре који су из своје земље путовали 
у Египат, они су им продали свога брата, припремајући му тиме другу 
смрт, још дуготрајнију и суровију, преиспуњену патњама. 

Будући да је још увек био млад, и то веома млад, одгајен у очевом 
дому с потпуном слободом, и да су му ропство и недаће које су с њим пове-
зане били потпуно непознати, помисли само колико је он тада пропатио, 
када је наједном постао роб уместо слободног, туђинац уместо грађанина, 
када је пао у најстрашније ропство. И не само да је постао роб, него је 
био лишен и оца и мајке и свега што му је припадало. Наг, одведен у ту-
ђу земљу, без дома, и без свог града, он је био подвргнут закону ропства 
у варварским рукама. Зар све то није било довољно да га потпуно обузме 
страх? Зар је било лако да поднесе изненадну, неочекивану, ненадану и 
непредвиђену несрећу, коју су узроковала његова браћа, она браћа коју је 
он волео и којој никада није учинио ни велику ни малу неправду, већ им 
је чинио само добро? Међутим, ништа од овога није га поколебало. Када 
су га трговци одвели у Египат, прешао је из једног ропства у друго. 

Тамо је опет постао роб и у варварском дому обрео се Јеврејин, племе-
нитог рода и слободан двоструком слободом, слободом тела и слободом 
душе. Ни овде, међутим, није био озлојеђен, нити га је саблажњавало 
оно што се догађа, иако је памтио снове који су му предсказивали нешто 
сасвим друго: он чак није ни испитивао шта ће произаћи из свега тога. 
Међутим, док су се братоубице, ти вукови и звери, извршивши овакво 
безакоње, наслађивали у очинском дому, младић коме је било обећано 
да ће владати над њима, будући сада заробљеник и роб, одведен у туђи-
ну, трпео је крајњу невољу и не само да није владао њима, него је постао 
њихов роб, подносећи управо супротно ономе што му је било обећано у 
сну. Он тада не само да није добио власт, него је био лишен и отаџбине 
и слободе и гледања родитељског лица. 

Н>егова невоља ни овде није престала, и пред њим се отворила још ду-
бља провалија. Опет му је предстојала смрт и пропаст, и то најстрашнија 
смрт и пропаст препуна стида. Господарица дома, гледајући га порочним 
очима, занесена младићевом лепотом и очарана његовим прекрасним 
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лицем, почела је да сплеткари против њега и да кује зле намере. Стално 
је ширила мреже разврата и свакодневно се трудила да намами млади-
ћа у своју замку, да га збаци у провалију прељубе и преда вечној смрти. 
Будући рањена овом страшћу, свакодневно га је вребала у заседи и при-
премала се због те развратне пожуде. Када га је затекла самог, насилно 
се трудила да га наговори да насрне на туђи брак и покушавала да га 
лиши целомудрености. 

Праведник чак ни овде није претрпео никакво зло, него је с великом 
лакоћом савладао и снагу похоте, и тиранију младалачког доба, и зам-
ке похотне жене, и насртаје господарице, и немире младости, и све оно 
што би га могло довести до пада, и њену лепоту и њену махнитост. Он 
се као орао на лаким крилима узнео у висину, збацио са себе одећу и, 
остављајући је у похотним рукама, изишао наг, без одеће, имајући као 
своју светлу одежду целомудреност која је блиставија од сваке порфире. 
Тиме је опет наоштрио против себе мач, опет му је предстојала смрт, још 
јаче су се подигли таласи, јер се махнитост ове жене разгорела снажније 
од вавилонске пећи. 

Њена похота се успламтела још више, а гнев, та друга најстрашнија 
страст, сјединио се с великом окрутношћу, те је почела да помишља на 
убиство, прибегла је мачу да би га безаконито погубила, настојала је 
да усмрти подвижника целомудрености и поборника истрајности и тр-
пљења. Похитала је своме мужу и испричала све што се догодило - не 
онако како се уистину десило, него како је то она сама клеветнички 
изложила, убедила судију у све пгго је хтела и, као она која је претрпела 
штету, захтевала освету. Као доказ за оно што је говорила показивала 
је одећу невиног младића, одећу која је остала у њеним нечистим рука-
ма. Поткупљени судија није повео оптуженог у судницу, нити му је дао 
реч, него је човека који никада није видео суд осудио као преступника, 
разобличеног и ухваћеног у прељуби, бацио га у тамницу и оковао га. 
Тако се човек који је заслужио венце за своју врлину, обрео у тамници, 
заједно са варалицама, пљачкашима гробница, убицама и људима који 
су се дрзнули на најтеже злочине. 

Ништа од свега тога није га помутило. Други сужањ који је скривио 
пред царем био је отпуштен, а он је морао још дуго да остане у тамници 
и да подноси тешку казну за оно због чега би требало да буде овенчан и 
прослављен. И поред тога, он се није поколебао, није се саблазнио, нити 
је говорио: "Шта је ово? Због чега ово? Ја, којем је обећано да владам 
над својом браћом, не само што нисам добио такву част, него сам лишен 
и отаџбине, и дома, и родитеља, и слободе, и безбедности, и то су учи-
нили управо они који би морали да ми се клањају. После злочина који 
су ми учинили, постао сам роб варвара и стално сам мењао господаре. 
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Међутим, ни ту није престала моја неерећа, и свуда ми прете невоље и 
препреке. После издајства браће, после покушаја убиства и ропства, како 
првог, тако и другог, опет су ми претили смрт и клевета гора од претход-
не, и сплетке, и несрећа, и поткупљени суд, и срамна оптужба која може 
да узрокује страшну смрт. 

Пре него што сам могао да се браним, просто и без суда бачен сам 
у тамницу и окован заједно са прељубницима, човекоубицама и људима 
који су се дрзнули на најтеже злочине. Пехарник се избавио и од окова и 
од тамнице; а ја после њега не могу да имам никакву безбедност. Иако 
му се у стварности испунио сан који сам му ја тумачио, ја и даље стра-
дам од неподношљиве несреће. Да ли су то значила некадашња виђења? 
Да ли су то значиле небројене звезде? Да ли су то значили они снопови? 
Г^е су та обећања? Зар сам био обманут? Зар сам био преварен? Где су 
браћа да се клањају мени, робу, сужњу, заробљенику, оптуженом за пре-
љубу, који се налази у крајњој опасности, који толико далеко живи од 
њих? Све је ишчезло и пропало." Ништа од свега овога он није ни говорио 
ни мислио, него је очекивао крај, знајући како је бескрајна и довитљива 
премудрост Божија. Он не само да се није саблажњавао, него се чак и 
поносио и хвалио због свега што се догодило. 

А шта је, реци ми, било с Давидом? Зар он није пострадао од највећих 
недаћа одмах након задобијања царства, када је према гласу Божијем при-
хватио жезло јеврејског народа и освојио блиставе трофеје над варварима, 
будући да је био изложен Сауловом непријатељству и клеветама и при 
том је страховао за сопствени живот, био послат у безнадежан окршај и 
непрестано прогоњен у пустињу, тако да је постао луталица и туђинац, 
исељеник лишен града и дома? Да ли је уопште потребно да много го-
воримо? На крају је био лишен отаџбине и сасвим удаљен из сопствене 
земље, живео је код непријатељских и злобних варвара, водећи живот 
гори од ропства, јер није имао чак ни неопходну храну. 

Све је то трпео након што га је посетио Самуил, када је на њега из-
лио јелеј, након тога што му је обећао царство, после жезла, после круне, 
после рукоположења Божијег и избрања. Упркос свему, ништа га није са-
блажњавало, нити је говорио: "Шта је ово? Ја, који би требало да уживам 
власт, не могу да имам ни заштиту каква припада најобичнијем човеку, 
и постао сам луталица, бегунац, човек без града и без дома, туђинац, 
прогнан у варварску земљу, лишен неопходне хране и сваки дан видим 
како ми прети највећа опасност. Где је обећање царства? Г^е је обећање 
владавине?" Ништа од овога он није нити говорио, нити мислио. Није се 
бринуо због онога што је било, него је очекивао испуњење обећања. 

Могло би се говорити о још безброј људи који се, иако изложени нај-
тежим невољама, нису плашили, него су се уздали у обећања Божија, 
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чак и кад се догађало супротно од тога. Овом чудесном трпељивошћу 
задобили су блиставе венце. Тако и ти, љубљени, претрпи до краја, јер ће 
се све испунити, било овде, било у будућем веку. Свагда се препуштај не-
докучивом промислу Божијем и не говори: како ће за све ове невоље бити 
дата плата? Не испитуј на који се начин врше чудесна дела Божија! 

11. Сви ови праведници нису испитивали како и на који начин се све 
то збива. Видевши да је све то несхватљиво за људски ум, нису се плашили 
и нису бринули, него су све храбро подносили, имајући као највећи доказ 
за будућа добра силу Онога Који их је обећао, не губећи наду због онога 
што се догађало. Јасно су видели да Бог, будући домишљат и премудар, 
и после рушења све може опет да обнови и још боље од претходног, и да 
непогрешиво испуни обећано. Тако и ти, љубљени, када те у садашњем 
животу обузме туга, прослављај Бога. Када си изложен невољама, тако-
ђе благодари и нимало се не саблажњавај, зато што је промисао Божији 
бескрајан и неистражив, и све ће добити свој одговарајући крај било у 
садашњем, било у будућем животу. 

Ако би пак неко, слушајући ме, у својој малодушности помислио да 
све треба да се изврши још овде, ми ћемо рећи да нас истински живот и 
непролазна добра очекују једино тамо. Овај живот је само пут, а тамошњи 
живот је отаџбина; овдашњи је сличан пролећном цвећу, а тамошњи је 
сличан непокретним стенама; тамо венцима и наградама неће бити краја, 
тамо се додељују награде победницима, тамо су неиздржљиве казне и муке 
за оне који чине зло. Шта, рећи ће неки, очекује тамо оне који се сабла-
жњавају? А зашто не говориш о онима који су се нарочито прославили, 
него указујеш на оне који су најпре носили маску благочашћа, а сада су 
разобличени? Не видиш ли како се чисти злато, како се издваја олово, 
како се кукољ одваја од жита, вукови од оваца, притворни [лицемерни] 
од оних који истински живе у благочашћу [побожности]? 

Када видиш да се ови саблажњавају, помисли на славу оних. Неки су 
пали, али је још више оних који су остали чврсти, који су заслужили вели-
ку награду, јер их није надвладала ни сила клевете, ни тешке околности. 
Они што се саблажњавају нека поразмисле сами са собом: три младића су 
била лишена и свештеника, и храма, и жртвеника, и свега другог што је 
захтевао закон, али су ипак, живећи међу варварима, непогрешиво испу-
нили закон. Тако је било и са Данилом, али и са многим другима. Иако 
одведени у ропство, нису нарушили ништа, док су други остајући код куће 
и уживајући све у својој отаџбини, пали у грех и били осуђени. 

12. Уколико би истраживао због чега Бог допушта све ово, и уколико 
се не би приклонио пред неизрецивим тајнама Његовог домостроја, ти би 
се трудио да све дознаш, да постепено проникнеш даље и да истражиш 
много тога, на пример: због чега су се јавиле јереси, због чега ђаволи, 
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због чега демони, због чега зли људи који колебају многе, и најважније 
од свега тога - због чега се приближава антихрист који има такву моћ 
обмањивања да ће, како каже Христос, оним што чини бити у стању да 
саблазни чак и изабране, Знај да не треба то да истражујеш, него све пре-
пусти неизрецивој премудрости Божијој. Ако је неко чврсто поверовао, 
онда он, макар и беснели безбројни таласи, макар се подизале безбројне 
буре, не само да неће претрпети никакву штету, него ће постати још ја-
чи. Слаб, неделатан [досл. одузет] и равнодушан човек често пада чак и 
онда када га нико не гура. 

Ако хоћеш да сазнаш и узрок за то, послушај нашу поуку. Постоји још 
много тога што би нам на различите начине посведочило о домостроју 
Божијем; ми ћемо говорити о ономе што нам је познато. Кажемо да се 
саблазни допуштају ради тога да се не би смањивала награда за одважне, 
а о чему говори и Сам Бог, беседећи са Јовом: Хоћеш ли Ши уништиШи 
мој суд? Хоћеш ли Мене осудиШи да би себе оправдао (Јов40;3). И Павле 
каже: Јер Шреба и јереси да буду међу вама, да се покажу који су посШоја-
нимеђу вама (1Кор.11;19). Када чујеш ове речи: јер Шреба и јересидабуду, 
немој помислити да он то говори у смислу наредбе или закона: нека је 
далеко таква мисао! Напротив, он тиме предсказује будућност и унапред 
напомиње какву ће корист они будни имати од тога. Када не допустите 
да будете преварени, каже, јасније се пројављује ваша врлина. Управо је 
због тога, као и из других разлога, допуштено да дејствују рђави људи, 
како ни они не би били лишени могућности да задобију корист из проме-
не која им се може догодити. Тако се спасао Павле, а тако и разбојник, 
блудница, цариник и многи други. Да су одавде били узети пре него што 
су се обратили, нико од њих се не би спасао. 

Што се тиче антихриста, Павле наводи и други узрок. Какав? Онај 
који отклања сваку могућност оправдања за Јудејце. Какво би оправда-
ње могли да имају они који би, не примивши Христа, почели да верују у 
антихриста? Апостол зато и каже: Да буду осуђени сви који не вероваше 
исШини, не1о заволеше неправду (2.Сол.2;12), тј. антихриста. Јудејци су 
говорили да нису веровали Христу зато што је Он Самога Себе називао 
Богом: Не каменујемо Те за добро дело, неТо за хулу, шШо се Ти, човек 
будући, правиш Бо1 (Јн.10;33), иако су управо они чули да је Он највећу 
моћ приписивао Оцу и говорио да је дошао с Његовим допуштењем, 
а што је и посведочио многим делима. Шта ће онда рећи, када приме 
антихриста који ће говорити да је он Бог, и, ништа не творећи о Оцу, 
чинити све што је Њему противно? Зато је Христос, прекоревајући их, 
предсказивао говорећи: Ја сам дошаоу име Оца Својеши не примаШе Ме; 
ако друш дође у име своје, њеш ћеШе примиШи (Јн.5;43). Из тог разлога је 
допуштена саблазан. 
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Ако кажеш да постоје они што се саблажњавају, ја ћу ти показати 
још више оних који су се прославили, и опет ћу ти рећи исто, односно да 
је немогуће да, ради немара и лењости других, приликом давања плате 
претрпе штету они који могу да буду пажљиви, будни и награђени мно-
гобројним венцима. Они се не би излагали искушењу, да нису добијали 
залоге и награде за ту борбу. Ако слаби и трпе штету одатле, онда они 
за то не могу да оптужују никога другог, него саме себе треба да окри-
вљују због пада, нарочито због примера оних који не само што се нису 
саблазнили, него су на тај начин постајали још славнији и јачи. 

13. Реци ми, какве је свештенике имао Авраам, и какве учитеље? 
Какве је имао поуке, какве опомене и какве савете? Тада још није било 
ни Писма, ни закона, ни пророка, и ничега томе сличног. Он је пловио 
неистраженим морем, ишао је неиспитаним путем, потекао је од небла-
гочастивог оца и дома. Међутим, ништа од тога му није нашкодило и он 
је засијао таквом врлином да је и дуго после тог времена, после пророка, 
после закона, после толико поука, требало да посредством знакова и 
чудеса Христос научи људе, да им наговести и на делу покаже искрену 
и топлу љубав, презирање богатства и бригу о сродницима. Погазивши 
све земаљско и одбацивши раскош, славољубље и раскалашан живот, 
живео је строжије од монаха који сада обитавају на планинским врховима. 
Он чак није имао ни дом, него је живео испод шатора од лишћа, који је 
био једини праведников кров и уточиште. Будући и сам странац [туђи-
нац], није био немаран према гостољубљу, него је, и сам, дакле, туђинац 
у туђини, извршио ово дело [гостољубља] и у подне примио и угостио 
придошлице. Служио их је он сам, а у овом добром делу помагала му је 
и његова жена. 

Колико је тога учинио ради свог синовца, иако се овај недолично 
односио према њему и хтео да уграби бољи део пашњака, чак и после 
избора који му је понуђен? Није ли он због њега пролио и крв? Није 
ли наоружао и своје слуге, није ли себе излагао очигледној опасности? 
Зар није одмах послушао кад му је било заповеђено да напусти дом и да 
оде у туђину? Зар није, напуштајући отаџбину, пријатеље и све рођаке, 
а верујући заповести Божијој, оставио све што је имао, бринући се о не-
извесном много више него о извесном ради обећања Божијег, а што је 
доказ његове велике вере? После свега тога, кад је наступила глад, он 
је опет постао путник, али се ипак није ни уплашио, ни збунио, него је 
опет показао исту послушност, мудрољубље и трпљење. Зар онда када 
је, покоравајући се заповедничком гласу Божијем, кренуо у Египат, није 
био одвојен од своје жене, зар није посматрао како је Египћанин вређа, 
онолико колико је овоме то било могуће и, будући погођен у најосетљи-
вије место, зар није претрпео оно што је страшније и од саме смрти? 
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Реци ми, шта је могло да му буде теже од тога да, и после толиких 
обећања, гледа како жена, сједињена с њим законом брака бива отета 
варварском раскалашношћу, одведена у царске одаје и осрамоћена? Ако 
се у стварности и није тако догодило, он је све то очекивао и све одважно 
подносио, тако да га ни невоље нису надвладале, нити се у благостању 
погордио, него је и у различитим околностима сачувао исто расположе-
ње. Зар онда, кад му је обећан син, није постојало безброј препрека, и то 
оних које су потицале од самог разума? Зар онда, када је све њих умирио 
и када је прекратио све сумње, није заблистао вером? 

Зар онда, кад му је заповеђено да жртвује сина, није похитао да га 
принесе, зар га није повео као да женика води у брачну ложницу? Зар 
ову чудну жртву није принео тако као да гази природу и као да преста-
је да буде човек, зар се није сам борио у овој борби, не призивајући у 
помоћ нити жену, нити слугу, нити било кога другог? Он је познавао, 
добро је познавао и висину циља, и тежину те заповести, и величину те 
борбе. Зато је сам прихватио овај пут, похитао и изборио се, а затим био 
овенчан и прослављен. Који га је свештеник поучавао томе, који учитељ, 
који пророк? Савршено нико, али он је сам имао разборИту душу, и то 
је било довољно за све. 

А шта је било с Нојем? Каквог је он имао свештеника, каквог учите-
ља, каквог наставника? Зар није он сам, када је сва васељена била оскр-
нављена злом, ишао противним путем, очувао врлину итако заблистао да 
је приликом потапања васељене посредством изобиља те врлине спасао и 
себе самога и друге, уграбивши их од претеће опасности? Зашто је постао 
праведан и савршен? Да ли је он имао неког свештеника или учитеља? 
То нико не би могао да каже. Његов син је већ у дому имао учитеља, 
тј. врлину свога оца, и био удостојен поуке и путем речи и путем дела, 
као и да види исход и да добије поуку и из пропасти [људског рода] и из 
спасења своје породице. И поред тога, био је зао према свом родитељу, 
подсмехнуо се његовој обнажености и извргао га руглу. Видиш ли да је 
свуда потребна разборитост душе? 

Реци ми, опет, шта је било са Јовом? Које пророке је он слушао, ка-
квим се поукама наслађивао? Никаквим. И поред тога, и он је, немајући 
ништа слично, непогрешиво пројавио сваки вид врлине. Своје имање је 
делио са сиромасима, и не само имање, него и само тело. У свој дом је при-
мао намернике и његов дом је више припадао њима него свом власнику; 
снагом свог тела помагао је обесправљенима, разборитошћу и мудрошћу 
језика побеђивао је клеветнике, а еванђелским начином живота пред 
свима је заблистао. Погледај: Блажени сиромашни духом, каже Христос 
(Мт.5;3), а он је то потврдио својим делима. Ако нисам хтео доћи, вели, 
на суд са слуХом својим или са слушкињом својом, кад би се тужили на 
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мене;јер шта бих чинио кад би се БОГ подишо и кад би потражио, шта 
бих Му одГоворио? Који је мене створио у утроби, није ли створио и 
њеш? Није ли нас Он исти саздао у материци (Јов31; 13-15). 

Блажени кротки, јер ће наследити земљу (Мт.5;5). А ко је био крот-
кији од онога о којем су и слуге говориле: Ко би нам дао да се наситимо 
трпезом њеГовом коју је пред собом поставио (Јов31;31), јер су га толико 
волели*. Блажени који плачу, јер ће се утешити (Мт.5,4). Он није био 
лишен ни ове врлине. Послушај шта говори: Ако невољно и саГреших, 
зар сам сакрио безакоње своје, зар нисам пред мноштвом народа испо-
ведио саГрешење своје (Јов31;33-34)? Човек који је овако осећао сигурно је 
много плакао због својих грехова. Блажени Гладни и жедни правде, јер 
ће се наситити (Мт.5;6). Погледај, Јов је и то преобилно чинио: Иразби-
јах, вели, чељусти неправедницима, из зуба истрзах Грабеж (Јов.29;17). У 
правду се облачих, одевах се у суд као у ризу (ст.14). 

Блажени милостиви, јер ће бити помиловани (Мт.5;7); а Јов је био 
милостив не само новцем, не само тиме што је одевао наге, хранио гладне, 
помагао удовицама, штитио сироте, тешио од природе унакажене, већ и 
самим душевним састрадањем: Нисам ли плакао збоГ свакоГ немоћноГ, 
жалостио се видевши човека у невољама (Јов30;25)? Као да је заједнички 
отац свима несрећнима, свима у невољи је служио, плакао с њима, речи-
ма, делима, састрадањем и сузама крепио свакога унесрећеног и свима 
њима био сигурно уточиште. Блажени чисти срцем, јер ће БоГа видети 
(Мт.5,8). И ово се такође потврдило на њему. Саслушај шта Бог сведочи 
о Јову: Нема, као он, на земљи човека непорочна, истинита, побожна, 
који се уклања од свакоГа зла (Јов1;8). 

Блажени проГнани правде ради, јер је њихово Царство небеско 
(Мт.5;10). И у овом погледу он је учинио велико мноштво подвига и за-
добио награде. Њега нису прогонили само људи, него га је напао и сам 
зачетник зла, демон који је употребио сва своја лукавства, протерао из 
дома и отаџбине, бацио на ђубриште, лишио свега новца, имања, деце, 
па чак и телесног здравља, предавши га најстрашнијој оскудици. После 
тога су га чак и неки његови пријатељи вређали и озлеђивали његове ду-
шевне ране. Блажени сте кад вас узасрамоте и успроГоне и реку на вас 
свакојаке рђаве речи, лажући, Мене ради. Радујте се и веселите се, јер је 
велика плата ваша на небесима, јер су тако проГонили и пророке пре вас 
(Мт.5; И-12). И ово блаженство се мноштвом плодова потврдило на њему. 

Тада су га ружили чак и њему блиски људи, говорећи да је он кажњен 
мање него што је сагрешио, упућивали су му велике оптужбе, лажне речи 

* Овај реченица не постоји у старогрчкој верзији текста и унет је на основу верзије 
дате у новогрчком преводу. (прим. прев.) 
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и тешке клевете. Иако их је [некад] избавио од тешке несреће која им је 
претила, [сада] им нимало не пребацује због свега што су рекли. И овде 
се, опет, на њему испунила изрека: Љубите непријатеље своје, молите 
се за оне који вас вређају и 1оне (Мт.5;44). И он је љубио своје непријатеље, 
молио се за њих, смиривао гнев Божији и разрепгао њихове грехе, иако 
ни пророке, ни еванђелисте, ни учитеље, нити било кога другога није 
чуо да га поучавају. Видиш ли колика је племенитост душе, и како је и 
она сама била довољна за врлину, чак и ако се није користила никаквим 
старањем? Његови преци не само да нису били благочастиви, него су 
били и веома порочни. Управо о његовом претку је говорио Павле: Да ко 
не буде блудник, или пошнац, као Исав који за једнојело продаде своје 
првородство (Јевр. 12; 16). 

14. А шта је, реци ми, било с апостолима? Зар им се нису догађале не-
бројене саблазни? Послушај шта говори Павле: То знаш дасе одвратише 
од мене сви они у Азији, међу којима су Фтел и Ермоген (2Тим.1;15). Зар ови 
учитељи нису бивали у тамницама, зар нису били оковани? Зар нису трпе-
ли највећа зла, како од својих, тако и од туђих? Зар међу стадо, на њихово 
место, нису упадали дивљи вукови? Зар то Павле није предсказао Ефесци-
ма, позвавши их у Милет? Јер ја знам то да ће по одласку моме ући међу 
вас Трабљиви вуци који не штеде стада; и између вас самих устаће људи 
који ће Говорити наопако да одвлаче ученике за собом (Делаап. 20; 29-30). 
Зар му Александар ковач није причинио хиљаду непријатности, зар га 
није свуда прогонио, побуњивао друге против њега, нападао га и излагао 
таквим невољама, да је он и свог ученика упозоравао на то, говорећи: 
Ње1а се и ти чувај; јер се веома противио нашим речима (2Тим.4,15). 

Зар лажна браћа нису искварила васцели галатски народ и превела 
га у јудејство? Зар није на почетку саме проповеди Стефан - чије су речи 
текле као река и свакога ућуткале, затварајући безбожна уста Јудејаца, 
којем нико није могао да се супротстави и који је односио светле тро-
феје и блиставе победе док је побијао јудејско учење - зар, дакле, овај 
племенити човек, мудар и испуњен благодаћу који је донео такву корист 
Цркви, иако се и није дуго трудио на делу проповеди, није био изненада 
ухваћен, осуђен и каменован као богохулник? А шта је било са Јаковом? 
Зар он није на самом почетку, да тако кажемо, ухваћен на бојном пољу 
и посечен јер је то Ирод учинио ради Јудејаца, тако да је изгубио живот, 
он који је био такав стуб и таква тврђава истине? Зар се тада нису мно-
ги саблазнили овим догађајем? Међутим, они који су стајали остали су 
усправни и још више су се усправили. 

Саслушај, шта Павле говори у својој Посланици Филипљанима: Хоћу 
пак да знате, браћо, да оно што се збива са мном више допринесе на-
претку Еванђеља, тако да сав царски суд и сви знају да сам у оковима 
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за Христа. Имнош браћа у Господу, ободрена оковима мојима, још више 
су се осмелили да без страха Говоре реч Божију (Фил.1; 12-14). Видиш ли 
ову одважност? Видиш ли смелост? Видиш ли душевну снагу? Видиш ли 
мудрољубиву настројеност? Када су видели да је њихов учитељ утамни-
чен и бачен у и окове, да је изложен мучењима, ударцима и безбројним 
недаћама, они не само да се нису саблазнили и помели, него су задобили 
још већу ревност, а учитељева страдања обавезала су их да још више уз-
напредују у борби. Ти ћеш, међутим, рећи да су други падали. Нећу то 
порицати, јер је услед свега што се догодило било природно да се многи 
поколебају. Међутим, оно што сам говорио много пута и што нећу пре-
стати да говорим, рећи ћу и сада: праведници све то треба да приписују 
себи, а не природи ствари. 

Одлазећи одавде, Христос нам је оставио овакво наслеђе, говорећи: 
Усвету ћете имати жалост (Јн.16;33), Пред старешине и цареве изво-
диће вас (Мт.10;18) и: Долази време када ће сваки ко вас убије мислити 
да Бо1у службу приноси (Јн.16;2). Зато ми узалуд свуда указујеш на оне 
који се саблажњавају, јер се то увек догађало. А шта да кажемо о апо-
столима? Колико је било људи који су се саблазнили крај самога Крста 
нашег заједничког Господа и, поставши безумнији и безочнији, ругали су 
се док су туда пролазили и говорили: Ти који храм разваљујеш и за три 
дана разграђујеш, спаси СамоГа Себе; ако си Син Божији, сиђи с Крста 
(Мт.27;40). Они нису могли да се оправдају због Крста, јер их у свему томе 
оптужује разбојник. И он је такође видео како су распињали [Христа], 
и не само што се није саблазнио, него га је то још више подстакло на 
мудрољубље. Превазишавши све људско и узневши се на крилима вере,( 
мудрољубиво је помишљао на будуће. 

Видевши Христа пониженог, ишибаног, извређаног, како пије жуч, 
исмејаног од толиког народа, осуђеног на суду и изведеног на смрт, ништа 
од тога није га саблазнило. Напротив, када је видео Крст, и прибијене 
клинове, када је видео све поруге које су долазиле од исквареног народа, 
само је он пошао правим путем, говорећи: Сети ме се Господе у царству 
Своме (Лк. 23; 42). Тиме је ућуткао клеветника, исповедио сопствене грехове 
и мудрољубиво прихватио васкрсење, иако није видео ни како су мртви 
устајали [васкрсавали], ни како су се губави чистили, ни како су се хроми 
усправљали, ни како се стишавало море, изгонили демони, умножавали 
хлебови, ни све оно што је видео јудејски народ који је, упркос свему томе, 
распео Христа. Видевши распетог Христа, он је исповедио Бога, сетио се 
Царства и мудрољубиво помишљао на будуће. Они, пак, видевпга како 
Христос твори чудеса, и наслађујући се Његовим учењем и кроз речи и 
кроз дела, не само да нису задобили корист, него су пали у крајњи бездан 
пропасти, прикивајући Га на крст. 
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Увиђаш ли да неразумни и немарни не добијају корист чак ни од до-
бра? Разборити пак и будни задобијају највећу корист и од онога чиме 
се други саблажњавају. Исто се може видети и на Јуди, и на Јову. Јуда 
није добио спасење чак ни од Христа Који је спасао [досл. поправио] 
васељену, а Јову није нашкодио ни ђаво који је многе погубио. Један од 
њих је задобио венац подносећи небројене недаће, а други је, гледајући 
чудеса и сам их творећи, васкрсавајући мртве и истерујући демоне (јер 
и он је имао такву власт), слушајући мноштво поука о Царству и геени, 
учествујући у тајанственој трпези и заједничарећи на страшној вечери 
и, уопште уживајући такво благовољење и промишљање, какво су ужи-
вали Петар, Јаков и Јован, па чак и веће - после свег тог благовољења 
и снисхођења којим се изобилно наслађивао, јер му је био поверен чак и 
новац за сиромашне - после свега тога, дакле, он је ипак пао у безумље 
и кроз среброљубље се предао сатани, сопственом вољом постао издај-
ник и учинио највеће зло, продавши за тридесет сребрника такву крв и 
предавши Господа издајничким пољупцем. 

Шта мислиш, кога не би саблазнила издаја коју је починио овај уче-
ник? Шта да кажемо о становнику пустиње, о плоду неплодне, о сину 
Захаријином који је, удостојивши се да крсти ону свету и страшну главу, 
постао Претеча сопственог Господа? Шта мислиш, колико је оних што су 
се саблазнили док је боравио у тамници и био посечен, кад је његово усе-
ковање постало награда за блудну плесачицу! И зашто кажем: тада, кад 
се и данас, после толико времена, многи саблажњавају слушајући о томе! 
И зашто да говоримо о Јовану, о његовој тамници, о његовом усековању? 
Зашто да говоримо о слугама, када можемо да притекнемо и Господару? 

15. Зар за многе није био саблазан и сам Крст Христов који је утвр-
дио васељену, развејао заблуду, земљу претворио у небо, пресекао ланце 
смрти, учинио ад бескорисним, срушио тврђаву ђавола, затворио уста 
демонима, претворио људе у ангеле, срушио жртвенике и оборио незнабо-
жачке храмове, засадио на земљи ново и необично мудрољубље, сатворио 
небројена, страшна, велика и узвишена добра? Зар [Павле] не узвикује 
свакодневно, говорећи и не стидећи се: А ми проповедамо Христа распе-
ШоШу Јудејиџма саблазан, а Јелинима безумље (1.Кор.1;23). Реци ми, зар је 
Христово јављање било непотребно, зар је било непотребно приношење 
те страшне жртве? Зар је било непотребно да се изврше толика доброчин-
ства - само зато што је то била саблазан за оне који пропадају, и тада, и 
после тога, и у сва времена? Ко је толико махнит, ко је толико безуман 
да говори такво нешто? 

Овде не би требало да разматрамо оне који се саблажњавају, ма ко-
лико их било, већ спасене, исправљене и оне који се наслађују толиким 
мудрољубљем. Не би требало да говоримо, нити да се на било који начин 
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везујемо за оне што се саблажњавају, јер они за себе сматрају да су у праву. 
Тако је и овде: саблазан није настала од природе Крста, већ због безумља 
оних што се саблажњавају, због чега и Павле каже: Онима пак позвани-
ма, и Јудејиџма и Јелинима, Христа, Божију силу и Божију премудросШ 
(1.Кор.1;24). И сунце наноси штету болесним очима. Шта то значи? Зар 
сунце не треба да постоји? Мед се болеснима чини горким. Зар би и ње-
га требало уклонити? Нису ли и сами апостоли једнима мирис за смрт, 
а другима мирис живота за живот (в.2.Кор.2;1б)? Исто тако, зар због оних 
који пропадају они живи не би требало да се наслађују таквим старањем? 
Сам Христов долазак, наше спасење, извор добара, живот, безбројна до-
брочинства - колико су људи они оптеретили, колико су њих лишили 
оправдања и опроштаја? Зар ниси чуо пгга Христос говори о Јудејцима: 
Да нисам дошао и Говорио им, не би Греха имали; а сад изГовора немају 
за Грех свој (Јн.15;22). 

Шта то значи? Пошто је после Христовог доласка њихов грех постао 
неопростив, значи ли то да Он није требало ни да долази због оних што до-
бра дела користе на рђав начин? Ко би то могао да каже? Нико, па ни они 
најнеразумнији. А колико се људи, реци ми, саблазнило због самог Писма? 
Колико је јереси којима је оно било повод? Зар би онда требало да уни-
штимо Писмо ради оних који су се саблазнили? Или га можда од самог 
почетка није требало ни давати? Нипошто, и требало га је давати свима 
због оних који ће од њега задобити корист. Они који су се саблазнили 
(нећу престати да то говорим), нека сами себи приписују саблазни; зар 
они, који је требало да од њега задобију корист, не би претрпели највећу 
штету, ако би због безумних и немарних били лишени те користи? Дакле, 
не говори ми о онима који пропадају јер, као што сам рекао у претходној 
беседи, нико од оних који сами себи не нашкоде, неће претрпети штету 
ни од других, па макар био изложен опасности и сам њихов живот. 

16. Реци ми, какву је штету претрпео Авељ којег је убила братска ру-
ка и који је претрпео превремену и насилну смрт? Зар није стекао више 
користи, задобивши блистав венац? Какву штету је претрпео Јаков, који 
је толико претрпео од свог брата, који је постао бегунац лишен отаџбине, 
туђинац и роб, доведен до највеће оскудице? Колико је претрпео Јосиф 
који је на сличан начин лишен отаџбине и дома и постао заробљеник, 
роб и сужањ, који је био изложен крајњим опасностима и поднео толико 
клевета? Шта је претрпео Мојсеј којега је толико пута каменовао његов 
народ, док су му они, којима је чинио добро, смишљали зло? А шта је 
било са свим пророцима, који су претрпели толика зла од Јудејаца? Шта 
је било с Јовом против којега је устао ђаво с небројеним замкама? 

Шта је било са тројицом младића? Шта са Данилом којем је претила 
крајња опасност по његов живот и слободу? Шта је било с Илијом који је, 
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живећи у највећем сиромаштву, био прогоњен и принуђен да се скрива, 
да борави у пустињи, да увек буде бегунац и туђин? Шта је било с Да-
видом који је толико претрпео најпре од Саула, а затим и од сопственог 
сина? Зар он није више заблистао онда кад је подносио најгоре невоље, 
него када се наслађивао благостањем? А шта је било с Јованом који је 
пострадао кроз усековање? Шта је било с апостолима од којих су неки 
били убијени, а неки изложени свим могућим недаћама? Шта је било с 
мученицима који су предавали душу током страшних мучења? Зар нису 
посебно заблистали онда кад су били искушавани, кад су им смишљали 
зло, кад су одважно подносили највећа страдања? 

17. Славећи нашег заједничког Господа због свега другог, зар Га по-
себно не славимо, зар Га са посебним усхићењем не хвалимо због Крста, 
због ове срамне смрти? Зар Павле као знак Његове љубави према нама 
не истиче управо то што је Он умро, тј. што је умро за нас? Пропустивши 
да говори о небу, земљи, мору и о свему другоме што је Христос створио 
ради наше користи и спокојства, он се непрестано враћа Крсту говорећи: 
Али БОГ показује Своју љубав према нама, јер још док бејасмо Грешници, 
Христос умре за нас (Рим.5;8). И отуда нам он даје добре наде, говорећи: 
Јер кад смо се као непријатељи помирили с БОГОМ, кроз смрт Сина Ње1о-
ва, МНОГО ћемо се пре, већ помирени, спастиживотом ЊеГовим (Рим.5;10). 
Зар се он не хвали посебно тиме, зар не размишља о томе, зар не ликује 
и не бива усхићен, овако говорећи у Посланици Галатима: Немам ничим 
друГим да се хвалим, осим Крстом Господа нашеГ Исуса Христа (Гал.6;14). 

И зашто се чудиш, ако Павле ликује, усхићује се и украшава се тиме? 
Онај исти, Који је то претрпео, назива то дело славом: Оче, каже Он, 
дође час, прослави Сина СвојеГа (Јн.17,1). И ученик који је ово записао 
говори: А ово рече о Духу коГа треба да приме они који верују у име 
ЊеГово, јер Дух Свети још не беше дат, зато што Исус још не беше 
прослављен (Јн.7;39), подразумевајући под славом крст. Када је пак хтео 
да им покаже Његову љубав, о чему је говорио? Да ли о знацима, чудеси-
ма и натприродним појавама? Нипошто, него указује на крст, говорећи: 
Јер БОГ тако заволе свет да је Сина СвојеГа ЈединородноГ дао, да сваки 
који верује у Ње1а не поГине, неГо да има живот вечни (Јн.3,16). И Павле 
такође говори: Он Који СвоГа Сина не поштеде, неГо Га предаде за све 
нас, како да нам с Њиме све недарује (Рим.8;32)? 

Када пак хоће да приведе смирењу, онда, опомињући, он говори овако: 
Ако, дакле, имате неку утеху у Христу, ако ли топлину љубави, ако ли 
заједницу Духа, ако ли саосећање и самилост, употпуните моју радост, 
да исто мислите, да исту љубави имате, једнодушни, једномислени: 
ништа не чините из пркоса, нити за празну славу, неГо смирењем сма-
трајте један друГоГа већим од себе (Филипљ.2;1-3). Затим их саветује и каже: 
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Зато нека је у вама иста мисао која је и у Христу Исусу, Који будући у 
обличју Божијем, није сматрао за отимање то што је једнак с БОГОМ, не-
Гоје Себе понизио узевши обличје слуГе, постао истоветан људима, и из-
Гледом се нађе као човек;унизио је Себе и био је послушан до смрти, и то 
до смрти на крсту (Филипљ.2;5-8). И опет, расправљајући о љубави, каже 
следеће: И живите у љубави као што је и Христос нас љубио и предао Се-
бе за нас као принос и жртву БоГу на пријатни мирис (Еф.5;2). Саветујући 
жене да живе у једнодушју са мужевима, он говори: Мужеви, волите своје 
жене као што и Христос заволе Цркву и Себе предаде за њу (Еф.5;25). 

И Сам Христос је показивао колико је стремио ка томе и колико је 
љубио страдања. Када је први међу апостолима, темељ Цркве и корифеј 
у збору ученика из незнања рекао: Боже сачувај! То неће бити од тебе, 
саслушај шта му је Он одговорио: Иди од мене сатано! Саблазан си Ми 
(Мт. 16; 22-23). Самом строгошћу овог прекора Он показује с каквом је рев-
ношћу стремио томе делу. Своје васкрсење Он је извео тајно и скривено, 
препуштајући доказ о њему каснијем времену; Крст је пак претрпео пред 
очима целог града, на сам празник, усред јудејског народа, у присуству 
оба суда - римског и јудејског, када су се сви окупили на празник, усред 
дана, пред свом васељеном. А будући да су све што се догодило видели 
само присутни, Он је заповедио сунцу да се помрачи и да о том злоделу 
објави по целој васељени. Иако је за многе, као што сам рекао, то пред-
стављало саблазан, не треба да обраћамо пажњу на њих, него на оне што 
су се спасли и поправили. 

И зашто се чудиш, ако је у садашњем животу Крст тако славан, да га 
Христос назива славом, а Павле се хвали њиме? У онај страшни и ужасни 
дан, када Он дође да покаже Своју славу, када Се јави у слави Оца Својега, 
када настане Страшни суд, када сав род људски стане испред Њега, када 
се реке усталасају, када ангели и вишње силе изненада сиђу заједно са 
Њим, када се буду давале безбројне награде, када једни буду заблистали 
као сунце, а други као звезде, када се јаве војске мученика и зборови апо-
стола, када се појаве редови пророка и сабори племенитих људи - управо 
тада у том сјају, у том величанству доћи ће и Он, исијавајући преблиставе 
зраке. И тада ће се, каже Писмо, показати знак Сина ЧовечијеГа на небу; 
сунце ће се помрачити, и месец своју светлост изГубити (Мт.24;30,29). 

О, сјају страдања, о светлости Крста! Сунце ће се помрачити, звезде 
ће пасти као лишће, а Крст ће заблистати светлије од свих њих испуња-
вајући васцело небо. Видиш ли како се тиме прославља Господ и како се 
[Крст] показује као Његова слава, када се Он с таквим сјајем у онај дан 
појави пред свом васељеном? 

18. И ти такође, када видиш да се неки саблажњавају оним што се 
догодило, пре свега помисли на то да саблазан не потиче одатле, него од 
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њихове сопствене слабости, о чему сведоче они што не падају у саблазан. 
Затим обрати пажњу и на то да су услед овога многи нарочито засијали, 
прослављајући Бога с великом усрдношћу и благодарећи Му за то. Пре-
ма томе, не гледај на оне што се колебају, него на оне који чврсто стоје, 
на оне који остају усправни и постају још јачи; не гледај, дакле, на оне 
који се смућују, него на оне који плове уз повољан ветар, а оних који тако 
плове далеко је више него оних што застрањују. Међутим, чак и ако би 
било више оних првих, опет је бољи један који твори вољу Божију, него 
безброј безаконика. 

19. Помисли колико се људи украсило мученичким венцем: једни су 
били шибани, други утамничени, неки су као злочинци бачени у окове, 
други су протеривани из отаџбине, неки су лишавани имања, неки су би-
ли прогнани у туђину, неки су били убијени [жртвовани] - једни стварно, 
а други у намери. И када су видели да се против њих припремају копља, 
да се оштре мачеви, да се свакога дана излажу новим претњама, да им 
старешине, ван себе од беса, прете смрћу и указују на безброј различи-
тих мука и казни, они се ни тада нису повлачили и нису се предавали, 
него су непомично стајали [као] на стени, спремни да све то поднесу и 
да претрпе, само да не учествују у безакоњу оних који чине зло - и не 
само мушкарци, него и жене. Ову борбу су издржавале и жене, и често 
показивале већу одважност него сами мушкарци, и не само жене, него 
и младићи, па чак и деца. 

Реци ми, дакле, да ли је сав овај сабор мученика мало користи донео 
Цркви? Сви су они мученици, јер мученици нису били само они које су 
изводили на судове, којима су наређивали да приносе жртве а који се нису 
потчинили и све су то претрпели, него су то и они који су били спремни 
да све претрпе да би угодили Богу. И ако се пажљиво погледа, ови други 
су чак и већи од првих: није једно исто када неко, бирајући између мучења 
и вечне пропасти своје душе, трпи све да не пропадне, и када неко због 
мањег добра трпи исто то мучење. Да мученички венац добијају не само 
они који су претрпели мучење, него и они који су били спремни за њега и 
да су, као што сам рекао, они који су претрпели за мање већи мученици, 
покушаћу да докажем на основу Павлових речи. 

Приступивши набрајању оних који су засијали међу прецима, блаже-
ни Павле почиње од Авеља, затим прелази на Ноја, Авраама, Исаака, 
Јакова, Мојсеја, Исуса [Навина], Давида, Самуила, Илију, Јелисеја, Јова, 
и говори овако: Ми имамо око себе Шолики облак сведока [мученика] 
(Јевр. 12; 1). Међутим, нису сви они у стварности били убијени или боље 
речено, није био убијен нико, изузев двојице или тројице, на пример Аве-
ља и Јована, док су сви други окончали живот природном смрћу. Ни сам 
Јован није био убијен због тога што су му наређивали да принесе жртву 
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а он то није послушао, нити зато што, доведен до жртвеника, није хтео 
да се поклони идолу, него једино због својих речи. Он је говорио Ироду: 
Не можеш Ши имаШи жену Филипа, браШа Швојеш (Мт. 14,4), због чега је 
био бачен у тамницу и погубљен. 

Ако се због разобличења незаконитог брака, какав је видео пред со-
бом (јер он чак није ни исправио учињени грех, него је само говорио и 
није хтео да престане) - ако се, дакле, и само због тога што је говорио, 
не чинећи ништа више, сматра мучеником, па чак и првим међу мучени-
цима јер је био посечен, зар онда они који су претрпели толико казни, 
а нису иступали против Ирода, него против властодржаца целог света, 
и који се нису противили незаконитом браку, него су речима и делима 
штитили законе отаџбине и правила Цркве, који су показали храброст, 
који су се излагали смрти сваки дан - и мушкарци, и жене, и деца, зар, 
дакле, они нису достојни да се уброје у сабор мученика? Зато је и Авра-
ам, који у стварности и није убио свог сина него га је убио само у својој 
намери, зачуо глас са небеса који му је говорио: Ниси поштедео сина 
свога љубљеноГа Мене ради (1.Мојс.22;12). 

Кад год потиче од врлине, намера задобија савршени венац. Ако се 
тако прославио Авраам, који није поштедео свога сина, помисли онда 
какву ће добити награду они што нису поштедели саме себе, што су не 
један, не два и не три дана, него током читавог свог живота усправно 
стајали у тој борби, прихватајући увреде, дрскост, оптужбе и клевете, 
а то није мало. Зато и Павле, дивећи се томе, каже: Изложени с једне 
стране поруГама и невољама, а са друГе, поставши састрадалнииџ они-
ма који Шо исШо доживљавају (Јевр.1;,33). Шта да говоримо о онима који 
не само што су сами умирали, него су крепили и друге подвижнике, како 
мушкарце тако и жене? Он се такође диви и многима од њих. Многи су 
раздавали своја имања да би сужњима и прогнаницима пружили неку 
утеху у њиховој несрећи и са радошћу су прихватали отимање своје имо-
вине, према апостолским речима (в.Јевр.10;34), док су се неки лишавали 
отаџбине, па и самог живота. 

Видевши овакво богатство, овакву корист и овакво благо сабрано у 
Цркви, видевши сакупљену ризницу, видевши да су они који су раније 
падали постали затим силнији од огња, и да се, избегавајући позоришта, 
удаљују у пустиње и претварају долине и горе у цркве, видевпга да нико 
не напаса стада, а да се овце придржавају реда као у присуству пастира, 
као што војници у погледу одважности и храбрости чувају поредак под 
војсковођама, и да се сви сабирају уз одговарајућу ревност, усрдност и 
старање - зар се нећеш задивити и запрепастити због добра које је ода-
тле проистекло? Не само они што долично живе, него су и многи од 
оних што су били занесени позориштем и хиподромом, напустили све 
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то безумље и, будући обузети ревношћу силнијом од ватре, пошли су 
насупрот мачевима, били извођени пред старешине, презирали мучења, 
подсмевали се претњама, показивали како је велика врлина и да чак и 
онај, који је био велики грешник, када се покаје и промени свој живот 
може да досегне до небеског свода. 

Реци ми, ако видиш овакве награде, толико исплетених венаца и такве 
поуке, одакле може да се јави саблазан? Од пропалих, рећи ће неко. Ме-
ђутим, као што сам већ рекао и што нећу престати да говорим, требало 
би да узрок своје пропасти они припишу самима себи. Слово које сам 
изложио покушало је управо то да вам покаже. Ја ћу, међутим, говори-
ти и о другом добру. Колико је оних што носе маску благочашћа, који 
показују извештачену кроткост, колико је оних што мисле да су велики 
иако нису такви, а који су се изненада у наше време разоткривали и, бу-
дући разобличени у својој превари, откривали се онаквима какви јесу, а 
не онаквима каквима су се лажно и варљиво приказивали? Није мало, 
него је уистину од велике користи за оне, што хоће да обрате пажњу, да 
разликују оне што су само покривени овчијом кожом и да вукове који се 
тако прикривају не мешају са истинским овцама. Ово време је постало 
пећ која је испитала бакарни новчић, истопила олово и сцалила сламу 
која је лажно придавала већу цену драгоценим вештаствима. Управо на 
то указује и Павле, говорећи: Јер треба и јересида буду међу вама, дасе 
покажу који су постојани међу вама (1 Кор. 11; 19). 

20. Немој се, дакле, збуњивати овим - ни тиме што свештеници, који 
су се сада искварили, свирепије од сваког вука насрћу на стадо, ни тиме 
што старешине и владари показују велику суровост. Помисли да се апо-
столима догађало нешто још горе. Тада је управо онај што је носио жезло 
и који је био "тајна безакоња" (како га је назвао Павле), творио свако зло 
и свакога засењивао својом порочношћу. Ни он, међутим, није могао да 
нашкоди ни Цркви, ни овим племенитим људима, него их је учинио још 
славнијима. Јудејски свештеници су били тако искварени и порочни да је 
требало забрањивати народу да ревносно следи њихов живот: На Мојсеје-
ву столииу седоше књижевници и фарисеји. Све, дакле, што вам кажу 
да држите, држите и творите; али по делима њиховим не поступајте 
(Мт.23;2-3). Шта може бити горе од тога да се подражавање свештеничке 
ревности показује као погубно? Међутим, иако су тада владали такви 
људи, они други, просветљени и овенчани, не само што нису претрпели 
никакву штету, него су се још више прославили. 

Услед тога, не би требало да се чудимо ономе што се догодило. Храбри-
ма се искушења придружују са свих страна, и од својих и од туђих. Тако је 
и Павле, видевши читаве облаке опасности који су се надвили над њих и 
страхујући да се неки од ученика не уплаше, у својој посланици говорио: 
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И посласмо Тимотеја, да се нико не поколеба у овим невољама;јер сами 
знате да нам то предстоји (1.Сол,3;2-3). То што је рекао значи: такав је 
наш живот, то следи за апостолским начином живота, тј. да подносимо 
небројене недаће. Јер нам то предстоји, каже он. Шта значе речи: То нам 
предстоји? Као што су залихе хране предвиђене за то да иду у продају, 
тако је и апостолски живот предвиђен да буде изложен поругама, да тр-
пи свако зло, да никада нема предаха или олакшања. Будни, међутим, не 
само што одатле не трпе никакву штету, него задобијају и велику корист. 
Апостол им се зато и диви, јер је дознао да су племенито истрајали. О 
другима пак каже да су се они, охрабрени његовим ланцима и оковима, 
неустрашиво одважили да проповедају. 

А шта се, реци ми, догађало, у Мојсејево време? Зар у варварској зе-
мљи Бог није допустио врачарима да покажу своју моћ? Зар то није она 
повест које се присећа Павле, говорећи: Као што се Јаније иЈамврије про-
тивише Мојсеју, тако се и ови противе истини (2.Тим.З;8). Никада, да-
кле, није било недостатка у саблазнима, исто као што није било недостат-
ка ни у овенчанима ради трпљења саблазни. О свему томе поразмисли, 
и не само о томе, него и о користи која одатле проистиче. Обрати 
пажњу да постоје и други, несхватљиви узроци тога; ми, наравно, не 
можемо све да знамо, али је несумњиво да за невољама следе далеко 
повољнији догађаји и да се збивају чудесна дела. Тако је и Јосиф најпре 
био у невољи, и дуго су се збивали догађаји који су се чинили супрот-
ним обећању. Међутим, после тога се догодило чак и више од онога 
што је било обећано. 

И на крсту се није одмах и на самом почетку догодило поправљање 
[људског рода], него је најпре претходила саблазан: ако се ради запрепа-
шћивања и поправљања злочинаца и појавило неколико знакова, они су 
ускоро ишчезли. Ако се и поцепала завеса у храму, ако се камење распало 
и сунце помрачило, све се то догодило у истом дану и многи су то ускоро 
заборавили. Убрзо после тога апостоли су, налазећи се у бекству, прого-
њени, у борби, окружени замкама, скривајући се, страхујући и будући 
каменовани проповедали реч [Божију]. Пошто је у то време имао моћ, 
јудејски народ је гонио и прогонио, позлеђивао и мучио верне, а како су 
уз Јудејце биле и старешине, свакодневно су приводили и доводили апо-
столе. И зашто да говорим о јудејском народу и о њиховим старешинама? 
Један израђивач шатора, који се бавио штављењем кожа, а ту мислим на 
Павла (и шта може да буде безначајније од прављења шатора?), био је 
обузет таквом махнитошћу да је хватао мушкарце и жене и предавао их 
у тамницу. Гледајући све то, Распети је све то подносио. Погледај, међу-
тим, како је касније тај исти прогонитељ све превазишао у вери, како је 
заблистао снажније од сунца и обухватио сву васељену! 
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21. Ако пак кажеш: зашто је и у Старом и у Новом Завету постојало 
толико опасности и толико искушења, онда сазнај и узрок тога. Који је 
био узрок? Овај живот је борилиште, вежбалиште и борба, топионица 
и место где се кали врлина. 

Као што кожар, добијајући коже, најпре мора да их гњечи, растеже, 
тресе, бије њима о зидове и камење и кроз мноштво разних поступака 
чини погодним за бојење да би им најзад дао лепу боју, и као што златари 
бацају злато у ватру и испробавају га у пећи да би га учинили најчистијим, 
и као што васпитачи вежбају младиће у палестрама [вежбалиштима] пу-
тем оптерећења, дајући им јаче противнике, да би они, све извршавајући 
док вежбају са телима учитеља, могли да постану издржљиви и у стварној 
борби, способни да се ухвате у коштац са противницима и да их лако пора-
зе - тако дејствује и Бог у садашњем животу. Желећи да припреми душе 
за врлину, Он их и савлађује, и кроти, и излаже најтежим искушењима, 
да би оне који падају и оне слабе одстранио, а достојне учинио још достој-
нијима, недоступнима за замке демона и за мреже ђавола, а нарочито да 
би све удостојио задобијања будућих добара. Писмо каже да човек који 
није поднео искушења, не поседује искуство, као што је и Павле говорио: 
Невоља Гради Шрпљење, а трпљење искуство (Рим.5;3-4). 

Желећи да нас учини чвршћим и издржљивијим, Бог допушта да 
се тај новчић испробава на све могуће начине. Зато је допустио Јову да 
поднесе свакојаке невоље, да би постао још опитнији и да би затворио 
уста ђаволу. Зато је допустио да се све то догађа и апостолима, како би 
ови постали још храбрији и показали сопствену снагу. То није безначајан 
узрок и зато је Павлу, када је овај затражио олакшање и одмор од недаћа 
које су га мучиле, рекао: Доста ти је блашдат Моја;јер се сила Моја у 
немоћи показује савршена (2.Кор.12;9). 

22. Чак и они, који још нису приступили хришћанству, могу одавде, 
уколико буду будни, да задобију велику корист. Видевши како су пра-
ведници подносили неправде, трпели увреде, били затварани у тамнице, 
били искушавани, излагали се клеветама, били посечени, спаљивани и 
утапани у море, а да се при том нису плашили никакве невоље - поми-
сли колико су се и онда и сада дивили умирању тих чудесних бораца. 
Све то што се догодило не само да не саблажњава будне, него постаје 
и извор различитих поука. Зато је и Павле зачуо: Сила се Моја у немо-
ћи показује. То се може срести и у Старом и у Новом Завету. Помисли 
шта је требало да поднесе Навуходоносор, када су га пред очима та-
ко многобројне војске победила три младића, три роба, три заробље-
ника, окована ланцима и бачена у усијану пећ, кад није био у стању 
да надвлада тела три потчињена и подјармљена младића, лишена отаџ-
бине, слободе, части, власти и имања и насељених далеко од завичаја. 
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Да се није догодило то искушење, не би било ни тако светле награде, не 
би било ни тако блиставог венца. 

Помисли шта је поднео Ирод гледајући како га разобличује онај који, 
упркос оковима, не само што није изгубио своју смелост, него је напро-
тив, више волео да пострада, него да се одрекне чудесне слободе говора. 
Помисли да је сваки од оних што су ово видели или чули, било да је тада 
живео или да се касније родио, само ако није сасвим безуман и има макар 
мало разума, од тога задобио највећу корист. Не говори ми о нечистим и 
безумним људима, који су потпуно предани телу и лакши од лишћа [које 
носи ветар]. Такви не падају само од великих невоља, него готово од свега 
што се догађа око њих, као што се догодило и јудејском народу који је 
подједнако био незадовољан и једући манну и једући хлеб, и налазећи се 
у Египту и будући избављен из Египта, и у присуству Мојсејевом и након 
његовог одласка. Приведи ми, међутим, оне пажљиве и будне и помисли 
какву корист могу задобити гледајући непоколебиву душу, непоробљену 
мисао, одважан језик, човека који, будући пустиножитељ, ликује над ца-
рем, будући сужањ, не предаје се и будући посечен, не ћути. Не заустављај 
се чак ни на томе, него испитај и шта се затим догодило. 

Ирод га је посекао, и Јован је био посечен. Кога од њих сви сматрају 
блаженим? Ко се сматра ревнитељем? О коме се проповеда, ко је овен-
чан? Кога хвале, кога величају? Коме се диве, ко све до сада разобличава? 
Није ли то онај који у свакој цркви обзнањује: Не можеш ти имати жену 
брата сво1а Филипа (Мт.14;4)? Зар онај [Ирод] није и после своје смрти 
осуђен због прељубе, безумља и безочности? Размисли, после свега што 
смо рекли, колика је снага сужња и колика је слабост тиранина. Овај 
други није могао ни један једини језик да примора да заћути, него је, уни-
штавајући га, уместо њега и заједно са њим отворио хиљаду уста. Јован је 
пак почео да га плаши одмах после свог погубљења (јер Иродову савест 
је потресао такав страх, да је почео да мисли да је Јован, васкрснувши из 
мртвих, почео да чини чуда), као што и сада, током времена, он разобли-
чава сву васељену, како он сам, тако и посредством других. 

Сваки који чита ово Еванђеље, говори: Не можеш ти имати жену 
брата свош Филипа; а и мимо Еванђеља, на саборима и скуповима, у до-
мовима и на тржници, свуда, макар пошао у земљу Персијанаца, макар у 
земљу Индијаца, макар у земљу Мавара, макар у било коју земљу у којој 
светли сунце и до крајњих граница васељене, свуда ћеш чути тај глас и 
видећеш како овај праведник још и сада вапи, поучава, разобличава зло 
тиранина и никада не ћути, тако да ни самим протицањем времена не 
слабе његова разобличења. Чиме је овом праведнику нашкодило његово 
окончање? Чиме му је нашкодила насилна смрт? Какву је штету претр-
пео од окова? Какву од тамнице? Зар разумне није поправио оним што 
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је говорио, тиме што је пострадао, и сада проповедајући оно исто што је 
проповедао и за живота? Зато не говори: зашто је допуштено да он умре? 
То није била смрт, него венац, то није био крај, него почетак узвишенијег 
живота. Научи се мудрољубљу, и не само да нећеш претрпети никакву 
штету од тога, него ћеш задобити и велику корист. 

А шта да кажемо о Египћанки? Зар није оптужила Јосифа? Зар га 
није оклеветала, зар га није оковала и бацила у тамницу? Зар га није 
изложила највећој опасности? Зар није хтела да га погуби кад је био у 
њеним рукама? Међутим, какву је штету он имао од тога, било онда, 
било сада? Као што се за горуће угљевље, скривено испод сламе, најпре 
чини да се угасило, а оно затим изненада почне да прождире сламу изнад 
њега и из те исте запаљене сламе почне високо да букти пламен - тако се 
и врлина, за коју се чинило да је савладана клеветом, након тога и због 
самих препрека, још снажније расцветала и уздигла до самог неба. Да 
ли је том младићу могло да буде учињено нешто боље од онога што му 
је учињено клеветом и лажним оптужбама, па чак да је узео и сам еги-
патски престо, да је узео његово [египатско] царство? Са страдањима се 
увек повезују слава, благодат и венци. Зар га не славе по целој васељени? 
Ни само време није угасило сећање на њега, а његова врЈШна и мудрост, 
сјајније и тврђе од царских статуа, подигле су себи, да тако кажемо, ста-
туе по целој васељени, и у земљи Римљана и у земљи варвара, у савести 
и у језику сваког човека. 

Ми сви још видимо како је он, иако сужањ и роб, саветовао ту јадну 
и несрећну блудницу да се долично влада, чинио све што је могао да је 
спасе, да у њој побуди стидљивост и да угаси пећ, трудио се да је избави 
од страшне буре и усмери ка пристанипггу. Међутим, бура се наставила, 
брод је почео да тоне, а она је претрпела бродолом. Он је тада утекао 
од побеснелих таласа, спасавајући се на непомичној стени целомудрено-
сти, остављајући своју одећу у рукама бестиднице и јављајући се у својој 
нагости сјајнијим него они одевени у пурпурну одећу и, уподобивши се 
храбром војнику, ликујућем победнику, задобија трофеј целомудрености. 
Наше сећање се не зауставља на овоме, него иде и даље и ми видимо како 
га опет одводе у тамницу и како он, свезан и окован, проводи тамо много 
времена. Управо зато му се нарочито дивимо, усхићујемо се њиме, и про-
слављамо га. Сваки, чак и ако је целомудрен, размишљајући о њему, још 
више се крепи у овој врлини; сваки који је раскалашан, слушајући ово 
казивање хита ка целомудрености и, дознавши за ову повест, постаје бољи. 

Пошто смо вам о свему овоме приповедали, не плашите се, него 
задобијте корист из онога што се догађа. Нека вам трпљење бораца [по-
движника] буде учитељ истрајности и, видевши како се васцели живот 
племенитих и великих људи уздизао кроз то, немојте се помести и збунити 
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нити због сопствених, нити због туђих искушења. И Црква је на почетку 
тако одгајана, па се зато и умножила. Не чудите се томе, јер то није ни-
шта неприродно. И као што се и у садашњем животу пирати и морски 
пљачкаши, разбојници и провалници окупљају тамо где су злато и бисери 
а не тамо где је сено, слама или песак, тако и ђаво поставља своје замке 
управо тамо где види богатства која је прикупила душа и богате ризнице 
благочашћа [побожности]. Ако пак они који се излажу замкама, буду 
опрезни, не само што ништа неће изгубити, него ће задобити још веће 
богатство врлине, а што се догодило и сада. 

23. У овоме се може видети и највећи знак богатства, добара и одва-
жности Цркве. Када је лукави демон видео да она цвета и да се прославља, 
да се за кратко време уздигла на висину и пројавила велику усрдност, 
да они што се прослављају све више напредују и да грешници живе у 
покајању, да се из тог града поучава читава васељена, он је онда покре-
нуо сва своја лукавства и повео међусобне ратове. И као што је против 
Јова смишљао сва могућа лукавства, мучећи га час губитком имања, час 
смрћу деце, час болешћу тела, час речима његове жене, час увредама, 
подсмесима и изругивањима пријатеља, тако је и против Цркве војевао 
и кроз пријатеље и кроз непријатеље, и кроз оне што су служили као 
свештеници, и кроз оне што су се убрајали у њене војнике, и кроз оне 
удостојене епископског чина и кроз сва лица свих звања. Међутим, упр-
кос свим тим замкама, он не само што није могао да је поколеба, него ју 
је учинио још блиставијом. Она није престајала да свакога поучава, као 
што и сада васељену поучава истрајности, уздржању, подношењу иску-
шења, испољавању трпљења, презирању житејског, као и да не брине о 
богатству, да се подсмехне почастима, да ниподаштава смрт, да презире 
живот, да занемари отаџбину, сународнике, пријатеље, рођаке, да буде 
спремна за сваку невољу, да иде против мачева, да све што је блиставо 
у садашњем животу, односно, почасти, власт, славу, и раскош сматра ни-
штавнијим од пролећних цветова. И томе не поучава само један човек, 
нити двојица или тројица, него васцели [хришћански] народ, и не само 
речима, него и делима због којих страдају, којима побеђују, кроз која 
савлађују злонамернике, постају тврђи од дијаманта и јачи од сваког 
камена. При свему томе они се не прихватају оружја, не воде ратове, не 
прибегавају луку или стрелама, него, будући да је сваки од њих ограђен 
зидом трпљења, устројености, кротости и храбрости, они, подносећи зло, 
још већом срамотом покривају оне који га чине. 

24. И ево сада, озареног лица и бистрих [досл. слободних] очију, имајући 
неизрециву смелост, они иступају на тргу, испуњавају домове, скупљају се на 
саборима. Они, међутим, који су им чинили зло свим могућим лукавствима, 
сада се скривају због своје нечисте савести, дрхте и страхују јер су поражени. 
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И као што се дивље звери којима прети смрт после првог и другог ударца 
са нарочитом јарошћу бацају на оштрице копаља и саме себи наносе још 
јаче ударце, рањавајући се до срца, као што се таласи, ударајући о стене 
с великом снагом разбијају и распршују - тако су и ови злонамерници 
много више ископали јаме себи, него другима. 

Они, који се излажу нападима имају уз себе читаву васељену која их 
воли, имају пријатеље који их хвале, диве им се, разглашавају о њима 
и овенчавају их, било да их знају или не знају, дознавши за њих према 
њиховим делима или према причи о њима, имају безброј оних што састра-
давају са њима, заједно са њима војују и са њима се моле. Злонамерници, 
међутим, имају много оних што их мрзе, осуђују, прекоревају, разобличују, 
постиђују, проклињу, желе да их виде кажњене и унесрећене. И све се то 
догађа још овде: шта им тек предстоји тамо? Ако неко ко је саблазнио 
и једнога бива осуђен на такву казну, да му је боље да себи обеси камен 
воденични око врата и да потоне у море, помисли онда каквим ће казна-
ма бити изложени за време Страшног суда, каквим ће патњама бити из-
ложени они што узбуњују сву васељену, руше толике цркве, уништавају 
сваки мир, стварајући свуда хиљаде саблазни? 

Исти они који од њих страдају, након свог страдања стајаће заједно 
с мученицима, заједно с апостолима, заједно с племенитим и узвише-
ним људима, блистајући врлинама, страдањима, венцима, наградама и 
великом одважношћу. Они ће их гледати док буду кажњавани, али неће 
моћи да их избаве од те казне, чак и кад би то безброј пута пожелели. 
Ови ће, опет, преклињати, али неће бити услишени. Ако је онај што је 
презрео једног сиромашног Лазара толико страдао и није добио никакво 
олакшање, колико ће тек патити они што су прогонили и саблажњавали 
толика мноштва? 

Размишљајући о свему овоме и томе сличном, о чему говори божан-
ствено Писмо, припремајте себи јак бедем, а немоћнима и одговарајући 
лек и останите чврсти и непоколебиви, очекујући добра која се чувају за 
вас. У сваком случају предстоји вам награда не само једнака труду, него 
и она која га неизрециво превазилази. Заиста је човекољубив Бог: Он 
великом чашћу награђује оне што чине или говоре добро, обдарујући их 
платама и наградама, и нека се сви ми удостојимо да их добијемо у Хри-
сту Исусу Господу нашем, Којем нека је слава у векове векова. Амин. 

БЕСЕДЕ О ЂАВОАУ 

Наредне три беседе св. Јован Златоусти изговорио је у Антиохији 388. 
године; међусобно су повезане главном идејом која се у њима излаже, 
а то је да кривицу за сва зла која ђаво доноси у људски живот сносимо 
ми, због свог немара и равнодушности. 

БЕСЕДА ПРВА 
Против оних који говоре да демони управљају 

људским делима, а исто тако и оних који негодују 
због казни Божијих и саблажњавају се благостањем 

у коме уживају зли, као и невољама праведних 

1. Очекивао сам да ћете због сталних беседа осетити презасићеност 
нашим речима, али видим да се догодило супротно: код вас се, због стал-
них беседа, уместо презасићења рађа још већа жудња за слушањем, тако 
да не осећате презасићење него насладу. Догађа се исто оно што на све-
товним гозбама доживљавају љубитељи вина: што га више пију, у њима 
се буди све већа жеђ. Тако је и код вас: што вам више учења предајемо, 
то више у вама јачамо склоност, повећавамо жељу, крепимо љубав. Зато 
и ја, иако сам свестан свог крајњег сиромаштва, не престајем да подража-
вам великодушне домаћине и да вам нудим неоскудну трпезу и да пуним 
чашу учења јер видим да ви, и када је целу испијете, одлазите одавде са 
новом жеђу. То је било јасно увек, али нарочито прошле недеље. 

Да имате незаситу жеђ за речима Божијим, то се видело нарочито у 
онај дан кад сам вам говорио да не би требало рђаво да говорите један 
о другом, и када сам вам указао на најбезопаснију ствар која је за осуду, 
саветујући вас да осудите сопствене грехе, а не да се интересујете за ту-
ђе. Тада сам вам као примере наводио свете који су осуђивали сами себе, 
а штедели друге - Павла, који је за себе рекао да је први од Трешника 
(1.Тим.1;15) и да је њега, који је био хулник, гонитељ и пркосник помиловао 
Бо! (1.ТИМ.1;13), Павла, који је себе назвао недоношчетом и није се сматрао 
достојим чак ни имена апостола (в. 1. Кор. 15; 8-9). То се видело и на примеру 
Петра који је говорио: изиђи од мене, Господе, јер сам човек Грешан (Лк.5;8), 
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Матеја, који је себе називао цариником и када је био апостол (Мт.10;3), 
Давида, који је дозивао и говорио: Безакоња моја превазиђоше Главу мо-
ју, као бреме тешко оптеретише ме (Пс.37;5), Исаије, који је ридао и са 
сузама вапио: Јао мени! Пошбох, јер сам човек нечистих усана (Ис.6;5), 
тројице младића, који су у огњеној пећи исповедали и говорили за себе 
да су сагрешили, да су преступили закон и да нису сачували заповести 
Божије, као и Данила, који је такође плакао због тога. 

Након што сам набројао ове свете, оне који осуђују друге назвао 
сам мувама и оправдао се због таквог поређења, јер сам рекао да, као 
што муве одлазе на туђе ране тако и они који осуђују лове туђе грехе, 
преносећи болест и на оне који опште са њима. Када сам пак оне који 
поступају супротно назвао пчелама јер не преносе болести, него граде 
саће највеће побожности, а затим лете по луговима врлина светих, ви 
сте показали сву своју незаситу љубав! Наша беседа тада је потрајала 
веома дуго, дуже него икад, и многи су страховали да ће се због њене 
дужине угасити ваша усрдност [према слушању]. Међутим, догодило 
се управо супротно: ваша срца су се још више распламсала, још више 
се утврдила ваша жудња. По чему се то види? По томе штосу аплаузи 
пред крај постали још силнији а клицање још гласније, и догодило се 
оно исто што се догађа и у пећима: ни тамо бљесак огња на почетку 
није јак, него се појача тек касније, када пламен захвати наслагана 
дрва и подигне се у висину. Тако се догодило и тога дана. На самом 
почетку, ово сабрање није било снажно подстакнуто. Међутим, кад се 
беседа продужила, када је са свих страна обухватила тему и када је 
изложена веома опширна поука, код вас се распламсала жеља за слу-
шањем и почели су да се разлежу снажни аплаузи. Зато сам, и поред 
тога што сам се припремао да говорим краће него што сам говорио, 
прекорачио уобичајену меру или, боље речено, никако је нисам преко-
рачио, јер сам навикао да обим излагања не мерим мноштвом речи, 
него расположењем слушалаца. 

Онај чији слушаоци осећају одбојност, постаје досадан чак и ако скра-
ти беседу. Онај пак, чији су слушаоци усрдни, пажљиви и будни, неће 
удовољити њиховој жељи чак и ако продужи излагање. Уосталом, ако у 
таквом мноштву слушалаца има и оних који су слаби, који не могу до 
краја да прате дугачку беседу, такве желим да посаветујем да саслушају 
онолико колико могу да приме и да се, када узму довољно, удаље одавде. 
Нико их не спречава да оду, нико их не присиљава да остану преко сво-
јих моћи, али нека ни они нас не присиљавају да беседу окончамо пре 
времена и уобичајеног часа. Ти си се наситио, али је твој брат још увек 
гладан; ти си напојен обиљем онога што је речено, али твој брат је још 
увек жедан. Нека он не оптерећује твоју слабост, присиљавајући те да 
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примиш нешто преко својих могућности. Ни ти, међутим, не треба да 
нашкодиш његовој усрдности, спречавајући га да прими колико може. 

2. Овако се догађа и за световним трпезама: једни се засите брже, а 
други спорије. Међутим, нити ови прекоревају оне, нити они осуђују ове, 
с тим што тамо брже удаљавање [од стола] заслужује похвалу, док овде 
брже удаљавање [из цркве] не заслужује похвалу, него само опроштај. 
Дуже остајање тамо заслужује осуду и прекор, док је овде каснији излазак 
за похвалу и заслужује највеће одобравање. Зашто је то тако? Зато што 
тамо услед презасићења [преједања] долази до отупелости, док се овде 
од духовне чежње и богоугодне жудње рађају постојаност и трпељивост. 
Ово ће бити довољно као увод, а сада је време да пређемо на оно што 
смо тога дана остали дужни. 

О чему смо тада говорили? О томе да су некад сви људи имали један 
говор и један језик (в.1.Мојс.И;1), као што имају и једну природу, тако да 
није било никога ко би имао другачији говор или другачији језик. От-
куд онда оваква разлика у говору? Од немара [небриге, равнодушности] 
оних што су примили овај дар [тј. дар речи, говора]. Тада смо говорили 
о томе и о другом и једногласјем [једнојезичношћу] смо доказали Господ-
ње човекољубље, а многогласјем [многојезичношћу, разнојезичношћу] 
неблагодарност слугу, будући да нам је Он дао дар иако је провидео да 
ћемо га ми изгубити. Они пак, којима је дар био поверен, показали су се 
као рђави кад је у питању његово чување. То је, дакле, један вид оправ-
дања [одбране, апологије], јер нас није Бог лишио тога дара, него смо га 
ми изгубили. Затим следи и други вид оправдања [апологије, одбране], а 
он се огледа у томе што смо касније добили и веће дарове у поређењу са 
оним који смо изгубили. Наиме, за привремени труд Он нас је наградио 
вечним животом и учинио је да уместо трња и чичка у нашим душама 
узрасте плод Духа Светога. Ништа није било ништавније од човека и 
ништа није постало прослављеније од њега. Он је представљао најнижи 
део словесне творевине, али ноге су постале глава и заједно са Првенцем 
[тј. са Прворођеним, са Христом, в. 1. Кор. 15; 20 и Кол. 1;18) узнеле су се на 
царски престо. Бог је са нашом природом поступио онако као што би 
поступио великодушан човек и добротвор, видевши да је неко претрпео 
бродолом и при том од таласа спасао само наго тело, а затим раширених 
руку примио тог човека, обукао га у светлу одећу и указао му највећу част. 
Човек је изгубио све што је имао - одважност пред Богом, заједницу са 
Њим, обитавање у рају и безбрижан живот, а затим, као да је претрпео 
бродолом, из раја изашао наг. Међутим, Бог га је прихватио и истога 
часа обукао, узео за руку и постепено узвео на небо, иако бродолом није 
заслуживао опроштај. Наиме сва та бура није потекла од силног налета 
ветрова, него од немара морепловца. Бог, међутим, није гледао на то, 
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него се сажалио над величином несреће и примио је бродоломника у 
пристаниште тако благонаклоно, као да је пострадао насред мора, иако 
је пад у рају значио исто што и претрпети бродолом у пристаништу. 

Зашто? Зато што се човек спотакао и пар онда кад се у нашу природу 
још нису уселили ни туга, ни бриге, ни напори, ни немир, ни безбројни 
таласи пожуде. Када морски разбојници ситним гвожђем пробију брод, 
пуштају да у њега одоздо продре цело море. Тако је онда поступио и ђаво 
када је видео Адамов брод, тј. његову душу испуњену сваким добром: при-
шао је и пробушио га самим гласом, као неким ситним гвожђем, а онда 
из њега опљачкао све богатство и потопио га. Бог је, међутим, подарио 
човеку више него што је овај изгубио, будући да је нашу природу узвео 
на царски престо. Зато и Павле оглашава, говорећи: с Н>им заједно вас-
крсни, да нас заједно посади на небесима у Христу Исусу, да покаже у 
вековима који долазе превелико боштство блаТодати Своје добротом 
према нама (Еф.2;6-7). 

Шта сада кажеш? Ствар је извршена и дошла је до краја. Да покаже 
у вековима који долазе. Зар се Он још није показао? Показао се, само 
не свим људима, него мени који верујем, док онај који не верује још није 
видео чудо. Тада ће, међутим, у тај дан, васцели људски род стати на сре-
дину и задивити се пред оним што је учињено, а то ће онда и нама бити 
јасније. Ми, наравно, и сада верујемо, али нам слух и вид не изображавају 
то чудо подједнако јасно. Царевима се дивимо и онда кад слушамо о пор-
фири, дијадемама, златним одеждама или о царском трону, али се још 
више задивимо када, по откривању завесе, угледамо самог цара како седи 
на високом престолу. Исто се може рећи и за Јединородног. Када спазимо 
да су се подигле небеске завесе и да Цар ангела силази одатле окружен 
небеским зборовима, тада ће се то чудо и нашем виду представити у 
правом облику. Замисли да видиш како нашу природу носе херувими и 
да је окружена свим ангелским силама! 

3. Погледај и Павлову мудрост: колико само израза тражи да би 
представио човекољубље Божије! Он није једноставно рекао: блаГодат 
или: боГатство. Како је, дакле, рекао? Превелико боГатство благода-
ти, а ни тај израз није довољно снажан. Као што би нам клизава тела 
лако измакла и исклизнула чак и кад би их држало безброј руку, тако и 
човекољубље Божије, каквим га год изразима представљали, не можемо 
у потпуности да обухватимо, јер његова величина неизмерно превазила-
зи слабост наших речи. Тако је и Павле, искусивши све ово и увидевши 
да величина човекољубља Божијег превазилази силу речи, одступио и 
изрекао само једну реч. Која је то реч? Хвала БоГу на ЊеГовом неисказа-
ном дару (2.Кор.9;15). Уистину, ниједна реч и ниједан ум не могу да изразе 
старање [промишљање] Божије. Зато апостол овде напомиње да је она 
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неисказива, а на другом месту да она превазилази наш ум: мир Божији, 
који превазилази сваки ум, сачуваће срца ваша (Филипљ.4;7). 

Као што сам рекао, до сада су пронађена ова два начина оправдања 
[апологије, одбране]: један је то што нас није Бог избацио [из раја] него 
смо га ми сами изгубили; а други то што су дарована добра неизрециво 
многобројнија и већа у поређењу с оним изгубљеним. Сада ћу да говорим 
и о трећем доказу. Који је то доказ? Он се састоји у следећем: чак и да 
нам касније Бог није дао добра [блага] већа од изгубљених и да нам је 
само одузео она већ дарована, у случају да смо сами дали повод за то (а 
то морамо да додамо), онда би и сама та чињеница представљала довољну 
потврду Његовог старања о нама. Није само давање знак великог човеко-
љубља, него је то и одузимање. Ако хоћете, као доказ за то изложићемо 
вам слово о рају. 

Бог нам је подарио рај, и то је знак Његовог старања. Ми смо се пока-
зали као недостојни тога дара, и то је знак наше неблагодарности. Он је 
одузео рај онима који су га били недостојни, и то је представљало дело 
Његове доброте. Ти ћеш, међутим рећи: каква је то доброта - одузимање 
дара? Сачекај и свакако ћеш чути. Помисли шта би било са Каином да 
је после убиства живео у рају; он је био изгнан из тог обитавалишта и 
осуђен на страдање и труд, видео је да се над њим надвија претња смрћу, 
пред очима је имао очеву несрећу и рукама је, да тако кажемо, могао да 
опипа трагове гнева Божијег. Међутим, иако је био окружен толиким 
несрећама, достигао је толико зло као да није препознао ни природу, као 
да је заборавио на заједничке порођајне муке из којих су рођени и он и 
његов брат и убио је онога који га није ничим увредио, насрнуо је на бра-
та, окрвавио десницу и није послушао Бога Који га је саветовао да се 
смири, увредио је Творца и презрео родитеље. Ако се и тада, када су на 
њега биле положене толике узде, одлучио на смртоносни скок, у какву 
би се тек провалију устремио да су те препреке биле уклоњене? 

Желиш ли да и од његове мајке дознаш колико је велико добро пред-
стављао изгон из раја? Испитај каква је Ева била пре а каква је постала 
после тога. Пре пада је више веровала обмањивачу, ђаволу, том лукавом 
демону, него заповести Божијој, и само једним погледом на дрво погазила 
је закон Божији. Погледај пак како је постала боља и разборитија кад је 
била изгнана из раја, пошто је, родивши сина, рекла: Добих човека од Го-
спода (1.Мојс. 4;1). Истога часа прибегла је Господару она која је претходно 
презрела Господара, јер свој плод више не приписује природи и не везује 
рођење сина за силу брака, него признаје Господара природе и Њему 
узноси благодарност за рођење детета. Она која је претходно обманула 
мужа, напослетку је своје дете поучила и дала му је име које је могло 
да га подсећа на дар Божији. И опет, кад је родила друго дете, каже: 
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Бо1 ми подиже друГо семе уместо Авељау ко1а уби Каин (1.Мојс. 1;25). Жена 
памти несрећу, али не негодује, него је благодарна Богу и дете назива по 
дару, пружајући му тако предмет за поучавање. Тако је Бог и кроз само 
лишавање подарио још већа добра! Жена је била изгнана из раја, али јој 
је изгон помогао да дође до богопознања, тако да је добила и више него 
што је изгубила. 

Неко би пак могао да каже: ако је изгон из раја био користан, зашто 
је онда Бог на почетку уопште дао рај? Био нам је, човече, користан због 
нашег немара; да су они [тј. прародитељи] били пажљиви и да су се непре-
стано сећали Господа, да су остали целомудрени и уздржани, не би ни 
били лишени онакве части. Међутим, како су се они показали недостој-
нима таквога дара, било је далеко корисније да их одатле протера. Зашто 
им је Бог на почетку дао такав дар? Да би показао Своје човекољубље 
и то да је Он увек приправан да нас узведе у већу част, али да смо ми 
сами кривци за све своје казне и мучења, и да се због немарности сами 
лишавамо дарованих добара. 

Бог је, дакле, поступио као чедољубиви отац који сину најпре допушта 
да живи у његовом дому и да ужива у свему што је очево. Међутим, када 
види да је син због такве части постао лошији, лишава га своје трпезе и 
удаљује од себе, а често га изгони и из самог дома како би син, после ис-
теривања, због срамоте и бешчашћа постао бољи, показао да је достојан 
да се врати у свој дом и да добије очево наследство. Бог је човеку подарио 
рај. Међутим, када је човек показао да га није достојан, Бог га је одатле 
истерао како би човек, живећи изван раја и у бешчашћу, постао бољи и 
разборитији и тиме показао да заслужује повратак. Уистину, када је напо-
слетку постао бољи, Бог га опет уводи у рај и каже: Заиста ти кажему 
данас ћеш бити са Мном у рају (Лк.23;43). Увиђаш ли да није само дарива-
ње раја, него и изгон из њега - дело највеће брижности Божије? Да човек 
није био прогнан из раја, не би могао да покаже да га се опет удостојио. 

4. Требало би да увек имамо на уму ове речи. Пренесимо их, ако хоће-
те, и на предстојећу тему. Бог је свима дао заједнички језик, и то је дело 
човекољубља Божијег. ЈБуди нису искористили дар како је доликовало, 
него су се приклонили крајњем безумљу. Он им је опет одузео дар: ако су, 
дакле, онда, кад су имали један језик, пали у толико безумље да су пожеле-
ли да подигну кулу до неба, зар онда не би, да нису одмах били кажњени, 
пожелели да досегну и сам врх неба? То је, наравно, било немогуће, али 
они су, судећи по намери, ипак били спремни на такво безбожништво. 
Бог је провидео све то и, будући да нису долично искористили једногласје 
[једнојезичност], Он их је разјединио многогласјем [многојезичношћу]. 
Обрати пажњу на Његово човекољубље: Бејаше на целој земљи један је-
зикђ каже, и то почеше радити (1.Мојс.11;6). Зашто није одмах разделио 
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језике, него се најпре правда, као да Му предстоји суђење у судници? 
Најзад, нико Му неће рећи: пгга си то учинио, јер Он има власт да чини 
све што хоће. И поред тога, он износи оправдање, као да подлеже одговор-
ности, учећи и нас да будемо кротки и човекољубиви. Ако се Господар 
правда пред слугама, и уз то још пред онима који су починили толике 
неправде, онда смо утолико пре ми дужни да се правдамо један другоме, 
чак и ако нам је учињена највећа неправда. Погледај како се Он правда: 
Народ једану и језик један у свиху и то почеше радити (Пост.11,6). Тиме као 
да хоће да каже: нека нико ко види раздељивање језика не окриви Мене 
због тога; нека нико не мисли да је раздељеност језика од почетка посто-
јала код људи: Гле, народ један и језик један у свих, али они нису тај дар 
искористили како је доликовало. А да би ти дознао да Бог не кажњава 
толико за садашње дело, колико унапред исправља оно што тек треба да 
буде, саслушај шта каже у наставку: И неће им сметати ништа да не 
ураде што су наумили (Пост.11;6). Смисао тих речи је следећи: ако сада 
не буду кажњени и не буду заустављени у самом корену сагрешења, онда 
се никада неће зауставити у свом злу. То значе речи: Неће им сметати 
ништа да не ураде што су наумили. Тиме као да је рекао: осим ових, 
они ће починити и друге, још недоличније ствари. Такав је, наиме, грех! 
Ако на почетку пропустимо да га зауставимо, онда се, слично огњу који 
је захватио неко вештаство, подиже до неописивих висина. Видиш ли 
дакле да је и лишавање једногласја [једнојезичности] такође било дело 
великог човекољубља? Бог је људима дао многогласје [многојезичност, 
различитост језика] да не би пали у још већи грех. Сачувајте ове речи у 
сећању и свагда чврсто и непоколебиво знајте да је Бог добар и човекољу-
бив, не само онда кад чини добро, него и када кажњава. Казне и прекори 
представљају значајан део доброчинстава и значајан вид промишљања. 

Када, дакле, видиш да је дошла неродна година, куга, суша, поплава, 
да је ваздух нездрав или да се појдвило нешто друго од онога што кажњава 
људску природу, немој се жалити и негодовати, него се поклони Ономе 
Који је то сатворио и задиви се Његовој бризи. Он то чини и кажњава 
тело да би уразумио душу. Зар и то Бог чини, упитаћеш ти. Да, Бог и 
то чини: нека овде стане читав град, нека стане цела васељена, нећу се 
плашити да поновим то исто. О, када бих имао глас силнији од трубе па 
да могу да станем на узвишено место и да пред свима узвикнем и посве-
дочим да и то Бог чини! Не говорим ово услед преузношења, него поред 
себе имам пророка који заједно са мном ускликује и говори: Хоће ли 
бити зла у 1радуу а Господ да 1а не учини (Ам.3;6)? Зло је, међутим, иста 
реч која означава различите ствари. Ја бих стога желео да вас поучим 
њеном значењу и са једне и са друге стране, како не бисте због истих 
назива помешали различите ствари и тако пали у богохуљење. 
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5. Постоји, дакле, зло које је сушто [истинско, право] зло: то је блуд, 
прељуба, користољубље и безбројно мноштво порока који заслужују нај-
тежу осуду и казну. Постоји, међутим, и зло које заправо и није зло, него 
се само тако назива: то је глад, куга [зараза, епидемија], смрт, болест и 
слично. Све то није заиста зло, зато сам и рекао да се само назива злом. 
Због чега? Зато што, када би све то било зло, онда не би било узрочник 
добара за нас, не би обуздавало гордост, не би искорењивало немар, не 
би нас подстицало на ревност и не би нас чинило још пажљивијима пре-
ма самима себи. Кад их поТуби, тад Га тражише, и враћаше се и рано 
ранише Бо1у (Пс. 77; 35). 

Под злом се овде подразумева и оно што нас уразумљује, што нас чини 
блиставијим и још ревноснијим, што нас води ка мудрољубљу, а не оно 
што је достојно највећег прекора и осуде. Оно друго није Божије дело, 
него изум наше воље, а ово [што се само назива злом] служи за уништење 
оног [тј. истинског зла]. Злом се овде назива и страдање које нам узрокују 
казне; међутим, оно се овде не именује тако према својој сопственој при-
роди, него због људског схватања. Будући да смо навикнути да злом не 
називамо само крађу или прељубу, него и несрећу, тако је назвао [Бог] и 
страдања, прилагођавајући се људском мишљењу. Ово је значење изреке: 
Нема зла у 1раду ако ш Господ не учини. Бог је то исто изразио и преко 
Исаије: Ја, Господ, Градим мир и стварам зло (Иса.45;7), називајући и овде 
несрећу злом. На то зло мисли и Христос, када у Еванђељу говори учени-
цима: Доста је сваком дану зла свош (Мт.6;34), тј. патњи и страдања. Из 
свега овога види се да злом Бог овде назива казне, и да те казне Он Сам 
шаље на нас, пројављујући кроз њих веома важан вид Свога промишљања. 

Лекар не заслужује похвалу само онда када изводи болесника у по-
ља и шуме, када га води у бање и купељи, или када му нуди раскошну 
трпезу, него и онда када му саветује да се уздржи од хране, да се мучи 
глађу и исцрпљује жеђу, када га везује за кревет и кућу му претвара у 
тамницу, када болесника лишава светлости и када његову собу са свих 
страна застире завесама, када га подвргава сечењу, паљењу и преписује 
му горке лекове, јер је он и тада лекар. Зар онда није неразумно што 
онога који узрокује овакве патње називамо лекаром, док на Бога, ако 
Он узрокује једну такву непријатност као што је глад или смрт, хулимо 
и поричШо Његово промишљање о васељени? Он је, међутим, једини 
истински лекар душа и тела. 

Будући да се прихватио старања о нашој природи, која поскакује од 
радости али је заправо захваћена греховним грозницом, Он нас често 
избавља од ове болести сиромаштвом, глађу, смрћу или другим несре-
ћама, тј. другим лековима који су само Њему познати. Ти ћеш, међу-
тим, рећи да глад осећају само сиромашни? Он не кажњава само глађу, 
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него и безбројним другим средствима. Сиромашног често уразумљује гла-
ђу, а богатог и оног ко се наслађује изобиљем опасностима, болестима и 
превременом смрћу, јер је Он домишљат и поседује различите лекове за 
наше спасење. Тако поступају и судије: они градски житељима не само да 
указују почасти, не само да их награђују венцима, не само да их дарују, 
него их врло често и кажњавају. Зато имају оштар мач, и припремљене 
јаме, и точкове, и палице, и џелате, и остало што служи кажњавању. Оно 
што је код судије џелат, то је код Бога глад која нас, као џелат, уразу-
мљује и удаљује од зла. Исто можемо видети и код земљорадника: они не 
само да покривају корен винове лозе и да је ограђују, него је и обрезују 
и одсецају мноштво грана. Они зато немају само ашове, него и српове 
погодне за сечење. Ми их не осуђујемо што то чине, него их, напротив, 
похваљујемо, посебно када видимо да одсецају многе непотребне гране 
како би, када их уклоне, боље сачували оне преостале. Није ли дакле 
неразумно што дајемо за право и оцу, и лекару, и судији, и земљораднику, 
што не прекоревамо и не оптужујемо ни оца - који сина тера од куће, 
ни лекара - који исцрпљује [мучи] болесника, ни судију - који кажњава, 
ни земљорадника - који одсеца бескорисне гране, а при том Бога - ако 
Он пожели да нас, као оне који имају главобољу, несрећом излечи од 
пијанства - осуђујемо и обасипамо небројеним прекорима? Какво је то 
безумље када Господу не дајемо ни право да се одбрани, какво дајемо 
себи сличним слугама! 

6. Ово сад говорим услед бриге за оне што оптужују, како не би окр-
вавили ноге газећи по оштром камењу и како не би, бацајући камење на 
небо, позледили сопствену главу. Осим тога, хтео бих да кажем нешто 
још много важније. Престаћу да испитујем (снисходећи према њима) да 
ли нам је Бог ради наше користи одузео даровано и рећи ћу само ово: 
када би Он узео оно што нам је дао, нико не би могао да Га криви, јер је 
Он Господар онога што Му припада. Када нам људи повере свој новац и 
позајме сребро ми им на томе захваљујемо и не нападамо их када дође 
време да траже оно што им припада. Како онда, реци ми, да окривимо 
Бога када хоће да узме Своје? Зар то није крајње безумно? Међутим, 
велики и племенити Јов није тако поступио: он је показивао највећу 
благодарност не само онда кад је добијао, него и када је губио, говоре-
ћи: Господ даде, Господ узе; нека је довека бла1ословено име Господње 
(Јов1;21). Ако треба благодарити и за једно и за друго, и ако губитак 
није мање користан него сам дар, реци ми, какво ћемо онда оправдање 
имати када будемо одговарали за неблагодарност Ономе Који је толико 
кротак, човекољубив и брижан, Који је мудрији од сваког лекара, не-
жнији од сваког оца, праведнији од сваког судије и више се од било ког 
земљорадника брине о нашим душама - када, дакле, будемо негодовали 
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пред Оним Којем би требало да будемо благодарни? Да ли је неко безумни-
ји и безосећајнији од оних који, и поред тако доброг устројства васељене, 
кажу да смо лишени Божијег промишљања о нама? Ако би неко тврдио 
да је сунце тамно и хладно, онда би такво расуђивање било знак најве-
ћег безумља. Онај пак који сумња у божански промисао заслужује још и 
веће прекоре због неразумности. Сунце није тако светло, колико је јасно 
промишљање Божије. И поред тога, неки се усуђују да тврде како нашим 
делима управљају демони. Шта да учиним? Ти имаш човекољубивог Го-
спода: Он ће радије пристати да похулиш на Њега таквим речима, него 
да те препусти демонима и да се тако уистину увериш како управљају 
демони. Тада би и сопственим искуством добро упознао њихову злобу. 
Уосталом, и сада вам је могу представити на једном малом примеру. 

Неки бесомучници [ђавоимани], који су излазили из гробова, срели 
су Христа. Демони су Га замолили да им допусти да уђу у крдо свиња. Он 
им је то дозволио, они су ушли и истога часа све свиње су се са литице 
сурвале у море (в.Мт.8;28-32). Управо тако управљају демони. Са свињама, 
међутим, нису имали никакав спор, док са тобом воде непрекидан рат и 
непомирљиву борбу, између вас влада вечито непријатељство. Ако њих 
[тј. свиње] са којима немају ничег заједничког, нису могли да трпе ни за 
кратко време, шта би тек урадили када би под своју власт узели нас, ко-
ји смо им непријатељи и који им се непрестано супротстављамо? Каква 
нам све непоправљива зла не би учинили? Бог им је зато и дозволио да 
уђу у крдо свиња, како би ти на телима бесловесних животиња упознао 
њихову злобу. Свакоме је пак јасно да би демони и са бесомучнима [ђаво-
иманима] учинили исто што и са свињама, када бесомучнике и у време 
самог демонског напада не би чувао промисао Божији. Тако се и сада, кад 
видиш човека којег узнемирава [досл. покреће, подстиче] демон, поклони 
Господу и познај демонску злобу, јер на тим бесомучницима можеш да 
видиш и једно и друго - и човекољубље Божије и демонску злобу: злобу 
[демона] можеш да видиш онда кад они узнемирују и муче душу ђавоима-
ног, а човекољубље Божије кад Бог тако јаросног демона - који човека у 
кога се усели тера у бездан - задржава и зауставља, не допуштајући му 
да у потпуности употреби своју снагу, него дозвољавајући да је покаже 
само у оној мери колико је неопходно ради уразумљења човека и ради 
откривања његове [демонске] злобе. 

Хоћеш ли, опет, да и на другом примеру видиш како управља демон 
када му Бог допусти да употреби своју моћ? Сети се Јовових стада во-
лова и оваца, која је у једном тренутку изгубио; сети се несрећне смрти 
његове деце и изранављености његовог тела и видећеш колико је сурова, 
нечовечна и беспоштедна демонска злоба. Одатле ћеш јасно схватити да 
би, у случају да Бог васељену препусти њиховој власти, они све довели 
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у неред и пометњу, а са нама би поступали као са свињама и са тим ста-
дима, ни на тренутак не помишљајући на наше спасење. 

Када би демони управљали, ми не бисмо били у ништа бољем поло-
жају од бесомучника - напротив, било би нам још горе него њима, јер 
њих Бог није у потпуности предао тиранији демона: у том случају би 
трпели неупоредиво веће муке од оних које овако трпе. Од оних који 
тако говоре [да демони управљају] хтео бих да дознам и ово: какав то 
неред виде у свету, па да све што нам се догађа приписују управљању 
демона? Напротив, ми видимо да сунце током толиких година свакога 
дана правилно излази, да разнолики збор звезда чува своје устројство, да 
месец пролази без застајања, да се дан и ноћ непогрешиво смењују, и да 
све ствари, и горње и доње, као у неком складном збору, па чак и много 
боље и тачније, задржавају своје место и не иступају из тог поретка који 
је у почетку, када их је стварао, Бог установио за њих. 

7. Ти ћеш, опет, рећи: каква је корист од тога што се и небо, и сун-
це, и месец, и збор звезда, и све друге ствари налазе у великом реду и 
усклађености, кад су наша дела у пометњи и нереду? У каквој пометњи 
и нереду човече? Неко је, рећи ћеш ти, богат и примењује силу, грабљив 
је и користољубив, свакога дана прождире иметак сиромаха, а да при том 
не трпи никакву несрећу, док други живи скромно, украшава се уздржа-
њем, праведношћу и сваким другим добром, а сустижу га сиромаштво, 
болест и најстрашније несреће. То те, дакле, саблажњава? Управо то, 
кажеш. Зашто онда, кад видиш да и многи грабљивци трпе несреће и 
да се међу врлинскима неки, па чак и многи, наслађују добрима, не од-
бациш такво мишљење и не прославиш Господа? Мене пак управо ово 
још више саблажњава: зашто се од двојице злих један кажњава а други 
умире без казне; зашто од двојице добрих један добија почасти а други 
читавог живот страда? 

Управо то и јесте дело најузвишенијег промисла Божијег. Када би 
Он овде кажњавао све зле и награђивао све добре, онда би дан Суда био 
излишан. И опет, када ниједног злог не би кажњавао и када ниједног 
доброг не би награђивао, тад би порочни постајали још развратнији и 
гори пошто су они, много више од добронамерних, склони равнодушно-
сти [немару]. Неки би још више хулили и оптуживали Бога, говорећи да 
су наша дела потпуно лишена Његовог промишљања. Ако и сада, када 
се неки од злих кажњавају а неки од добрих награђују, ови богохулни-
ци кажу да људским делима не управља промисао, шта би тек рекли, 
када ни тога не би било? Какве би тек тада речи избацили? Управо 
због тога Бог неке зле људе кажњава а неке не; због тога и неке добре 
награђује, а друге не награђује. Не кажњава све, како би тебе уверио да 
постоји васкрсење; кажњава неке, како би немарне учинио марљивијима, 
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јер кажњавањем других у њима побуђује страх. С друге стране, неке добре 
награђује, како би друге подстакао на ревност у врлинама. Он, међутим, 
не награђује све, како би ти знао да постоји и друго време, у којем ће 
свима бити дате награде према њиховим делима. 

Када би још овде сви добили оно што заслужују, не би веровали у уче-
ње о васкрсењу; а када нико не би добио по заслугама, многи би постали 
још немарнији. Зато Бог једне кажњава, а друге не кажњава. Он то чини 
ради добра како оних које кажњава, тако и оних које не кажњава: код 
једних искорењује порок, а друге уразумљује кроз кажњавање првих. То 
се јасно види и из онога што је рекао Христос. Када су Га Јудејци обаве-
стили о погибији неколицине људи, Он им је рекао: Мислите да су они 
били грешнији од других? Нису, кажем вам, не1о ако се не покајете, сви 
ћете тако изшнути (Лк.13;2-3). Видиш ли како су они погинули због 
греха док су се други спасли, али не због своје праведности, него зато да 
би, захваљујући кажњавању ових, постали бољи! Неко ће можда рећи: 
казном је почињена неправда, јер да није било ње, онда би и они који су 
кажњени могли да постану бољи услед кажњавања других. Међутим, да 
је Бог знао да ће се они исправити покајањем, не би их казнио; иако про-
виђа да многи неће искористити Његову трпељивост, Он их ипак трпи са 
великим снисхођењем, извршавајући Своје дело и дајући им могућност да 
једном одступе од свога безумља. Како би онда лишио плодова покајања 
оне који би могли да се поправе кажњавањем других? Таквим људима, 
по свему судећи, није нанесена никаква неправда, јер је том казном ис-
корењен њихов порок, и тамошња мучење биће им лакше од онога што 
су овде већ претрпели. 

Ни онима пак који овде нису претрпели казну није учињена никаква 
неправда: да су хтели, и они су могли да искористе дуготрпљење Божије 
и да се обрате врлини, да се задиве пред Господњом незлобивошћу, да се 
поклоне Његовој бескрајној кроткости и да се једном окрену ка врлини, а 
да туђе казне искористе за своје спасење. Ако пак истрајавају у злу, онда 
кривац за то није Бог, Који и јесте дуготрпељив зато да би их опет задобио 
за Себе, него они сами не заслужују опроштај, будући да дуготрпељивост 
Божију нису искористили како је доликовало. Уосталом, ово није једини 
разлог због којег се сви зли не кажњавају овде а на који би се могло ука-
зати; за то постоји и други разлог, ништа мање важан од овога. Који је то 
разлог? Када би Бог свакога кажњавао одмах после почињеног преступа, 
наш род би већ одавно био истребљен и не би могао да опстане. Да би 
се уверио да је то истина, послушај шта каже пророк: Ако на безакоња 
будеш Гледао, Господе, Господе, ко ће осШати (Пс.129;3)? Ако желите, 
испитаћемо ову изреку. Ако непогрешиво испитамо животе свакога од 
нас (јер је немогуће да знамо шта је сваки од нас учинио током живота), 
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требало би да укажемо на оно у чему сви ми беспоговорно грешимо, и 
из тога ће нам бити видљиво и јасно да бисмо сви ми, ако би нас Бог 
кажњавао за сваки грех, већ одавно пропали. 

Онај ко брата назове будалом, биће крив паклу оГњеноме (Мт.5;22), ка-
же Писмо. Ко од нас није крив за тај грех? Шта то значи? Зар би сваког 
ко је скривио истога часа требало уништити? Тако бисмо још одавно сви 
били истребљени и унипггени. И опет, за оне који се заклињу, макар и 
истинито, речено је да чине дело злош (Мт.5;37). Ко се никада није заклео 
или, што је горе, ко није понекад нарушио заклетву? Ко погледа жену са 
жељом, према речи Писма, починио је прељубу (в.Мт.5;27). Многи ће наћи 
да су криви и у том греху. Ако су дакле и греси које исповедамо [призна-
јемо] тако велики и неподношљиви, и ако сваки од њих привлачи на нас 
неизбежну казну, онда ћемо, размисливши још једном о својим тајним 
гресима, сигурно признати промисао Божији који нам не шаље казну за 
сваки грех. Према томе, кад видиш да неко отима и да је користољубив а 
да за то не бива кажњен, разоткриј и ти своју савест, испитај свој живот и 
истражи своје грехе. Онда ће ти бити сасвим јасно да си ти први који не 
би поднео да будеш кажњен за сваки грех. Зато многи и лармају, будући 
да не гледају на своје грехе пре него што погледају на туђе, него своје пре-
виђају, а испитују грехове других људи. Нећемо тако поступати, него ћемо 
чинити оно што је супротно томе. Ако пак видиш да неки праведник трпи 
казну, сети се Јова. Колико год неко био праведан, ипак неће бити правед-
нији од њега, па му се неће чак ни приближити. Чак и кад би претрпео 
мноштво несрећа, још увек неће поднети онолико, колико је поднео Јов. 

8. Када то, дакле, имаш на уму, престани да оптужујеш Господа, зна-
јући да Бог не оставља човека онда када допусти да он да страда, него да 
тиме жели да га овенча и учини још славнијим. Ако видиш да грешник 
бива кажњен, сети се одузетог који је тридесет осам година лежао на 
постељи. Да би разумео да је и он ради греха био препуштен тој болести, 
саслушај шта каже Христос: Ето, посШао си здрав, више не 1реши, да Ши 
се шШо 1оре не до1оди (Јн.5; 14). То значи да казне добијамо ради греха; када 
пак живимо врлински а ипак подносимо недаће, онда се то догађа зато 
да бисмо задобили венце. Било да живимо праведно или у греху, казна 
нам доноеи корист: или ће нас учинити бољима, или ће нас приморати да 
будемо пажљивији и ублажити будуће муке. Саслушај шта Павле каже о 
томе да ће онај који је овде кажњен и који је казну поднео с благодарно-
шћу на тај начин олакшати своје муке: ЗаШо су међу вама мнош слаби 
и болесни, и доста их умире. Јер да смо сами себе испитивали не бисмо 
били осуђени. А кад нам суди Господ, прекорева нас, да не будемо осуђени 
са светом (1.Кор.11;30-32). Знајући све ово, тако треба да се удубљујемо и 
у промишљање Божије, као и да затварамо уста онима што противурече. 
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Ако постоји нешто што превазилази нашу мисао, не би требало да 
због тога мислимо да Бог не промишља о нашим делима. Напротив, ако 
донекле схватимо промисао Божији, оно што нам је нејасно препустићемо 
Његовој неистраживој премудрости. Ако прост човек не може да схвати 
ни људско умеће, онда тим пре људски ум не може да схвати безгранични 
промисао Божији: Како су неиспитиви судови Ње1ови, и неисШраживи 
путеви ЊеТови (Рим. И;33). Пошто смо и из малога задобили јасну и чисту 
веру, заблагодаримо Господу за све што се догоди. За оне који желе да 
размишљају о промислу Божијем, постоји и други непорециви доказ. 
Ми питамо своје противнике: има ли Бога? Ако кажу да нема, нећемо 
одговарати јер, као ни безумницима, ни онима који кажу да нема Бога 
не вреди одговарати. Ако и брод са малим бројем морнара не може да 
пређе ни један стадиј без руке која њиме управља, онда тим пре оволики 
свет, који у себи крије такво мноштво тела, састављених од различитих 
стихија [елемената] не би могао да постоји толико времена када не би 
било промисла који га руководи и који ту васељену постојано одржава 
и чува. Ако они, уважавајући свеопште мишљење и искуство, прихвате 
да Бог постоји, ево шта ћемо им рећи: ако Бог постоји, а тако уистину 
и јесте, онда следи да је Он праведан јер, уколико није праведан онда и 
није Бог. Ако је пак праведан, онда свакоме даје по заслугама. Међутим, 
ми, видимо да овде не добијају сви по заслугама; стога би требало да се 
надамо, да се припрема нека друга награда, како би се тада, кад свако 
добије по заслугама, открила праведност судова Божијих. Тај доказ нас 
не наводи само на мисао о промислу, него и на мисао о васкрсењу. 

Знајући све то, размишљајмо о промислу и о васкрсењу, а томе поу-
чавајмо и друге. Ревносно се постарајмо да затворимо уста разјареним 
непријатељима нашег Господа, а сами Га у свему прославимо. На тај на-
чин ћемо још више привући Његово старање и добићемо велику помоћ, 
а уједно ћемо се ослободити и истинског зла и достићи будућа блага, 
благодаћу и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, кроз Којега 
и са Којим нека је слава Оцу са Духом Светим, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 
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БЕСЕДА ДРУГА 
Против оних који замерају што ђаво није уништен; 

такође и о томе, да нам његова злоба никако не наноси 
штету ако пазимо на себе; такође и о покајању 

1. Када је Исаак једном пожелео храну из руке свога сина, послао га 
је у лов, далеко од куће; када је пак наш Исаак*, пожелео храну из наше 
руке, није нас послао од куће, него је сам дошао за нашу трпезу. Шта би 
више исказало његову благонаклоност, шта може да буде смиреније од 
њега који је изволео да покаже тако пламену љубав и да снисходи према 
нама? Иако смо од јутарње беседе изгубили и глас и снагу у ногама, када 
смо угледали очинско лице били смо окриљени радошћу и због тога смо 
истога часа заборавили слабост и одбацили умор; угледали смо светлу 
седокосу главу и душа нам се испунила светлошћу. Зато радо и нудимо 
трпезу, како би нас он, окусивши од ње, све благословио. Овде неће би-
ти крађе и обмане као тамо. Тада је једноме било заповеђено да донесе, 
а донео је други. Овде је мени заповеђено да донесем и ја ћу и донети. 
Благослови нас, оче, благословом духовним, који сви ми увек желимо 
да примимо и који је користан не само теби, него и мени и свима овима; 
умоли нашег заједничког Господа да продужи твој живот до Исаакове 
дубоке старости: то је и за мене и за све овде присутне драже и неопход-
није од небеске росе и плодне земље. 

Време је, међутим, да понудимо трпезу. Какву? То су остаци онога о 
чему смо недавно говорили вашој љубави: још увек беседимо о ђаволу. 
То смо почели да излажемо пре два дана, а и јутрос смо излагали они-
ма који се уводе у Тајну [тј. онима што се припремају за крштење] када 
смо им говорили о одрицању [од ђавола] и сједињењу [са Христом]. Не 
чинимо ово зато што нам је пријатно да говоримо о ђаволу, него зато 
што нам познавање учења о њему пружа сигурност. Он је непријатељ и 
противник, а добро познавање непријатеља значи велику сигурност. У 
претходној беседи [тј. јутарњој] рекли смо да он [људе] не побеђује ни 
силом, ни тиранијом, ни принудом, ни насиљем: када би било тако, све 
би их погубио. Као доказ смо навели свиње, јер ни над њима демони нису 
смели да покажу своју злобу док им Господ то није допустио (в.Мт.8,31); 
указали смо и на Јовова стада волова и оваца, јер ни њих ђаво није смео 
да уништи док није добио власт од Свевишњег. Тако смо сазнали, као 
прво, да нас ђаво не савладава ни силом, нити ма каквом принудом; 

* Мисли се на епископа Флавијана. 
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а као друго, додали смо да, чак и ако нас савладава обманом, не може то 
свима да учини. Као пример за то опет смо показали великог подвижника 
Јова, којега ђаво није надвладао ма колико лукавстава да је смишљао. 
Напротив, био је побеђен и повукао се. 

Преостаје нам још једно питање. Које? Кажу да [ђаво], ако не побеђује 
силом, онда побеђује лукавством, и да би стога, како тврде, било боље 
да је уништен. Нека је Јов и победио, али је зато Адам био преварен и 
спотакао се. Међутим, да је ђаво једном за свагда био уништен, ни Адам 
се никада не би спотакао: сада, пошто је остао, ђавола побеђује један, 
док он савладава многе; њега победи њих десет, док он савлада и победи 
хиљаде. Те хиљаде не би пропале да је ђаво био сасвим уништен. Шта да 
кажемо на то? Као прво, да су они који побеђују далеко достојнији части 
од оних који су побеђени, иако је последњих веома много а првих мало: 
Бољи је један који извршава вољу Божију, не1о хиљада Трешника, каже 
Писмо (Прем.Сир. 16; 3). Као друго, уништењем противника и сам победник 
трпи штету: ако противника оставиш, безбрижни ће претрпети штету, 
али не због оних који су усрдни него због свог немара. Ако пак уништиш 
противника, онда ће они који су усрдни претрпети штету због немарних, 
јер неће моћи да покажу своју снагу и неће добити венце. 

2. Можда ви још нисте схватили шта сам рекао и зато би ово требало 
разјаснити: замислимо једног противника, замислимо и два борца која 
треба да му се супротставе; нека један од та два борца буде запуштен 
услед преједања и немара, нека буде исцрпљен и немоћан, а други брижан, 
доброг здравља, стално заузет вежбањем у палестрама, искусан у свакој 
вежби која се захтева од борца. Ако уништиш противника, коме ћеш од 
њих двојице причинити штету? Лењом и немарном, или брижном, који 
се стално труди? Јасно је да ћеш нашкодити брижном: он ће, ако про-
тивник буде уништен, претрпети штету због немарног, док би немарни 
претрпео штету у случају да противник остане, и то не због брижног, 
него због сопствене лењости. 

Понудићу и друго решење тог питања, како би ти разумео да људима 
штету не причињава ђаво, него да непажљиве њихов сопствени немар 
излаже паду. 

Оставимо сада ђавола: он је веома зао, али не по природи, него по 
својој слободној вољи и склоности. То, да ђаво није зао по природи, види 
се и из самих његових имена. Он је назван клеветником [грч. диаволос], 
од речи клеветати [грч. диаваллеин], јер је оклеветао човека пред Богом 
када је рекао: Еда ли Јов узалуд поштује Тебе? Ниси ли 1а Ти оГрадио и 
кућу ње1ову и све што има унаоколо? Дело руку њеГових блашсловио 
си и стока се њеХова умножила на земљи. Али пружи руку Своју и до-
такни се свега што има, псоваће те у очи (Јов. 1;9-11). Оклеветао је и Бога 
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пред човеком говорећи: Ошњ Божији спаде с неба и спали овце и момке 
(Јов.1;16). Трудио се да увери Јова како је рат против њега покренут са не-
беса, да подстакне слугу против Господара и Господара против слуге, или, 
тачније речено, не да подстакне, него да покуша да то учини, у чему није 
успео. Тако, када видиш да други слуга устаје против Господара тј. кад 
видиш Адама да устаје против Бога и да верује ђавољој клевети, онда знај 
да је ђаво постигао успех не због своје моћи, него због Адамовог немара 
и равнодушности. Због тога је он назван ђаволом [клеветником]. Међу-
тим, хоћемо ли клеветати или нећемо, не зависи од природе, него се ради 
о дејству које настаје и нестаје, које се јавља и ишчезава. Таква дејства 
не чине поредак природе, нити суштине. Знам да је многима нејасна ова 
реч о суштини и случајности*. Постоје, међутим, и они који су у стању 
да слушају чак и истанчанија расуђивања, и због њих смо ово и рекли. 

Ако сте сагласни, прећи ћу и на други назив [за ђавола]. Видећете 
да се и овде не ради о називу за суштину или природу. Ђаво се назива 
злим, али зло није природа него слободна воља, која такође настаје и не-
стаје. Не говори ми да је зло увек у ђаволу, јер ни у њему оно није било 
од почетка, него се јавило касније, због чега се и назива одступником 
[отпадником, апостатом]. Постоји много злих људи, али се једино он по 
превасходству назива злим. Зашто се тако назива? Зато што му ми нисмо 
нанели никакво зло, што нема повода да нас оптужује ни за мало ни за 
велико, него је, видевши чиме је човек почаствован, позавидео [човеку] на 
његовом блаженству. Шта може да буде страшније од такве злобе, кад се 
противљење и непријатељство појављују без икаквог оправданог разлога? 

Оставимо сада ђавола и усредсредимо се на творевину [природу], 
како би ти научио да није ђаво узрок зла у нама ако хоћемо да будемо 
пажљиви, како би научио да човек који има слабу вољу, који је немаран 
и равнодушан, и без ђавола пада и бива гурнут у многе провалије зла. 
Ђаво је зао. Ја то знам, и сви то признају, али обрати пажњу на оно што 
ћу сада рећи. То није неважан предмет, него такав да о њему многи го-
воре често и на многим местима; о њему се води велика расправа и рат 
не само између верујућих и неверујућих, него и између самих верујућих, 
што је веома жалосно! 

3. Сви, дакле, прихватају да је ђаво зао. Шта да кажемо за ову пре-
красну и чудесну творевину? Да ли је и творевина зла? Ко је толико 
безбожан, толико неразборит и безуман, да оптужи творевину? Шта, да-
кле, да кажемо за њу? Она није зла; напротив, прекрасна је и служи као 
доказ Божије премудрости, силе и човекољубља. Слушај како јој се диви 

* Акциденција, оно што није везано за суштину и што је по свом карактеру промен-
љиво. (прим. прев.) 
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пророк који каже: Како су велинанствена дела Твоја, Господе! Све си 
премудрошћу створио (Пс. 103;24); он није почео да истражује свако [дело 
Божије] понаособ, неко се поклонио несхватљивој премудрости Божијој! 
О томе да је на корист [Бог] саздао тако прекрасну и величанствену 
творевину, послушај како неко говори: Примерено величини и лепоти 
створења, њихов се Узронник созерцава (Прем.Сол.13,5). Саслушај и Павла 
који каже: Јер што је на Њему невидљиво, од постања света умом се 
на створењима јасно види (Рим.1;20). И један и други су својим речима 
указали на то да нас творевина приводи богопознању, да нам она помаже 
да познамо Господа. 

Шта то значи? Ако видимо да та најлепша и прекрасна творевина 
за многе бива узрок безбожности, зар ћемо њу да оптужимо? Никако! 
Напротив, требало би да оптужимо оне који се леком нису служили ка-
ко је требало. Како је узрок безбожности постала она [творевина], која 
је руководитељка ка богопознању? Потамне неразумно срце њихово, 
каже се у Писму, Говорећида су мудри полудеше... (они) који заменише 
истину Божију лажју, и више поштоваше и послужише твари не1о 
Творцу (Рим.1; 21-25). Овде није реч ни о ђаволу, ни о демону, него о самој 
творевини - учитељици богопознања. Како је она постала узрок безбо-
жности? Не по својој природи, него по немару непажљивих. 

Шта то значи? Реци нам, да ли би можда требало и творевину да уни-
штимо? И зашто да говоримо о творевини? Ако пређемо на удове нашег 
сопственог тела, наћи ћемо да су и они узрок пропасти када смо непажљи-
ви - не по њиховој сопственој природи, него услед нашег немара. 

Ггседај: око ти је дато зато да би, видевши творевину, прославио Го-
сподара; али, ако се оком не користиш добро, оно ће за тебе постати 
узрочник прељубе. Језик је дат зато да би ти прослављао и хвалио Творца, 
али ако немаш потребну пажњу, он ће за тебе бити узрок богохуљења. 
Руке су ти дате зато да би их подизао на молитву, али ако ниси трезвен 
пружаћеш их ради крађе. Ноге су ти дате зато да би хитао на добра де-
ла, али ако си немаран оне ће те одвести ка рђавим делима. Видиш ли 
да је за слабога све штетно? Видиш ли да слабога убијају и спасоносни 
лекови, али не због њихове природе, него због његове слабости? Бог је 
створио небо да би се ти задивио [Његовом] делу и да би се поклонио 
Господару. Неки су се, међутим, оставивши Творца, услед свог немара и 
безумља клањали самом небу. 

Шта да се каже за творевину? Шта може да буде спасоносније од кр-
ста? И тај крст је, међутим, за слабе постао саблазан: Јерјерен о крсту 
лудост онима који шну, а сила Божија нама који се спасавамо (1.Кор.1;18) 
и: Ми проповедамо Христа распетоГа, Јудејцима саблазан, а Јелинима 
лудост (1.Кор.1;23). Шта је поучније од Павла и од апостола? И ти апостоли 
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су за многе носили мирис смрти, услед чега је и речено: Једнима мирис 
смрти за смрт, друТима мирис живота за живот (2.Кор.2;16). Видиш ли 
да ономе ко је слаб чак и Павле наноси штету, док ономе ко је јак ни 
ђаво неће нанети зло? 

4. Желиш ли да сада изложимо и слово о Христу? Шта да се упореди 
са тим спасењем? Шта је благотворније од тог доласка? Међутим, и тај 
спасоносни, благотворни долазак за многе је значио умножавање казни. 
За суд Ја дођох у овај свет, каже Спаситељ, да виде који не виде, и који 
виде да постану слепи (Јн.9;39). Шта то кажеш? Зар је светлост постала 
узрок слепила? Није светлост узрок слепила, него слабе душевне очи 
нису могле да приме светлост. 

Видиш ли како слаб од свега трпи штету, док је снажноме све на 
корист? Свуда је узрок слободна воља, свуда је господарица душевна 
склоност. И ђаво је, ако желиш да знаш, користан за нас, само када би-
смо га искористили како треба, и тада бисмо и од њега стекли значајну 
предност и добит. То смо много пута доказали на примеру Јова, али исто 
можемо да научимо и код Павла. Пишући о ономе који има жену свога 
оца, он каже следеће: Да се такав преда сатани на мучење тела, да би 
се дух спасао у дан Господа Исуса (1.Кор.5;5). На тај начин, ђаво је постао 
узрочник спасења, али не по својој вољи, него умећем апостола. Павле је 
поступио онако како поступају лекари који узимају змије и, одсецајући 
њихове опасне делове, од тих отровних животиња приправљају лекове: 
од страдања које причињава ђаво он је узео оно што је било корисно, а 
остало је одбацио. 

Да би ти дознао да ђаво [овде] није узрочник спасења, него напротив, 
да се труди да погуби и да прогута човека, а да му је апостол својом му-
дрошћу поломио чељуст, саслушај шта [апостол] каже о том истом човеку 
који је имао жену свога оца у Другој посланици Коринћанима: Зато вас 
молим потврдите љубав према њему како тај не би био савладан од 
превелике жалости, да нас обманом не савлада сатана (2.Кор.2;8,7Д1), тј. 
пожуримо да избавимо човека из чељусти звери. Апостол се често кори-
стио ђаволом као џелатом, а џелати не кажњавају злочинце онако како 
сами хоће, него како наложи судија, јер је за џелата закон да кажњава 
на знак судије. 

Видиш ли до каквог се достојанства узнео апостол? Обучени у тело 
је наређивао бестелесном као џелату оно што је и заједнички Господар ре-
као ђаволу о Јову када је заповедио овако: Дотакни се тела ње1ово1, али 
душе се не дотичи (Јов2;5-6), одређујући границе и меру кажњавања како 
га [Јова] та свирепа звер не би необуздано и немилосрдно напала. На исти 
начин поступа и апостол. Предајући блудника ђаволу, он каже: на мучење 
тела (1.Кор.5;5), тј. да се не дотиче његове душе. Видиш ли власт слуге? 
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Не плаши се ђавола, иако је бестелесан: он је пао, а нема ничег слаби-
јег од онога који је пао, иако није обучен у тело. Исто тако, нема ничег 
силнијег од онога који има одважност [пред Богом], иако је обучен у 
смртно тело. 

5. Нисам вам све ово рекао зато да бих ђавола ослободио кривице, 
него да бих вас ослободио од немара. Он силно жели да ми кривицу за 
своје грехе пребацимо на њега, како бисмо, хранећи се таквим надама 
и чинећи сваку врсту зла, повећали своју казну и да услед тога, што 
своју кривицу приписујемо њему, не бисмо имали никакво оправдање, 
слично као што га није имала ни Ева. Ми то нећемо учинити, него ћемо 
упознати саме себе и препознаћемо своје ране. Тада ћемо бити у стању 
да пронађемо и лек, јер онај којем болест није позната ни најмање се не 
брине за њено исцелење. 

Знам да смо починили много грехова и сви се налазимо под казнама. 
И поред тога, нисмо лишени опроштаја, нити смо отпали од покајања. 
Још стојимо на попришту и спремни смо за подвиг [досл. борбу] покајања. 
Стар си и налазиш се на исходу из живота? Немој мислити да ти је због 
тога одузето право време за покајање. Не очајавај због свог спасења, се-
ти се разбојника који се избавио на крсту. Шта је краће од тог тренутка 
у којем је он примио венац? Њему је и тај један тренутак био довољан 
за спасење. Да ли си младић? Немој се поуздати у младост и не мисли 
да ти предстоји довољно времена за живот јер Дан Господњи доћи ће 
као лопов у ноћи (1.Сол.5;3). Бог је-зато и оставио да наш крај буде непо-
знат, како бисмо пројавили своју ревност и бригу. Зар не видиш колико 
људи свакога дана отима превремена смрт? Зато нас неко и саветује: 
Не оклевај да се обратиш Господу, и не одлажи дан за даном, да не би 
пропао збоТ одлашња (Прем.Сир.5;8). Нека старац следи онај савет, и нека 
се младић придржава ове поуке. Ти си безбедан јер си богат и гордиш 
се својим новцем, и не може да ти се догоди никакво зло? Саслушај шта 
каже Павле: Јер кад Говоре: мир је и стурносШ, тада ће наићи на њих 
изненадна пошбија, као бол на трудну жену, и неће је избећи (1.Сол.5;3). 
Наша дела су веома променљива и ми нисмо господари свршетка, али 
смо зато господари врлина. Човекољубив је наш Господ Христос! 

6. Хоћете ли да кажем нешто и о путевима покајања? Они су много-
бројни, разнолики и различити, али сви воде ка небу. Први пут покаја-
ња је осуђивање наших грехова: Кажи безакоња своја, да се оправдаш 
(Иса.43;26). Зато је и пророк говорио: Грех мој познадох и безакоње своје 
не сакрих. Рекох: исповедићу против себе безакоње моје Господу и Ти 
си опростио безакоње 1реха мош (Пс.31;5). Препознај, дакле и ти сво-
је грехе и Господу је то довољно за твоје оправдање: ако осудиш своја 
сагрешења, онда ће бити много теже да поново паднеш у исте грехе. 
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Пробуди разобличитеља у самоме себи, односно своју савест, како не 
би имао разобличитеља тамо, на суду Господњем. То је један од путева 
покајања, и то најизврснији! Постоји и други, који није лошији од овог, 
а састоји се у томе да не будемо злопамтиви према непријатељима, да 
обуздавамо гнев и да опраштамо ближњима, јер ће у том случају и нама 
бити опроштени наши греси које смо починили против Господа. То је 
други начин за очишћење од грехова: Јер ако опростите људима са1ре-
шења њихова, опростиће и вама Отац ваш небески (Мт.6;24). 

Желиш ли да знаш који је трећи пут покајања? То је пламена и усрдна 
молитва која се произноси из дубине срца. Зар ниси видео како је удовица 
умилостивила гневног судију (Лк. 18,3-5)? А твој Господ је кротак, благ и 
човекољубив! Удовица је судију молила да је узме у заштиту од неприја-
теља, а ти не молиш за помоћ против непријатеља, него за своје спасење. 

Ако хоћеш да упознаш и четврти [пут покајања], ја ћу га назвати 
милостињом: она има велику и неизрециву силу. И Навуходоносору, ко-
ји је чинио најразличитије грехе и безбожништва, Данило каже: Да ти 
је уГодан идре мој савет, Грехе своје милостињама искупи и безакоња 
своја милошћу према невољнима, еда би ти се продужио мир (Дан.4;24). 
Шта се може упоредити са оваквим човекољубљем? После безбројних 
грехова, после толиких безакоња, грешнику се обећава опроштај ако буде 
човекољубив према својим ближњима. Скромност [умереност, уздржа-
ње] и смиреноумље такође бришу грехе, ништа мање од свих поменутих 
начина. За ово је сведок цариник који није могао да покаже своја добра 
дела, али је уместо њих показао смирење и тако скинуо са себе тешко 
бреме грехова (Лк. 18; 13). 

Показали смо, дакле, пет путева покајања: први је осуђивање грехо-
ва, други опраштање ближњима, трећи молитва, четврти - милостиња, 
а пети смиреноумље. Нећемо, дакле, оклевати, него ћемо свакога дана 
корачати тим путевима. Сви ти путеви су лаки и не можеш да се изгова-
раш сиромаштвом: чак и да си најсиромашнији од свих, опет можеш да 
оставиш гнев, да будеш смирен, да се усрдно молиш и да осудиш грехе, 
једном речју - сиромаштво није препрека ни за један од тих путева. Чак 
ни на оном путу на коме је потребно да дамо новац [тј. милостињу] сиро-
маштво нас не спречава да извршимо заповест. То је показала удовица 
која је приложила две лепте (в. Мк. 12;42). 

Пошто смо сазнали како да исцелимо своје ране, стално употребљавај-
мо те лекове како бисмо, обновивши истинско здравље у себи, и ми одва-
жно окусили са свештене трпезе и са великом славом дочекали Цара славе 
и како бисмо задобили вечна блага, благодаћу, милосрђем и човекољубљем 
Господа нашег Исуса Христа, кроз Којега нека је слава Оцу, са свесветим 
и благим и живототворним Духом, сада и увек и у векове векова. Амин. 
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БЕСЕДА ТРЕЋА 
О томе да грех потиче од немара а врлина од 

усрдности, и да ономе који је будан [трезвеноуман] 
штету не могу да нанесу ни зли људи ни сам ђаво, 

а такође и о Адаму и Јову 

Недавно смо вашој љубави беседили о ђаволу. Тог истог дана, док 
смо беседили о тој теми, други су седели у позоришту и гледали ђавоље 
славље. И док су они учествовали у блудним песмама, ви сте учествова-
ли у духовним поукама. Они су окушали ђавоље нечистоте док сте се ви 
наслађивали духовним миром [миомирисом]. Ко их је на то приволео? 
Ко их је одвојио од свештеног стада? Зар их није обмануо ђаво? Како 
онда да вас није обмануо? И ви и они сте исти људи, при чему мислим на 
вашу природу. И ви и они имате исту душу, исте природне потребе. Како 
онда да нисте исти и по склоностима? Тако што ми и они немамо исту 
вољу, и зато су они обманути, а ви нисте. Ово, опет, не говорим зато да 
бих ђавола избавио од оптужбе, него да бих вас избавио од грехова. Ђаво 
је зао, то и ја прихватам, али он је зао за себе а не за нас, уколико смо 
будни [трезвени, разборити]. Таква је природа греха: он је погубан само 
за оне који га чине. Врлина, наравно, није таква, јер она може да донесе 
корист не само онима који је упражњавају него и ближњима. 

Да би ти научио да је онај који је зао - зао само за себе, док је добар 
- добар и за друге, нудим ти доказ из Прича: Сине> каже, ако зао будеш, 
сам ћеш претрпети зла; ако пак будеш мудар, себи ћеш бити мудар и 
ближњем (ПричеСол.9;12). То је највећи доказ за оно што се догодило, и то 
доказ јасан и непобитан за тврдњу да у свему одлучује воља. Послужи се и 
ти овим видом доказивања. Кад видиш да човек живи порочно и да чини 
сваки грех, а при том се жали на промисао Божији и говори да је тобоже 
Он предао нашу природу неизбежном удесу и судбини, као и тиранији 
демона, кад видиш да тај човек у свему скида кривицу са себе, пребацу-
јући је на Творца и Промислитеља васељене, онда му затвори уста, али 
не речима него примерима из живота, тако што ћеш му показати човека 
истог као и он који живи врлински и у свакој правди. 

Нису нам потребне дугачке беседе, није нам потребно да градимо 
и изводимо замршене закључке [силогизме]: доказ се налази у делима. 
Реци му: "И ти си слуга и он је слуга; и ти си човек и он је човек; у 
истом свету живиш, под истим небом, храниш се истом храном. Како 
онда да ти живиш порочно а он врлински?" Бог је порочнима зато и до-
пустио да се помешају са добрима, и није дао порочнима једну земљу, 
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а добре сместио у другу васељену, него је измешао једне са другима, како 
би људима пружио велику корист. Добри још више пројављују своју славу 
онда када се налазе међу онима што их спутавају да живе праведно и који 
их повлаче према греху, при чему се они чврсто придржавају врлине: Јер 
треба и подвајања да буду међу вама, да се покажу који су постојани 
међу вама (1.Кор.И;19). Бог је, дакле, порочнима зато и допустио да буду 
међу добрима, да би они добри јаче заблистали. Видиш ли колика је то 
корист? Уосталом, корист не долази од порочних, него од одважности 
добрих. Ноју се не дивимо само зато што је био праведник и што је био 
савршен, него и зато што је усред тог исквареног и грешног рода сачувао 
врлине, и то онда кад пред собом није имао пример за њих, када су га сви 
повлачили ка пороку а он у свему ишао насупрот њима, као неки путник 
који се креће супротним путем у односу на силовиту, устремљену гоми-
лу. Зато није речено једноставно: Ноје беше човек праведан и безазлен, 
него је додато: свош века (1.Мојс.б;9), изопаченог и исквареног, јер није 
постојала никаква брига о врлини. 

Таква је корист коју добри имају од порочних [злих]. И дрвеће постаје 
снажније када га ветрови шибају са супротних страна. Порочни такође 
имају користи од општења са добрима, јер их се стиде, црвене и неугодно 
им је, па због тога, чак и ако не напусте грех, чине га у тајности. Није 
безначајно то што они безакоње више не чине безобзирно: живот других 
људи осуђује њихову порочност. Саслушај шта порочан човек каже о 
праведнику: Тешко намје и да ш видимо (Прем.Сол.2;15). Није безначајан 
ни почетак поправљања, када присуство праведника мучи порочне; они 
то не би ни говорили да их праведник није приморао на то. Мучење и 
подстицање савести услед присуства праведника представљаће за њих 
велику препреку да бестидно [слободно, несметано] чине зло. Видиш ли 
колико је користи добрима од порочних и порочнима од добрих? Зато их 
Бог није одвојио, него је допустио да живе једни поред друтих. 

2. Исто морамо да кажемо и за ђавола. И њему је [Бог] допустио да 
постоји зато да би теби дао снагу, да би борац задобио већу славу, да би 
борба била знаменитија. Према томе, када неко буде упитао: "Зашто је 
Бог оставио ђавола", ти му овако одговори: "Будне и пажљиве ђаво не само 
да никако не може да повреди, него им доноси и корист, премда не својом 
вољом која је зла, него због одважности тих људи, јер они се његовим злом 
користе како доликује." Ни са Јовом се [ђаво] није борио зато да би га 
учинио још славнијим, него да би га спотакао, јер је он [ђаво] зао по својој 
слободној вољи и склоности. Међутим, он ни на који начин није могао 
да нашкоди овом праведнику. Напротив, овај је од те борбе задобио још 
већу корист, а што смо већ доказали. Демон је показао своју злобу, а пра-
ведник своју одважност. Ти ћеш, међутим, рећи да он многе и побеђује? 
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Да, али услед њихове слабости, а не својом снагом. И то су многи већ 
доказали. 

Према томе, поправи своју вољу и никада ни од кога нећеш претрпети 
штету. Напротив, задобићеш највећу корист, не само од добрих него и од 
порочних. Зато је, како сам већ рекао, Бог и допустио људима да буду 
заједно, а нарочито добри са порочнима, како би они и ове привлачили 
ка својој врлини. Саслушај шта Христос каже ученицима: Царство не-
беско је као квасац који узме жена иметне у три копање брашна док 
не ускисне (Мт.13;33). Праведници имају силу квасца, тј. да порочне чине 
онаквима какви су они сами. Као и квасца, и праведника је мало, али 
та малобројност не штети тесту него се, напротив, и са мало квасца све 
тесто укисели (в.1.Кор.5;6). 

Управо тако и сила праведника није у њиховом броју, него у благо-
дати Духа Светога. Апостола је било дванаест: увиђаш ли како је мало 
квасца? Цела васељена је била у неверовању: увиђаш ли како је много 
теста? Међутим, њих дванаест је ка својој вери преобратило читаву ва-
сељену. Квасац и тесто су једнаке природе, али не и једнаких својстава: 
зато је Бог оставио порочне међу праведнима, да би они, будући да су 
исте природе као и праведници, постали овима једнаки и по хтењу [душев-
ним склоностима]. Свагда то имајте на уму, затварајте уста немарнима, 
слабима, небрижљивима, онима који се склањају пред напорима какве 
захтевају врлине, онима који оптужују заједничког Господара. Ако си, ка-
же, саГрешио, замукни, немој додавати други, још страшнији грех. Није 
тако страшно сагрешити, колико је страшно ако после греха оптужимо 
Господа. Потруди се да пронађеш виновника греха и видећеш да то није 
нико други до ти који си и сагрешио. За све је потребна добра воља: ово 
вам нисам доказао празним умовањем, него на примерима нама сличних 
слугу који су живели у овом свету. 

Овим доказима користи се и ти, јер ће и нама на исти начин судити 
заједнички Господар. Прихватите ову врсту доказа и нико неће бити у 
стању да вам противуречи. Ако неко блудничи, покажите му другога 
који живи целомудрено. Ако је неко користољубив и грабљив, покажи 
му онога који даје милостињу. Ако се неко предао клеветању и зависти, 
покажи му онога који је слободан од ових страсти. Ако је неко гневан, 
изведи му онога који живи мудрољубивим [тј. хришћанским] животом. 
Немојте прибегавати само древним повестима, него узмите и савремене 
примере, јер и сада, по благодати Божијој, постоје подвизи који нису мањи 
од пређашњих. Ако неко не верује Светом Писму и сматра га лажним, ако 
не верује да је Јов био такав [каквим је представљен], покажи му другог 
човека који својим животом подражава овог праведника. Тако ће Господ 
и нама судити: Он ће упоредити слуге са другим, истим таквим слугама 
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и неће донети пресуду према Своме суду, да не би неко опет почео да 
говори као онај слуга који је добио талант и уз њега приложио оптужбу: 
Господару, знао сам да си тврд човек (Мт.25;24). Требало би да уздише 
због тога што није удвоетручио таланат, а он је починио још тежи грех, 
додавши својој немарности и клевету на господара. Шта заправо он ка-
же? Знао сам да си тврд. Несрећниче и бедниче, незахвални и немарни! 
Требало је да самога себе оптужиш због лењости и тако донекле умањиш 
свој пређашњи грех, а ти си томе додао још и оптужбу против Господара. 
Тако си, уместо таланта, удвостручио грех! 

3. Бог је зато и поставио слуге једне поред других да би и судили јед-
ни другима, и да последњи, будући да им суде први, не би могли више 
да оптужују Господа. Зато [Господ] каже: Јер ће доћи Син Човечији у 
слави Оид Свош (Мт.1б;27). Обрати пажњу на истоветност славе, јер Он 
није рекао: иу слави сличној Очевој", него: у слави Оид Свош. И сабраће 
се пред Њим сви народи (Мт.25;32). Страшни суд је страшан за грешнике 
и кривце, док је, напротив, прижељкиван и угодан за оне који за собом 
имају добра дела! И поставиће овце са десне стране Себи, а јарад слеве 
(Мт.25;33). И једни и други су људи. Зашто су једни овце, а други јарад? 

Не због различитости природе, него због различитости воље. Зашто се 
они који не дају милостињу називају јарићима? Зато што је та животиња 
бесплодна и не даје корист ономе ко је поседује ни у млеку, ни у приплоду, 
ни у вуни, будући да због свог узраста уопште није погодна за доношење 
било каквог плода. Ето зашто Христос оне који не доносе плод, тј. ми-
лостињу, назива јарићима. А оне које ће поставити с десне стране Себи 
назива овцама, јер оне обилно доносе добит, тј. вуну, приплод и млеко. 

Шта [Господ] каже овима? Видели сте Ме гладног и нахранили, ви-
дели сте Ме нагог и обукли, видели сте Ме као путника и примили сте 
Ме. А онима [ће рећи] супротно, иако су и ови и они једнако људи, иако 
су и ови и они примили једнака обећања, иако и пред једнима и пред дру-
гима стоје једнаке награде за добра дела, иако је и једнима и другима 
Он дошао једнако наг и сиромашан, једнако као путник: све је једнако и 
за оне и за ове. Зашто онда њихов крај није исти? Зато што немају исту 
вољу: једино је она направила такву разлику. Ето зашто су они пошли у 
пакао а ови у Царство. Када би код оних кривац за грех био ђаво, онда 
они не би били подвргнути казни, јер је други сагрешио и подстакао их 
[на грех]. Јеси ли видео овде и грешнике и оне што су врлински живели? 
Јеси ли приметио како су [грешници], видевши себи сличне [врлинске] 
људе присиљени да ућуте? 

Пређимо онда и на други пример. Било је, каже, десет девојака (в.Мт.25;1-
И). И овде, опет, по својој вољи чине добро, и по својој вољи греше, да би 
кроз поређење видео грехе једних и врлине других, јер поређење предмет 
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чини јаснијим. Девојке су и ове и оне. Ових је пет и оних је пет. И једне и 
друге имају светиљке, и једне и друге очекују женика. Зашто су једне ушле 
у ложницу а друге нису? Зато што су ове биле нечовечне а оне кротке 
и човекољубиве. Видиш ли да је и овде виновник таквог исхода њихова 
воља, а не ђаво? Да ли си видео како се доноси пресуда и одлука кроз поре-
ђење сличних са сличнима? Тако ће слуге да суде себи сличним слугама. 

Ако хоћеш, показаћу ти и поређење оних који нису слични једни дру-
гима. Поређење оних који нису слични врши се зато да би оптужба била 
очигледнија. Ниневљани ће, каже, устати на суд са родом овим (Мт.12;41). 
Они којима се суди више нису једнаки: једни су варвари а други Јудејци; 
ови су користили пророчке поуке, док они никада нису слушали реч Божи-
ју. Разлика, међутим, није само у томе, него и у томе што је онде долазио 
слуга [Јона], а овде Господар, и што је онај, када је дошао, пророковао 
о разрушењу [Ниневије], док је Овај благовестио о Царству небеском. 

Ко је пре дужан да поверује: варварин који није упознат и који никада 
није слушао божанско учење, или они који су од ране младости одрастали 
уз пророчке књиге? Свакоме је очигледно да би пре требало да поверују 
Јудејци, али се догодило супротно. Ови нису поверовали Господу Који је 
објављивао Царство небеско, док су они поверовали слуги који је претио 
уништењем, да би се тако јасније показала и послушност [праведност] 
оних [Ниневљана] и порочност ових [Јудејаца]. Шта ће ту демон? Шта 
ће ђаво? Шта ће усуд? Шта судбина? Зар није свако сам био одговоран 
и за свој грех и за своју врлину? Да Јудејци сами нису били криви, Хри-
стос им не би рекао: осудиће род овај, нити: царица јужна устаће на суд 
с родом овим (Мт.12;42). Према томе, не само да народи осуђују народе, 
него често и један човек осуђује цео народ, ако они који су пре могли да 
подлегну превари устају против ње, а они који би свакако требало да јој 
одоле бивају савладани. 

Зато смо се [сада] опоменули Адама и Јова, Требало би да се врати-
мо на тај предмет, како бисмо доказали и остало. Адама је ђаво напао 
само речима, док је Јова напао и делима; овоме је одузео све богатство 
и децу, а ономе није узео ништа, ни мало ни велико. Најбоље ће бити 
да размотримо и саме његове речи и начин на који је напао. Дошла је, 
каже, змија и рекла Еви: Је ли истина да је БОГ казао да не једете са 
свакоГдрвета у врту (1.Мојс.1;3)? Овде је, дакле, змија, а тамо, код Јова, 
жена: велика разлика постоји и међу саветницама, јер је једна потчињена 
[змија] а друга животни друг [Јовова жена]. 

Видиш ли какав је то неопростив грех? Њу [Еву] је преварила пот-
чињена, а њега [Јова] није могла да превари ни супруга и помоћница у 
животу. Погледајмо шта још каже змија: Је ли истина да је Бо1 казао 
да не једете са свако! дрвета! Бог, међутим, није рекао то, него нешто 
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супротно. Погледај сад ђавоље лукавство: он изговара оно што Бог није 
рекао, како би сазнао шта је заправо Бог рекао. А жена? Уместо да му 
затвори уста, да му не одговара, она је, из лудости, изрекла вољу Господ-
њу и тако пружила ђаволу снажан ослонац. 

4. Погледај какво је зло несмотрено препуштање непријатељима и 
онима који те мрзе! Зато је Христос рекао: Не дајте светиње псима; 
нити бацајте бисера својих пред свињеу да их не пошзе ноГама својим, 
и окренувши се не растршу вас (Мт.7;6). Управо то се догодило са Евом: 
светињу је бацила псу, свињи [ђаволу], а он је те речи погазио и, окренув-
ши се, растргнуо жену. Погледајте са каквом препреденошћу он говори: 
Нећете ви умрети, каже. Молим вас да обратите пажњу и на то да је 
жена била у стању да открије превару. Истога часа, ђаво је објавио не-
пријатељство и рат против Бога, истога часа је почео да говори против 
[Њега]. Нека си најпре, када је он желео да сазна вољу Божију, и говорила 
с њим, али зашто си га слушала после, када је почео да говори противно 
томе? Бог је рекао: Смрћу ћетеумрети, а он је рекао: Нећете умрети. 
Шта може бити јасније од овог противљења? Како је требало препознати 
непријатеља и противника, ако не по томе што је говорио противно Богу? 
Требало је да одмах утекнеш од отрова и да побегнеш од замке. Нећете 
виумретиу каже ђаво, не1о зна БОГда ће вам сеу онајдан кад окусите 
с њеш [са дрвета] отворити очи, па ћете постати као боХови и знати 
шта је добро а шта зло (1.Мојс.З;4-5). Обећавајући нешто веће [ђаво] је 
[првосазданима] одузео и оно добро које су имали у рукама; обећао је 
да ће од њих направити богове, а бацио их је под тиранију смрти. Зашто 
си, жено, поверовала ђаволу? Какво си добро видела у њему? Зар ти 
није било довољно високо достојанство Законодавца, тј. што је Он Бог, 
Творац и Саздатељ, а онај ђаво и противник? Међутим, чак и када га не 
бих назвао ђаволом - јер ти си мислила да је једноставно у питању змија 
- зар си сматрала да би змију требало удостојити тако отвореног разго-
вора, да јој објавиш чак и вољу Господњу? Видиш ли да је [жена] могла 
да разазна обману, али да она то није хтела? 

Бог је пружио довољно доказа Своје доброте и на делу је показао 
Своју брижност: створио је човека ни из чега, удахнуо му живот, створио 
га је по Свом образу [лику], поставио га за господара над свим што је на 
земљи, дао му је помоћницу, настанио га у рају, и, допустивши му да једе 
са сваког другог дрвета, забранио му је да се дотиче само једнога, па и 
то за његову корист. Ђаво пак није показао никакво добро, ни велико ни 
мало, и само је празним речима и пустим надама обмануо жену. 

И поред тога, жена је сматрала да је ђаво достојнији њеног поверења 
него Бог, Који је на делу показао своју доброту. Поклонила је поверење 
ономе који јој је понудио само празне речи и ништа више. Видиш ли да је 
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до обмане дошло само услед безумља и небриге, а не услед принуде? Да 
би то јасније схватио, послушај како Свето Писмо окривљује жену. Оно 
не каже да је [жена] јела пошто је била обманута, него: Видећи да је род 
на дрвету добар за јело и да 1а је милина Гледати (1.Мојс.З;6). Кривица је 
на неуздржаном погледу [женеј, а не само на ђаволској обмани: жена је 
поражена сопственом пожудом, а не демонским лукавством. Стога и није 
добила опроштај, него је, рекавши: Змијаме превари, те једох (1.Мојс.З;13), 
била тешко осуђена, јер је имала могућности да не падне. 

Да би ти то било још јасније, вратимо се на Јова, вратимо се од по-
беђених на победника, од поражених на онога који је одолео. И заиста, 
он ће укрепити нашу ревност, да бисмо и ми подизали руку на ђавола. 
Тамо је лагала змија, и успела је, а овде жена, и није успела, иако би се 
рекло да је она пре могла то да учини него змија. Осим тога, овај напад 
на Јова догодио се након што су му погинула деца, након што је изгубио 
богатство, након што му је пропало целокупно имање. Тамо, пак, ничега 
од свега овога није било: Адам није изгубио децу и није био лишен има-
ња, него је живео у рају сладости, користио је разнолико дрвеће, изворе, 
реке и многа друга добра. Код њега није било ни напора, ни болести, 
ни брига, ни увреда, ни подсмеха, ни других безбројних патњи које су 
се обрушиле на Јова. Међутим, иако ничега од тога није било, Адам се 
спотакао и пао. Није ли очигледно да је он пао из немара? Да је и он уз 
духовну [душевну] будност одважно остао усправан као Јов када су се на 
њега обрушиле све несреће и патње, сигурно би одолео. 

5. Тако, љубљени, и од једнога и од другога можеш да добијеш велику 
корист: чувајући се да не би подражавао Адама и знајући колико се зла 
рађа из немара, побожно се угледај на Јова, увиђајући колико се добара 
рађа од будности. Увек на уму имај овенчавање победника, па ћеш у сва-
кој невољи и несрећи добити достојну утеху. Овај блажени и одважни 
стоји јавно пред читавом васељеном и невољама које су га снашле сва-
кога опомиње да треба одважно да подноси све што му се догоди, да не 
поклекне ни пред једном несрећом која му се догоди. Уистину, не постоји 
ниједно људско страдање за које се од Јова не би могла добити утеха. 
Сва страдања која постоје у васељени сабрала су се у једно и обрушила 
на њега самога. Какав ће опроштај добити онај ко не може са благодаре-
њем да поднесе ни делић његових несрећа - несрећа које нису само део 
постојећих, него све људске несреће заједно? 

Да ти моје речи не би изгледале као преувеличавање, размотримо 
понаособ сваку од несрећа које су му се догодиле, и потврдимо оправда-
ност онога што говорим. Ако вам одговара, на првом месту изнесимо 
оно што је најтеже од свега - сиромаштво и патњу која долази од њега, 
јер то опл акују сви људи и на сваком месту. Дакле, ко је био сиромашнији од Јова? 
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Није ли он био сиромашнији чак и од оних који леже у бањама, који спа-
вају у пепелу и, уопште, сиромашнији од свих људи? Они имају макар 
једну одећу а он седи наг, па и ту једину одећу коју је по природи имао, 
тј. одећу тела, ђаво је у потпуности запрљао силним гнојем. Сиромаси се 
налазе у сенци кровова на улазима у бање или у колибама, док је он све 
време проводио под отвореним небом, немајући чак ни заштиту [досл. 
утеху] обичног крова. Што је најважније, они су свесни да иза себе имају 
много чега лошег, док он није знао ни за шта од тога. Услед тога, треба-
ло би приметити да ни за једну од несрећа које су га задесиле њему нису 
били познати узроци, што је још више повећавало његову тугу и патњу. 
Ови су, дакле, као што сам рекао, у многоме могли себе да окриве за оно 
што им се догађа, а познање о томе да је казна праведна јесте велика 
утеха у несрећи. Јов је, међутим, био лишен и те утехе, јер је он таквим 
казнама, какве заслужују највећи злочинци, био изложен после живота 
испуњеног врлинама. 

Ови наши сиромаси, сироти су одавно и од почетка су се упознали 
са бедом, док је Јов у беду пао изненада и неочекивано, када је био ли-
шен богатства. Као што познавање узрока несреће пружа веома велику 
утеху, тако је и живот у сиромаштву лакши за онога ко је од почетка 
навикао на њега. Праведник је био лишен и једне и друге утехе, па опет 
није пао. Јеси ли видео како је дошао до крајње оскудице, од које нема 
веће? Уистину, ко може бити толико убог као онај који је наг и нема ни 
кров над главом? Он, међутим, није могао да се користи ни земљом, не-
го је, уместо на земљи, седео на гомили смећа. Када, дакле, видиш себе 
у невољама, сети се страдања овог праведника, па ћеш се истога часа 
пренути и одагнати сваку жалосну помисао. 

Људи већ и само ову једну несрећу [сиромаштво] сматрају основом 
сваке невоље. Друга после ње, или боље - пре ње, јесте страдање тела 
[услед болести]. Ко је и када био тако болестан [као Јов]? Ко је имао или 
је на другоме видео такве ране? Нико. Његово тело је постепено пропа-
дало; из свих удова, као из извора, у непрекидном току излазили су црви; 
одасвуд се осећао најстрашнији смрад; постепено исцрпљивање и пропа-
дање тела услед таквог труљења чинило је и саму храну непријатном; 
његова глад била је чудна и необична, јер због тога није могао ништа да 
окуси, због чега каже: Че1а се душа моја није хтела дотакнути, то ми 
је јело у невољи (Јовб;7). Према томе, човече, кад паднеш у болест, сети 
се тог тела, тог светог тела: истина је да је оно било свето и чисто, иако 
је на њему било толико рана. Ако неко ко је у војсци неоправдано и без 
икаквог разлога буде обешен на дрво и ударан по боковима, нека то не 
сматра за своју срамоту и нека због тога не постане лошији, него нека 
се, уместо тога, опомене овог светог човека. 
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Зар таквоме, рећи ћеш ти, утеху није представљала увереност у то 
да му је невољу послао Бог? Ова га је помисао нарочито обеспокојавала 
и узнемиравала - помисао на то да је праведни Бог, Којем је на сваки 
начин служио, устао против њега. Истина је да он није могао да нађе 
никакав ваљан разлог за своје несреће. Када је пак касније дознао тај 
разлог, погледај какво је благочашће показао. Када га је Бог упитао: Зар 
мислиш да сам то збо! ненеш друШ учинио, осим да те покажем као 
праведноГ (Јов40;3)? Јов је престрашено одговорио: Мећем руку на уста 
своја, једном Јоворих па нећу и друш пут (Јов39;37) и: Ушима слушах о 
Теби, а сад Те око моје види. Зато прекорех самош себе и скруших се, 
осећам да сам уистину прах и пепео (Јов.42;5-6). 

6. Ако мислиш да је ово довољно за утеху, онда се и сам можеш уте-
шити. Ако ти се догоди било каква несрећа, то није од Бога, него ради 
људске злобе. Међутим, ако будеш захвалан, уместо да вређаш Онога 
Који се могао супротставити али је ипак допустио [ту несрећу] да би те 
испитао, онда ћеш и ти добити онакву награду какву добијају они што 
су пострадали Бога ради, јер си храбро поднео невоље од људи и јер си 
заблагодарио Ономе Који је могао да их спречи али није то учинио. Видео 
си како су на праведника [Јова] били наведени и сиромаштво и болест, 
и једно и друго у највећој мери. Ако хоћеш, показаћу ти како је против 
овог одважног човека тада заратила и природа. 

Изгубио је десеторо деце, одједном, у цвету младости, десеторо деце 
која су се одликовала врлинама. Он их није изгубио према општем зако-
ну природе, него услед насилне и свирепе смрти. Ко би могао да изрази 
такву несрећу? Нико! Зато, кад одједном изгубиш сина и кћерку, покло-
ни се овом праведнику и наћи ћеш велику утеху за своју несрећу. Да ли 
су то једине несреће које су га задесиле? Не. Поред тога, пријатељи су 
га напустили и издали, сви су га вређали и исмевали, ругали му се и пре-
зирали га, што је било неподношљиво! Нашу душу обично не жалосте 
у тој мери саме несреће, колико људи који нам се у несрећама изругују. 
Јов, међутим, не само да није имао никога ко би га утешио, него су га 
још и нападали и изругивали су му се са свих страна. Видиш ли како он 
жали због тога и каже: Чак се и ви дижете на ме и корите ме мојом сра-
мотом (Јов19;5) и: Ближњи моји оставише ме и знанид моји заборавише 
ме, домаћи моји и слушкиње Гледају ме као туђина, зовем слуХу свош а 
он се не одазива, дах је мој мрзак жени мојој, а преклињем је синовима 
утробе своје (Јов. 19; 14-17). Други су ме пљували, сви су се одвратили од 
мене, каже, па се чак и моја одећа шушала мене. 

Ово не може ни да се слуша, а камоли да се и уистину доживи! Крај-
ње сиромаштво, неподношљива болест, нова и необична, губитак такве и 
толике деце и то на такав начин, људске увреде, подсмеси и изругивања, 
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при чему су му се неки изругивали, неки га вређали, а неки га презирали, 
и то не само непријатељи, и не само пријатељи, него и слуге. Они му се 
нису само ругали, нити су га само исмевали, него су га се и гнушали. Све 
се то догађало не током два, три или десет дана, него током неколико ме-
сеци. Осим тога, једино се њему догађало да чак ни током ноћи не налази 
утеху, него су се дневна страдања појачавала у ноћним стрепњама. Да 
би се уверио да је он и током сна трпео највеће страхоте, послушај њега 
самог како каже: Зашто ме застрашујеш сновима и виђењима која ме 
ужасавају (Јов7;14). Који би човек од гвожђа, и који би дијамант поднео 
толика страдања? Ако је и свако од њих појединачно неподношљиво, за-
мисли колики бол су морала да узрокују сва она заједно! Он је, међутим, 
сва та страдања поднео и не саТреши ни у чему што му се доТодило, нити 
се нађе лукавство у устима његовим. 

7. Нека његова страдања буду лек за наше несреће, а његова ужасна 
бура пристаниште у нашим страдањима. У свим невољама сећајмо се 
овог светог и, видевши како је његово тело само поднело сва страдања 
у васељени, поднесимо и ми мирно оне мале несреће које нам се догоде. 
Притичимо увек овој књизи, као љубвеобилној мајци која на све стране 
шири своје руке, која прима и крепи уплашену децу. Нека нас задесе нај-
теже несреће, у њој ћемо за све њих наћи поуздану утеху. 

Ако пак кажеш: "То је био Јов, и зато је све поднео, а ја нисам као 
он", тиме ћеш још више осудити самога себе, а праведника похвалити. 
Наиме, требало би да ти лакше подносиш него он. Зашто? Зато што је 
он живео пре благодати и пре закона, кад није било такве строгости у 
начину живота, када није било такве благодати Духа, када је било тешко 
победити грех, када је на снази била клетва, када је смрт била страшна. 
Борба је сада лакша, јер су после доласка Христовог све те препреке 
уништене. Због тога немамо никаквог оправдања ако, ни после толико 
времена, после такве помоћи и после толико дарова који су нам дати од 
Бога не можемо да достигнемо исту меру савршенства као Јов. 

Имајући све то у мислима, тј. да су Јовова страдања била тежа него 
наша, и да је он ступио у борбу и борио се онда када је борба била тежа 
него сада, све треба да подносимо храбро и са великом благодарношћу, 
како бисмо и ми могли да добијемо такве венце какве је добио он, бла-
годаћу и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, са Којим нека је 
слава Оцу са Духом Светим, сада и увек и у векове векова. Амин. 



ПОУКЕ ПОДВИЖНИКУ СТАГИРИЈУ, 
КОЈЕГА ЈЕ ОБУЗЕО ДЕМОН 

ПРВО елово 

(Стагирије, пореклом из угледне и богате куће и васпитан по пра-
вилима хришћанске вере, услед свог благочастивог настројења одрекао 
се богатства и својих световних занимања у Антиохији, те се посветио 
подвижничком живљењу као отшелник [анахорета]. Међутим, у том под-
визавању убрзо ће, по допуштењу Божијем, потпасти под утицај демона 
[ђавола или злог духа], патећи од напада махнитости, који ће му причи-
њавати толике муке и такво душевно очајање, да ће покушавати чак и 
да самом себи одузме живот. Када је чуо за жалосно стање Стагирија 
који му беше пријатељ, свети Јован Златоусти зажелео је да му пружи 
духовну утеху посредством писаних поука, јер због своје болести, која га 
је сустигла после подвига у пустињи крајем 380. године од рођења Христо-
вог, није могао лично да га посети, У то доба, или почетком 381. године, 
могле су бити написане три поуке које овде нудимо читаоцу.) 

1. Сада би, највољенији Стагирије, требало да будемо крај тебе, да 
саучествујемо у твојим страдањима, да те утешимо речима и да ти послу-
жимо делима и свим другим средствима, како бисмо, колико је то у нашој 
моћи, олакшали твоје очајање. Међутим телесна слабост и изненадна 
снажна главобоља приморале су нас да останемо код куће, што нас је 
лишило могућности да послужимо у једном толико корисном делу. Зато 
нећемо оклевати да, теби на утеху а нама на корист, извршимо, сразмер-
но својим снагама, оно што нам је преостало. Можда ће одатле уследити 
нешто што ће ти помоћи да одважно поднесеш своју садашњу несрећу. 
Ако пак не постигнемо ништа слично, чињеница да нисмо пропустили 
да учинимо ништа од онога што смо били дужни учиниће да то у будућ-
ности учинимо са већом усрдношћу. Онај што предузме све за шта верује 
да ће помоћи ближњем да се избави од недаће од које страда, чак и ако 
не успе у томе, биће ослобођен прекора своје савести и, одбацивши њи-
хово бреме, биће принуђен да носи само терет жалости. Када бих ја био 
један од оних који су благоугодни Богу и који су кадри да учине нешто 

^ Ј ^ - ПОУКЕ П О Д В И Ж Н И К У СТАГИРИЈУ, КОЈЕГА ЈЕ ОБУЗЕО ДЕМОН 1 1 5 

значајно, не бих престајао да се молим Богу и да Га преклињем за свог 
љубљеног пријатеља. Међутим, како ме мноштво грехова лишава такве 
одважности и снаге, потрудићу се да те утешим својим речима. Тако се 
догађа и онима што страдају од телесне слабости: ослобађање од болова 
и исцелење од болести јесте дело лекара. Међутим, ни слуге које пазе на 
болеснике нико не спречава да им пруже утеху и управо им они говоре 
утешне речи, уколико њихови господари осећају благонаклоност према 
њима. Ако, дакле, кажемо нешто што би могло да угаси твоју неописиву 
тугу, испуниће се оно што прижељкујемо. Ако пак не пронађемо ништа 
слично, опет ће нашу усрдност одобрити Онај Који нам је посредством 
блаженог Павла дао заповест да плачемо са онима што плачу и да се 
дружимо са смиренима (Римљ. 12; 15-16). 

Према мом мишљењу, твоје очајање има само један узрок, а то је мах-
нитање лукавог демона. Осим тога, може се пронаћи мноштво невоља 
које се рађају из истог корена. Ово нису моје сопствене речи, већ говорим 
на основу оних јадиковки које си нам упућивао и које смо често слушали 
док си био заједно са нама. Као прво, жалио си се да раније, док си водио 
световни живот, ниси страдао ни од чега сличног, али да си, разапевши се 
свету, осетио слабост која је кадра да те узнемири и да те баци у пометњу. 
Као друго, рекао си да су се многи од оних што живе у раскоши, пошто 
су патили од исте болести, после краткотрајних страдања избавили и 
потпуно оздравили, па су и ступили у брак, постали очеви многој деци, 
наслађивали се овоземаљским добрима и више никада ништа слично 
нису осетили. Ти, међутим, који толико времена проводиш -у постовима, 
свеноћним бдењима и сличним телесним страдањима, никако не можеш 
да се избавиш од несреће која те обузела. Као треће, жалио си се да онај 
свети човек, који је на другим људима пројавио тако велику силу, није 
успео да је пројави и на теби, љубљени, и не само он, него ни они што су 
били са њим, а који су још силнији од њега, и сви су се удаљили од тебе, 
будући на исти начин постиђени. Поред тога, говорио си да се силно 
жалостиш и због другог разлога, односно, зато што је сила очајања до те 
мере овладала твојом душом, да се често догађало да готово посегнеш 
за омчом, да се бациш у реку иди у провалију. Постоји и пети разлог, 
тј. жалио си се да видиш како се твоји вршњаци, који су скупа с тобом 
започели да се подвизавају, радују животу, док тебе још увек носи силна 
бура и обитаваш у тамници која је страшнија од свега. Према твојим ре-
чима, они што су бачени у окове не би требало толико да плачу, колико 
они што су везани тим ланцима. Осим тога, говорио си ми да постоји још 
нешто што те силно узнемирава: ти страхујеш и много бринеш за свог 
оца, који би о свему могао да сазна и да узрокује велику невољу светима 
који су те још на почетку примили. Укрепљен својом силом и богатством, 
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а будући побуђен жалошћу, он ће се дрзнути да све учини против њих 
и неће се суздржати ни од чега што му дође на ум. Твоја мати је све до 
сада била кадра да од њега скрива оно што ти се дешава и да му одвлачи 
пажњу када те је тражио. Међутим, с протицањем времена разоткриће 
се и мајчино претварање, а он ће бити неподношљив и према њој и пре-
ма монасима. Врхунац несреће је у томе што не можеш да гајиш наду за 
будућност, нити да поуздано знаш хоће ли се ова твоја слабост [болест] 
икада прекратити и хоћеш ли се од ње избавити: већ си се толико пута 
надао исцелењу, а затим си изнова падао у пређашње стање! 

Све то, разуме се, може да унесе немир у душу и да је испуни великом 
пометњом. То се особито догађа када је душа слаба, неискусна [неука, 
неопитна] и немарна. Међутим, ако пожелимо да све ово размотримо и 
да подстакнемо благочестиве помисли, одбацићемо узроке очајања које 
смо овде навели и развејаћемо их као сићушну прашину. Немој мислити 
да ти ово обећавам са таквом лакоћом зато што сам не трпим ту невољу 
и буру. Ако се моје речи некоме учине недостојним поверења, ја ћу ипак 
наставити да говорим, а ти сам, разуме се, нећеш заједно са њима гајити 
неповерење према нама. Када је нечисти демон први пут напао твоју ду-
шу и оборио те док си се молио скупа са осталима, нисам био присутан 
и на томе благодарим човекољубивом Господу. Па ипак, сазнао сам све 
до најситнијих подробности, као да сам се онде налазио. Када је к мени 
дошао твој и мој пријатељ, Теофил из Ефеса, јасно ми је исприповедао о 
свему: о грчењима твојих руку, о извраћању твојих очију и избијању пене 
на уста, о страшном и неразговетном гласу, о дрхтању тела, о дуготрајној 
несвестици и сну који си те ноћи имао. Казивао ми је како ти се чинило 
да те непрестано напада нека дивља свиња, сва уваљана у блато, и да се 
бори са тобом. Онај што је спавао недалеко од тебе пренуо се иза сна: уз-
немирило га је оно што је видео и открио је да те поново напада демон. 

Када је он ово испричао, навео је на нас исту онакву маглу какву је 
демон и на тебе навео, љубљени! Када сам се пак после дугог времена 
прибрао, све што је у овом свету страшно престало је да ми изгледа као 
страшно, а оно што је пријатно престало је да ми изгледа као пријатно. 
И пошто сам одавно постао дубоко свестан испразности [свакодневног] 
живота, тада сам је још више осетио, и обузела ме још снажнија љубав 
према твом благочашћу. Таква је природа несрећа: оне обично укрепљују 
пријатељство, а то се види и отуда што лако могу да учине крај нецријатељ-
ству. Не постоји нико ко је толико суров и неразуман да би, видевши свог 
непријатеља у невољи, према њему могао да осети и мржњу. Ако дакле 
жалимо чак и своје непријатеље и поступамо са њима као са пријатељима 
када видимо да су у некој невољи, помисли шта сам тек ја морао да осетим 
гледајући како услед погубног очајања страда онај којега љубим више 
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од свих и који ми је драгоцен као властита глава. Немој мислити да смо 
далеко [досл. изван] од твоје туге, и немој због тога примати нашу утеху 
с подозрењем. Премда ме милост Божија избавила од тога да ме руши и 
обара лукави демон, у истој мери као и ти подносим бол и патњу, у шта 
ће поверовати свако ко уме да воли онако као што смо дужни да волимо. 

Збацимо стога са себе ту прашину: ово очајање ће по својој природи 
бити подношљиво и лако уколико не будемо желели да се једноставно 
препустимо том страдању и допустимо да нас одвуче у понор и уколико 
се, насупрот томе, освестимо и размислимо пгга би требало да учинимо. 
Многе од привидних невоља изгледају нам као велике и неподношљиве 
све дотле док их добро не сагледамо; онај пак који их разумно сагледа, 
наћи ће да су далеко лакше него што је то на почетку веровао. Надам 
се да ће се то и сада догодити. Према томе, сабери своју снагу и немој 
следити бескорисно и неразумно мишљење гомиле, немој допустити да 
наш непријатељ буде још погубнији за нас. Када бих разговарао са неки-
ма од неверујућих или од оних што мисле да се све збива игром случаја, 
или пак свеукупно промишљање о свету приписују лукавим демонима, 
требало је да уложим огроман труд како бих најпре искоренио њихово 
заблудно мишљење и уверио их у истинити промисао о васељени, па тек 
онда да започнем да их тешим. Међутим, ти по благодати Божијој још од 
детињства познајеш Свето Писмо и од својих предака примио си истини-
те и спасоносне догмате. Стога је несумњиво да верујеш да Бог о свему 
промишља, а особито о онима што у Њега верују, Зато ћемо оставити 
по страни тај део разговора и отпочети онај други. 

Када је Бог саздао ангеле - или је боље да отпочнемо разговор од 
нечега још узвишенијег - пре него што су постали ангели и остале бесте-
лесне силе које обитавају на небесима постојао је Бог, Који је беспочетан. 
Као Биће Којем ништа није потребно (јер је таква природа божанства), 
Он је створио ангеле, архангеле и остала бестелесна суштаства. Није их 
створио ни због чега другог осим због Своје доброте. Кад Он не би био у 
потпуности добар, не би ни створио оне чије Му служење није било нео-
пходно. Након њиховог стварања, Он ствара и човека, и то опет из истог 
разлога, као што ствара и сав овај свет. Обдаривши човека безбројним 
добрима, Он поставља то мало и ништавно биће за владара над васце-
лом творевином, учинивши да он на земљи буде исто што и Он Сам на 
небесима, јер речи: Да начинимо човека по Својему обличју, као што 
смо Ми (1. Мојс. 1,26) не значе ништа друго до чињеницу да је човеку дата 
власт над васцелом творевином на земљи. Саздавши га и овенчавши га 
таквом чашћу, Бог му је, као цару, уступио царски и најлепши део земље, 
односно, рај. Желећи да му и на други начин покаже колико је изнад 
осталих створења, Бог му је привео све животиње и заповедио да управо 
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он свима њима надене имена. Међутим, ниједну од њих није му доделио 
за помоћника, и за то наводи разлог: Не нађе се, каже, дру1 према њему 
(1. Мојс.2,20). Показавши тиме човеку да он заузима средишњи положај из-
међу две природе [небеске и земаљске], да ужива већу част него све што 
је на земљи и да му од мноштва земних створења ниједно није равно, Бог 
затим саздаје жену, и тиме човек бива удостојен нове части, јер му је јасно 
показано да је жена саздана ради њега. О томе говори и Павле: Пошто 
муж не би сазданрадижене, не1о женаради мужа (1.Кор.И;9). 

И није само овим Бог почаствовао човека, него и тиме што је њему 
јединоме међу створењима пружио дар речи, удостојио га познања о Себи, 
допустио му да се, колико му је то било могуће, наслађује беседовањем 
са Богом, обећао да ће му даровати бесмртност, испунио га великом 
мудрошћу и дао му духовну благодат, тако да је о нечему и пророковао. 
Свим овим Бог је човека обдарио још онда када човек, са своје стране, 
не беше учинио ниједно добро дело. 

И како је човек поступио после толиких и тако великих добара Бо-
жијих? Сматрао је да је непријатељ далеко достојнији његовог поверења 
него Онај Који му је све ово даровао и, презревши заповест свога Творца, 
радије је одабрао да га обмане онај што је настојао да га на све начине 
уништи и липш свих добара. Он је, дакле, радије то одабрао, премда му 
ђаво није учинио никакво, ни велико ни мало доброчинство, него му је 
само упутио неколико речи. 

Да ли је Бог погубио човека због тога што се показао толико неза-
хвалним још на самом почетку и, да тако кажемо, на свом првом кораку? 
Праведно би било да погуби и да из средине живих искорени онога који 
је, задобивши неизмерна добра, на све то узвратио тако што је живот за-
почео непокорношћу и неблагодарношћу. Бог је, међутим, наставио да 
му чини доброчинства, и то ништа мање него раније, показујући тиме да, 
макар ми и хиљаду пута сагрешили и одступили од Њега, Он никада неће 
престати да брине о нашем спасењу, и да ћемо се спасти ако се покајемо 
и обратимо к Њему. Ако пак будемо истрајавали у творењу зла, онда ће 
макар бити јасно да Бог није пропустио ништа што је од Њега зависило. 

Тако се и изгон из раја, и удаљавање од дрвета живота, и предавање 
смрти чине као исход Његове казне и одмазде, иако то заправо није ништа 
мање дело промишљања [о човеку] него оно претходно. И премда овакве 
речи могу изгледати необично, оне су истините: догађаји су, разумљиво, 
били међусобно супротни, али су циљеви и једних и других збивања исто-
ветни и међусобно усклађени. Ово што кажем значи следеће: изгон из 
раја, настањивање насупрот њему, забрана [окушања] са дрвета живота, 
удаљавање од тога дрвета, осуђивање на смрт и привремено одлагање ове 
осуде - све је то, као и пређашња доброчинства, учињено ради човековог 
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спасења и части. О оном првом нећу говорити (јер је то свакоме очиглед-
но), али је неопходно да казујем о овом потоњем. 

На који начин ћемо дознати да је и ово потоње учињено ради човекове 
користи? [Дознаћемо] уколико размислимо колико би он пострадао да се 
то није догодило. Како би, дакле, пострадао? Да је човек после ђавољег 
обећања да ће га учинити равним Богу, чим преступи Његову заповест 
остао у својој пређашњој части, пао би у три још страшнија зла. Као 
прво, почео би да сматра Бога завидљивим, обмањивачем и лажовом; 
као друго, истинског обмањивача, лажљивца и оца зависти сматрао би 
за свог доброчинитеља и пријатеља; осим тога, вечно би наставио да 
греши. Међутим, Бог га је од свега тога избавио, протеравши га тада из 
раја. Тако поступа и лекар: ако не дира рану, оставља је да се још више 
загноји; ако је пак засече, зауставља даље ширење повреде. 

И шта онда, рећи ће неко. То није било довољно, него је Бог на човека 
положио труд и напоре, јер удобност ничему не пггети толико, колико 
човековој природи [досл. "ништа није тако непогодно за удобност као 
човекова природа"]. Ако, дакле, и сада, када су на нама такви напори, 
ми и поред тога непрестано грешимо, на шта се све не бисмо одважили 
да нас је Бог оставио у раскоши и у неделању? Сваком злу је, каже, на-
учила доколица (Прем.Сир.зЗ;28). Ову поуку потврђују како свакодневна 
збивања, тако и оно што се догађало нашим прецима. И поседа народ, те 
једоше и пише, а послеусташе да се шрају" (2.Мојс.32;6), речено је у Писму, 
као и: Утио си, удебљао и засалио; па остави Бош Који ш је створио 
(5.Мојс. 32; 15). У сагласности са овим су и речи блаженог Давида, који каже: 
Кад их поГуби, тад Га тражаху, и враћаху се и рано ранише Богу (Пс.77;34). 
И Јерусалиму Господ говори преко Јеремије: Поправи се, Јерусалиме, да 
се не отрГне душа Моја од тебе (Јер.6,8). О томе да је излагање унижењу 
и покорности спасоносно не само за добре, него и за рђаве људе, пророк 
говори следеће: Добро ми је што си ме унизио, да се научим законима 
Твојим (Пс. 118,71). После њега и Јеремија казује исто, само не истоветним 
речима: Добро је човјеку носити јарам за младости своје. Сам ће седети 
и ћутати (ПлачЈерЗ;27-28). Он се и за себе самога овако моли Богу: Не буди 
ми страх, Ти си ми уточиште у злу (Јер.17,17). И блаженом Павлу, који 
је до те мере заблистао благодаћу и превазишао људску природу, ипак 
је било потребна корист какву доноси ово добро, због чега је и говорио: 
Даде ми се жалац у тело, ашео сатанин, да ме мучи, да се не поносим. За 
њеш трипут Господа молих, да одступи од мене; и рече ми: Доста ти је 
блаГодат Моја;јер се сила Моја у немоћи показује (2.Кор.12;7-9). И премда 
се еванђелска проповед могла распростирати и без прогона, без невоља, 
без напора и подвига, Христос ово није пожелео, јер је бринуо о пропо-
ведницима. Стога им је и казао: Усвету ћете имати жалост (Јн. 16,33). 
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Онима што желе да уђу у Царство небеско заповедио је да корачају 
уским и тесним путем, јер се другачије не може тамо доспети (в.Мт.7;13). 
Према томе, невоље, искушења и све недаће које нам се догађају доказују 
Божије старање о нама ништа мање него пријатне ствари. И зашто бих 
говорио о овдашњим невољама? Сама претња адом показује човекољу-
бље Божије ништа мање него обећање Царства небескога. Када Он не 
би претио адом, не бисмо тако лако могли да достигнемо небеска добра. 
Само обећање добара није довољно за подстицање на врлину, уколико 
оне који немају усрдност у упражњавању врлине на њу не подстиче и 
страх од казне. Стога је Бог и првоствореног у почетку прогнао из раја, 
јер би га дарована част учинила још горим, уколико би остала чврста и 
непоколебива после преступања заповести Божије. И запгго бих говорио 
о Адаму? Шта све не би учинио Каин, живећи у рају и наслађујући се 
тамошњим утехама, када се, пошто је лишен свега тога и пошто је пред 
својим очима имао казну која је сустигла његовог оца, није уразумио, већ 
је упао у још веће бешчашће, први измисливши и први се одваживши 
на убиство, и то најстрашније [најтеже] убиство? Он није постепено и 
током дугог временског раздобља дошао до тог новог злочина, него је 
изненада и неочекивано доспео до самог врхунца [бешчашћа], у заседи 
сачекавши и убивши онога који је потекао од истих порођајних болова 
као и он, и који ни у чему није сагрешио. Или је можда Каин сматрао за 
своју увреду то што је Авељ угодио Богу? 

Према мом мишљењу, и овде можеш да уочиш човекољубље Божије: 
када је Каин увредио Самога Бога, Творац га је уразумљивао речима и 
тешио у жалости. Када се пак разјарио против брата, Бог је тада иступио 
против њега и уследила је казна. Међутим, и оно прво заслуживало је исту 
такву, ако не и већу казну. Ако се међу људима сматра за тешку ствар 
и дрскост уколико неко од слугу оно најбоље сачува за себе, док свом 
господару пружи оно лошије, зар то онда не би требало у још већој мери 
применити у односу на Бога? Каин пак није учинио само овај грех, него и 
други, ништа мањи од првог, јер је братовљева част у њему изазвала помет-
њу. Да се покајао због свог греха, угодио би Богу том чудесном променом. 
Његова пометња, међутим, није била узрокована покајањем, него завишћу 
и мржњом, а што ће се и показати на крају. Каин се разгневио на Бога зато 
што га Бог, будући увређен, није почаствовао и њему као злом дао пред-
ност над добрим. И премда су Каинови греси захтевали тешку казну, Бог 
са грешником поступа далеко милосрдније него што је он то заслужио, 
и при том покушава да умири његову разјарену душу. Како је Каинова 
жалост потицала од разјарености, Бог му говори: Умири се (1.Мојс.4,7). 
Тако је говорио Бог, премда је знао до које ће мере досегнути Каинова 
злоба. Међутим, Он је желео да неблагодарнима одузме сваки изговор. 
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Да је Каин био одмах кажњен, многи би овако говорили: "Зар Бог није 
могао да га најпре посаветује речима, да уразуми и застраши, а тек ка-
сније да га казни, уколико би Каин остао у пређашњем расположењу? 
Његова казна је одвећ сурова и строга." 

Зато Бог дуго трпи увреде које Му се наносе, како би, као прво, за-
творио уста таквима, а као друго показао да је и Каиновог оца казнио 
према Својој доброти и како би, осим тога, толиким Својим милосрђем 
потоња покољења људи привео покајању. Када је пак Каин због своје су-
ровости и непокајаног срца сабрао себи Шев (Римљ.2;5), Бог га је тек тада 
казнио. Да је и после убиства остао некажњен, Каин би се одлучио и на 
друго, још веће зло. Не може се рећи ни то да је он сагрешио у незнању: 
зар је могуће да није препознао млађег брата када га је срео? Ако хоћете, 
претпоставимо да је његов први поступак потекао од незнања; међутим, 
пошто је чуо речи: умири се, и пошто је задобио опроштај, зар је могуће 
да се у незнању решио да убије, да оскрнави земљу и да наруши закон 
природе? Увиђаш ли да се ни оно прво није дешавало услед незнања, него 
услед злобе, лукавства и крајње искварености? 

А каква је казна за све то? Уздисаћеш и дрхтаћеш по целој земљи, 
говори Бог (1.Мојс.4;12). Казна је, очигледно тешка; она, међутим, неће би-
ти таква уколико размислимо о греху и дубоко размотримо саму казну. 
Пошто је недолично принео жртву (1.Мојс.4,7), Каин се увредио зато што 
он, који је сам нанео увреду, није добио почасти од Бога Који је увреду 
поднео; одбацио је савет Господњи, први се дрзнуо да почини убиство, или, 
боље речено, грех који је још тежи него што је само убиство, да ожалости 
родитеље и да слаже пред Богом. Зар сам ја чувар брата својеш (1.Мојс.4,9), 
рекао је он. И за све то он је био кажњен једино страхом и трепетом! 

Уосталом, може се рећи да се доброта Божија овде не види само из 
тога што је казна лакша од греха, него и из тога што јеу самој казни садр-
жана велика корист. Та корист се састојала у следећем: да се том казном 
уразуме сва потоња људска поколења и да због те казне постану боља. 
Ради тога Бог није истога трена предао Каина на смрт, јер није свеједно да 
ли ће се прочути да је неки Каин, убица свога брата, доживео смрт, или ће 
људи видети убицу како подноси своју казну. У првом случају би могло да 
се догоди да, због мрскости самог злочина, не поверују у оно што се припо-
веда. Сада пак, кад су могли да виде Каина и када су многи људи, током 
дугог времена, били сведоци његове казне, сам догађај постао је очигледан 
и веродостојан како за његове савременике, тако и за њихове потомке. 

Неко би, опет, могао да каже: какав је значај то имало за њега са-
мог? Веома велики: Бог се старао и о његовом спасењу, када је, савету-
јући га речима, умањивао његову јарост, колико је то од Бога зависило. 
Међутим, ако се размотри и сама казна, и у њој се може уочити велика 
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корист. Да је Бог истога трена Каину одузео живот, Он му не би дао неки 
рок за покајање и поправљање. Да није био крајње безосећајан и више 
звер него човек, могао је да, живећи у страху и трепету, од таквог начина 
живота стекне велику корист. Осим тога, казна у овоме веку смањивала 
му је тежину будућих мука, јер се казнама или недаћама које нам Бог 
шаље у овоме животу укида значајан део будућих мука. Сведочанства 
за ово могу се навести из Светог Писма. Христос је, разговарајући са 
ученицима и приповедајући им о Лазару, казао како је Авраам, када га је 
богаташ замолио да умочи у воду врх од прста и расхлади му језик који је 
изгарао у пламену, узвратио: Синко, сети се да си Ши примио добра своја 
у живоШу своме, а Шако и Лазар зла; сада пак он се Шеши, а Ши се мучиш 
(Лк. 16,25). А Павле (кад говорим о Павлу, такође имам у виду заповести 
Христове, јер је Он руководио ту блажену душу), пишући Коринћанима 
о блуднику, заповеда да га предаду сатани на мучење Шела, да би се дух 
спасао у дан Господа Исуса (1.Кор.5;5). Разговарајући са Коринћанима о 
онима што се недостојно причешћују светињама, казује: Зато су међу 
вама мнош слаби и болесни, и доста их умире. Јер да смо сами себе ис-
питивали, не бисмо били осуђени. А кад нам суди Господ, кори нас, да 
не будемо осуђени са светом (1.Кор.И;30-32). Видиш ли неизрециво чове-
кољубље и бескрајно богатство доброте Божије? Видиш ли како Бог све 
чини и брине како бисмо, премда смо сагрешили, поднели лакшу казну 
него што заслужујемо, или се чак и потпуно од ње избавили? 

Ако пак неко каже: зашто Бог није погубио онога што од почетка 
обмањује човека, одговорићемо да је тако поступио због великог стара-
ња о нама. Када би нечастиви нама овладавао насилно, било би неких 
основа да то истражујемо. Међутим, пошто је он лишен такве власти 
и само настоји да нас наговори (а ми можемо и да не будемо нагово-
рени), зашто би се онда одузимао повод за прослављење и уклањала 
основа за стицање венаца? Осим тога, да је Бог ђавола оставио у свету 
знајући да је он непобедив и да је у стању да свакога потчини себи, ни 
у том случају не би доликовало да будемо у недоумици: ми сами бисмо 
били криви и онда, када би он побеђивао и покоравао оне који му се не 
противе, него му се својевољно потчињавају. Осим тога, ни све ово што 
је речено не би било довољно за оне који не желе да сазнају. Ако већ 
постоји много таквих који су надвладали ђаволску силу, као што ће и у 
будућности бити још много оних који ће се тиме прославити и задобити 
блиставу победу, зашто би били лишени такве части? Бог је ради тога 
и оставио ђавола, да би га оборили и они које је он већ био победио. То 
је за ђавола теже од сваке казне и може да га доведе до коначне осуде. 

Неко ће можда рећи да нису сви у стању да га надвладају. На који на-
чин се то односи на оно што је речено? Далеко је праведније да одважни 
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добију повод да испоље своју слободну вољу и да се они који немају од-
важности казне због сопствене неодлучности, уместо да они први трпе 
штету због њих. Ако, дакле, немаран трпи штету, онда је то зато што 
га побеђује властита лењост, а не непријатељ. То доказује и мноштво 
оних који су га победили. На тај начин би одважни трпели штету због 
немарних, јер због њих не би могли да искористе своју одважност. Тако 
би се догодило и у случају кад би агонотет*, имајући на располагању два 
борца, од којих је један спреман да се суочи са противником, да покаже 
велику храброст и да задобије венац као награду, док други напорној 
борби претпоставља ленствовање и насладу, удаљио противника и оба 
борца отпустио без борбе. Овде би одважни борац претрпео штету због 
оног рђавог; међутим, овај потоњи није лош због оног одважног, него због 
властите порочности. Чини се да је ово истраживање везано за ђавола. 
Међутим, уколико се настави овакав ток мисли, довешће нас до оптужи-
вања и прекоревања промисла Божијег и до куђења васцеле творевине 
Божије. Тако ће неко осудити стварање уста и очију, јер преко очију људи 
пожеле оно што не би требало и многи почине прељубу, док устима неки 
изговарају богохулне речи и шире погубна учења. Зар је из тог разлога 
требало да људи буду створени без очију и уста? Онда ћемо одсећи и но-
ге и одрубити руке, јер руке некада бивају преиспуњене крвљу, док ноге 
трче да почине грех. Ни уши не би могле да избегну подједнако строгу 
осуду оваквог умовања, јер и оне прихватају испразне приче и преносе 
души погубну науку; одузмимо онда и њих! Ако је пак тако, која је онда 
корист од хране и пића, од неба и земље, од мора, сунца и светлости, од 
месеца и зборова звезда и од свих врста бесловесних животиња, када је 
онај ради којега су саздани осакаћен [унакажен] на тако жалостан начин? 

Увиђаш ли да овакво расуђивање нужно постаје смешно и неуме-
сно? Ђаво је зао самоме себи, а не нама; ми пак, уколико то зажелимо, 
посредством њега можемо да задобијемо и многе добре плодове што је, 
наравно, противно његовој вољи и жељи. У томе се и пројављује особито 
чудо и човекољубље Божије. То што људи постају бољи и само по себи 
гризе и мучи ђавола, а када то будемо постизали посредством њега, он 
неће бити у стању да поднесе толико понижење! 

А како се то постиже посредством њега? Када, плашећи се његове су-
ровости, неуморних сплетки и непрестаних замки, удаљимо од себе тешки 
сан и пребивамо у будности и сталном сећању на Господа. То нису моје 
речи, него речи блаженога Павла. Саслушај како он готово истоветним 

* У класичној Грчкој, као и у периоду хеленизма и раног хришћанства, агонотетом 
је називан човек који одређује који ће се борци појавити у арени или пак онај који 
пресуђује у такмичењима. (прим. прев.) 
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речима буди оне успаване међу верујућима. У посланици Ефесцима он 
поручује ово: Не ратујемо проШив крви и Шела, неТо проШив поГлавар-
сШава, и власШи, и Тосподара Шаме овога свеШа, проШив духова злобе у 
поднебесју (Ефес.6;12). Он не говори овако да би их лишио одважности, 
него да би их разбудио. И Петар казује: БудиШе Шрезвени и бдиШе, јер 
супарник ваш, ђаво, као лав ричући ходи и Шражи кош да прождере. 
Њему се проШивиШе уШврђени вером (1.Петр.5;8-9). То је казао желећи 
да нас учини одважнијима и да нас убеди да се још више привежемо за 
Бога. Ко пред собом угледа моћног непријатеља, брзо прибегава ономе ко 
може да му помогне и привија се уз њега. Тако и мала деца, када угледају 
нешто страшно, трче мајци у наручје, хватају се за њену хаљину, чврсто 
се држе уз њу и не одступају, без обзира на то што многи настоје да их 
одврате и удаље од ње. Када пак нема ничега што би изазивало страх, 
деца не слушају ни њен глас ни њено позивање, оглушују се о молбе да 
приђу, окрећу леђа у тренуцима када она на све начине настоји да их 
привуче себи, па чак неће ни да погледају трпезу коју им мати нуди. Сто-
га се многе мајке, када убеђивања не помажу, довијају да различитим 
претњама и застрашивањима врате децу себи и убеђују их да им поново 
притекну. Не догађа се тако само са децом, него и са нама. Када нас лу-
кави застрашује и смућује, ми се уразумљујемо, познајемо саме себе и са 
великом усрдношћу притичемо Богу. Међутим, да је ђаво погубљен још 
на самом почетку и да није постојао, многи, можда, не би ни поверовали 
у оно што се заиста догодило, односно у то да је он обмануо човека и 
лишио га многих добара, него би казали да је то учинио Бог услед за-
висти и мржње. Уколико и сада, после изношења толико јасних доказа 
о ђаволској обмани, постоји много оних који се усуђују да тврде овако 
нешто, шта све не би рекли и шта све не би изговорили да уопште нису 
осетили његова злодела? Па ипак, ако обратимо пажњу на сама дела, 
запазићемо да нас на зло не подстиче једино ђаво. Премда нам он чини 
много зла, и ми наносимо велику штету самима себи, и то искључиво 
због свог немара и презира. Вратимо се, међутим, опет ономе од чега смо 
почели. Када је ђаво приступио Каину и наговорио га да изврши убиство? 
Са [Каиновом] мајком је отворено разговарао и преварио је, док према 
њему није тако поступао. Можда ће неко рећи да је њему ђаво наметао 
зле помисли. И то је, опет, зависило од самог Каина, који је прихватио 
наговор, послушао га и пружио ђаволу повод за напад. Бог, међутим, ни 
тада није оставио Каина без Своје помоћи, него је наставио да га поучава 
и саветује и оним чиме га је, како је изгледало, кажњавао. 

И зашто бих говорио о Каиновој казни, о кажњавању једнога човека, 
када и Потоп, у коме је нестало толико мноштво људи, може да нам от-
крије велико старање Божије о људима? На почетку, Бог није одједанпут 
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и изненада људима послао овакву невољу, него ју је предсказао, и то не на 
кратко време, него на читавих стотину и двадесет година пре него што ће 
се она заиста догодити. Да људи не би заборавили ово предсказање због 
његове временске удаљености и да се не би препустили безбрижности, 
Он је после тога наредио да се пред њиховим очима гради ковчег, који је 
јасније од сваке речи говорио о претњи Божијој. Каин већ беше нестао 
из људског сећања, док их је тај ковчег, будући пред њиховим очима, не-
престано опомињао на Божију претњу. Људи се, међутим, ни после овога 
нису уразумили, него су наставили да изазивају и да на себе навлаче зло. 
Бог никада не би пожелео да запрети потопом, нити да њиме истреби 
људе, као што ни адом не би запретио, да узрок свему томе нисмо били 
ми сами. Знајући ово, Премудри је казивао: Господ није сШворио смрШ, 
ниШи се весели збо1 пропасШи живих (Прем.Сол.1;13). И Сам Бог преко 
пророка сведочи: Не желим смрШи Грешника, неш да се обраШи и жив 
буде (Језек. 18,23,33;И). Међутим, уколико се не преобратимо, сами на себе 
привлачимо пропаст и смрт, а не Бог Који не жели да пропаднемо и Који 
нам показује пут којим ћемо да избегнемо ђавола. 

Међутим, зар само то можемо да кажемо за потоп, зар не можемо 
да пронађемо и неку корист која је од њега постала? Немогуће је иска-
зати колика је корист од тога потопа, како за саме погинуле, тако и за 
потоња поколења. Први су били спречени да падну у још веће зло, док 
су ови други задобили још већу корист, пошто је заједно са онима који 
су се усуђивали да чине то зло био уништен, да тако кажемо, и квасац 
и узрок зла. Ако људи и без примера лако измишљају зло, шта све не би 
могли да учине уколико би их многи подстицали на пороке? Да се то 
не би догодило и да потоња поколења не би имала тако бројне учитеље 
зла, Бог је све њих погубио у једном трену. 

Колико је мудро или, тачније, колико је безумно расуђивање оних 
што, не желећи да чине ништа добро, измишљају и говоре разне ствари 
како би читаву кривицу за сопствене грехе пребацили на Бога! Да није 
било, кажу они, Божијег допуштења, ђаво на почетку не би ни приступио, 
ни обмануо прве људе. Тада, међутим, ни Адам не би познао колика је 
добра поседовао, и никада не би могао да унизи сопствену гордост. На 
шта се све не би одважио онај који је себе сматрао достојним тако вели-
ке части да се надао да ће бити бог, да казном није добио уразумљење? 
Претпоставимо да ђаво није саветовао ништа слично и да са Евом није 
говорио о дрвету; зар је могуће да у том случају прародитељи никада не 
би пали? Не усуђујемо се да тврдимо такво нешто. Онај који је тако лако 
поверовао жениним речима сигурно би и без ђавола, тј. сам од себе, 
брзо пао у грех, због чега би био изложен још већој казни. Осим тога, 
у овом догађају није само ђаволска обмана била узрок сваком злу, 
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него је и жена пала у заблуду, јер ју је савладала њена сопствена пожуда. 
На ово указује и Писмо, говорећи: И видећи да је род на дрвешу 
добар за јело и да га је милина Гледати и да је дрво врло дра1о ради зна-
ња, узабрарода с њеш и окуси (1.Мојс.З;6). Не говорим ово сада са циљем 
да ђавола ослободим од оптужби за његову злонамерност, него да бих 
показао да нико не би могао да присили првостворене да падну да они 
сами нису добровољно пали. Ко је тако лако прихватио туђе обмањива-
ње, тај је и раније био немаран и непажљив. Ђаво не би толико успео да 
је започео разговор са трезвеном и будном душом. 

Постоје, међутим, људи који, кад их оповргнете с ове стране и кад 
оставе ђавола, прелазе на заповест и, остављајући по страни човека који 
је сагрешио, окривљују Бога и говоре: зашто је Он људима дао заповест 
када је знао да ће људи сагрешити? И ово су ђаволске речи и измишљо-
тине безбожног ума. Кад је дао заповест, Бог је показао веће старање 
[за људе] него да је није дао, а то се види из следећег. Претпоставимо 
да Адам, чија је воља била тако немарна, а што је и исход показао, није 
добио никакву заповест, те да је наставио да се наслађује. Да ли би га 
његова слабост и немарност услед лагодности у којима је уживао повеле 
ка бољем или ка горем? Свакоме је очигледно да би, будући сасвим без-
брижан, он доспео до највећег зла. Ако је он, још несигуран у бесмртност, 
имајући само непоуздану наду у њу, дошао до толике гордости и безумља 
да се понадао да ће постати бог иако је видео да онај који му је ово обећа-
вао не заслужује никакво поверење, до коликог би тек безумља доспео 
да је поуздано поседовао бесмртност? Какав грех он не би починио? 
Да ли би се икада покорио Богу? 

Окривљујући Бога, поступаш као они који оптужују човека што за-
брањује прељубу, јер ће се они, који чују за ту забрану, препустити блуду. 
Зар то нису крајње безумне речи? Ако човек није примио заповест и 
ако затим дође ђаво саветујући га да одступи од Бога, лако ће успети да 
га на то наговори; онај који је након примања заповести презрео Давао-
ца могао је и веома брзо да заборави чак и то да се налази под влашћу 
Господњом, уколико ништа од Њега не би чуо. Зато га је Бог Својом 
заповешћу унапред поучио да над собом има Господа, Којему у свему 
треба да се повинује. 

Неко ће пак упитати: каква је корист проистекла од свега тога? Ве-
лика; међутим, чак и да никакве користи није било, ни то не би требало 
узимати за кривицу Богу Који је поуку дао, него човеку који није при-
хватио тако добру поуку. Међутим, даривање заповести није остало без 
користи ни пошто је она прекршена. То, што су се [првостворени] сакри-
ли, признали грех и настојали да на другог пребаце кривицу за преступ 
- муж на жену, а жена на змију - све то показује да су се они уплашили, 
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задрхтали и признали власт Божију над собом. Свакоме је пак разумљи-
во да је прелазак из стања сатанског очекивања да ће постати богови 
на такав страх био користан. Онај који је маштао о једнакости са Богом 
толико се смирио и понизио да се плашио казне и мучења и признао свој 
грех! Веома је важно да не грешимо несвесно; напротив, није мала ствар 
ако брзо приметимо свој грех и ако га постанемо свесни. То је почетак и 
пут који води ка поправљању и промени на боље. Према томе, ми не мо-
жемо ни да познамо, ни да објаснимо сву доброту Господњу према нама. 
Рећи ћу само најважније од онога што знамо. 

После такве непослушности, после толиких грехова, када је тира-
нија греха завладала читавом васељеном, када је требало да поднесемо 
најсуровију смртну казну, да потпуно ишчезнемо и да се више не зна за 
људски род - тада нам је Бог учинио највеће доброчинство: жртвовао је 
Свог Јединородног Сина за непријатеље који су одступили и одвратили 
се од Њега, који су Га омрзнули, и кроз Њега нас је помирио са Собом, 
обећавши да ће нам подарити Царство небеско, живот вечни и небројена 
блага, што око не виде, и ухо не чу, и у срце човеку не дође (1.Кор.2;9). 
Шта би могло да се упореди са толиким старањем, човекољубљем и добро-
том? Стога и Он Сам поручује: Колико су небеса више од земље, толико 
су путеви Моји виши од ваших путева, и мисли Моје од ваших мисли 
(Иса.55;9). И кротки Давид, расуђујући о Његовом човекољубљу, казује: По 
висини неба од земље утврдио је Господ милост Своју на онима који 
Га се боје. Колико је далеко исток од запада, удаљио је од нас безакоња 
наша. Као што отац милује синове, помилова Господ оне који Га се бо-
је (Пс. 102; И-13), па чак и више него отац, само пгго ми не знамо за други 
пример узвишеније љубави. О томе поучава и Исаија и даје пример још 
снажнији од овога, будући да указује на мајку, која је далеко више од 
оца везана за децу. Он казује овако: Може ли жена заборавити пород 
свој да се не смилује на чедо утробе своје? А да би 1а и заборавила, Ја 
нећу заборавити тебе (Иса.49;15), говори Господ, показујући тиме да је 
Његова милост изнад природне везаности. Тако су казивали пророци, а 
Христос, разговарајући са Јудејцима, поручује. Кад, дакле, ви зли будући, 
умете даре добре давати деци својој, колико ће више Отац ваш небески 
дати добра онима који Му ишту? (Мт.7;11). Он тим речима не исказује 
ништа друго до чињеницу да се Божије старање разликује од родитељ-
ског онолико, колико се добро разликује од зла. Немој се заустављати на 
томе, него нека твој ум продре до веће дубине. Ово је казано сагласно 
твом поимању. Међутим, Онај Чија је премудрост и доброта безгранична, 
поседује и исто такво човекољубље. Ако у сваком догађају не примећујемо 
човекољубље Његово, и то је знак његове безграничности. Ради нашега 
спасења, Бог свакодневно устројава много тога што је само Њему познато. 
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Према Својој доброти, Он чини добро нашем роду, немајући потребе ни 
за прослављањем из наших уста, нити за било каквом наградом, и зато 
много тога остаје скривено од нас. Ако нам то Бог некада и открије, и то 
чини ради нас, да бисмо се, будући проникнути осећањем благодарности, 
у још већој мери удостојили Његове помоћи. 

Према томе, бићемо благодарни Господу не само за оно што знамо, 
него и за оно што не знамо, јер нам Он не чини добро само онда када 
ми то желимо, већ и када то не желимо. Знајући за то, и Павле је саве-
товао да благодаримо свагда и за све (в.Ефесц.5;20). О томе пак да се Бог 
не стара само за све уопште, него и за сваког појединца, можемо чути 
од Њега Самог, када поручује: Тако није воља Оца вашеТа небескога да 
пропадне један од ових малих (Мт.18;14), имајући у виду оне који верују у 
Њега. Он жели да се спасу и сви они који не верују у Њега, да се исправе 
и да поверују, о чему и Павле сведочи: Који хоће да се сви људи спасу 
и да дођу у познање истине (1.Тим.2;4). И Он Сам је говорио Јудејцима: 
Нисам дошао да зовем праведнике, не1о Грешнике на покајање (Мт.9;13), 
и још: МилосШ хоћу, а не жртвени принос (Мт.9;13,Ос.6;6). Он људе не 
оставља ни онда када они, и поред толиког старања за њих, не желе да 
се поправе и познају истину. Међутим, пошто се они сами добровољно 
лишавају небеског живота, Он им пружа све оно што је неопходно за 
овдашњи живот, заповеда сунцу да обасјава и зле и добре, пушта кишу 
и на праведне и на неправедне и даје све остало што је потребно за 
овдашње живљење (в.Мт.5,45). А ако Он тако промишља о Својим непри-
јатељима, хоће ли икада оставити без Свога старања оне што верују у 
Њега и што Му служе сагласно својим силама? То ни на који начин не 
може да се догоди! О њима се Он стара више него о свима осталима: 
А вама је и свака длака на 1лави избројана, каже Господ (Лк.12;7). 

Када, дакле, помислиш да си Христа ради напустио оца, кућу, пријате-
ље, рођаке, неизмерно богатство и велику славу и да сада трпиш толику 
жалост, немој падати у очајање. Разрешење те недоумице понудиће ти 
управо она размишљања из којих се недоумица и родила. Како? Бог не 
може да обмане, а Он је таквима који све оставе обећао живот вечни. 
Презрео си и оставио све, па шта те онда спречава да се уздаш у такво 
обећање? Зар искушење које те сада савладало? Какве везе оно има са 
тим обећањем? Бог нам није обећао вечни живот овде, а да је чак и овде 
требало да се испуни то обећање, ни у том случају не би требало тугова-
ти. Требало би да благочастив и верујући човек има непоколебиву веру 
у обећања Божија да се, видећи и њима супротна збивања, не смућује и 
не очајава у погледу њиховог испуњења. 

Обрати сада пажњу: какво је обећање задобио верни Авраам, а шта 
му је заповеђено да чини? Обећање се састојало у томе да ће његови 
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потомци од Исаака испунити читаву васељену. Међутим, заповест је зах-
тевала да закоље тог истог Исаака чијим је потомцима требало да се 
напуни земља. И шта се десило? Да ли је то збунило праведника? Ника-
ко; и поред толиког размимоилажења и сукобл>ености између заповести 
и обећања, он се није збунио, није посумњао нити казао нешто слично 
овим речима: "Бог ми је обећао једно, а сада ме приморава да чиним 
друго. Обећао ми је да ћу од овога сина имати мноштво потомака, а са-
да ми заповеда да га закоЈБем; како ће се онда то збити, уколико се тај 
корен пресече? Очигледно, Бог ме обмануо и подсмехнуо ми се." Ништа 
слично Авраам није изрекао, па чак није нешто такво ни помислио, и то 
је било сасвим оправдано. Ако Бог да обећање онда се, макар постојале 
и хиљаде препрека за његово испуњење, не смемо колебати нити сумња-
ти у његово испуњење. Дејство силе Божије управо се и састоји у томе 
да се пронађе излаз и из безизлазног положаја. Тако је онда расуђивао 
и блажени Авраам. Павле се зато диви његовој вери, говорећи: Вером 
приведе Авраам Исаака када је кушан, и јединид приношаше онај који 
је примио обећања (Јевр.И;17), показујући и наговештавајући управо оно 
о чему сам сада говорио. 

Такав није био само Авраам, већ и његов праунук Јосиф: премда је ви-
део да обећање које му је дато остаје неиспуњено током дугог низа година 
и услед многих околности, ипак је остао непоколебив, јер је свој поглед 
упирао само према Ономе Који му је дао обећање. Да се приклонио људ-
ском расуђивању, очајавао би у погледу испуњења обећања. Виђење које 
је добио наговештавало му је поклоњење браће и родитеља, а догађаји 
нису били такви, и умногоме нису томе одговарали. Као прво, управо 
они који би требало да му се клањају бацају га у јаму и, продавши га вар-
варима, шаљу га у туђу и далеку земљу. Ти су се догађаји чинили толико 
супротним виђењу, да су му се и сами они несрећници [тј. његова браћа] 
подсмевали због тога, говорећи: Гле, ено оно1а шШо сне сања. Хајде сада 
да 1а убијемо и да ш бацимо у коју од ових јама, па ћемо казати: љуШа 
1а је зверка изјела. Онда ћемо видеШи шШо ће биШи од њеТових снова 
(1.Мојс.37; 19-20). Као друго, и они који су купили Јосифа нису га продали 
неком слободном човеку, него фараоновом дворјанину који је такође био 
слуга. Тиме се његове несреће нису окончале. Претрпевши клевете своје го-
сподарице и будући осуђен, он је много година провео у тамници. Премда 
су други излазили на слободу, он је још дуго остао тамо. И поред толиких 
околности које су могле да помуте његову душу, он је остао непоколебив. 

Такав је и наш положај или, тачније речено, он је још тежи. Нама је 
Бог обећао Царство небеско, живот вечни, бесмртност, непропадљивост 
и она небројена добра, а оно што се са нама сада збива и што нас сусти-
же - имам у виду смрт, пропадљивост, кажњавање, мучење и различите, 
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непрестане патње - никако не одговара томе [обећању]. Зашто Бог тако 
чини и зашто допушта оваква збивања, супротна обећању? Тиме он чини 
два велика дела: као прво, предочава нам несумњиви доказ Своје силе, 
односно да је у стању да испуни и најневероватнија обећања; као друго, 
васпитава нашу душу да Му верује у свему, па макар се догађаји чинили 
неспојивим са обећањем које је дао. Таква је сила надања: оно неће по-
стидети онога ко га се чврсто придржавао. 

Ако су тако поступали они што су задобили обећања о овдашњим 
добрима, онда би утолико пре требало да тако поступамо ми који се узда-
мо у испуњење добрих обећања у будућем веку, а не у садашњем животу. 
За овај живот Господ предсказује патњу и тескобу. Шта те онда колеба? 
Одакле то подозрење у вези с обећањем Божијим? Само онај који нема 
вере, који сумња и обећање Божије сматра за обману може да презре 
свет и да потом тврди да се Он о њему не стара, а то заиста значи бити 
демонизован и привлачити на себе пакао огњени. 

Има ли у свету, међу људима приклоњеним световним делима, оних 
који живе спокојно? Има, и то је Христос такође предсказао: Заиста, 
заиста вам кажем да ћете ви заплакати и заридати, а свет ће се радо-
вати, поручује Господ (Јн.1б;20). И међу пређашњим поколењима, житељи 
Вавилона су уживали у богатству, власти и части премда нису ни знали 
за Бога, док су Јудејци живели у ропству, заробљеништву и у најгорим 
недаћама. Тако је и Лазар, иако достојан небеса и Царства небескога, 
лежао прекривен ранама које су му лизали пси и непрестано се борио 
са глађу, док је богаташ живео у части, окружен слугама, у раскоши и 
насладама. Међутим, ништа од свега тога није му ни најмање помогло 
у паклу, као што ни Лазару глад и ране нису сметале да благочастиво 
проживи овдашњи живот. Напротив, он је, као одважни борац који се 
подвизавао по најгорој врућини и жези, победио и задобио венце. Отуда 
је један мудрац и рекао: Сине, ако почињеш да служиш Господу БоГу, 
приправи душу своју на искушења: управи срце твоје и претрпи, и не 
буди хитар у доба насртаја (Прем.Сир.2,1-2), а затим: Јер се у оГњу жеже 
злато, и људи су уГодни у пећи смирења (ст.5). И на другом месту опет 
каже: Сине мој, не одбаиуј наставе Господње, и немојда ти досади пре-
коревање ЊеГово (ПричеСол.З;11). Онај који злато убацује у пећ зна колико 
би требало да остане у огњу и када се из огња мора извадити. Мудрац 
зато и поручује: Не буди хитар у доба насртаја, као што и Соломон, 
учећи томе истом, саветује: Немој да ти досади прекоревање ЊеГово. 
Патња је велико дело, јер ће човека учинити испробаним [искушаним] 
и научити га врлини трпљења. 

Шта ће се догодити, упитаће неко, уколико она својом прекомерно-
шћу поколеба и обори [човека]? Веран је БОГ Који вас неће пустити да 
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се искушавате већма неГо што можете, неГо ће учинити с искушењем 
и крај, да можете поднети (1.Кор.10;13). Ако кажњавање бива из љубави 
и ако остављање без казне долази од ненависти (Јевр. 12,7-8), немогуће је 
да један исти истовремено и љуби и ненавиди једног истог, да га истовре-
мено и кажњава и оставља без казне. 

Зашто су, рећи ће неко, многи пали? Не зато што их је Он оставио, 
него зато што су сами отпали од Бога: Гле, који себе удаљују од Тебе, 
Гину (Пс.72;27). Отпали су пак због тога што нису хтели да претрпе ура-
зумљење Божије, него су се гневили и негодовали. Овако се догађа и са 
исквареном децом коју родитељи шаљу код учитеља, а она, настојећи 
да избегну тамошње напоре и мале казне. беже и од родитеља. Од тога, 
међутим, не добијају никакву корист, него се излажу далеко већем злу и 
бивају приморана да у туђој земљи гладују. лутају, страдају од болести и 
трпе понижења и ропство. Исто се догађа и са онима који поуке Божије 
не примају са благодарношћу, већ негодују против Н>ега, не стичући тиме 
никакву корист, него се излажући још већим невољама. Стога нам је и 
заповеђено да јуначимо и снажимо срце своје (Пс.2б;14). 

Ти, међутим, трпиш далеко тежа страдања? Ни васпитачи деце не 
одређују за свакога истоветне и подједнаке вежбе, већ слабој деци дају 
слабе, а јачој одређују подједнако снажне противнике. Оно дете чији про-
тивник буде слабији од њега самог неће бити довољно увежбано, макар 
се са њим надметало и читав дан. 

Зашто, рећи ће неко, Бог није свима који су се посветили истоветном 
живљењу одредио да носе истоветне подвиге? Зато што Бог нема на рас-
полагању само једну врсту вежби, као што ни сви људи немају потребе 
за истим, па макар се и налазили у истоветним околностима. Тако ни 
болесницима, мученим истом болешћу, нису потребни потпуно исти ле-
кови, него су једнима потребни једни, а другима други. Зато су и начини 
страдања различити и многоврсни: један бива искушаван дуготрајном 
болешћу, други најтежим сиромаштвом, трећи насиљем и неправдом дру-
гих људи, а неко пак тиме што непрестано гледа умирање своје деце и 
најрођенијих. Неко бива искушаван свеопштим презиром и одвраћањем, 
а има и оних који подносе оптужбе за оно што им је потпуно непознато 
и бивају искушани наметнутим бременом бешчашћа, или трпе нешто 
друго, тек - не може се све ни набројати. 

Свако од тих страдања, у поређењу са твојим властитим, чини ти се 
лаким и ништавним, али када би их сам испитао, познао би да је твоја не-
срећа, на коју се сада жалиш и због које јадикујеш, далеко подношљивија 
од њихових. Међутим, ако неки подносе мање казне од нас, не смемо се 
тиме саблажњавати. Увећање напора значи и увећање награда и предста-
вља чврст бедем заштите од вољних и невољних падова. Оно обуздава 
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преузношење, прогони немарност, чини нас разборитијима и утврђује у 
благочашћу. И уопште, ако би неко зажелео да све наброји, нашао би 
много користи од искушења, и нико од оних о којима се Бог много стара 
не живи без страдања, иако нама не изгледа тако. 

Ако је блажени Павле много трпео, а нема никога ко би био већи од 
њега или макар њему раван, како је онда могуће да другим људима није 
потребна таква помоћ? Ако се неки нису уразумили због патњи које 
подносе, онда то није кривица Онога Који је казну послао, него то дугују 
својој сопственој немарности. Да таквима није био дат лек, могло се по-
мислити да су пропали због непажње према њима. Сада је пак учињено 
довољно да се избегне свако оптуживање лекара, и за све су криви сами 
болесници и њихова непажња. Неки су пре искушења корачали правим 
путем, а затим су пали када су она дошла. Неки су се одали разним поро-
цима, али нису искусили никакву патњу. Трећи су, опет, од самог рођења 
па све до последњег даха трпели безбројне недаће. Међутим, ни због чега 
сличног не смемо да се помућујемо и да падамо. Да смо могли и да смо 
били дужни да знамо дејства промисла Божијег а да их нисмо познали, 
онда би нам доликовало да очајавамо и да нас обузме пометња. Међутим, 
ако се и онај који је био причасник неизрецивог и који се вазнео на треће 
небо запрепастио пред тим и толиким безданом и ако се он, продревши у 
дубину богатства и премудрости и разума Божијега, задивио и устукнуо, 
зашто се онда ми узалудно трудимо да испитамо неиспитиво и да истра-
жимо неистраживо (в.Римљ.11;33)? Ми нећемо противречити лекару када 
пропише нешто супротно од онога што смо сами сматрали за корисно, 
када, на пример, заповеди да се смрзнути уд стави у хладну воду и да се 
учини много тога другог што нам изгледа необично. Унапред убедивши 
себе да он све то чини по правилима своје вештине, ми му се радо по-
винујемо, премда он често и погреши. Зашто бисмо онда истраживали 
[дејства] Божија, када нас Он Који је сушта Премудрост и Који никада 
не греши, толико у свему превазилази? Ономе од кога би требало да тра-
жимо да нам полаже рачуне склони смо да верујемо без поговора, док од 
Онога Коме Јединоме треба да верујемо тражимо оправдање и полагање 
рачуна за Његове поступке, негодујући због тога што то не знамо?! Да 
ли је то обележје благочастиве душе? Не! Молим вас и преклињем да 
не падамр у толико безумље, него да за све због чега смо у недоумици 
говоримо: Судови су Твоји бездан мнош (Пс.35;7). Чак и оно што нисмо 
јасно познали, представља дело премудрости Божије. Када бисмо Богу 
веровали зато што знамо узроке свега што се збива, не бисмо имали ве-
лику награду, јер тиме не бисмо показивали своју веру. Међутим, када и 
не знајући разлоге прихватимо да извршимо заповести Божије, будући 
руковођени истинским послушањем и искреном вером, ми стичемо највећу 
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корист за своје душе. Дужни смо да верујемо само ово: да Бог све шаље 
нама на корист, док сам начин и пут не треба да истражујемо, нити да 
негодујемо и падамо у очајање када нам он није познат. За нас је и немо-
гуће и бескорисно да то знамо, као прво из разлога што смо смртни, а 
као друго због тога што се врло брзо занесемо гордошћу. 

Ми и својој деци чинимо много тога што њима изгледа као штетно, 
али што је заправо за њих корисно. Међутим, нити је нашој деци допу-
штено да нас питају за разлоге, нити их ми претходно уверавамо да је то 
што чинимо корисно, него им само наређујемо да се повинују заповестима 
родитеља и да ништа више не испитују. Уколико се тако односимо према 
родитељима који имају исту природу као и ми, и ако не негодујемо против 
њих, како ћемо онда негодовати против Бога, Који нас надвисује онолико 
колико је Бог изнад људи, због тога што не знамо све? Шта би се могло 
упоредити са оваквим безбожништвом? Таквим је људима блажени Павле 
с неодобравањем говорио: А ко си ти, о човечеу да се препиреш са БОГОМ? 

Зар рукотворина Говори мајсШору своме: зашШо си ме Шако начинио 
(Римљ.9,20)? Навео сам пример деце, а Павле се досетио још далеко бољег 
примера: грнчара и глине коју он обликује. Као што се глина саображава 
облику који јој дају руке оног што је обрађује, тако и човек мора следити 
заповести Божије и са благодарношћу прихватати оно што Он шаље, ни-
мало не противуречећи и не истражујући с којим циљем му је то послао. 
То изазива недоумицу не само у нама, него и у светим и чудесним људима 
који су живели пре нас. Тако је Јов говорио: ЗашШо безбожници живе, 
сШаре и бошШе се (Јов21,7), и тако даље. И блажени Давид каже: А мени 
замало да не склизнуше но1еу замало да не скренуше кораци моји. јер 
позавидех безаконицима Гледајући мир 1решника;јер нема поШрајања у 
смрШи њиховој и посШојаносШи у казни њиховој, у Шрудовима људским 
они нису и са људима не бивају кажњени (Пс.72;2-5). После њега Јеремија 
је такође говорио: Праведан сиу Господеу ако бих се правдао с Тобом; али 
ћу проЊвориШи о судовима Твојим. ЗашШо је пуШ безбожнички срећан 
(Јерем.12,1)? И они су били у недоумици и истраживали су, али не онако 
као што чине безбожници, него без прекоревања Бога и без оптужби за 
неправедност Његових дела. Напротив, један од њих је рекао: Правда је 
Твоја као 1оре Божије, судови Твоји бездан мнош (Пс.35;7); а други, који је 
у животу много пострадао, уза све Шо не рече безумља за Бош (Јов1;22). У 
својој књизи, где изводи закључке о недокучивост Божије премудрости 
и домостроја, будући да говори о творевини, каже: Све је Шо део пуШева 
ЊеТових, од којих само слаби одјек чујемо {Јов26;14). Знајући да би неко 
могао да посумња, Јеремија је, пре него што ће поставити своје питање, 
изрекао овакав суд: Праведан сиу Господе, односно, знам да све чиниш 
праведно, али не знам начин на који се све збива. 
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И шта се догодило? Да ли су они сазнали нешто више? Не, они чак 
нису ни добили одговор, а пгго блажени Давид исказује речима: И за-
мислих да додам то, и би преда мном труд и мука (Пс.72;16). Они нису 
добили одговор да би се потомци поучили да не питају за нешто слично. 
Уосталом, они су питали само једно: зашто безбожници уживају у изо-
биљу и богатству, али ни то нису сазнали. Данашњи људи би желели да 
дознају далеко више него они, јер се данас поставља далеко више питања 
него некада. Међутим, јасан разлог свега тога препустимо Ономе Који 
све зна и пре него што се испуни. 

Ако и ми сами, на основу онога што нам је већ познато, треба да 
предочимо неко решење за постављена питања да бисмо тиме утешили 
оне који упорно желе да ово сазнају, рећи ћу да је, након што нам је отво-
рено Царство небеско и доказано да ћемо примити награду у будућем 
веку, недолично да испитујемо због чега праведници живе у патњама, а 
порочни људи у спокојству. Уколико тамо свакога очекује награда према 
заслузи, зашто бисмо се уопште збуњивали због садашњих околности, 
добрих или лоших? Оне, који су Му се у потпуности посветили, Бог овда-
шњим патњама утврђује као одважне борце, док оне слабије, немарне и 
неспособне да подносе било какве тешкоће унапред припрема за готовост 
на извршавање добрих дела. Често се дешава и супротно, тако да многи 
праведници живе спокојно и часно, док порочни људи подносе срамоту 
и најгоре невоље. Тиме се пре свега побија претходна тврдња да правед-
ници подносе невоље, а да се безбожници наслађују. Ако је потребно и 
додатно објашњење, рећи ћу да оно што се тиче нас Бог обично не устро-
јава на исти начин него да нам, као Онај Који располаже неисцрпним 
средствима, пробија многе путеве ка спасењу. Пошто многи не желе да 
прихвате учење о будућем животу и васкрсењу, Он још овде у сажетом 
виду показује слику [будућег] Суда, тако што кажњава зле а награђује 
добре. То ће се у потпуности испунити на оном суду, иако се делимично 
испуњава и сада и овде, како би се они што су због толике удаљености 
суда постали дрски, уразумили макар посматрањем садашњих догађаја. 
Када овде нико међу злима не би био кажњен и када нико од добрих 
не би добио награду, онда би се многи од оних, што не верују у учење о 
васкрсењу, удаљили од врлине као од узрока зла, док би се уз грех при-
везали као уз узрочника добра. Осим тога, када би овде сви добијали 
плату сагласно са својим заслугама, неки би помислили да је учење о 
Суду сувишно и лажно. 

Сходно томе, како и ово учење не би било изложено сумњи, и како 
мноштво простог народа не би услед ниподаштавања постало још горе, 
Бог још у овом животу и кажњава многе грешнике и награђује неке пра-
веднике. Тиме што Он не поступа овако са свима, Он потврђује учење 
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о Суду, као што и тиме што неке кажњава пре Суда буди оне што су се 
погрузили у дубоки сан. Видевши казне које сустижу порочне људе, многи 
се исправљају, јер се плаше да се и њима не догоди то исто. И опет, како 
овде не добијају сви награду према заслузи, многи и нехотице помишљају 
да је она одложена за неко друго време. Праведни Бог, разуме се, не би 
могао да допусти да многи од оних што су живели у злу умру некажњени, 
а да добри трпе безбројне невоље, а да и једнима и другима није уготовио 
другачије стање у будућем веку. Стога он и кажњава и награђује само 
неке људе, као на пример персијског цара и Језекију, премда је било мно-
го безаконика сличних ономе Асирцу и много врлинских људи сличних 
Језекији. Бог, међутим, није са свима поступио онако као што је учинио 
са њима. Разлог томе је, као што сам већ казао, чињеница да још није 
дошло време Суда. Ово учење није моје и зато саслушај Онога Који ће 
нам судити у будућности. 

Када су Му дошли људи и испричали о страдању неких на које се 
срушила кула, као и о безумљу Пилата који је крв Галилејаца помешао 
са њиховим жртвама, Христос одговара: Мислите ли да су ти Галилејци 
били Грешнији од свију Галилејаца, кад су тако пострадали? Кажем вам 
не, не1о ако се не покајете, сви ћете тако изшнути. Или оних осамнаест 
што на њих паде кула у Силоаму и поби их, мислите ли да су они кривљи 
били од свију људи што живе у Јерусалиму? Кажем вам не, не1о ако се 
не покајете, сви ћете тако изшнути (Лк.13;2-5). То је разлог одлагања. 
Бог не кажњава одмах све који заслужују казну, како би се кроз недаће 
једних сви остали исправили. Нека на тај начин ово питање буде и решено. 

Ти би, можда, желео решење и за оно питање које је било постављено 
раније, а које је далеко теже од овога? Ја, опет, сматрам да је, уколико смо 
ово питање протумачили онолико колико нам то наше моћи допуштају, 
самим тим постављен темељ за решење првог питања. Шта те доводи у 
недоумицу? То што су се многи још од малих ногу па до саме смрти бори-
ли са многим недаћама? На ово ћу, као и на претходно, одговорити да их 
Бог кажњава најпре због њихових властитих порока, а затим и ради тога 
да од њихових несрећа и други имају користи. То, што се овако не догађа 
свима, долази отуда што још није наступило време будућег Суда. 

Зашто онда, рећи ћеш ти, неки и пре него што доспеју у узраст када 
могу да разликују добро од зла, бивају кажњени као да су велики зло-
чинци? Овде се не ради о једном, већ о многим различитим узроцима. То 
може да буде последица неуздржања родитеља, немарности оних који су 
их одгајали, промена у ваздуху [тј. рђавих прилика у којима су одрастали] 
или мноштва других, сличних околности. При томе, за многе међу њи-
ма Бог зна да ће бити порочни, и стога их, као неким ланцима, унапред 
спутава казнама. Зар не видиш да и међу убогима многи, премда веома 
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унесрећени, врше мноштво злочина, али не због несреће или због глади, 
већ само због своје порочности? Неком приликом сам чуо од извесних 
људи да су просјаци уграбили једну племениту* и лепу жену, а затим је 
обешчастили на неком пустом месту. Каква је потреба и каква невоља 
могла да их подстакне на овакво злодело? И какво страшно дело они 
не би починили да их недаће не спутавају као ланци? А ко би могао да 
поднесе махнитање и необузданост затвореника у тамници? Ђавоимани 
не чине ништа мање него они. Не говорим о ономе шта такви чине за вре-
ме демонских напада, него о ономе шта с њима бива када та махнитост 
престане: одају се прождрљивости, краду, пијанче и чине многа, далеко 
срамнија дела. Судија оставља многе злочинце да дуго пребивају у тамни-
ци, а они често тамо и умиру. Међутим, када пожели да заплаши народ, 
изведе једнога или двојицу, седне на уздигнути престо и пред очима свих 
присутних наређује да се злочинац одведе на погубљење, не сматрајући 
да је потребно да то исто учини са свим злочинцима, како би устрашио 
остале. На исти начин дејствује и Бог: када хоће да нас уразуми, нису 
потребни сви који чине зло, него Му је довољно да узме неке од њих, за 
које зна да су непоправљиви, те да на њима пројави Своју силу и гнев, 
учинивши тако велику корист. Он на тај начин подстиче оне зле да се, 
уколико то желе, одрекну своје порочности, а добре чини још пажљиви-
јим. Осим тога, Он тиме показује Своје дуготрпљење и свима потврђује, 
као што сам раније већ рекао, учење о васкрсењу. 

Ти ћеш можда рећи: каква је корист од тога онима који су своје 
најмлађе дане провели у несрећама и умрли пре него што су достигли 
узраст у којем су могли да разликују добро и зло? Одговори ти мени 
каква је њима штета од тога што још нису свесни своје несреће нити 
су у стању да се жалосте или да се радују? Нећу се ограничити само на 
ово објашњење, него ћу рећи и то да се сличним несрећама уразумљују 
и родитељи, и браћа, и рођаци. Није, дакле, мали добитак уколико од 
тога што један не трпи никакву штету други задобија огромну корист. 
Уосталом, можда постоји још неки други разлог што се то догађа, који 
је познат једино нашем Творцу. 

Остаје нам још једно питање: зашто су неки који су пре искушења 
корачали правим путем после искушења пали? Међутим, ко непогреши-
во познаје оне што корачају правим путем, осим Онога Који је понаособ 
створио срид њихова, Који познаје сва дела њихова (Пс.32;15)? Често се 
покаже да су многи од оних за које се чини да су преиспуњени врлина-
ма порочнији од свих осталих. То се откривало и у садашњем животу, 
али само код неких, у случају тешких околности или неке нужности. 

* Досл. слободну, али у смислу да та жена није била робиња. (прим. прев.) 
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Када пак заседне да свима нама суди Онај Који испитује срца и утробе, 
да нам суди живо и делотворно, оштрије од свакога двосеклога мача, и про-
дирући све до раздеобе душе и духа, зглобова и сржи (в.Јевр;4,12), тада ћеш 
неприкривено свакога видети онаквог какав уистину јесте, не само неколи-
цину од многих, него све уопште. Тада ни вука неће сакрити овчија кожа, 
нити окречена спољашњост гроба унутрашњу скверну, јер нема твари са-
кривене пред Њим, него је све обнажено и откривено пред очима Онога Ко-
ме ћемо одговарати (Јевр.4,12). То поручује и Павле, објашњавајући Коринћа-
нима: Зато не судите ништа пре времена, докле не дође Господ, Који ће 
и осветлити што је сакривено у тами и објавити намере срца (1. Кор.4,5). 

Оставићемо сада лицемере и реч управити на оне што праведно живе: 
како можете да знате да такви, премда имају мноштво врлина, нису зане-
марили оно најважније добро, а то је смиреноумље? Бог је зато од њих и 
одступио, како би познали да добра дела нису чинили сопственом снагом, 
него благодаћу Божијом. Ако пак неко тврди да је боље гордити се чине-
ћи добро, него се смиривати грешећи, тај уопште не разуме ни штету од 
гордости [преузношења], ни корист од смиреноумља. Требало би јасно да 
знамо да ће човек који чини добро, али са гордошћу (уколико је могуће 
тако чинити добро), убрзо доспети до крајње пропасти. Онај пак који 
је себи дозволио да падне и кроз пад се научио да буде скроман, тај ће 
убрзо, ако то зажели, устати и исправити се. Међутим, ко са гордошћу 
чини тобожње добро и не трпи ништа страшно, тај никада неће осети-
ти своје безумље. Напротив, такав ће само увећати зло и неприметно за 
себе самог отићи одавде без добрих дела, као онај фарисеј који је ушао 
у храм помишљајући да је богат сваком врлином, а изашао је оданде си-
ромашнији чак и од цариника (Лк. 18; 10). 

Постоји и друга врста зла, која има велику моћ да поништи добро, 
сабрано великим напорима и трудом, а то је ветар славољубља. Оно заи-
ста, попут необузданог ветра, развејава све ризнице врлина. Открио нам 
се, дакле, и други узрок пада оних који, како си ти рекао, живе врлински. 
Многима за које нам се чини да су поднели и да подносе велики труд на 
задобијању врлине допуштено је да падну у искушење због тога што су 
све чинили ради људске а не ради Божије славе. Ово се пак догађа да би 
се такви, будући лишени људске славе због које су подносили сваку нево-
љу, познали да она ни по чему није трајнија од цвета у пољу, а затим сву 
пажњу обратили на Господа и све чинили Њега ради. Сем овога, постоји 
и мноштво других разлога, али они су, као што сам већ казао, скривени 
од нас и познати једино Богу, нашем Творцу. Нећемо, дакле, негодовати 
против Њега због онога што нам се дешава, него ћемо бити благодарни, 
јер је то својствено благонаклоним слугама. 
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Чудиш се што те нечисти дух није напао раније, док си живео у рас-
коши и био окружен световним сјајем, него сада, када си све то одбацио 
и свецело се предао Богу? То је, међутим, исто као да се чудиш зато што 
нико не узнемирава гледаоце, већ само онога ко се пријавио за борбу, 
припремио се и изашао у арену: њега јединога напада противник, удара 
га у главу и бије по лицу. Није чудно нити достојно сажаљења то што 
демон жалости, тлачи и узнемирава оне који су се одважили да прихва-
те борбу, јер је такав закон борбе. Међутим, страшно је ако он побеђује, 
обара и лишава награде! А све док он није у стању да то учини, не само 
што нам неће нанети никакву штету, него ће нам донети највећу корист, 
јер ће умножити нашу част уколико се више боримо са њим. Тако је и 
међу ратницима најбољи онај који може да покаже више рана и који је 
излазио на двобој са најјачим противницима. И међу борцима [у арени] 
се нарочито дивимо онима који се супротстављају непобедивима (тако се 
називају они ненадмашни међу противницима); и међу ловцима се за нај-
бољег сматра онај који иде у лов на најгоре звери. Твој демон је бестидан 
и не дрхти? Зато ни не престајем да ти се чудим и дивим због тога што, 
сучељавајући се са таквим противником ниси пао, нити си издао себе, него 
си остао непоколебив и ни на који начин ниси одступио са правог пута. 

Дозволи ми пак да ти ово што ти сада говорим без ласкања - а то је да 
си заиста задобио огромну корист од своје патње - казујем без околишења 
и непосредно, јер ти то другачије не могу доказати. Добро познајеш свој 
пређашњи живот и сећашга се, при чему мислим на твој живот пре иску-
шења. Пажљиво га сагледај, па ћеш видети какву си корист задобио од ове 
невоље. Сада имаш велику ревност и за држање постова, и за ноћна бдења, 
и за читање, и за упражњавање молитава. Подвизавање и смиреноумље су 
код тебе такође дошли до највишег степена; а раније ниси ни помишљао 
на књиге, него си све своје бриге и напоре улагао у биљке у твом врту. 
Многи су те, као што сам имао прилике да чујем, прекоревали чак и због 
гордости, тумачећи је виђеношћу твога порекла, славом твога оца и тиме 
што си одрастао у великом богатству. И сам добро знаш колико си био 
лењ за ноћна бдења. Неретко си, када су усред ноћи други журно устаја-
ли, остајао погружен у дубоки сан и негодовао на оне који су те будили. 
Сада пак, откад си ступио у борбу и изашао у арену, све се то прекинуло 
и изменило на боље. Ако ме запиташ због чега Бог није допустио демону 
да ти приступи док си живео у раскоши и био везан за световне послове, 
одговорићу ти да је и то било дело Његовог промисла. Он је знао да би 
те тада непријатељ брзо уништио, пошто би те затекао слабог и ти би му 
био лак противник. Зато те Бог није позвао у овакву борбу истог трена 
када си ступио у монаштво, већ ти је омогућио да се усавршаваш током 
дугог времена и тек када си ојачао, извео те на ово тешко поприште. 
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Помињеш и оне што живе у свету и наводиш пример свога слуге; ми-
слим да њега истичеш када говориш да су многи мирјани које је напала 
иста болест веома брзо задобили потпуно исцељење. Знај, љубљени, да 
твој слуга и други који су се нашли у истој невољи нису то подносили 
из истог разлога из којег и ти сада: на њега и на друге Бог је пуштао ову 
звер само да би их устрашио и путем страха учинио бољима, а на тебе 
ради тога да се одважно бориш, славно победиш и да због свог трпљења 
задобијеш венац. Победа се не састоји у томе да се борац, још будући 
у арени, повуче пред противником, него да у свако доба буде спреман 
за борбу. Тада противник ни очајањем неће моћи да га доведе до било 
каквих неумесних размишљања. 

Да је то заиста тако, непосредно закључујем из следећег. Свима је по-
знато - ма колико ти сам желео да будеш скроман - у којој мери се твој 
живот разликује и колико је бољи од живота твога слуге. Због тога и до-
ликује да Бог више промишља и да се више стара о теби него о њему. Ако 
је то јасно, очито је и да, када би Божије допуштење било плод Његовог 
гнева, Он не би тако дуго излагао томе онога кога више воли, док је од 
демона брзо избавио другога, који је далеко лошији од тебе. То могу да 
потврдим не само на основу реченога, него ћу се и на основу онога из чега 
извлачиш закључак да те је Бог оставио потрудити да докажем да се Он 
посебно стара о теби. Да ниси показао велику усрдност и да ниси одлазио 
далеко да би беседио са светим људима који имају силу да раздрешују 
ове окове, неко од обичних људи могао би да дође у недоумицу, пошто 
не би био нарочито јасан разлог због чега је Бог допустио [да страдаш] 
толико дуго. Међутим, пошто си посетио места мученика, где су исце-
лење задобили чак и многи од оних што су уједали људе, пошто си дуго 
проживео међу дивним, одважним оцима којима увек полази за руком 
[да исцељују болеснике], пошто ниси пропустио ништа од онога што би 
те могло избавити од патњи, а ипак си се вратио са истим непријатељем 
- значи да си донео јасан доказ Божијег промишљања о теби. који могу 
да уоче чак и најнеразборитији људи. Бог те, наравно, не би лишио Своје 
благодати, и не би допустио да Његове слуге буду посрамљене, када не 
би видео велику славу и значајну корист коју задобијаш од тога. Сходно 
томе, оно што изгледа као знак твоје богоостављености, заправо је знак 
Његове велике љубави и благонаклоности према теби. 
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ДРУГО с л о в о 
ПОУКА ИСТОМ СТАГИРИЈУ 

ДА ЈЕ МАЛОДУШНОСТ [ЧАМОТИЊА] 
ГОРА ОД ДЕМОНА 

1. У претходном [слову] говорили смо о промислу Божијем и о томе 
да те Бог испробава на одређени начин и по Својој особитој љубави, а не 
зато што се одвраћа од тебе или пак због мржње. Међутим, како се по 
твојим речима види да силно жалиш и из другог разлога, односно зато 
што ти демон често намеће мисао да садашњи живот окончаш у мору, у 
бездану, или на неки други начин, желео бих да мало поразговарамо и 
о тим помислима. Такво наговарање не води порекло само од њега, него 
и од твог очајања, па чак и више од овог потоњег него од оног првог, а 
можда и само од очајања. То се види из чињенице да сличне помисли 
имају и многи који нису ђавоимани, а којима оне долазе само услед туге. 
Одбаци је и одагнај из душе, па онда ни демон неће имати снаге не са-
мо да те приволи на тако нешто, него чак ни да покуша да те наговори. 
Када наступи ноћ и када се погасе светла, лопови веома лако могу да 
покраду благо и да убију његове власнике. Тако чини и демон, који нам 
уместо ноћи намеће мрак очајања, јер настоји да покраде све помисли 
које штите душу и да јој затим, препуштеној самој себи и беспомоћној, 
нанесе безброј рана. А када неко, развејавши толику таму уздањем у Бога 
и обративши се Сунцу правде, похита да у своју душу упије Његове зраке, 
тада пометња, која је плод тих помисли, прелази на самог разбојника, 
јер и ти злочинци дрхте, страше се и колебају када их неко разобличи 
и унесе светиљку. 

На који начин, запитаће неко, можемо да се ослободимо такве туге, 
уколико се претходно не избавимо од демона који је изазива? Не изази-
ва демон очајање, него управо очајање снажи демона и намеће рђаве 
мисли. То нам може посведочити блажени Павле: ни он се није плашио 
неког демона, него превелике жалости, када је писао Коринћанима да 
коначно опросте грешнику његов грех како тај не би био савладан од 
превелике жалости (2.Кор.2;7). Претпоставимо, ако хоћеш, да те демон 
напада, а да је очајање протерано из твоје душе: каква ће штета бити од 
тога? Какво нам зло, велико или мало, може демон узроковати сам по 
себи? Очајање, међутим, и без њега може нанети велико зло, и већина 
од оних који су себи ставили омчу око врата, или се заклали ножем, или 
се утопили у рекама, или се убили на неки други начин, одлучили су се 
за ову насилну смрт руковођени очајањем. Ако се међу таквим људима 
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и нађу и неки ђавоимани, њихова пропаст се не сме приписати демону, 
него тиранији и сили очајања. 

Како је уопште могуће да човек не искуси очајање? Могуће је уколико, 
одбациш мишљење гомиле о некој ствари и размишљаш о вишњем. Сада 
ти се твој положај чини ужасним, јер га гомила сматра таквим. Међутим, 
ако пожелиш да га исцрпно и непогрешиво размотриш сам по себи, осло-
бодивши се од испразног и погрешног убеђења, открићеш да он не пред-
ставља никакав повод за очајање, као што смо већ много пута доказали. 
А што се тиче твојих вршњака (чију радост и одважност пред братијом 
видиш и због тога се, мислим, смућујеш и падаш духом), рећи ћу да би 
твоје очајање имало разлога уколико би, док они пребивају у уздржању, 
скромности и другим врлинама мудрољубивог живота, ти губио време 
у домовима разврата, у играма или у разулареном друштву. Међутим, ка-
ко корачаш истим путем којим и они, зашто се онда жалостиш? Да сам 
говорио са неким другим, неким од оних који се лако заносе гордошћу, 
прећутао бих оно што намеравам да кажем теби. Пошто сам потпуно 
сигуран да никада нећеш престати да будеш скроман и да ћеш себе увек 
сматрати за једног од последњих, макар те други хвалили и безмерно ти 
се дивили, рећи ћу ти све и ништа нећу прећутати. Колико сам чуо, ти си 
толико узнапредовао у своме благочастивом живљењу, да се не надмећеш 
само са оним младићима, него и са великим и чудесним људима. Прича 
се да ни за њима ни у чему не заостајеш - ни у посту (да ли је тако нешто 
уопште могућно, када се храниш само хлебом и водом, и то сваког другог 
дана?), ни у свеноћним бдењима јер, слично њима, много ноћи узастопце 
проводиш без сна. Што се тиче дневног времена ти си, кажу, многе од 
њих већ и засенио: од оних што ми долазе оданде чујем да читаво време 
користиш за молитве и сузни плач; и као што они који се подвизавају у 
тиховању [исихији] или су се усамљенички затворили у својим келијама 
ни са ким ни о чему не разговарају, тако, прича се, и ти поступаш, живе-
ћи међу толиким мноштвом људи. О скрушености твога срца, о твом 
страшном стању и болу прича се са трепетом, а казивања о твојим под-
визима овде су многе довела до покајања. Он не гледа, кажу, ни на кога 
од оних што онамо одлазе и себи не даје слободу [предах] од сталних 
напора; често смо се плашили да не ослепи од толиког плача, да прекомер-
ним неспавањем и неуморним, непрекидним читањем не оштети мозак. 

Тебе, дакле, жалости и смућује то што си већ превазишао своје вр-
шњаке, и, имајући снажног и дрског противника, далеко оставио оне 
што се подвизавају заједно с тобом! Зар нисам говорио истину тврдећи 
да је твоје очајање само последица предубеђења, а када га подробније 
размотримо, може да нам пружи много повода чак и за радост? Реци ми, 
каква је корист човеку да не буде махнит, уколико при том свој живот 
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препушта немару? И каква је штета од махнитости, ако је при томе начин 
живљења строг и добро устројен? Можда се стидиш и црвениш када те 
демон обара у нечијем присуству? То се дешава зато што о целој ствари 
судиш према мишљењу гомиле, а не по разборитости. Пад се не састоји у 
ономе што се са тобом, по твом казивању, дешава, него у потпадању под 
грех; код оваквог пада требало би се стидети и жалостити. Ми се сада 
стидимо онога у чему нема ничег срамног, и обрнуто: чинећи оно што 
је заиста срамно и достојно подсмеха и тешке казне, мислимо да нисмо 
претрпели никакво зло. Ако душа свакога дана пада под утицајем грехо-
ва, нико не плаче; а ако се нешто слично догоди са телом, мислимо да је 
то тешко и неиздржљиво. Зар се махнитање и не састоји управо у томе 
да се душа налази у таквом стању и да толико погрешно суди о ствари-
ма? Када би твоји напади долазили од пијанства, заиста би требало да 
се стидиш и да те мучи туга, јер би тада твоја кривица била плод твоје 
воље. Међутим, ако они настају од насиља неког другог, не треба да се 
стиди онај ко трпи, већ онај ко чини насиље и наноси увреде. Тако је и 
на тргу: ако у свађи један човек гурне другог и обори га на земљу, сви 
ћемо оптужити онога ко је гурнуо, а не онога ко је пао. Добро је да се 
стидимо, али само онда када чинимо нешто пгго на нас привлачи казну 
Онога Који ће нам у будућности судити. Сада пак, кад не постоји ништа 
што оптужује нашу савест, зашто да се стидимо? Када бите неко напао 
док си сам и почео да те удара и ббара на земљу без икаквог повода или 
кривице с твоје стране, и ако би ти све то поднео с кроткошћу и удаљио 
се, твој поступак не би био сраман, него мудрољубив и веома похвалан. 
Према томе, ако је похвале достојно подношење увреда које нам наносе 
људи, зашто би се онда, као од неког дела које заслужује осуду, стидео 
онај што племенито подноси махнитање злобног демона који чини то 
исто? Шта може бити неразумније од такве противречности? Када би 
ти, уставши после свога напада, почео да чиниш или говориш нешто не-
прилично, не бих те спречавао да жалиш и тугујеш због тога. Међутим, 
пошто све ово подносиш са благодарењем и истога трена ревносно се 
окрећеш молитвама, чега би овде требало да се стидиш? 

Можда те муче туђи прекори? Шта може бити достојније прекора 
од људи који не знају чак ни да кажу шта заслужује прекор? Ти људи 
су заиста махнити и ђавоимани, јер нису научили да посматрају ствари 
онаквима какве су по својој природи и који оно што је достојно похвале 
куде, док оно што заслужује осуду сматрају за похвално. Безумници су 
у стању да људима око себе кажу много тога рђавог, али они који их слу-
шају ни не помишљају да се вређају. Тако и ти, слушајући те безумнике, 
немој оно што ти се дешава сматрати за срамотно и штетно, како не би 
постао истински достојан осуде, будући да си прогневио Бога. Ако оно 
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што ти Бог шаље за уразумљење и корист будеш сматрао за прекор, по-
гледај где може да заврши такво зло. 

Желиш ли да видиш људе који су истински заслужили срамоту и 
прекор, покушаћу да ти од мноштва таквих укажем на неке. Погледај на 
оне који се обмањују женском лепотом, на оне који су пристрасни према 
новцу, на оне што воле власт и славу, ради чега су спремни да чине и трпе 
све, на оне које мучи завист, на оне што зло мисле људима који их ничим 
нису увредили, на оне што се без икаквог разлога предају меланхолији, 
на људе који су непрестано обузети испразностима овог живота. Таква 
и њима слична дела су безумна и заслужују казну, осуду, стид и подсмех. 
Онај пак који, трпећи демонске нападе, без обзира на то показује у своме 
животу велико мудрољубље, тај заслужује не само да га нико не осуђу-
је, него и да му се сви диве и да га украшавају венцима због тога што, 
иако спутан таквим оковима, корача тешким путем и успиње се стрмом 
и тесном стазом врлине. 

Постоји, међутим, још нешто у чему је твоје преимућство пред брати-
јом - и мало је недостајало па да то превидим - а то је да си у стању да, 
ако негде погрешиш, те грехе оправдаш несрећом која те је снашла. То 
нам је познато на основу онога што сам већ рекао, казивајући о Лазару 
и о коринтском блуднику. 

Плашим се за оца, кажеш; у стању сам да кротко поднесем своју 
несрећу, али хоћу ли моћи лако поднети његову пометњу и негодовање, 
уколико он некада сазна за нешто од овога? Он, међутим, до сада ништа 
није сазнао, а веома је малодушно туговати и бринути због онога што ће 
се ко зна када десити или се можда никада неће ни десити. Како можемо 
знати да ће то до њега [оца] доћи? Рецимо да и то знамо; претпоставимо, 
ако хоћеш, да ће он то сазнати и учинити страшне ствари. Похваљујем 
те што патиш због његове туге, али не одобравам што ово чиниш нано-
сећи штету самом себи. Они који мисли управљају ка висинама а не ка 
земљи, морају да превазилазе не само гнев, похоту и остале страсти, него 
и очајање, које нам може нанети више зла него ове страсти, и са њим се 
сви они који не желе да у будућности потпуно пропадну морају одважно 
борити. Када би ти лично узроковао патње твога оца, онда би заиста 
морао да се плашиш и трептиш, јер си узроковао толико зло. Међутим, 
ако он сам пожели да се изложи највећим патњама, зашто би ти бринуо 
због тога? Преостаје ти само да саосећаш са оцем и да га жалиш. Ми 
при том не знамо на који ће начин он примити ту вест, јер се ствари по-
некад дешавају супротно очекивањима. И премда се то дешава ретко и 
није тако уобичајено, у датом случају то је и природно и врло вероватно. 
На основу чега се то види? Твој отац се веома стара за своју незакониту 
децу, и љубав према њима може да засени његову жалост због тебе. 
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Немој се мучити узалудним бригама. Ако због нечег треба да жалиш 
оца, онда су то његови расипништво, гордост, суровост, и разврат. Зар ми-
слиш да је мало зло то што за живота своје супруге а ваше мајке, наноси 
штету својој души живећи са другом, младом женом, са којом рађа децу 
у незаконитом саживоту? То је уистину достојно жаљења и суза, јер је 
то очигледно рђаво дело које се не може добро завршити. Оно пак што 
ће се десити због тебе можда ће бити лоше, а можда и неће; исувише је 
неразумно подносити стварну муку због неизвесне будућности. 

Претпоставимо да ће [отац] примити вест о теби са великом помет-
њом. Међутим, та пометња ће проћи веома брзо и угасити се и пре него 
што се добро распламса. Човек који толику пажњу поклања насладама, 
који се стара о толиким пословима, који храни толике готоване и ласкав-
це и гори од толике страсти према оној младој жени с којом има твоју 
полубраћу, уколико и обрати пажњу на тебе, то неће бити дугог века и 
од нарочитог значаја. То не закључујем само на основу онога што сам 
казао, него и на основу онога што се раније догађало. Знам и добро ми је 
познато да те отац пре свега овога неизмерно волео и да је све због тебе 
чинио. Када си пак пригрлио монашки живот, он је ту љубав угушио а 
твој поступак осудио као сраман и недостојан угледа ваших предака, го-
ворећи да си погазио његову славу. Да га није зауставила снага природе, 
можда би те се чак и јавно одрекао. Сматрам, дакле, ако ове речи нису 
сувише окрутне, да се он чак и радује ономе што ти се десило, сматрајући 
да си кажњен због тога што си одлучно одбацио његов савет, премда те 
је често поучавао и настојао да те удаљи од такве одлуке и прихватања 
таквог начина живота. 

То је оно што могу да ти кажем у вези са оцем и твојом забринутошћу 
за њега, и мислим да је то довољно да те ослободи страха који то изази-
ва у теби. Казао си, такође, да је највећа невоља та што не можеш да се 
уздаш у будућност и што не знаш хоће ли твоје страдање имати краја, 
или ће онај ко је ступио у борбу с тобом хтети да се са тобом бори до 
смрти. Поводом тога ни ја нисам у стању да ти нешто поуздано кажем, 
нити да ти нешто обећам за будућност. Међутим, поуздано знам, и желео 
бих да се и ти у то увериш, да све што се дешава бива нама на корист; и 
ако тако будеш веровао, убрзо ћеш одагнати од себе и оно што називаш 
врхунцем својих невоља. 

Осим тога, требало би помишљати и на то да је време награда и вена-
ца будући век, а да је сада време за борбу и труд [досл. зној]. То је желео 
да нам покаже и блажени Павле, говорећи: Ја, дакле, тако трчим, не 
као на непоуздано; тако се борим, не као онај који бије ветар; неГо из-
нуравам тијело своје и савлађујем 1а, да проповедајући друГима не будем 
сам одбачен (1.Кор.9;2б-27). Када се пак приближио свом крају, изговорио 

^ЈЦЈ^ П О У К Е П О Д В И Ж Н И К У СТАГИРИЈУ, КОЈЕГА ЈЕ ОБУЗЕО ДЕМОН 139 

је следећу блажену поуку: Добар рат ратовах, трку заврших, веру одр-
жах. Сад ме чека венац правде (2,Тим.4;7), показујући нам тим речима да 
је читав живот непрестана и напорна борба, уколико уистину желимо 
да се наслађујемо вечитим починком и бесконачним добрима. Ако пак 
неко од немарних зажели да се наслађује и овдашњим задовољствима 
и наградама које се у будућем животу чувају за оне што се труде, тај 
самога себе обмањује и заварава. Када међу борцима неки током борбе 
затражи предах, он изазива срамоту и презир; онај пак који на борили-
шту одважно подноси све тешкоће задобија од гледалаца венце, славу и 
похвалу, како током борбе, тако и по њеном завршетку. Исто се догађа 
и са нама. Ко време труда чини временом спокојства, тај ће онда, када 
дође време да се наслади вечним починком заплакати, шкргутати зубима 
и трпети највеће муке; онај пак који овде одважно подноси патње, тај 
ће и овде и тамо блистати и бити прослављен, и украсиће се истинском 
и бесмртном славом. Ако ни у свакодневном животу човек који нешто 
учини неблаговремено не постиже оно што је желео и подвргава се безбр-
ојним недаћама, утолико ће пре то искусити онај ко не зна за временски 
поредак у духовним стварима. Христос је казао: У свету ћете имати 
жалост (Јн. 16; 33), док блажени Павле учи: Сви који хоће да живе побожно 
у Христу Исусу бићеЛоњени (2.Тим.З;12), подразумевајући под овим не 
само прогоне од људи, него и демонске замке. Јов, опет, каже: Човеков 
живот на земљи је време искушења (Јов1;1). Зашто би ти онда негодовао 
ако страдаш у времену патње? Требало би да се жалостимо уколико би-
смо оно време које је Христос назвао временом патњи учинили временом 
насладе и спокојства, уколико бисмо се у време када нам је заповеђено 
да водимо борбу и да се трудимо препуштали немару и равнодушности, 
уколико бисмо ходили широким путем, премда нам је Он заповедио да 
одаберемо пут преиспуњен трудом и патњама. Због овога би нам неизбе-
жно следовало трпљење казне у будућем веку. 

Шта ми говориш о онима који и овде иду пгароким путем, а који ће 
се и у будућности наслађивати? Ко су ти људи? Ја, међутим, верујем 
само речима Христа, Који поручује да су уска врата и тесан пут што 
воде у живот (Мт.7; 14). Свакоме је пак јасно да се уским путем никада не 
може корачати на исти начин као широким. Уколико ни на световним 
борилиштима, где за противнике имају обичне људе, нико без труда ни-
је задобио венце, како бисмо онда ми, против којих војују лукаве силе, 
могли победити њихову махнитост без патње и тескобе? 

Уосталом, зашто бисмо ово доказивали нашим расуђивањима, када 
можемо да прибегнемо блаженим и одважним борцима који су живели у 
ранијим временима? Испитај све оне што су се прославили у тим времена, 
и уверићеш се да су сви они претрпљеним патњама достигли одважност 
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пред Богом. Пре свега, ако желиш, узећемо пример сина првосазданог 
човека, јагњета Христовог Авеља, који никакву неправду није починио, 
али је ипак морао да претрпи оно чему су изложени они што су почи-
нили најстрашнија зла. Ми подносимо искушења као казну за грехе, а 
тај праведник није пропатио ни због чега другог осим због тога што је 
био праведан. Све док се није одликовао ничим значајним, брат га је 
прихватао. Када се пак Авељ прославио својом жртвом, у Каину се рас-
пламсала завист и заборавио је на природу. Како знаш да тај разлог није 
и сада подстакао ђавола против тебе, и да га слава твога живљења није 
побудила на ту борбу? Ако се смејеш овим мојим речима, похвалићу те 
због смиреноумља, али нећу престати да тако мислим. Приневши Господу 
жртву од првина свог стада, Авељ је угодио Богу, па је утолико пре то 
учинио онај који Богу није посветио нешто од спољашњих добара, него 
васцелог себе, изазвавши тиме и непријатеља против себе. Бог је неприја-
тељу допустио да те нападне, исто као што ни онда није спречио убиство, 
него је допустио да праведник падне у руке гнусног убице, и као пгго није 
избавио онога ко је поднео смрт ради Њега и Његове славе; Он није желео 
да Авељеви венци буду мањи, па му је стога и допустио да дође до краја. 

Ти ћеш, међутим рећи: каква је казна смрт? О, када бих и ја сада мо-
гао да поднесем такву казну! Љубљени, ти тако говориш сада, а раније 
ти се смрт чинила тежом од свега и мучнијом од сваке казне. Стога су 
се и по Закону Мојсејевом они који учине велики и неопростиви грех 
подвргавали смртној казни. Чак и према законима туђих [идолопокло-
ничких] законодаваца и данас се овако кажњавају сви који су ухваћени 
у најгнуснијим злоделима. Тај праведник је, међутим, пострадао на исти 
начин као и безаконици, па чак и далеко теже, будући да је ударац примио 
од братовљеве руке. А шта се догодило са Нојем? И он је био праведан 
и савршен, и док су се сви остали скрнавили једино је он угађао Богу, 
док су Га сви остали вређали. Па ипак, он је поднео безбројно мноштво 
патњи, и то веома тешких. Он није умро тако брзо као Авељ, и није по-
страдао од онога што се теби чини лаким, него је трпео током свог чита-
вог, дугог живота, и много година није живео нимало боље од оних што 
носе терет и стално се муче под претешким бременом. Одмах ћу ти то 
објаснити, али претходно хоћу да кажем следеће. Читавих годину дана 
Ноје је живео као да је у тамници, и то тамници необичној и страшној. 
Нећу говорити о мнопггву звери и гмизаваца са којима је толико времена 
живео заједно, затворен у мраку. Помисли, међутим, шта је он морао да 
поднесе слушајући како пуцају громови и како лију кише? Доњи бездан 
се отварао, горњи се рушио, а он је са синовима седео у ковчегу. И прем-
да је могао бити сигуран да ће потопу доћи крај, због изузетности овог 
догађаја унапред је дрхтао од страха. Ако ми, који имамо домове чврсто 
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утемељене на земљи и сазидане у градовима, бивамо обузети страхом и 
трепетом чим видимо да киша лије нешто јаче него што је то уобичајено, 
шта онда није морао да претрпи он, налазећи се сам у ковчегу и гледајући 
страшни бездан у којем гину најразличитија створења? Човекова душа 
може да се престраши чак и када један град или само један дом за вре-
ме поплаве пропада у бујици; а када је то задесило читаву васељену, не 
може се ни описати како се осећао онај кога су за време потопа носили 
узбуркани таласи. Он је такав страх трпео током читаве године. Када 
је потоп престао, његов страх се смањио, али је његово очајање постало 
веће. Тек што је изашао из ковчега, сусрео је другу непогоду, ништа мању 
од прве, угледавши велику пустош, насилну смрт, лешеве помешане са 
иловачом и блатом, и све заједно - и људе, и магарце, и најбезначајни-
је животиње закопане у једном, веома жалосном гробу. И мада су они 
који су пострадали у потопу били велики грешници, Ноје је ипак био 
човек и састрадавао је са онима који су били исте природе као и он. Та-
ко је и Језекиљ, видевши како Јудејци трпе пораз и падају, састрадавао 
и плакао због њих, иако је он сам био праведан и знао да су Израиљци 
најпорочнији од свих људи. Међутим, Бог му је унапред открио све њи-
хово безбожништво и омогућио да то види својим очима, како би, када 
их види где трпе казну, одважно поднео ту несрећу. И поред олакшања 
које му је подарено, он је ипак туговао и, падајући ничице, вапио: Јаох 
Господе, Господе, еда ли ћеш затрти сав остатак Израиљев (Језек.9;8). 
Он није тако патио само једном, него и други пут, док је гледао како 
умире Јехонија. Тако се догађало и са Нојем: премда је знао за њихове 
безбројне преступе [преступе својих савременика], није био одважнији 
ни од Језекиља, ни од Мојсеја. И Мојсеј је много пута патио, исто као и 
пророк: када је видео да грешници треба да буду кажњени, јадиковао је 
и туговао више од њих самих. Међутим, у Нојево време невоља је била 
страшнија, јер је смрт, каква се тада догодила, била јединствена. Осим 
тога, када је Ноје патио због тако великих несрећа - усамљености, састра-
дања према саплеменицима, мноштва уморених, начина на који су умрли, 
опустошења земље, и када се његово очајање увећавало и нарастало, мо-
рао је да поднесе и неподношљиву, срамну и жалосну увреду свога сина. 
Колико су увреде од пријатеља теже него оне од непријатеља, толико су 
увреде од деце неподношљивије од увреда које наносе пријатељи! Када 
отац види да га онај којега је родио, васпитао, образовао и ради којега 
је поднео мноштво патњи, напора и брига, вређа више од свих осталих, 
када, дакле, то искуси, нема снаге да поднесе велику патњу која обузима 
његову душу. Слободном човеку је увреда несносна већ сама по себи; када 
је пак нанесу његова властита деца, то човека може довести до лудила, 
јер је толико тешка таква увреда! 
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Осим тога, немој размишљати само о овом увредљивом поступку 
његовог сина, него на основу њега закључи и о томе како се он и раније 
понашао према Ноју. Ако се Хам, иако још обузет страхом због оног 
што се догодило, иако се тек избавио од оне тамнице [тј. кивота, ков-
чега], иако је још увек гледао несреће по читавој васељени, због свега 
тога није уразумио, него је увредио онога којега је највише требало да 
поштује, ако се није поправио ни због смрти толиког мноштва људи, ни 
због опустошености земље, ни због гнева Божијег, ни због неког другог 
тадашњег догађаја, какав ли је тек морао да буде пре потопа, када је 
било много оних што су га подстицали на пороке? Уистину, тада је због 
таквог [сина] и других људи праведни Ноје поднео далеко страшнију буру 
од оне која се догодила у време потопа. За време потопа био је окружен 
само огромним водама, док је пре потопа са свих страна био окружен 
безданом порока, а злонамерност рђавих људи нападала га је силније од 
таласа потопа. Он је остао сам међу толиким мноштвом безаконика и 
преступника и, премда од њих није претрпео никакву штету, поднео је 
много подсмеха и изругивања, ако не раније, а оно бар онда када им је 
говорио о ковчегу и о будућим невољама. Колико пак таква изругивања 
могу да узнемире душу, може нам посведочити онај који је био освећен 
још у мајчиној утроби, желећи да се због тога [због увреда] одрекне чак 
и прорицања: И рекох: нећу више ни ирорицати (Јер.20;9). Сем тога, ко-
лико је само озлојеђености и очајања Ноју изазивала и сама чињеница 
да није било никога ко би био једнодушан с њим и ко би живео на исти 
начин као он! И то није све: он је састрадавао и са онима што су почини-
ли небројена зла. Зар праведници тугују само онда када виде грешнике 
како умиру, зар се не жалосте гледајући их како греше? Напротив, у 
овом другом случају њихово огорчење далеко је веће него у првом, што 
се такође поуздано може дознати од пророка. Један од њих је са горчи-
ном вапио: Тешко мени! Неста побожнош са земље и нема врлинскош 
међу људима (Мих.7;2). Други пак говори Богу: Зашто допушташ да 
видим несрећу и муку (Авак.1,3). Силно јадикујући због оних који пате, 
овако је вапио: Хоћеш ли оставити људе као рибе морске које немају 
Господара (ст.14). Ако је тако било онда, када су постојали и закони, и 
старешине, и суднице, и свештеници, и пророци, и казне, замисли онда 
колико су се сви пороци раширили у Нојево време, када ништа слично 
није спутавало људе. Поред тога, у време пророка људски живот није ду-
го трајао, тек седамдесетак-осамдесетак година, а тада је он досезао до 
шест стотина година, па и више. Поред свега реченог, колико је напора 
он морао поднети, пролазећи тако дуг пут и трудећи се да га током тако 
дугог времена нимало не спотакну многе препреке на које је наилазио? И 
зашто кажем: многе, када је читав пут био такав, сав стеновит и трновит 
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од једног краја земље до другог, преиспуњен дивљим зверима, блатом, 
заразом, хладноћом и злочинцима? Заиста, лакше је у поноћ ићи уском 
стазом него у то време корачати путем врлине: колико је само било 
људи који су настојали да Ноја одврате са тога пута! Када сви могу да 
чине све што зажеле, и када само један иде противним путем, како онда 
такав да дође до краја, када га сви гурају и повлаче уназад! А колико је 
тешко водити врлински живот међу мноштвом људи, доказују они што су 
се настанили у пустињама, и то данас, када по благодати Божијој свуда 
можемо да видимо частан живот, једномислије и немалу љубав једних 
према другима. Тада није постојало ништа слично, и према Ноју су сви 
поступали горе и од дивљих звери. 

Шта може бити мучније од оваквог живота, шта може да буде тегоб-
није од таквог живљења? Обећао сам да ћу показати да Нојев живот ни 
по чему није био бољи од живота оних што стално носе терет и немају 
никаквог предаха; међутим, моја реч је учинила далеко више, откривши 
нам да Нојев живот не само што ни по чему није био бољи, него да је био 
и далеко тежи од њиховог живота. Многима се чини да је Авраам све 
своје године проживео у душевном спокојству, због чега су и уобичајили 
да људе који спокојно проводе дане и који су у сваком погледу срећни 
упоређују са њим. Погледајмо, међутим, шта се догађало са њим. 

Према мом мишљењу, он превазилази и Ноја и Авел>а. Међутим, боље 
је да ништа не говорим, док само испитивање догађаја не докаже ускла-
ђеност са мојим мишљењем. Нико не може поуздано да зна шта му се 
догађало у Персији и да ли је до навршења седамдесет година доживео 
неку несрећу. Ни блажени Мојсеј није забележио повест тога доба, него 
је, изоставивши све те године његовог живота, отпочео приповедање од 
познијих година. Није, међутим, непознато, а то чак и сасвим неразум-
ни људи лако могу да разумеју, да је Авраам страдао подједнако као и 
Ноје, будући да је једини желео да живи у благочашћу међу толиким 
безаконицима и варварима. Међутим, оставимо за сада и то; отпочни-
мо беседу од пресељења Авраамовог из отаџбине, размотривши најпре 
колико је земља Халдејска удаљена од Палестине, какво је било стање 
путева, какви су били односи међу људима, какав је био начин живота. 
На основу тога како је праведник лако послушао заповест Божију, не 
можемо да судимо да је и сам догађај био лак. Исто тако, ни на основу 
тога што је сажето и кратко Мојсеј исприповедао о том догађају не би 
требало мислити да је и само то дело било тако кратко, као речи којима 
је описано. Лако је рећи и описати, али само извршење није тако лако 
него је, напротив, веома тешко. 

Дакле, о дужини пута и о величини растојања између тих земаља по-
уздано би могли да нам исприповедају они који би оданде дошли к нама, 
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само када би таквих било. Ми се, међутим, ни са ким од њих нисмо виде-
ли, а када смо се срели са једним човеком који је био у суседној земљи и 
питали га колико је времена морао да проведе у путу, чули смо да је то 
било тридесет пет дана. И он је рекао да није видео Вавилон, него да је 
само чуо од оних који су онде боравили да одатле постоји још један, исто 
толико дуг пут. Такво је растојање било онда а такво је и сада, с тим што 
тадашње стање путева није било овакво као данас. Данас се на путевима 
неретко срећу коначишта, градови и села, и путник се може сусретати са 
многим намерницима, пгго је у погледу безбедности важно исто толико 
као и постојање коначишта, градова и села. Уз то, старешине градова 
[архонти] су из читаве земље одабрали људе који се издвајају међу други-
ма по својој телесној снази и који вешто користе кратка копља и праћке 
као што стрелци баратају стрелама и копљоноше копљима. Поставивши 
над њима старешине, ослободили су такве људе од сваког другог посла 
и поверили им само чување путева. Затим су се, ради веће безбедности, 
досетили још нечега, па су уз путеве саградили обитавалишта на међу-
собном растојању од хиљаду корака, и у њих сместили ноћце чуваре, чија 
будност и надзор представљају велику препреку за нападе злочинаца. У 
Авраамово доба, међутим, ничега сличног није било: ни честих насеља, 
ни градова, ни коначишта; човек дуго није могао да оцази свратиште 
или да наиђе на пратиоца, или да има неку другу олакшицу; да и не го-
ворим о неравним путевима и непредвидивости ветрова, премда и ове 
непријатности, чак и без оних о којима смо говорили, могу путницима 
нанети довољно штете. Ово што говорим могу да потврде они који се, 
премда имају стоку и запрежна кола, ни на њима не усуђују да иду обич-
ним путем, уколико није калдрмисан и заравњен, без рупа и каљуга. У 
оно доба, пут је био забаченији од ненасељених места, непроходнији од 
планина, опаснији од провалија и стења. Осим тога, нисам поменуо нај-
већу непријатност, а то су односи међу људима, који су тада путницима 
представљали далеко већу тешкоћу од самог пута, будући да су људи тада 
били подељени по народима, па чак и по градовима. Тада није било као 
данас, када се једна власт распростире на велики део васељене, када се 
сви покоравају једном човеку и управљају према јединственим законима, 
него је људски род био раздељен као тело којем су многи удови раскома-
дани. Праведник је био принуђен да једне непријатеље замени другима, 
и само што би од једних побегао, други су га сустизали, пошто је на јед-
ном месту постојало многовлашће, а на другом безвлашће. Шта може 
да буде теже од таквог живота? Поред тога, Авраам није страховао и 
стрепео само за себе, него и за оца, за жену и за синовца. Није била мала 
ни његова брига око слугу, чак и у кући, а утолико пре док су непреста-
но боравили у туђини. Најзад, да је поуздано знао где ће се завршити 
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његово странствовање, његове бриге не би биле толико несносне. Он је, 
међутим, једноставно и неодређено сазнао за некакву земљу, не ову или 
ону, него ону коју ћу ти Ја показати (1.Мојс.12;1). Зато је у мислима по-
ходио све земље и у души осећао велику пометњу, јер нигде није могао 
да усредсреди своју мисао, него је био принуђен да у много шта сумња и 
да подозрева. Могао је да помисли да ће отићи до самог краја васељене 
па чак и до океана, и премда није обишао читаву земљу, ипак је трпео 
узнемиреност због једног тако дугог путовања. У души је био спреман 
не само да дође до Палестине, него да крене било куда, макар му било 
заповеђено да прође читаву васељену или да оде на она острва изван ње. 
Неодређеност заповести приморала га је да ишчекује и једно и друго, 
међусобно сасвим супротно, и то му је било веома тешко. Човеку којем 
предстоји да поднесе неку тешкоћу далеко је лакше ако јасно зна чему 
ће бити изложен и за шта би требало да се припреми, него да у мислима 
лута и ишчекује час нешто повољно, час нешто неповољно, ни у шта се 
чврсто не уздајући, него подједнако сумњајући и у једно и у друго. 

Ово се Аврааму догађало пре но што је дошао у Обећану земљу. Када 
је пак стигао у Палестину и понадао се да ће коначно наћи мир, у самој 
луци дочекала га је још већа бура. Нимало није лако, него је, напротив, 
веома тешко када неко, помисливши да су се његова страдања окончала 
и да се избавио од њих, напусти сваку бригу и старање, а онда одједном 
види да невоље поново почињу. Када човек очекује невоље, лакше може 
да се припреми за њих када дођу; онај пак који се умирио и ослободио 
брига, постаје огорчен и лакше се жалости ако му се опет деси нешто 
слично ономе што је већ проживео. За то постоје два разлога: као прво, 
због неочекиваности невоље, а као друго, зато што је већ напустио сваку 
бригу и предострожност. 

Каква је, дакле, бура дочекала Авраама? У то доба у Палестини је 
владала тако велика глад да је Авраам одмах побегао одатле и пошао у 
Египат. Када је доспео онамо у нади да ће се избавити од невоље, сустигла 
га несрећа која је била тежа од глади, тако да је био изложен страшној 
опасности. Обузео га је толики страх да се одлучио на нешто што је за 
сваког мужа најнесносније, тј. одлучио је да поднесе да му жена буде 
осрамоћена. Тада је доспео у толику крајност да је чак прибегао лице-
мерју, а шта је жалосније од тога? Шта мислиш, како му је било у души 
када је био принуђен да властитој жени саветује следеће: Гле, знам да си 
жена лепа у лицу. Зато кад те виде Мисириџ рећи ће: ово му је жена. Па 
ће ме убити, а тебе ће оставити у животу. Не1о хајде кажи да си ми 
сестра, те ће мени бити добро тебе ради и остаћу у животу уз тебе 
(1.Мојс. 12, и-13)? Ове речи изговорио је човек који је ради Бога напустио и 
отаџбину, и кућу, и пријатеље, и сроднике и све друго у својој постојбини, 
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који је поднео толику патњу и толике напоре током свог дугог путовања. 
Међутим, он није изустио ништа слично овоме: "Бог ме је напустио, од-
вратио је лице Своје од мене и лишио ме Свог промишљања." Напротив, 
он је све поднео одважно и са вером. Онај, који је више од свих требало 
да се огорчи када му је жена због крајњег насиља пристала на срамоће-
ње, учинио је све да то срамоћење не постане јавно. Речима се не може 
описати са каквом је тугом и очајањем то повезано: то знају они који су 
имали жену и који су због љубоморе бивали обузети подозрењем. О тој 
страсти сведочи и Соломон, говорећи овако: Љубавна сумња жестока је 
у мужа и не шШеди на дан освеШе; не мари ни за какав оШкуп, и не при-
ма ако ћеш и МНОГО дарова даваШи (ПричеСол. 6,34-35); и: Љубав је јака као 
смрШ, и љубавна сумња Шврда као гроб (Песманадпесм.8,6). Ако се човек 
толико разгори од љубоморе, није ли најдостојнији сажаљења онај којега 
је таква несрећа задесила, и који је принуђен чак и да ласка ономе што 
га вређа и да се на све начине стара да прељубник, којем би требало да 
се освети, што више наслађује његовом женом? 

Када су се и те невоље окончале, појавиле су се и друге тешкоће, јер 
је после глади уследио рат. Не говорим сада о расправи међу пастирима и 
о растанку са синовцем, мада је и то, у поређењу са другим околностима, 
могло да га [Авраама] баци у очајање. И ко би могао лако да поднесе 
када је Лот, којега је овај [Авраам] спасао и који је задобио толика до-
бра, због чега је био дужан да му се у свему покорава и да казни своје 
пастире - када је, дакле, тај човек, користећи право избора, узео за себе 
најплодније земље, а њему оставио оне неплодне? Не говорим овде о 
штети, него о томе да је онај који је показао поштовање према другоме 
сам постао жртва непоштовања и задобио гори део, а што је теже од ма 
какве штете. Уосталом, све ово сада изостављам, јер говоримо о патри-
јарху Аврааму, а не о једном од многих људи. 

Ону глад је заменио рат са Персијанцима, и Авраам је био принуђен 
да крене против њих, не у самом почетку, када су обе зараћене стране 
још биле снажне, него онда кад су се већ сви савезници дали у бекство, 
када су непријатељи извојевали победу и нико више није могао да им се 
супротстави, јер су једни били потпуно разбијени, други су се сакрили, 
а неки су допали ропства. Авраама, међутим, ништа није могло да задр-
жи у кући: обузет силном патњом због свега што се десило, он је кренуо 
да са побеђенима подели невољу. Изложио се очигледној опасности да 
буде убијен: када је против тако бројне војске изашао са нешто више од 
триста слугу није ни могао да помисли ни на шта друго осим да ће бити 
заробљен, да ће пострадати и да ће многи изгинути, и морао је да буде 
спреман да све то прихвати. Он је, дакле, био потпуно спреман да на 
себи искуси суровост варвара. Међутим, када га је спасло човекољубље 

^ЈЦЈ^ П О У К Е П О Д В И Ж Н И К У С Т А Г И Р И Ј У , КОЈЕГА ЈЕ О Б У З Е О Д Е М О Н 139 

Божије и када се вратио са благом и избављеним синовцем, опет је био 
принуђен да оплакује сопствену невољу, односно своју бездетност и то 
што није било никога ко би наследио његову имовину. Ако тек сада чујеш 
како се он јада пред Богом и говори: ШШа ћеш ми даШи кад живим без 
деце (1.Мојс.15;2), немој помислити да се он тек сада растужио због овога. 
Напротив, ова брига и неспокојство ушли су у дом праведника заједно 
са његовом младом супрутом, па чак и пре саме супруге. Обично се сви 
ми, чим почнемо да се договарамо и да говоримо о браку, узрујавамо 
због свих брига што из њега произилазе, од којих је највећа брига о де-
ци и бојазан [од бездетности] узнемирава нам душу од првог дана. Деси 
ли се да после склапања брака прође година, две, па чак и три године 
[без деце], тескоба се појачава, а добре наде почињу да слабе. Када тако 
прође још више времена, надање бива потпуно уништено а душу сасвим 
обузме тескоба које помрачује сва задовољства, не допуштајући нам да 
у било чему осетимо уживање. 

Према томе, чак и да се Аврааму није десила ниједна од тако бројних 
невоља, чак и да се све одвијало онако како је он желео, и само очајање 
због бездетности, које га је пратило читавог живота, било је довољно 
да помрачи и поништи сваку радост. Божије обећање уследило је тек у 
дубокој старости, када природа више није давала наде [на рађање децеј; 
све оне претходне, дуте године он је проводио у болу и жалости. Што је 
више гледао како му се богатство умножава и његово очајање је било 
веће, јер није било никога ко би наследио његову имовину. Шта мислиш, 
шта је Авраам помислио у души, када је зачуо речи: Знај зацело да ће 
семе Швоје биШи дошљаци у земљи Шуђој, па ће јој служиШи, и она ће их 
мучити чеШири сШотине Година (1.Мојс.15;13)? А кога не би у крајње оча-
јање бацила жена која час саветује Аврааму да узме њену робињу, а час, 
када ју је он узео, прекорева мужа и јадикује, призивајући Бога против 
њега, присиљавајући га да протера ту исту робињу која је са њим делила 
постељу и била спремна да му роди сина? Коме се ово не чини нарочито 
важним, нека се сети да су због тога пропадале читаве куће, и нека се 
задиви овом праведнику. И премда је због страха Божијег све одважно 
подносио, он је ипак био човек и због свега тога трпео је жалост и патњу. 

Касније се робиња вратила у дом свог господара и родила му незако-
нитог сина, а Авраам је после толико времена постао отац. Тај догађај 
причинио му је извесно задовољство, али је узроковао још веће очајање. 
Незаконити син подсећао га је на законитог и побуђивао у њему још силни-
ју жудњу за њим. Авраам је мислио да су речи: Неће Шај биШи наследник 
Швој, не1о који ће изаћи од Шебе Шај ћеШи биШи наследник (1.Мојс.15,4) 
изречене за Исмаила, будући да још ништа није било речено за Сару. 
Када је најзад добио јасније обећање за Исаака и када је било одређено 
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време његовог рођења, и пре него што је успео да се обрадује тој нади, 
невоље Содомљана навеле су на њега помрчину очајања. Да су ове невоље 
силно помутиле праведника, свакоме је очигледно већ из самих његових 
речи и молитве коју је узнео Богу за Содомљане. Када је пак видео да 
се излила она страшна киша и да се све одједном претворило у прах и 
пепео, био је већ потпуно изван себе. Када из даљине видимо како горе 
куће, узнемиримо се од туге и страха и клонемо духом; шта је тек онда 
претрпео он, гледајући како се читави градови и насеобине, заједно са 
њиховим житељима, сажижу у необичном, чудном и страшном пожару? 
Зар не мислиш, стога, да су сва ова страдања праведникова била слична 
морским таласима који непрестано сустижу један другога? Читав живот 
овог праведника био је сличан узбурканом мору, на којем се други таласи 
подижу и пре него што они први ишчезну. И тек што су минуле невоље 
Содомљана, герарски цар је покушао да Сару обешчасти исто онако, као 
што је некад учинио фараон. Жена је опет била принуђена да прибегне 
жалосном лицемерју, и заиста би била жртва бешчашћа да то поново 
није спречио Бог. И опет, чим су се и робињин син, и жена, и читав дом 
почели радовати рођењу законитог сина, једини је праведник, усред то-
лике радости, морао да тугује и да се жалости, пошто је био принуђен 
да отера наложницу заједно са њеним сином. Наиме, премда је Исмаил 
био незаконити син и дете робиње, то није умањило Авраамову природ-
ну благонаклоност према њему, и мајчино ниско порекло није ослабило 
неизбежно осећање у очевом срцу. О томе можемо дознати и из саме 
Библије. Тако чврст и одважан човек, који је имао снаге да се одлучи да 
сопственим рукама закоље јединородног [сина], патио је када је његова 
жена, Сара, захтевала да је отера [Агару]. Он не би на то пристао и не би 
послушао Сару, чак и да је била смелија и упорнија у својим захтевима, 
да га на то није подстакао страх Божији. Према томе, када чујеш да је 
Авраам, по заповести Божијој, отерао робињу и сина, немој мислити да 
је његовој патњи дошао крај (то је било немогуће), него се задиви тако 
великој трпељивости, захваљујући којој се он, премда мучен састрадањем, 
није противио Богу, него је отпустио дете са мајком, не знајући чак ни 
куда ће они кренути. Он је све то подносио и трпео са великим жаљењем, 
будући да није био изнад природе. 

Авраам је подједнако пострадао и због законитог сина. Нека нико не 
каже да он није туговао и да није патио као отац, и нека га не лишава 
највише похвале, желећи да преко мере покаже његово мудрољубље. Сви 
се ми потресамо и жалостимо, а често и плачемо гледајући како по тргу 
воде на губилиште људе ухваћене у срамним делима и који су дуго време-
на проводили такав живот, људе који су нам, поред тога, непознати и које 
никада нисмо видели. Како је онда могао да не осети људску жалост онај 
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којем је било заповеђено да свог сина, законитог, јединог, рођеног сасвим 
неочекивано и после толико времена, у најдубљој старости (због чега се 
љубав још силније разгори), да тога сина, још увек младог, закоље соп-
ственим рукама и да га принесе на жртву? Шта може да буде достојније 
подсмеха од оних који говоре противно овоме? Чак и да је био од камена, 
гвожђа или од дијаманта, да ли би могао да не тугује и да не буде ганут 
лепотом свога сина (који је био у цвету младости), разумношћу његових 
речи и благочастивошћу његове душе? И заиста, он је упитао оца: Ето 
о!ња и дрва, а 1дје је јагње за жртву, а затим зачуо и одговор: БОГ ће се, 
синко, постарати за ја1ње Себи на жртву (1.Мојс.22;7-8). Он више ништа 
није питао: гледао је како га отац везује, али се није противио. Када га је 
отац положио на жртвеник изнад дрва, није покушао да утекне. Видео је 
нож како му се приближава, али се није узнемирио! Шта може да буде 
благочастивије од такве душе? И ко ће се усудити да каже да Авраам 
због свега тога није патио? Чак и да је на жртву приносио непријатеља 
и противника, чак и да је био звер, зар је могао да то учини без патње? 
Не, не! Немој приписивати праведнику толику суровост: он је туговао 
и страдао. БОГ ће се, синко, каже, постарати за јагње Себи на жртву. 
Уочаваш ли колико се састрадање садржи у тим речима? Међутим, он 
је обуздавао своју жалост и све чинио са таквом спремношћу, какву би 
пројављивали људи који не наилазе ни на какве препреке. 

Када је, дакле, свог сина принео на жртву (јер га је у својој намери 
заклао), вратио га је мајци здравог и неповређеног. Она, међутим, након 
што је прихватила сина, а не успевши довољно да му се радује, одлази из 
живота. И овај догађај је силно ражалостио Авраама. Иако је она дуго 
живела са њим, то му није помогло да лакше поднесе несрећу. Напротив, 
то је узроковало утолико веће очајање, јер се сви ми нарочито везујемо 
за оне који су дуго живели са нама и понудили нам много доказа свог 
пријатељства и врлине. А да је уистину тако, доказао је и сам патријарх 
својим туговањем и плачем за Саром. А шта да кажемо о његовим бри-
гама за сина, за његову жену и полубраћу, као и за све остало? Свако 
ко жели да дубље продре у појединости свега овога увидеће да је живот 
овог праведника био далеко тежи и испуњен већим бригама него што је 
то сада описано. Писмо помиње само оно најважније, а све остало, што 
се обично дешава свакога дана у кући где постоји мноштво слугу, где 
постоје муж, жена и деца, као и старање за многе послове, препуштено 
је нашим закључцима. 

Ти би, међутим, могао да кажеш да се је у свакој од тих недаћа Авра-
ам тешио тиме што све то подноси Бога ради. То исто може и теби да 
послужи као утеха: ни тебе није сустигло искушење због допуштења неког 
другог, него по допуштењу Божијем. Ако се они зли демони без Његовог 
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допуштења некада нису усуђивали ни у свиње да уђу, онда се утолико пре 
не би одважили да ступе у твоју драгоцену душу (в.Мт.8;30идаље). И као 
што је Аврааму велику награду донело то што је све подносио одважно 
и са благодарношћу, тако ће то исто донети награду и теби, само ако 
не будеш очајавао и негодовао, него захваљивао човекољубивом Богу 
на свему. Тако је и блажени Јов претрпео све што је, према допуштењу 
Божијем, требало да поднесе, али му венце није донело само оно што је 
претрпео, него и то што се одважно супротставио свим невољама. Ми 
му се не дивимо зато што га је ђаво лишио свега, него зато што уза све 
то не стреши Јов, нити рече безумља за Бо1а (Јов1;22). 

Опоменувши се Јова, желео сам да у својој беседи исприповедам и о 
његовим дуготрајним патњама и о величини његових страдања; међутим, 
да беседа не би била сувише дугачка, прећи ћу на Исаака. Ако пак желиш 
да подробно сазнаш о свему што се догађало Јову, узми у руке књигу о 
њему. Покушај да се погрузиш у бездан његових несрећа, јер ћеш у њима 
пронаћи велику утеху за своје недаће. Пошто је тај праведник далеко 
бољи од нас, он се и борио са далеко већом силом, јер се лукави са наро-
читом снагом побунио против њега. Уосталом, о подвизима [врлинама] 
се не суди према мери искушења, него према сили делања. Према томе, 
иако је твоја садашња борба мања, то неће моћи да умањи твоје венце. 
Тако и онај који је принео два таланта није принео мање од онога који 
је принео пет. Зашто? Иако принос није био једнак, истоветна је била 
њихова усрдност, због чега су и један и други задобили подједнаку част, 
зачувши речи: Уђи у радост Господара својеш (Мт.25;21). 

Шта се, дакле, догађало са Исааком? Он није био приморан да креће 
на далек пут као његов отац, нити је био принуђен да, као он, напусти 
отаџбину. И он је, међутим, претрпео најгоре зло, а то је страх од без-
детности. Када је молитвом прекратио то зло, задесио га је други страх, 
још већи од претходног; јер није исто плашити се бездетности или стра-
ховати за сам корен [рађања]. Његова жена се, наиме, толико мучила у 
бременитости, да јој је живот био горчи од сваке смрти. Саслушај шта 
она сама казује о томе: Ако је тако, зашто да живим (1.Мојс. 25,22). Глад 
је искусио и Исаак и, премда није ишао у Египат, и он је доживео оно 
што замало није поднео његов отац, јер је и он био изложен опасности 
због своје жене. Осим тога, његовог оца су поштовали сви суседи, док 
су њега прогонили као непријатеља и противника, не допуштајући му да 
ужива у плодовима сопственог труда. Напротив, када су му узроковали 
велику жалост, сами су се наслађивали тим плодовима. Када је пак сте-
као пријатеље и видео да су његова деца одрасла, када се понадао да ће 
у њима наћи велику утеху и да ће имати добре помоћнике у старости, 
запао је у крајње очајање. 
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Као прво, његов старији син је себи за жену узео туђинку. Учинио 
је то против очеве воље и у дом унео неслогу и свађу, чиме га је веома 
ражалостио. Снахе су Исааку и Ревеки причињавале мноштво непријат-
ности, које Писмо не набраја у целини, али указује на њих једном речју, 
наводећи да оне задаваху МНОГО јада Исааку и Ревеки (1.Мојс.26;35), препу-
стивши онима који имају породицу и већ ожењену и удату децу да сами 
разумеју шта је тиме речено. Наиме, овакви људи највише и најбоље знају 
колико се зла рађа када се снаха и свекрва не трпе, посебно ако обе живе 
под истим кровом. То је значило непрестано зло. 

Уз ово је дошло и слепило, а колико је та невоља велика знају само 
они који и сами пате од ње. Затим је уследио неспоразум у погледу бла-
госиљања сина, чиме је Исаак био толико погођен у души, да је туговао 
снажније него онај који је сам био жртва лукавства. Он се правдао пред 
њим и говорио да ту неправду није учинио добровољно, него да је био 
преварен. Доцнија збивања са њима подсећају на позоришну трагедију и 
предизображавају драму тебанских младића*. И овде је старији син, не 
обазирући се на очеве године и његово слепило, истерао млађег из куће, а 
то што га није убио, као Едипов син, спречено је само захваљујући мајчи-
ној мудрости. Исав је Јакову такође претио убиством и само чекао очеву 
смрт; али је мајка, сазнавши за то и поверивши се оцу, спасла млађег сина 
од руке старијег, тако да су [родитељи] били приморани да натерају на 
бекство онога који је према њима био послушан и пун поштовања, док су 
злог сина, који им је живот чинио неподношљивим (како је признавала 
сама Ревека), стално задржавали поред себе. И када се удаљио онај који 
је увек живео у родитељском дому (Беше човјек кротак и бављаше се 
у шаторима, речено је за Јакова, в.1.Мојс.25;27), који је углавном био уз 
мајку, колико ли је Ревека морала туговати и плакати, стално се сећају-
ћи сина и гледајући мужа који због своје старости и болести ни по чему 
није био бољи од мртваца? Каква је патња раздирала и тога старца који 
је, поред својих сопствених, био принуђен да оплакује и невоље своје 
жене? Када се пак Ревека приближила смртном часу, а крај себе није 
видела сина како стоји крај ње и плаче, како јој склапа очи и затвара 
уста, како је облачи и стара се о свему осталом - а што се родитељима 
чини страшнијим од саме смрти - шта све није говорила, какве речи 
није изговарала, које би и камен могле да омекшају! Како ли се осећао 
Исаак гледајући је да тако умире, у каквом је стању била његова душа, 
и тада и после њене смрти? 

* Мисли се на двојицу синова краља Едипа, на Антигонину браћу, Етеокла и Полини-
ка, који су међусобно заратили због престола и убили један другога. Овај догађај је 
надахнуо Софокла да напише трагедију "Седморица против Тебе". (прим. изд.) 
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Таквим се показао онај чији нам се живот чинио срећнијим од многих. 
Нема потребе да исцрпно разматрамо Јаковљев живот, јер га довољно 
описују и речи самог Јакова. У разговору са фараоном, он каже: Мало је 
дана живота мојеТа, и зли су били, нити сШижу века оШаид мојих коли-
ко су они живели (1.Мојс.47;9), или, другачије речено, проживео сам живот 
који је био кратак и испуњен мукама. И без тих речи његове су недаће 
толико познате, да за њих зна чак и обичан народ. Иако је био приморан 
да током дугог периода живи у туђини, његов деда је то учинио према 
заповести Божијој, а што му је представљало огромну утеху. Јаков је, међу-
тим, бежао од брата, који му је постављао замке и помишљао да га убије. 
Авраам никада није трпео оскудицу у погледу најнеопходнијих потреба, 
док је Јаков за велику срећу и добро сматрао већ и само поседовање одеће 
и хлеба. Када се спасао [од брата], избавио од невоља у туђини и дошао 
код својих рођака, био је принуђен да служи, иако је одрастао у изобиљу. 
Познато ти је да је ропство у свим околностима горко; међутим, када је 
неко принуђен да буде слуга код себи равних, а да при том никада раније 
није искусио ништа слично, пошто је све претходне године провео као 
слободан човек и у благостању, онда таква несрећа постаје неподношљива. 
И поред тога, Јаков је све одважно подносио. Саслушај како он сам казује 
о невољама свога пастирског живота: Од мене си искао шШо би ми било 
украдено дању или ноћу. Дању ме убијаше врућина а ноћу мраз; и сан ми 
не падаше на очи. Такоми је било двадесеШ Тодина (1.Мо|с.31;39-41). Ово је 
трпео човек који је живео у изобиљу и стално остајао код куће. И после 
толиких напора и губитака, пошто је прошло тако дуго време, морао је да 
поднесе и горку превару која се тицала његове жене. Чак и да није радио 
седам година, чак и да није поднео све оно на шта се жалио тасту, чак 
и да није волео његову кћер, и сама чињеница да му је обећана боља, а 
дата гора невеста, причинила је толико очајања, толико немира и толико 
понижења овом блаженом човеку. Неко други на његовом месту не би 
тако лако поднео понижење, него би тасту срушио кућу, убио самог себе 
заједно са њим или га погубио на неки други начин. Будући незлопамтив 
и дуготрпељив, Јаков то није учинио, па чак није ни помишљао да такво 
нешто учини. Напротив, био је толико кротак и скроман да је с радошћу 
прихватио кад му је заповеђено да ради као слуга још седам година. Ако 
приметиш да је љубав према тој девојци потпомогла кроткости његове 
нарави, сагласићеш се са мном у погледу његовог очајања. Замисли коли-
ки је бол он морао да поднесе када је био лишен вољене девојке и када је, 
надајући се да ће је задобити, био принуђен да чека још седам година, по 
студени и врелини, у бдењима и уз непрестане губитке! Када ју је најзад 
задобио и када је код таста проводио мукотрпан и тежак живот, постао 
је жртва зависти, поново се суочивши са обманом приликом добијања 
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плате, због чега је и разобличио [таста], рекавши: ПлаШу си ми мењао 
десеШ пуШа (1.Мојс.31;41). 

Заједно са тастом, против њега су се јаросно побунила и браћа њего-
вих жена, и то више од самог таста. Међутим, од свега је најтеже било 
што је вољену жену, ради које је пристао да служи четрнаест година, об-
узимало крајње очајање док је гледала како њена сестра рађа, а да при 
том она сама није имала никакве наде да ће родити. Због тог очајања 
обузимао ју је толики бес да је прекоревала мужа и пребацивала му, пре-
тећи да ће умрети уколико не роди: Дајми деце или ћу умреШи, говорила 
је (1.Мојс.30;1). Шта је онда могло да га обрадује када је жена, коју је толико 
волео, тако тешко патила, док су њена браћа смишљала зло њеном мужу 
и на све начине настојала да га доведу до најгорег сиромаштва? Уколико 
велику патњу причињава и то када се отима женин мираз задобијен без 
напора, може ли онда кротко да поднесе такав губитак онај што је био 
изложен опасности и сва добра задобио сопственим трудом? 

Разумевши да у њега сумњају и да га уходе, Јаков је отишао тајно, 
као да је бегунац. Да ли нешто може да буде жалосније од тога? На тај 
начин је он, удаљујући се са страхом и опасношћу и из родител>ске и из 
туђе куће, и у једном и у другом случају неизбежно упадао у исти понор. 
Када је побегао од брата, дошао је код таста; и опет, када га је прогонио 
таст, био је принуђен да притекне брату. На њему се испунило пророштво 
које је Амос изрекао о дану Господњем: Као да би ко бежао од лава па 
би ш срео медвед; или као да би ко дошао у кућу и наслонио се руком на 
зид, па би ш змија ујела (Амос5; 19). Како да опишемо страх који је осетио 
кад га је Лаван сустигао, као и патње током путовања, када је за њим 
ишло толико стадо и толико деце? И зар онда, кад је требало да угледа 
братовљево лице, није осећао оно исто што, како песници кажу, осећају 
они који гледају на измишљену главу Горгоне?* Зар се није осећао као 
да корача према смрти? Саслушај његове речи, па ћеш дознати какав 
је огањ горео у његовој души: Избави ме из руке браШа мојеш, из руке 
Исавове, јер се бојим да не дође и убије мене и маШер с дјецом. А Ши си 
казао: заисШа ја ћу Ши биШи доброШвор (1.Мојс.32;11). Чак и да је Јаков 
све пређашње време провео у душевном спокојству, каква је та радост 
коју овакав страх не би поништио? Међутим, још од оног дана када се 
припремао да прими очев благослов и када је унапред умирао од страха, 
читав његов живот био је саткан од невоља и опасности. Тада га је обу-
зео толики страх да чак ни након сусрета с братом, који је према њему 
поступио благо и човекољубиво, није имао одважности и није престајао 

* Горгона је митолошко чудовиште које су грчки песници приказивали са главом пре-
кривеном змијама уместо косе, а које би скаменило свакога ко би га погледао. 
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да брине. Када га је Исав наговарао да крене заједно са њим, он се коле-
бао и молио брата да се удаљи од њега, као да је желео да се ослободи 
од неке звери: Зна Тосподар мој да су ова дјеца нејака, и имам оваца и 
крава дојилица, па ако их устерам један дан, пошнуће ми све сШадо. Не1о 
Господар мој нека иде пред слуТом својим, а ја ћу полако ићи колико мо-
1у дјеид и сШока, докле дођем ка Господару својему у Сир (1. Мојс. 33; 13-14). 

Тек што се избавио од тих опасности, поново је био изложен још 
већем страховању. Када му је била отета кћер, он је најпре туговао због 
увреде која јој је нанета. Међутим, када му је царев син олакшао патњу 
обећавши да ће са Дином ступити у законити брак, а што је Јаков одобрио, 
тада је Левије са својим саучесницима прекршио договор и, побивши све 
мушкарце у граду, изазвао толики страх у свом родитељу да се овај чак 
и преселио одатле, будући да су сви били непријатељски расположени 
према њему. А Јаков рече Симеону и Левију: смеШосШе ме, и омразисте 
ме народу ове земље, Хананејима и Ферезејима; у мене има мало људи, 
па ако се скупе на ме, хоће меубиШи Ше ћу се исШребиШи ја и дом мој" 
(1.Мојс.34;30). И заиста, суседи би их потпуно истребили да човекољубље 
Божије није обуздало њихову срџбу и окончало та страдања: Страх Бо-
жији дође на градове који бејаху око њих, Ше се не дшоше у поШеру за 
синовима Израиљевим (1.Мојс.35;5). 

Шта се догодило кад се избавио од ових недаћа? Да ли је Јаков успео 
да се успокоји? Не, тада га је задесила највећа несрећа - смрт вољене 
жене, превремена и уједно насилна: Породи се Рахиља, и беше јој Ше-
жак порођај. И кад се веома мучаше, рече јој бабица: не бој се, имаћеш 
још једноГа сина. А кад се растављаше с душом Ше умираше, назва ш 
Венонија, Шј. син мош бола (1.Мојс.35; 16-18). И пре него што се ова патња 
умањила, Рувим је увећао несрећу, осрамотивши очеву постељу. То је оцу 
било толико тешко да је чак и на самрти, када су родитељи нарочито 
снисходљиви према деци, проклињао сина, који је уз то био првенац, што 
има велики значај за родитељску љубав. Величина бола ипак је надјачала 
све те разлоге и Јаков је, дозвавши га к себи, казао: Рувиме, Ши си прве-
нац мој, крепосШ моја и почетак силе моје; први ГосподсШвом и први 
снаГом. Навро си као вода; нећеш бити први; јер си стао на постељу 
оца својеГа и оскрвнио је леГав на њу (1.Мојс.49,3-4). Када је одрастао син 
вољене жене, а Јаков се надао да ће у њему наћи утеху за тугу коју је 
узроковала њена смрт, управо су му кроз њега биле припремљене разли-
чите невоље. Обојивши Јосифову одећу крвљу и показавши је оцу, браћа 
су му задала страшан бол. Он није плакао само због синовљеве смрти, 
неко и због начина на који се она догодила. Постојало је много разлога 
за пометњу његове душе: био је то син вољене жене, најбољи од свих, 
онај којега је он нарочито волео, који је био у цвету младости; он га је 
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сам послао, и младић није умро ни у кући, ни на одру, ни у очевом при-
суству, није поручио или саслушао неке речи, није умро обичном смрћу, 
него је био растргнут од љутих звери, тако да отац није могао чак ни да 
сабере његове остатке и да их преда земљи. Осим тога, ово му се није 
десило у младости, када би могао да поднесе, него у најдубљој старости. 
Био је то веома жалостан призор: седа глава посута пепелом, старачке 
груди обнажене због раздирања одеће и неутешни плач: И раздре Јаков 
хаљине своје, и веза кострет око себе; и тужаше за сином својим дуГо 
времена. И сви синови њеГови и све кћери њеГове устадоше око њеГа 
Шешећи Га, али се он не даде утешити, неГо Говораше: с туГом ћу у Гроб 
лећи за сином својим (1.Мојс.37,34-35). 

Као да није ни требало да се његова душа избави од жалости! Чим је 
та рана почела да зацељује, силно га је ражалостила глад која је завладала 
читавом земљом. Касније, када су се синови вратили из Египта и донели 
утеху за то зло, они су истовремено донели другу тугу, помешану са оном 
пређашњом, тако да је радост због избављења од глади била помрачена 
растанком са сином. И то није било све: хтели су да му узму и Венијамина, 
који му је био једина утеха и за умрлом женом и за сином којега су рас-
тргле звери. Није га, међутим, само ово подстицало да задржава уз себе 
Венијамина, него и његов узраст и одгајање: Неће ићи син мој с вама, јер је 
брат њеГов умро и он оста сам, па ако би т задесило какво зло на путу 
на који ћете ићи, свалили бисте ме стара с туГом у Јроб (1.Мојс.42;38). 

Из свих ових разлога он се најпре противио и говорио да неће дати Ве-
нијамина; међутим, кад је наступила силна глад и када се осетила крајња 
оскудица, тада је он, премда је страшно туговао, говорећи: Што ми то 
зло учинисте и казасте човеку да имате још једноГа брата (1.Мојс.43,6), 
и премда је тешко патио, изговарајући са горчином речи: Јосифа нема, 
Симеона нема, па хоћете и Венијамина да узмете; све се скупило на ме 
(1.Мојс.42;36), и премда је плакао због тога што после Јосифа и Симеона 
желе да му одузму и Венијамина, и говорио да ће радије све претрпети 
него што ће пустити тога сина, ипак је на крају био побеђен, предавши 
га својим рукама: Иузмите брата својеГа, па устаните и идите опет 
к оном човјеку, а БОГ свемоГући да вам да нађете милост у оноГа човје-
ка, да вам пусти брата вашеГа друГоГа и Венијамина; ако ли останем 
без деце, нека останем без деце (1.Мојс.43; 13-14). Бројне патње толико су 
надвладавале Јакова, да је, премда му се утроба кидала и премда му се 
број деце постепено смањивао, због нових, још већих патњи он морао да 
поднесе све, јер га је за Симеоном и Венијамином обузела још већа туга, 
него она за Јосифом. Тако се несрећа, за коју нема наде да ће се некад 
поправити, премда нам причињава велике патње, ипак брзо и удаљује од 
нас, доводећи наш разум до очајања док се још налази пред нама, јер не 
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дозвољава души да се умири и обнавља патњу због неизвесне будућности. 
Томе се свако може добро поучити од блаженог Давида, који је плакао за 
сином док је овај још био жив, а када је умро, Давид је престао да тугује. 

Када су га слуге у недоумици питале за узрок, он је исказао исту 
мисао као и ја сада (2.Сам.12Д5идаље). Природно је, дакле, што се и Јаков 
више плашио и страховао због њих двојице [тј. Симеона и Венијамина]. 
Затим су му дуго очекивани сусрет и виђење са Јосифом причинили 
радост. Какве је користи имао од тога? Као што удовима, снажно опаље-
ним огњем, ништа не доноси корист, ма колико да их хладимо, тако и 
Јаковљеву душу, измучену патњом и силно опаљену огњем туге, ништа 
није могло да васпостави, нарочито у тим годинама, када чула више нису 
јасна [разговетна]. То је говорио и Верзелај, правдајући се пред Давидом: 
Колико има века моје!а, да идем с царем у Јерусалим? Има ми данас осам-
десет Тодина; мо1у ли распознавати добро и зло? Може ли слуш Швој 
кусом разликоваШи шШо ће јесШи и шШо ће пиШи? Могу ли јошШе слу-
шаШи Глас певачима и певачицама? И зашШо би слуш Швојјош био на 
ШереШу цару шсподару мојему (2.Сам.19;34-35) Уосталом, зашто бисмо то 
објашњавали на примерима других, кад то исто можемо да чујемо и од 
самог страдалника? После сусрета са сином, Јаков на фараоново питање 
о годинама живота одговара: Мало је дана живоШа мојеш и зли су били, 
нити сШижу вијека отаца мојих колико су они живели (1.Мојс.47;9). У 
његовој души је увек било живо сећање на оне прошле догађаје. 

Кога, опет, по својим несрећама није превазишао његов знаменити и 
славни син, Јосиф? Његовом оцу зло је смишљао само брат, а њему мно-
ги; отац је у детињству одгајан у изобиљу и спокојству, а он у туђини, и 
још је као дете био принуђен да поднесе тегобе странствовања. Јаков је 
имао мајку, која га је чувала од злонамерника, док је Јосиф још у мла-
дости, када му је мајка била најпотребнија, био лишен такве помоћи. 
Осим тога, Исав је Јакова ражалостио само претњом, док су Јосифова 
браћа своју замисао и остварила, а пре те намере браћа су стално осећа-
ла мржњу према њему и клеветала га. А шта може бити теже од тога 
да су и најближи људи непријатељи: А браћа видећи 1де 1а оШац љуби 
највећма између све браће њешве, сШадоше мрзиШи на њ Шако да му не 
мошху лепе речи прошвориШи (1.Мојс.37;4). У поређењу са тим, не бих 
могао тако великим злом да назовем ни његово ропство код трговаца, 
ни његово служење евнуху, јер су се они према њему односили са далеко 
већим човекољубљем него његова браћа. Међутим, ни после тога бура 
несрећа се није умирила, него се још више усталасала, и само што га 
није сасвим потопила. 

Можда ће неко помислити да ћу сада говорити о злонамерности ње-
гове господарице, али ја ћу пре тога приповедати о нечему још страшни-
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јем. Разуме се да је уистину тешко бити оклеветан за такав злочин, бити 
осуђен и толико дуго остати у тамници, нарочито када знамо да је реч 
о слободном, племенитом младићу, који такву недаћу није искусио. Ме-
ђутим, ја мислим да је од свега тога њему далеко теже пала бура која 
је била узрокована његовим младићким годинама. Да је одбацио љубав 
своје господарице зато што га пожуда нимало није узнемиравала, ја га, 
следећи Христово учење, не бих хвалио нити бих му се дивио. Христос је 
наиме рекао да Царства небеског не бивају удостојени ушкопљеници од 
природе, него они који су сами себе ушкопили (в.Мт.19,12). Да тога није би-
ло, какву би победу Јосиф извојевао? Против кога би се борио и задобио 
венац? Кога би надјачао и био проглашен за победника, да се нико није 
борио са њим и да није настојао да га обори? Ми не хвалимо целомудре-
ност оних који се не сједињују са бесловеснима [тј. са животињама], јер 
ни у природи не постоји тежња за таквим сједињењем. Према томе, да 
блаженог Јосифа није узнемиравао тај пламен, не бисмо имали разлога 
да хвалимо његову целомудреност. Међутим, како је бестидна жена заво-
дила младића у узрасту када је тај пламен далеко снажнији него у другим 
годинама (тада му је била двадесета), и када се снази тога пламена не 
може одолети, макар је ништа не увећавало, и пошто је она својим чари-
ма и украшавањем додавала том пламену још онолико снаге колико је 
он имао већ по самој својој природи, ко би онда могао да опише ту буру, 
пометеност и мучење младићеве душе, када су га изнутра узнемиравали 
природа и узраст, а споља саблажњавала лукавства ове Египћанке, при 
чему то није трајало један или два дана, него веома дуго? 

Мислим да се он тада није бојао само за себе, него да је патио и због 
те жене која је падала у дубоку провалију; то се види и отуда што јој је 
он одговарао са великом кроткошћу. Да је хтео, могао је с њом да разгова-
ра и на увредљивији и одважнији начин, јер би она због љубави све лако 
поднела. Он, међутим, ништа слично није нити казао, нити помислио, 
него је само изрекао благочастиве мисли и речима којима се надао да ће 
је уразумити више ништа није додавао: ЕШо господар мој не разбира ни 
за шШо шШо је у кући, неш шШо шд има даде мени у руке. Ни сам није 
већи од мене у овој кући, и нишШа не крије од мене осим Шебе, јер си му 
жена; па како бих учинио Шако грдно зло и Бо1у зГрешио (1.Мојс. 39,8-9). 
И поред толике скромности, и поред толике целомудрености, он је био 
оклеветан, и Бог је то допустио! Био је везан, али није разобличио злона-
мерност и неправедну клевету те жене; очекивале су га још веће награде 
и још блиставији венци, због чега је и после ослобађања царских робова 
и даље остајао у тамници. 

Немој ми говорити о човекољубљу тамничара, него се удуби у речи 
самог [Јосифа], и видећеш патњу његове душе. Протумачивши сан, он 
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је говорио пехарнику: Али немој заборавити мене кад будеш у добру, 
учини милост и помени ме фараону, и извади ме из ове куће. Јер су ме 
украли из земље јеврејске, а овде нисам ништа учинио да ме баце у ову 
јаму (1.Мојс.40,14-15). Ако је лако подносио само заточеништво, заједничко 
живљење са таквим људима - пљачкашима гробова, крадљивцима, оце-
убицама, прељубницима, убицама (јер је таквих и њима сличних људи 
била препуна ова тамница) за њега је било теже од свега. И није га само 
ово жалостило и озлојеђивало, него и то што је имао прилике да види 
много оних који су се непотребно тамо мучили, јер су били неправедно 
затворени. Па ипак, слуга је био избављен од окова - а и ти се на то сада 
жалиш - док се слободан човек и даље мучио. 

Ако неко хоће да истакне каснију Јосифову владавину, Подсетиће ме 
на мноштво брига, бесаних ноћи и безбројних послова, којима се не радују 
много они што воле тих и спокојан живот. Осим тога, иако се поменутим 
светим људима дешавало и понешто угодно, тада им још није било јасно 
откривено ни Царство небеско, ни обећање будућих добара. А сада, када 
нас очекује толико добара и када је то свима јасно, реци ми, ко би жалио 
ако се у садашњем животу не би наслађивао ничим пријатним, и ко би 
уопште било шта од овдашњег сматрао за пријатно, знајући за будућа 
добра? Шта би било тужније од такве душе која би, надајући се да ће се 
после незнатног времена преселити на небо, тражила овдашње спокојство 
и срећу, који се ни најмање не разликује од сенке? Таштина над ташти-
нама, каже Соломон, све је таштина (Књ.проп.1;2). Ако је човек који се 
више него остали наслађивао животним задовољствима изрекао за њих 
овакву тврдњу, онда смо ми, који немамо ништа заједничко са земљом, 
дужни да далеко више овако живимо и мислимо, јер смо записани у горњи 
град и добили смо заповест да онамо управљамо сав свој ум. 
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ТРЕЋЕ СЛОВО 
ПОУКА ИСТОМ СТАГИРИЈУ О ОЧАЈАЊУ 

1. Оно што је претходно изложено довољно је да угаси пламен очаја-
ња и да душу приклони радости. Међутим, да би утеха била потпунија, 
сматрао сам да ће бити боље ако додам и ову беседу и ако ти на почетку 
поставим следеће питање: реци ми, када би те неко позвао у земаљско 
царство, али ако би, пре него што уђеш у град и на своју главу поло-
жиш венац, морао да одседнеш у гостионици у којој има и нечистоће, 
и дима, и галаме од путника, и опасности од разбојника, и тескобе, и 
великог нереда, зар је могуће да би обратио пажњу на те непријатно-
сти и да их не би занемарио као ништавне? Зар није чудно што се онај, 
који се нада ће владати земљом не колеба ни због каквих тешкоћа на 
које наилази и укрепљује се надом у царевање, док онај који је призван 
на небеса клоне духом и бива пометен приликом сваке непријатности 
која нам се дешава у овој гостионици? Стање садашњег живота нимало 
се не разликује од такве гостионице или од боравка у коначишту. Ово 
су желели да изразе и угодници Божији, називајући себе странцима и 
дошљацима и учећи нас тим речима да презиремо и насладе и непри-
јатности садашњег живота, да се разлучимо од земље и да се читавом 
душом привежемо за небо. 

Погледајмо примере светих људи и од Јосифа пређимо ка Мојсеју. Он, 
који је био најкроткији од свих људи што су живели на земљи, рођен је 
у време кад се с његовим сродницима рђаво поступало. Био је одвојен 
од родитеља тако да их није ни познавао, и током читавог детињства 
одгајали су га варвари. Шта је могло да буде теже младом и умном Јевре-
јину, премда су га сматрали за царевог сина? Њему, међутим, није тешко 
падало само ово, него и то што је своје саплеменике видео у највећим 
недаћама. Да ли је он, који није желео нити да живи, нити да буде упи-
сан у књигу Божију без њиховог спасења (в.2.Мојс.32;38), могао да ужива 
у добрима царског двора, гледајући све своје саплеменике захваћене то-
ликом буром? Ако и нас, рођене после толико времена од тих догађаја 
и који немамо посебног разлога да састрадавамо са Јудејцима, обузима 
жалост при помисли на тадашње убијање њихове деце, шта све онда није 
претрпео овај блажени човек, везан великом љубављу за читав свој народ, 
гледајући сопственим очима његове невоље и будући принуђен да људе 
који су узроковали те невоље сматра својим родитељима? Мислим да је 
он због те несрећне деце тада туговао више него њихови родитељи, а што 
се може видети и из онога што ће касније учинити. Пошто свог тобожњег 
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оца није могао нити да убеди, нити да принуди да укине своју зверску и 
тиранску наредбу, на крају је одлучио да са њима подели невоље. 

Ја се, међутим, не чудим толико овоме, колико оном пламену очајања 
који је Мојсеј носио у себи током читавог претходног времена и о којем 
закључујем по убиству [пгго га је починио]. Кога очајање доведе до уби-
ства, тај преко овог потоњег открива снагу првог. Мојсеј се, наравно, не 
би тако сурово светио Египћанима да због несреће оне деце није патио 
више него сами родитељи. Када се пак осветио и донекле олакшао свој 
душевни бол, да ли је био у могућности да се у потпуности наслађује 
утехом која је проистекла из те освете? Није прошао ни други дан, када 
је овог блаженог човека задесила друга патња, још тежа од претходне, и 
обузео га је толики страх да га је приморао да потпуно напусти Египат. 
Тешко је слушати рђаве речи од било кога; али када тако говори неко 
од оних којима смо чинили добро, кад такав почне да ружи за учињена 
доброчинства и да прекорева: Хоћеш ли да ме убијеш као што си убио 
Мисирид (2.Мојс.2,14), тада увреда постаје неподношљива и у стању је да 
измучи увређенога - толики су гнев и очајање који од ње потичу! 

У Мојсејевом случају је, поред ове две, постојала и трећа невоља, а 
то је био страх од цара, који је до те мере обузео душу овог праведника 
да га је приморао да напусти земљу. Тако је царски син постао бегунац. 
Ако неко сматра да је срећа за њега то што је задобио васпитање на 
двору, нека се сада сети тамошњег изобиља па ће увидети да је и оно за 
праведника постало узрок безбројних патњи и тешкоћа. Наиме, није све-
једно да ли ће дуго странствовање и недаће у туђини подносити онај ко 
је одраетао у обичној кући и ту искусио мнопггво брига, странствовања и 
опасности или ће та страдања искусити онај ко за њих раније никада, ни 
на кратко време, није знао, будући да је увек живео у изобиљу. Овај други 
ће се, наравно, далеко теже одлучити на бекство него први, уколико му 
се деси да дође до такве потребе, као што се тада десило Мојсеју. Када 
је постао бегунац, утекао је код неког човека, идолослужитеља и туђина. 
То, што је током дугог времена уживао у гостопримству идолског жреца 
није представљало безначајан повод за очајање. Овде је Мојсеј провео 
четрдесет година прихвативши да надзире стада тога човека. 

Ако неко сматра да то уопште није било тешко, нека се сети оних 
који одлазе из завичаја, али не због страха или скривања, него добро-
вољно и на краће време напуштају дом. Нека се, дакле, сети, колику 
тескобу ти људи осећају и колико пате и за какво добро сматрају по-
вратак у своју кућу! А када се томе придруже страх и страдалнички 
живот, при чему се тешкоће и патње доживљавају као лакше него толико 
жељени повратак, може се изобразити слика Мојсејевих недаћа! Немој 
просто слушати оно што је речено, да Мојсеј пасијаше стадо (2. Мојс. 3; 1), 
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него се сети и Јаковљевих речи, којима се жалио своме тасту: Од мене си 
искао што би ми било украдено дању или ноћу. Дању ме убијаше врућина 
а ноћу мраз; и сан ми не падаше на очи (1.Мојс.31,39). Све је то, наравно, 
доживео и Мојсеј, али током дужег времена и у већој мери, јер је и ова 
земља [Мадијамска] била неплоднија од оне [тј. од Месопотамије]. Ако 
се Мојсеј није жалио на то, ни онај блажени човек [Јаков] не би изрекао 
такве речи да није био доведен до крајње оскудице и да није био прину-
ђен на то због незахвалности свога таста. 

Туђа земља и сама по себи може да ражалости човека, чак и ако је 
своју земљу напустио из нужде. Каква је птиид која одлети из свога 
1незда, такав је човек који отиде из свош мјеста, поручује Премудри 
(приче Сол. 27; 8). Поред свега тога, Мојсеј тада није могао да буде сигуран 
ни за сопствену безбедност. Као што се слуга који побегне од немило-
срдног господара непрестано плаши и страхује да га не ухвате, тако је 
и блажени Мојсеј живео у сталном страху. То се види из чињенице да је 
Мојсеј, чак и онда кад му је Бог после толико времена заповедио да се 
врати у Египат, одбијао и одуговлачио, премда је чуо да је умро онај који 
је тражио душу његову (в.2.Мојс.4;19). 

Када је најзад послушао и кренуо у Египат, био је принуђен да оста-
ви жену и децу. Тада су поново отпочела прекоревања, увреде и претње 
од тадашњег египатског цара, као и притужбе и клетве од оних којима 
је чинио добро. Цар је говорио: Мојсеју и Аароне, зашто одвлачите на-
род од рада њешва? Идите на свој посао (2.Мојс.5,4), а Израиљци: Господ 
нека вас види и суди, што нас омразисте фараону и слуГама њешвим, 
и дадосте им мач у руку да нас побију (2.Мојс.5,21). 

Све је то било тешко и неподношљиво. Међутим, од свега је најтеже 
било то што је он, који је дошао и обећао Јеврејима мноштво добара, 
слободу и избављење од угњетавања, изгледао као варалица, јер јарам 
ропетва које их је тиштало не само пгго се није олакшао, него се још ви-
ше осећао. Онај, од којега се очекивало да ће бити избавитељ читавог 
народа и који им је то обећао, очигледно је постао виновник мучења и 
батињања, злонамерник и уништитељ. Ко не би упао у очајање када би, 
после обећања да ће прекинути тако велике патње, својим очима видео да 
се страдања још више умножавају? Мојсеја је обузело очајање, као што је 
и природно да тугује свако ко чује и види непгго слично. Њега, међутим, 
није срушило толико очајање, него је остао непоколебив, иако догађаји не 
само да нису одговарали обећањима, него су им били и сасвим противни. 

Обраћајући се Богу и говорећи о томе, Мојсеј је горко плакао и гово-
рио: Господе, зашто си навукао то зло на народ? Зашто си ме послао? 
Откако сам изашао пред фараона и Говорио у Твоје име, још 1оре поступа 
с народом овим, а Ти не избави народа Својеш (2. Мојс.5;22-23). Док је све то 
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оплакивао, поново је од Бога зачуо исту онакву заповест каква је била 
и пређашња. Поново је то разгласио међу Израиљцима, али га они више 
нису слушали, јер су њиховим душама овладали патња и очајање: Али 
не послушаше Мојсеја од слабости духа својега и од љутош ропства 
(2.Мојс.6,9). То му је причинило велику жалост. 

Када су уследила чуда, и када му се фараон много пута изругивао, 
он је и његове подсмехе одважно поднео. Када је најзад напустио Египат 
и заједно с Јудејцима задобио велику одважност, још није стигао ни да 
предахне, када га је обузео пређашњи или чак далеко већи страх. Нису 
прошла ни три читава дана, и Израиљци су пред собом угледали наоружа-
не варваре, и искусили оно што осећају одбегли робови кад се у туђини 
изненада нађу пред очима својих господара, или оно што би осетили они 
сами када би им се десило да у пријатном сновиђењу угледају себе на 
слободи, па се поново пробуде у Египту и у истим онаквим страдањима. 
Уосталом, не знам-пгга би се могло назвати њиховим сном: да ли та три 
дана слободе, или страшан и језив призор који им се сада указао - толика 
је била густа помрчина очајања која се навукла на њихове очи! 

Мојсеј је био обузет још већом тамом: он се није бојао само Египћа-
на, као други Израиљци, него и ових потоњих заједно са оним првима. 
И једни и други сада су на њега гледали као на варалицу и обмањивача, 
једни са подсмехом и спремни да га нападну, а други са тескобом и бо-
лом. Међутим, зашто бисмо ми расуђивали о очајању тога човека, када 
се његова патња у потпуности може разумети и из речи које су му дошле 
са небеса? Док је Мојсеј ћутао, не усуђујући се чак ни уста да отвори, Бог 
му је поручио: Што вичеш к Мени (2 Мојс.14;15), предочавајући нам том 
једном речју пометњу његове душе. 

Када је и тај страх ишчезао, опет су се појавиле недаће, и то још веће. 
ЈБуди које је предводио Мојсеј, који су од њега добили мноштво добара, 
током читавог странствовања односили су се према њему горе него Егип-
ћани и фараон. Као прво, стали су испред њега и почели да јадикују, тра-
жећи од њега месо којим су се хранили у Египту. Били су незахвални на 
ономе што сада имају и желели су оно пређашње, а што је било најтеже 
од свега. Да ли би он више страдао да је предводио махните и безумне 
људе? Међутим, овај блажени човек је све то одважно поднео: да их ни-
је љубио, невоље би биле подношљивије, јер би морао да тугује једино 
због онога што се њему догађало. Међутим, како их је волео више него 
њихови родитељи, он је, бринући о њима, имао и други повод за очајање 
- њихову развратност и порочност. Није га толико мучило то што мора 
да трпи увреде, колико то што му те увреде наносе управо они. 

Страшно је било и то што су они били неблагодарни пре него што 
им је с неба послата чудесна храна; међутим, они су и поред чудеса 
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показивали своје безакоње, безумље и грамзивост док су сакупљали хра-
ну и, када су мало узнапредовали, опет су гунђали и негодовали због 
доброчинстава Божијих. У свим тим приликама овај блажени је патио 
и туговао више од оних који су грешили. Када су начинили теле, они су 
играли и веселили се, док је Мојсеј јадиковао и тужио, призивајући стра-
шно проклетство на себе самог. И поред тога, ништа га није убедило да 
престане да гаји састрадање према њима. Колико је туговао и колико је 
суза пролио док је гледао како људи које је тако волео стално поступају 
све горе и горе? Ако неко ко има једног сина не може да живи кад сазна 
да му се чедо одало пороцима, па макар он сам био порочнији од свих, 
шта мислиш, колико ли је патио Мојсеј који је толико хиљада људи сма-
трао за своју децу, или боље рећи, волео их је више него децу? Ниједан 
отац не би пожелео да пропадне заједно са сином, ако он сам није учинио 
никакав грех, а Мојсеј је и на то био спреман. Колико ли је он, који је 
имао толико деце, а при томе мрзео зло и љубио добро, патио гледајући 
их како су се устремили у бездан порока? Да га бура очајања није помра-
чила и потресла до саме дубине душе, он, разуме се, не би бацио таблице 
из руку и не би их разбио, премда је убрзо исправио ову несрећу. 

Реци ми, шта је он учинио? Иако је био утешан, сам начин исцељења 
пратило је изливање суза. Није било човека толико каменог срца, који 
нимало не би патио, гледајући како му се браћа и сродници међусобно 
истребљују побивши до три хиљаде људи (в.2.Мојс.32,28). Разуме се да и ми, 
кажњавамо и тучемо своју децу када их затекнемо у неком неваљалству, 
иако то не чинимо без сажаљења, него, напротив, не патимо ништа мање 
од оних које кажњавамо. 

У време тадашње Мојсејеве велике патње и наоружавања народа, 
сустигла их је још једна жалост. Бог је запретио да их више неће предво-
дити Он Сам, него да ће их оставити и њихово предвођење препустити 
ангелу. То је за Мојсеја било неподношљивије од свега. Саслушај шта он 
казује Богу: Ако неће ићи напред лине Твоје, немој нас кретати одавде 
(2.Мојс. 33; 15). Видиш ли како је један страх смењивао други и једна жалост 
другу? Невоља се ни на овоме није завршила: када је Мојсеј успео да 
приволи Бога, тако да се Човекољубац умилостивио и подарио благодат, 
Јевреји су опет узроковали Мојсејеву патњу, гневећи Бога Који се смило-
вао и излажући саме себе најгорим несрећама. После истребљења које је 
пратило много суза, поново су толико разгневили Бога да су против себе 
изазвали огањ који би их скоро све сажегао, да и тада Бог није показао 
велико човекољубље. 

Поред свега тога, Мојсеј је морао да подноеи двоструку жалост - како 
због тога што су Израиљци гинули, тако и због тога што се они који су 
преживљавали нису исправљали нити су задобијали било какву корист 
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из тих несрећа. ИетребЈБење још није било завршено, када су се прежи-
вели сетили лука, и, не задовољавајући се оним што су имали, почели 
да јадикују: Ко ће нас нахранити меса? Опоменусмо се риба што јеђа-
смо у Мисиру забадава, и краставаид и диња и лука ирноТа и белош. А 
сада посахну душа наша, нема ништа осим мане пред очима нашима 
(4. Мојс. 11; 4-6) Мојсеј више није могао да поднесе њихову неблагодарност 
и био је савладан болом. Одбио је да их предводи и пожелео за себе смрт 
уместо тако горког живота. Послушај и његове сопствене речи: Па рече 
Мојсеј Господу, говори се у Светом Писму, зашто учини такво зло слу-
ш Својему? И зашто не нађох милости пред Тобом него метну на ме 
терет свеш народа ово1а? Еда ли ја зачех сав овај народ? Еда ш ли ш ја 
родих, кад ми кажеш: изнеси ш у наручју својем, као што носи дојиља 
дете, у ону земљу за коју си се заклео оиџма њиховим Откуда мени 
меса да дам свему овом народу? Јер плачу преда мном говорећи: дај нам 
меса да једемо. Не могу ја сам носити свеш народа овош, јер је тешко 
за мене. Ако ћеш тако чинити са мном убиј ме боље, ако сам нашао 
милост пред Тобом, да не Хледам зла својешп (4.Мојс. 11,11-15). 

То је говорио онај исти [човек] који је једном рекао: Али опрости 
им Грех: ако ли нећеш, избриши ме из књиге Своје, коју си написао 
(2.Мојс.32,32). Толико га је изменила туга! Често се нешто слично дешава 
и са родитељима када су огорчени због рђавих поступака своје деце. Ме-
ђутим, Мојсеј ни после таквих речи није престао да састрадава са њима, 
као пгго се види из онога што ће касније учинити. Када се, после њиховог 
покушаја да убију уходе и да га каменују, Мојсеј спасао од њихових руку, 
поново је притекао молитви за њих, молећи се Богу да буде милостив пре-
ма онима који су хтели да га убију (в.4.Мојс.14;10-20). Тако је његова љубав 
била снажнија чак и од природне привржености! Затим, када су уходе 
умрле и кад се оплакивање налазило на врхунцу, будући да још није ми-
нуло његово време, Израиљци су му опет причинили нову патњу, најпре 
тиме пгго су се оглушили о његову забрану да ратују, а затим и тиме што 
су доживели пораз од Амалика (4.Мојс. 14,41-45). И пре тога рата многи су 
умрли од колере и преједања (4.Мојс.и,зз). Због тога је, каже, погубљена 
већина њих још док храна беше у устима њиховим (Пс. 78,30-31). 

Док је гледао пропаст толиког мноштва, и док још не беше минула 
жалост због онога пгго се догодило, Мојсеја је поново обузела туга која 
га је довела до потребе да се моли да његови вољени и љубљени Изра-
иљци окончају живот необичном и несвакидашњом смрћу: тада су једни 
били сажежени изненадним огњем, а друге је прогутала земл>а која се 
отворила. Њих није било мало, него је на тај начин пострадало више од 
петнаест хиљада људи. Како су се после тога према Мојсеју односили ро-
ђаци и пријатељи пострадалих? У каквом је расположењу био сам Мојсеј, 
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видећи да су због такве несреће деца остала сирочад а жене удовице, да су 
му и сестра и брат умрли, и да су синови овог другог сажежени због неког 
безакоња? Сваки овакав догађај у стању је да ражалости и дупгу која још 
није осетила патњу, а утолико пре душу која је поднела толико недаћа. 

Када су Јудејци победили Хананејце и широко их опколили, поново 
су узнегодовали и поново почели да умиру, али не од болести као рани-
је, нити од огња и отварања земље, него од уједа змија отровница, које 
би их све погубиле да Мојсеј није поново стао пред Бога и умолио Га. 
А када су се избавили и од те погибељи и избегли врачарева проклетства, 
опет су се сурвали у најстрашније бездане: после Валаамових, или, боље 
рећи, Божијих благослова (јер Валаамове речи нису долазиле од његове 
воље, него од силе која је у њему дејствовала), почели су да блудниче са 
кћерима иноплеменика [туђина] и да приносе жртве Велфегору. Видећи 
оволику срамоту и поругу, Мојсеј им је поново заповедио да убијају један 
другога, поручивши: Побијте сваки своје који су прионули уз Велфешра 
(4.Мојс. 25; 5), као пгго се и код телесне ране, која ни после вишекратних 
отварања и паљења не зараста, прибегава поновном сечењу и паљењу 
онога што је преостало. 

Док слушаш о овим тешкоћама, немој мислити да је то једино пгго 
се догађало. Изоставио сам многе од оних које се помињу [у Писму]: 
ратове, противљења непријатеља, дуга странствовања, увреду од сестре, 
њену казну због које се нарочито жалостио кротки Мојсеј. Међутим, 
чак и када бих све брижљиво сабрао, ни тада то што је описано не би 
представл>ало ни најмањи део од онога што се заиста догодило. Ако и 
човек који у кући управља неколицином слугу има мноштво повода за 
огорченост [раздражљивост] и жалост, колико ли је онда онај који је био 
обавезан да управља толиким хиљадама људи током четрдесет година, 
и то у пустињи, где није било ни [здравог] ваздуха, ни воде, морао имати 
послова свакога дана, и колико брига, и колико жалости, како за живота, 
тако и после смрти тих људи? Видео је смрт свих оних које је извео из 
Египта, изузев двојице. Ни он сам није био удостојен да њихове потомке 
уведе у Обећану земљу, већ ју је само угледао са врха планине Навав и 
добро упознао њену природу, али му није било дато да се њоме наслађује 
заједно са осталим Израиљцима, тако да је остао изван ње и умро, због 
чега је и сам јадиковао пред Израиљцима и говорио: Господ се разГневи 
на ме за ваше речи, и закле да нећу прећи преко Јордана ни ући у добру 
земљу, коју ти Господ БОГ твој даје у наследство. И ја ћу умрети у овој 
земљи и нећу прећи преко Јордана; а ви ћете прећи и наследити ону 
добру земљу (5.Мојс.4;21). Међутим, најтеже од свега било је то што га је 
Бог и у царство мртвих [у ад, јевр. у шеол] одвео са тугом, пошто је Мој-
сеј унапред сазнао какве ће невоље задесити Јудеје: идолопоклонство, 
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ропство, неизрециве несреће, тако да његова душа није патила само због 
онога што је већ видео и што се већ догодило, него и због онога што 
ће се тек догодити. Тако је, почевпга да пати и тугује још од најранијег 
узраста, са истим таквим очајањем и окончао живот. 

И његов наследник, Исус [Навин] заједно са њим окусио је, да тако ка-
жемо, од сваке горчине; ако је због младости нешто и избегао, надокнадио 
је то после Мојсејве смрти. Не само што је за Мојсејвог живота раздирао 
своју одећу и посипао главу пепелом, него се и после његове смрти поно-
во нашао у истом или још горем положају, тако да је лежао ничице на 
земљи и то не-само неко време, него током читавог дана. Саслушај речи 
његове и јадиковања: А Исус раздре хаљине своје, говори се у Писму, и 
паде лицем на земљу пред ковчешм Господњим, и лежа до вечера, он и 
старешине Израиљеве, и посуше се прахом по Глави. И рече Исус: Јаох! 
Господе Боже, зашто преведе овај народ преко Јордана да нас предаш у 
руке Аморејиџма да нас побију? О, да хтедосмо остати преко Јордана! 
Јаох! Господе, шта да кажем, кад је Израиљ обратио плећи пред непри-
јатељима својим? Чуће Хананеји и сви становници те земље, и слећи 
ће се око нас, и истребиће име наше са земље (Ис.Нав.7;6-9). 

Када је ово чуо, Бог му је открио виновнике пораза. Када је пак Исус 
сазнао за то, истребио је све, не само онога ко је сагрешио, него и његове 
сроднике и слуге и мноштво стоке (Ис.Нав.8;24-2б), што је силно узнемирило 
његову душу. Ако нисмо у стању да гледамо Ни кажњавање туђина, шта 
тек онда није он претрпео, изложивши таквим невољама своје сународни-
ке и саборце? А колико ли су га [озлоједиле] превара Гаваоњана и сумња 
која је пала на племена настањена преко Јордана? Колико ли му је било 
тешко непрестано пребивање у рату и у биткама? И која би душа при 
томе могла да остане спокојна? Чак и када је побеђивао, задовољство 
због задобијања трофеја бивало је помрачено бригама због ратова који 
су му тек предстојали. Раздеоба имања такође му је причинила много 
бола и тешкоћа; ово добро зна свако коме је било поверено да након 
нечије смрти изврши раздеобу макар и незнатне имовине између браће 
или других наследника. 

Не сматрам да је потребно да говорим о потоњим невољама јевреј-
ског народа, јер сада није реч о томе да ли је неко у животу патио, него 
о томе ко је патио међу онима што су добро служили Богу. Стога ћемо, 
ако желиш, изоставити Илија, који је Бога увредио безбожништвом сво-
је деце или, боље речено, својом немарношћу. Он није био кажњен због 
тога што су му деца била порочна, него због тога што их је штитио више 
него што је требало и није их кажњавао због кршења заповести Божијих. 
Разумевши све то, и он сам је, после велике претње од Бога, говорио: Го-
спод је, нека чини што Му је воља (1.Сам.З;18). Оставивши њега по страни, 
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обратимо се Самуилу, који је од детињства васпитаван у храму, који се 
свагда одликовао благочашћем пред Богом и још од раног узраста се 
показао толико пуним врлина, да је био прибројан дивним пророцима и 
пре него што је одрастао, и то у доба када је пророштва готово нестало: 
Реч Господња беше ретка у оно време, и не јављаху се виђења (1.Сам.З;1). 

Тај Самуило, који је рођен после многих суза, био је, као ученик пун 
захвалности и љубави, најпре тужан и пометен када је видео каквом је 
жалосном смрћу умро његов учитељ. Касније је стално био принуђен да 
оплакује недаће Јудеја. Његови синови, безбожни, зли и до краја порочни, 
жалостили су га како својим живљењем, тако и тиме што нису могли да 
наследе част која је њему била подарена (в.1.Сам.8;3). За овим очајањем 
уследио је - или, боље речено, није уследио, пошто се [ово очајање] није 
ни прекидало, него му је био приложен још један безакони захтев Израи-
љаца, при чему је Самуило толико клонуо, да му је била потребна снажна 
молитва. Саслушај шта му поручује Бог: Не одбацише [презреше] тебе 
не\о Мене (1.Сам.8;7). Међутим, и после тога Самуило се толико бринуо за 
њих да им је говорио: А мени не дао БОГ да з1решим Господу и престанем 
молити се за вас (1.Сам.12;23). 

Какво је задовољство могао да осети, у ком тренутку је могао да буде 
без жалости и суза када је њих, које је толико волео, гледао како чине 
зло, трпе поразе у ратовима и гневе Бога? Пошто је Саула поставио за 
цара, започеле су непреетане недаће које су смењивале једна другу. Када 
је Саул принео жртву противно вољи Божијој и када је, победивши Ама-
лићане, опет поступио супротно од заповести и поштедео живот њиховом 
цару, Самуилова душа ја била толико рањена да више није хтео ни да 
види тога човека, него је од тога доба па све до последњег дана туговао 
и плакао због њега, премда га је Бог прекоревао због толике жалости: 
Докле ћеш ти плакати за Саулом кад 1а Ја одбацих (1.Сам.16;1)? Ако је 
он плакао поводом таквих догађаја, шта ли му се тек догађало када је 
Саул без разлога и кривице побио толике свештенике или када је другом 
приликом пошао да убије свога добротвора, који му ни на који начин није 
нашкодио, када је угледао Саула како наг пророкује и лежи на земљи или 
када је слушао толике Давидове јадиковке и жалбе на Саула? 

Опомињући се Давида, не знам шта да учиним: да ли да изложим 
његове велике и непрестане тужаљке описане у псалмима, или да ти ис-
приповедам о његовим невољама, препуштајући ти да о томе прочиташ у 
слободном времену. Давид је поднео много недаћа и док је напасао стада, 
одолевајући нападима непостојаних стихија и дивљих звери; оно прво 
види се из Јаковљевих речи, а друго из онога што је он сам приповедао 
Саулу о лаву и медведу. Изоставићу завист браће, премда је и она за ње-
га била веома тешка. Рано је напустио такав живот и постао је војник. 
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Када је изашао на двобој и извојевао блиставу и чудесну победу, у Саулу 
је нашао непријатеља који је био још силнији од побеђеног Голијата. 

Саул није отворено иступао против њега, него је, узевши обличје 
пријатеља и претварајући се да га поштује и да брине о њему, поступао 
као непријатељ. О томе пак колико је жалосно када се човеку на добро 
узвраћа злим, саслушај блаженог пророка који је стално плакао, јадико-
вао и говорио: Еда ли ће се зло вратити за добро (Јер.18;20). Чак и да 
није постојала никаква друга непријатност, и само царево подозрење и 
неблагонаклоност узроковали би велику патњу војсковођи. И шта ја то 
говорим: да је војсковођи било непријатно због цара? Нама је непријатно 
и ако се слуге тако односе према нама. Шта онда да кажемо о случају да 
се омраженом човеку припремају смртне замке? Какав то живот може 
бити несрећнији од таквог? 

Давид је, међутим, све подносио и трпео; живео је поред онога који 
је намеравао да га убије и предводио његове ратове. Када се он удаљио 
и уклонио од рата, премда је само удаљавање и избијање [Сауловог] 
непријатељства на видело донекле допринело [Давидовој] одважности, 
ипак је, будући принуђен да се са четири стотине људи брани од много-
бројне Саулове војске, страховао више него раније. Помисли у каквом је 
положају био Давид, када није имао ни град, ни тврђаву, ни савезнике, 
ни приходе, а био је приморан да ратује против човека који је свим тим 
располагао, док он сам није могао да нађе чак ни место где би утекао, 
изузев пустиње и пустињских пећина. Пошто је заузео град звани Кеила, 
изашао је из њега чим је свештеник казао да га Бог неће избавити из Са-
улових руку уколико остане тамо. Био је то управо онај свештеник који 
је измакао Сауловој руци и јавио Давиду за жалостан догађај у Номви, 
када је [Давид] изговорио оне горке речи: Ја сам крив за све душе дома 
оца ШвојеТа (1.Сам.22;22). Будући да је стално боравио уз Давида, овај све-
штеник га је само подсећао на тај жалосни догађај. Гледајући на њега, 
Давид се стално сећао погибије свештеника, а сећајући се те погибије 
и кривећи самога себе за тај покољ, живео је горе од ма ког осуђеника. 
Чак и да га ништа друго није узнемиравало, већ и сама помисао да је 
управо он био кривац за страдање толиких свештеника била је довољна 
да стално рањава и скрушава његову душу. 

Ова мисао га је даноноћно позлеђивала и разједала његову душу 
страшније од црва, а затим је задобио и друге ране, које су непрестано 
сустизале једна другу. Уистину, када га је Навал увредио преко његових 
слугу, назвавши га бегунцем, изгнаником и незахвалником, он није мо-
гао без туге да поднесе такве речи. Када се пак, дошавши код Анхуса, 
претварао да је безуман, падао на земљу, извртао очи и пуштао пену на 
уста, страдао је више од истинских бесомучника помишљајући у какав 
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га је положај довео онај којем је учинио толика добра. Када се Давид 
донекле одморио, живећи код противника [иноплеменика], био је прину-
ђен да зарати са њиховим непријатељима. Међутим, војни заповедници 
[грч. сатрапи] су били обузети завишћу и жељом да га оклеветају код 
цара, Зато су га удаљили из војске, као бескорисног, злонамерног човека 
и издајника: Али се расрдише на њ кнезови филисШејски, и рекоше му 
кнезови филисШејски: пошаљи наШраг Шо1а човека, нека се враШи у своје 
месШо 1де си 1а посШавио, и нека не иде с нама у бој, да се не окрене на 
нас у боју; јер чим би се опеШ умилио Господару својему ако не Тлавама 
ових људи (1.Сам. 19;4). Поражен таквим речима, Давид се удаљио, увређен 
и обузет дубоком тугом. 

Када је дошао кући, дочекало га је толико невоља да се готово угу-
шио од туге. Недаће које су се тада догодиле могле су да помраче његову 
душу чак и да је унапред знао за њих. Како су се десиле неочекивано и 
изненадно, чиниле су се двоструко тежим и нису могле да се поднесу. Да-
вид је пошао кући, да би се одморио и утешио уз децу и жене. Међутим, 
када је дошао, чуо је да су их непријатељи потчинили и угледао ватру, 
дим крв и мртве. И пре него што је могао да изрази свој бол и да оплаче 
заробљене, житељи тога града напали су га свирепије него звери и сва-
ки од њих је желео да утеху за свој бол нађе у његовој смрти. Као што 
се приликом судара противних ветрова на мору из њихове борбе рађа 
снажна и дивља бура, тако су и тада очајање и страх мучили душу овог 
праведника, узрокујући у њој велику узбурканост и пометњу, при чему 
су га та осећања непрестано час надвладавала, час бивала надвладана 
једно од другога. 

Када се избавио од тих недаћа и повратио жене и све заробљенике, и 
пре него што је успео да се обрадује тој победи био је погођен жалосном 
вешћу о Јонатановој смрти. Колико је та вест погодила Давидову душу, 
види се из његовог плача: Већа ми је била љубав Швоја од љубави женске 
(2.Сам.1;26). Зашто бих говорио о том плачу? Шта је могао осећати онај 
[цар Давид] који је толико плакао за Јонатановим оцем [царем Саулом], 
својим непријатељем и човеком који му је желео зло, који је хиљаду пута 
тражио његову погибију, када је сазнао да је умро човек који је са њим 
прошао кроз све опасности, који га је много пута избављао од очевих зам-
ки, који је са њим делио тајне и склапао толике погодбе, и то у тренутку 
када је Давид могао да му узврати за сва пређашња доброчинства? 

Док је та патња била на свом врхунцу, у нову жалост бацио га је 
војсковођа [Јоав], не допустивши Авениру да испуни оно што је обећао 
и подмукло усмртивши онога који је обећао да ће лако и без икаквог 
напора предати Давиду читаву војску. Давид је до те мере био озлојеђен 
због овог убиства да је одмах проклео Јоава, тражећи и у самртном часу 
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од свог сина да му обећа да ће се осветити за то нечасно убиство. Већ и 
саме речи којима је Давид на сав глас оплакивао Авенира довољно нам 
изображавају патњу његове душе: Цар подиже 1лас свој и плака на 1робу 
Авенирову; плака и сав народ. И наричући за Авениром рече: умре ли 
Авенир Наваловом смрћу? Руке твоје не бише везане, нити но1е твоје 
у оков оковане, и ниси приступио као Навал, не1о си пао пред сином 
неправде (2.Сам,3;32,34). 

Шта се догађало после тога? На подмукао начин убијен је Мефиво-
стеј [има се у виду, вероватно, Исвостеј, упор. 2. Сам. 4; 7], и Давидовом 
туговању за њим (јер за њим је Давид туговао толико да је чак погубио 
његове убице) придружило се противљење хромих и слепих, које га је 
силно узнемирило. Оборивши и једне и друге непријатеље, он је са вели-
ком радошћу понео ковчег Божији, али управо док су га људи [ковчег] 
преносили и радовали се, у самом тренутку весеља догодило се нешто 
што је помрачило свеопшту радост а цареву душу испунило болом и 
страхом. Гнев Божији изненада је сустигао и усмртио Узу, који је желео 
да придржи ковчег да не падне; страх од тога толико је силно потресао 
Давидову душу, да се није одлучио да ковчег одвезе к себи [у свој град] 
пре него што је сазнао колику је добробит од тога стекао Аведар, који 
га је тада прихватио (2. Сам. 6; 8-18). 

Касније, када је умро амонитски цар, Давид је поступио као добар и 
човекољубив јунак: упутио је изасланике да теше његовог сина и да га 
крепе како би одважно поднео очеву смрт. Он их је, међутим, за такву 
част увредио и на сраман начин вратио цару. Зар је то, по твом мишљењу, 
мало да повреди и унизи душу? Зар то не доказује и сам рат, који није 
имао никакво друго оправдање и који је дошао до толике суровости да 
је Давида изложио безбројним невољама (в.2.Сам.10)? Чак и кад бисмо са 
овим недаћама помешали хиљаде наслада, било би их довољно да Давидов 
живот сматрамо веома тешким. Међутим, његове касније несреће биле 
су тако велике да у поређењу са њима као да још није ни било истинских 
патњи. Уистину, страдања тога цара превазишла су сваки мит и сваку 
трагедију: на његову кућу обрушиле су се тако несвакидашње и неочеки-
ване недаће и у његовом случају као да се једно зло непрестано трудило 
да помогне оном другом. 

Погледај, дакле: Амнон је заволео своју сестру а затим, заволевши 
је, он ју је обешчастио. Пошто ју је обешчастио, омрзнуо ју је и дозволио 
да се међу људима разгласи како бешчашће, тако и родоскврнуће, наре-
дивши једноме од слугу да је истог часа отера из куће мимо њене воље и 
да је преведе преко трга, док је она викала и плакала (в.2.Сам. 13). Када је 
дознао за то, Авесалом је за трпезу позвао сву своју браћу, међу којима 
је био и овај насилник и Авесалом га је уз помоћ слугу убио док је овај 
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јео и пио. Доцније је неко, ко се удаљио одатле и ко због пометње која је 
тада настала није поуздано видео шта се догодило, јавио цару да су му 
сви синови мртви. Давид је седео и плакао због нечега што се заправо 
није ни догодило. Када је пак поуздано дознао шта се десило, запретио 
је сину и говорио да ће га убити. И премда је [Авесалом] побегао у туђу 
земљу где је провео три године, цар је за све то време био испуњен гневом. 
Он га чак ни после истека тога времена не би позвао себи, да га мудри 
војсковођа није, и против његове воље, приклонио да му обећа [безбедан] 
повратак. Међутим, ни позивање сина да се врати није исцелило рану на 
срцу, него га је удаљио од себе на још две године, да би тек после толико 
дугог времена, на молбу војсковође, дозволио сину да се појави код њега. 

Злопамтећи оно што се догодило а уз то и тежећи власти, син је устао 
против оца и поново га довео до лутања и бекства, што је овај искусио 
још у доба Саула, али му је [Давиду] овога пута било далеко теже него 
раније. Тадашње патње Давид је трпео док је био само војсковођа, а сада 
је био принуђен да бежи после много година царовања и, могли бисмо 
тако да кажемо, после победе над свим непријатељима. Поред тога, онај 
који га је до тога довео није био туђинац или непријатељ, него исин, који је 
изашао из бедара мојих", како је сам Давид с тугом говорио (в.2.Сам.16;11). 
Онда је био у цвету младости и све је могао одважно да поднесе. Сада пак, 
када је требало да у том непокорном сину нађе утеху у својој старости, у 
њему је пронашао непријатеља и злонамерника. Цар је са неколицином 
људи отишао испред њега, бос, покривене главе и ронећи сузе. 

Тај рат није за њега био само узрок патње, него и срамоте. Син се тада 
према овом блаженом човеку понео увредљивије него Саул: обешчастио је 
његове наложнице, и то не скривено од света, него на кућном крову, пред 
очима свих. у гневу против оца прекршио је и природне забране и законе 
поступања према женама, тако да се у безумном заносу, док је рат још 
увек трајао, усудио да учини оно што се обично чини тек када се извојује 
победа и заробе непријатељи. Сусревши Давида у толикој жалости и стра-
ху, Сива га је још више узнемирио лажима о своме господару и тврдњом 
да тобоже [Мефивостеј] намерава да овлада царством (2.Сам.1б;3). 

После Сиве појављује се Симеј, злобан и неблагодаран човек, који 
Давиду упућује мноштво псовки, бацајући се на њега камењем уз овакве 
речи: Одлази, одлази, крвопијо и безакониче! Обрати Господ на тебе 
све крви дома Саулова, на чије си се место заиџрио, и предаде Господ 
царство у руке Авесалому сину твојему; ето те сада у твом злу, јер си 
крвопија (2. Сам.1б;7-8). Слушајући и подносећи ове речи, Давид је силно 
патио, што се види и из самог његовог плача. Међутим, није се одважио 
да учини нешто више и само је рекао: Оставите 1а нека псује, јер му је Го-
спод заповедио. Да ако Господ поГледа на невољу моју, и врати ми Господ 
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добро за псовку његову данашњу (2.Сам.16;12), а сам је са неспокојством и 
страхом ишчекивао чиме ће се завршити оно што је Хусај предузео. 

Када је и то постало познато, започео је рат, најнеобичнији од свих 
који су икад вођени, па чак и загонетан. Давид је наређивао својим вој-
сковођама да брижљиво чувају и поштеде управо онога који је узроковао 
толике невоље и дао повод за избијање таквога рата, тј. онога чијим су 
падом све те недаће престајале, и непрестано понављао: Чувајте ми де-
те Авесалома (2.Сам.18;5). Шта је могло да буде теже од овог безизлазног 
положаја? Шта жалосније од ове пометње? Давид је био принуђен да 
прихвати рат у којем му је подједнако тешко било и да победи и да буде 
побеђен. Уистину, он није желео нити да буде побеђен, јер у противном 
не би ни послао онолику војску, нити пак да победи, иначе не би забра-
њивао да се убије онај који је отпочео и повео рат против њега. 

Када је рат био одлучен и када се завршио онако како је то Бог желео, 
кад је пао онај што је хтео да убије оца, сви остали су се радовали и ве-
селили а само је Давид туговао и плакао. Затворивши се у своје одаје, 
дозивао је умрлог и туговао за њим, жалећи што сам није умро уместо 
њега: Камо да сам ја умро уместо тебе! Авесаломе сине мој, сине мој 
(2.Сам.18;33). Када је Авесалом убио свога брата, Давид је желео да га 
убије; када је пак Авесалом махнито устао против њега самог, он га је 
штедео. Давид не би дуго престао да плаче за умрлим да у његову одају 
није дошао Јоав и објаснио неумесност толике туге, да није снажном 
речју подстакао његову крепкост и да га није убедио да војску прими са 
одговарајућим почастима. 

Међутим, ни тиме се нису окончале његове недаће: као прво, војници 
су се побунили и поделили међу собом; као друго, чим су се покорили 
цару, при чему се то десило тек после многих ласкања, поново су се од-
вратили од њега и пришли Савеју. Тада је отпочео нови рат, пре него што 
је претходни био у потпуности окончан. Будући да је због свега тога био 
узнемирен, Давид је сабрао своје војнике и заједно са војсковођама послао 
их против непријатеља. Јоав, који је и у овом рату однео победу, није про-
пустио да радост због победе помрачи тугом. Помахнитавши од зависти, 
он је безразложно и без икаквог оправдања подмукло убио њему равног 
војсковођу, који је читав народ потчинио Давидовој власти. То убиство 
је у тој мери узнемирило и обеспокојило цара да је и на самрти од сина 
затражио да му обећа да убијени Амесај неће остати неосвећен. 

Уистину, још је теже било то што се Давид, будући у таквом душев-
ном расположењу, није одлучивао да другима повери узрок своје патње, 
јер је био измучен безбројним недаћама. После тих ратова читаву земљу 
је погодила велика глад, а Давид је, да би прекратио то зло, био прину-
ђен да Саулову децу преда на смрт. Тако је наређивала одредба [Божија]: 
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То је збо1 Саула и збо1 дома његово! неправедноГ, јер погуби Гаваоњане 
(2. Сам.21;1). Онај пак који се сети како је Давид оплакивао Саула, разуме-
ће колико је патио док је његову децу предавао Гаваоњанима. Он је и то 
поднео, али су у међувремену уследиле нове недаће. После глади уследио 
је помор [куга, зараза], тако да је за пола дана помрло седамдесет хиљада 
људи. Угледавши ангела са исуканим мачем, цар се ражалостио и рекао: 
Ево, ја сам зТрешио, ја сам зло унинио, а те овце што су учиниле? Нека 
се рука Твоја обрати на мене и на дом оца мојеш (2.Сам.14;17). 

Ми, уосталом, нисмо у стању да са свим појединостима изобразимо 
његово очајање, као што није све ни записано. Међутим, према његовим 
тужбалицама и јадиковањима може се наслутити колике су биле и оне 
патње које нису поменуте, као и то да овај праведник никада није ни пре-
стајао да тугује и јадикује. Шта он каже? Дани 1одина наших достизаху 
собом седамдесет година, а ако је у већој крепкости, осамдесет шдина, 
и већина је њих мука и бол, јер дође унижење на нас и бићемо прекоре-
ни (Пс. 89; 10). Ако пак пожелиш да кажеш да је он овде описао човеков 
живот уопште а не само свој, рећи ћеш више од онога што ја говорим и 
избавићеш нас од многословља, признајући и сам да се не само у Давидо-
вом, већ и у животу свакога човека може пронаћи далеко више патњи 
него уживања. И заиста, као пгго и сам тачно кажеш, Давид је изрекао 
овакво мишљење имајући у виду не само свој, него и животе других љу-
ди, изражавајући оно исто што и патријарх, само са још већом снагом: 
оно што је овај други изрекао о једном, то је Давид изрекао за све. Онај 
је говорио: Мало је дана живота мојеш и зли су били (1.Мојс.47;9), а овај: 
Дани Година наших, то јест дани свих људи, достизаху до седамдесет 
Година, и већина је њих мука и бол. 

Ово ћу, као што сам рекао, препустити теби да у слободном времену 
истражујеш са свим појединостима, а сам ћу прећи на остале пророке. 
Премда нам они нигде нису оставили свој животопис, јер им је то отежа-
вала величина патњи које су их мучиле, ипак мислим да се читав њихов 
живот једном речју може описати као тежак. Најпре, оно што им је свима 
било заједничко, јесте да су читавог живота били изложени мучењима и 
шибању, да су бивали престругани, каменовани, затварани у тамнице, да 
су умирали од мача, потуцали се у овчијим кожусима и козјим кожама, 
трпећи оскудицу, невоље и патње (в.Јевр. 11.36-38). Овоме се придружило 
још једно страдање, и то веће од ових, а које је потицало отуда што су 
гледали како расте порочност оних што су им узроковали патње, а што 
их је мучило више од властитих несрећа. 

Због тога је један од њих говорио: Проклетство, лаж, убиство, кра-
ђа и прељуба развејаше се по земљи, и крв се с крвљу измеша (Ос.4,2), 
показујући нам и некажњеност, и разноликост, и прекомерност порока. 
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Други је вапио овако: Тешко мени! Јер сам као кад се обере летина, као 
онај што у виноГраду сабира после бербе и не налази Грозда (Мих.7;1), 
оплакујући овим речима малобројност врлинских [досл. добрих] људи. И 
други су се жалили на нешто слично. Пастир који је напасао козе [Амос] 
није јадиковао само због њихових [јудејских] порока, него је плакао због 
њихових недаћа више него због сопствених искушења и молио се Богу 
овако: Господе, Господе, смилуј се; како ће се подишути Јаков, јер је 
мали, раскај се збо1 то1а, Господе (Амос7;2). И поред тога, он није добио 
оно што је тражио, као што је писано: Ни то неће бити, рече Господ 
Господ (Амос7;б). Када је чуо да ће сва земља бити опустошена, Исаија 
није хтео да се утеши, него је непрестано плакао и говорио: Прођите ме 
се, да плачем Хорко; не трудите седа ме тешите (Иса.22;4), јер је такав 
вид смрти превазишао сваку несрећу. 

Ко је у стању да без суза чита Јеремијине тужаљке о граду и о њему 
самом, како оне што су посебно написане, тако и оне расејане по читавој 
књизи? Он, на пример, једном каже: О, да би Тлава моја била вода, а очи 
моје извори сузни, да и дању и ноћу оплакујем овај народ, а једном: О, да 
ми је у пустињи станак путнички! Да оставим народ свој и да отидем 
од њих, јер су сви прељубочинци (Јер.9,1-2). Некад би еа жалошћу вапио: 
Тешко мени, мајко моја, што си ме родила да се са мном препире и да се 
са мном свађа сва земља (Јер.15;10), а некада је чак проклињао и сам дан 
свога рођења: Проклет да је дан, каже, у који серодих (Јер.20,14). Лежање 
у јами, патње од окова, бичевања, клевете и стални подсмеси узроковали 
су му такво душевно стање да готово више ништа није ни осећао. Шта ли 
је пак осетио када је након заузећа града наишао на бригу и поштовање 
које су му указивали туђинци [варвари]? Да ли се радовао томе? Напро-
тив; управо тада је и написао горки плач за умрлима, и видео недаће које 
нису биле ништа мање од оних пређашњих јер су они, који су преживели 
после рата гневили Бога. Обећавши да ће Му се у свему покоравати и да 
се ничему неће противити, они су ипак отишли у Египат, док је заповест 
[Божија] тражила од њих нешто сасвим супротно. Пророка су одвели 
заједно са собом и својом неблагодарношћу приморали су га да им пред-
сказује невоље које су биле још страшније од пређашњих. 

А шта је било са Језекиљем? Шта са Данилом? Нису ли читав живот 
провели у заробљеништву? При том је овај први био кажњен глађу и жеђу 
због туђих грехова. Када му је умрла жена, било му је заповеђено да ову 
несрећу поднесе без суза, а шта може бити теже од немогућности да се 
оплакује чак и сопствена несрећа? Не говорим сада о томе да је он био при-
нуђен да свој хлеб једе на гомили смећа, да сто деведесет дана проведе ле-
жећи на једном боку и да трпи и све остало што му је било наређено. Чак 
и да му се није десила ниједна патња, како од оних које смо изоставили, 
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тако и од поменутих, већ и сам боравак међу непријатељима, варварима 
[иноплеменицима] и нечистим људима био је праведном и чистом човеку 
тежи од сваке казне. 

Изгледало је да Данило ужива у великој почасти и да живи као да 
није у заробљеништву, јер је боравио на царском двору и имао власт. 
Међутим, ако неко пажљивије саслуша његову молитву, обрати пажњу 
на његов пост, измењено лице и непрестане прозбе, ако поуздано сазна 
због чега је он све то чинио, увидеће да је тај пророк туговао и очајавао 
више од свих осталих. Њега нису мучиле само садашње недаће, него и 
оне будуће, јер се удостојио да очима пророка види и оно што се још није 
догодило. Гледајући на Јудејце који још нису били ослобођени од пређа-
шњег ропства, морао је унапред да види и њихово поновно поробљавање; 
видео је да ће град, који још није био ни обновљен, бити поново разорен, 
храм оскрнављен [идолским] жртвама и опустошен, а читава светиња 
срушена. Зато је туговао и плакао, говорећи: Господе, у нас је срам на 
лииу, у идрева наших, у кнезова наших и у отаца наших, јер саТрешисмо 
пред Тобом, Господе (Дан.9;8). 

Не знам како сам међу пророцима пропустио да говорим о једној до 
неба узвишеној души - о ономе који је на земљи живео као на небу, и ко-
ји ништа није имао изузев овчијег кожуха. Шта је било са тим великим 
и чудесним човеком, ако се он уопште и може назвати човеком? После 
одважности пред Ахавом, после ниспослатог огња, после покол>а све-
штеника [жречева], после затварања и отварања неба у време одређено 
према његовом хтењу, после тих бројних и великих дела, био је обузет 
тако великим страхом и очајањем да је изговорио следеће речи: Узми 
душу моју од мене, јер нисам бољи од отаца својих (1. Цар. 19; 4). То је гово-
рио онај који ни до данас није умро! Штавише, он се удаљио у пустињу 
и тамо спавао, изнемогавши од толиког очајања. 

Његов ученик није задобио само удвостручени дух свога учитеља, 
него и далеко теже патње. Описујући нам такве пророке и набрајајући 
њихова страдања, блажени Павле је нешто раније казао: Они којих свет 
не беше достојан (Јевр.И;38). У прави час нам је дошао на ум овај блажени 
човек: уколико и он сам може да нам донесе довољну утеху кад се поја-
ви у нашим мислима, какво онда очајање и какву жалост неће одагнати 
[кад га се опоменемо] после ових других? Не мислим да је потребно да 
говорим о глади, жеђи и голотињи, о бродоломима и пребивању у пусти-
њама, о страховима и опасностима, о сплеткама и тамницама, о ранама 
и бдењима, о безбројним смртним опасностима и свему осталом што је 
поднео због проповеди. Премда му је причињавало извесну патњу, све му 
је то доносило и радост. Шта мислиш, колико је патио Павле и каквим 
је мраком била обузета његова душа када су се верни из Азије окренули 
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од њега, када су се одвратили Галати, читав један знаменити народ, када 
су Коринћани своју цркву разделили на многе мање и својом попустљи-
вошћу довели оног блудника до безосећајности [бестидности]? Тако у 
Посланици Коринћанима он поручује: Од мноТе жалости и с болом срца 
наиисах вам са многим сузама (2.Кор.2;4) и даље: Да ме опет кад дођем не 
понизи БОГ мој код вас} те не заплачем за мноГима који су пре Грешили 
и нису се покајали (2.Кор.12,21). Галатима је пак поручивао: Дечице моја, 
коју опет с муком рађам, докле се Христос не уобличи у вама (Гал.4,19). 
На верне из Азије се жали и свом ученику. 

Он није само због тога страдао, него му је и жалац који му је дат 
узроковао толике невоље и толико га је мучио да се много пута молио 
Богу да одступи од њега, пошто реч трипут овде значи МНОГО пута 
(2. Кор. 12,8). Најзад, да ли је икада могао потпуно да отпочине онај који је 
туговао чак и због одсуства свога брата? Не имадох мира у духу својему 
не нашавши Тита, брата својеш (2.Кор.2;13). И због болести другог бра-
та патио је на исти начин: БОГ 1а помилова, говорио је Филипљанима о 
Епафродиту, и не само њеш, не1о и мене,да ми не дође жалост на радост 
(Филипљ.2;27). Силно се жалостећи и због варалица и због својих против-
ника, у Посланици Тимотеју поручује: Александар ковач мнош ми зла 
учини. Нека му Господ плати по делима њешвим (2.Тим.4;14). Дакле, да 
ли је он могао макар мало да одахне од туге и патње? Поред већ помену-
тих невоља које су мучиле његову душу, било је и других што су му при-
чињавале непрестану патњу. Ово је показао својим сопственим речима, 
говорећи: Поред свеш осталош, свакодневни притисак људи на мене, 
бриш за све цркве. Ко ослаби, адаи ја не ослабим? Ко се саблажњава, 
а ја да не саТоревам (2. Кор. 11,28-29). Ако је он сагоревао за свакога ко се 
саблазнио, то сагоревање није ни могло да се угаси у његовој души, јер 
никада нису недостајали они који су изазивали саблазни и подметали тај 
пламен. Када су отпадали градови, а неретко и читави народи, онда се то 
утолико пре могло непрестано дешавати еа овим или оним [верујућим] 
у толиким црквама широм васељене. 

Претпоставимо, ако хоћеш, да се нико никада није саблажњавао нити 
да се одвајао од Павла и да му се никаква слична непријатност није дого-
дила. Ни у том случају не могу да кажем да је био слободан од очајања. 
За то ми није потребан ниједан други сведок изузев самог страдалника, 
који каже: Желео бих да ја сам будем одлучен од Христа за браћу своју, 
сроднике моје по телу, који су Израиљиџ (Римљ.9;3). Ово пак значи сле-
деће: радије бих да паднем у геену [у ад] него да Израиљце гледам као 
невернике. Управо то значе речи: Желео бих да ја сам будем одлучен од 
Христа. Уколико је он био спреман да поднесе паклене муке ради могућ-
ности да све Јудејце приведе Христу, очигледно да је, пошто није успео 
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у томе, страдао много теже него они што се муче у аду, јер му је више 
било на уму ово потоње него оно прво. 

Молим те да у свему од поменутог не обратиш пажњу само на узрок 
који је условљавао очајање тих људи, него и на величину [меру] њиховог 
бола, па ћеш увидети да је [њихов бол] био далеко већи од твоје патње. 
Сада ћемо испитати да ли су они снажније патили него ти, а мера оча-
јања обично се не одређује само према узроку који га је изазвао, него и 
према речима и делима [страдалника]. Многи су, изгубивши само новац, 
туговали више од тебе; неки су се бацали у море а неки су се обесили јер 
нису могли да поднесу тај губитак; неки су пак због прекомерне туге чак 
и вид изгубили. И премда се чини да се губитак новца лакше подноси 
него мучење од демона, многи су поднели ово последње, док их је прво 
надвладало. Немој сада о овоме расуђивати по сопственој души и немој 
мислити да, уколико у теби губитак новца изазива само подсмех, и други 
о њему размишљају на исти начин. Губитак новца многе је довео до безу-
мља и до најтеже казне. Разуме се да благородну душу не може сломити 
ниједна таква патња; међутим, душа која је слаба и привезана за световне 
ствари више пати због губитка новца него због мучења од демона. 

Зашто је тако? Зато што није исто да ли човек стално страхује од гла-
ди или само током неких дана трпи ову болест [тј. демонска мучења]; у 
овој другој невољи снажно мучење траје кратко, као у врућици, грозници, 
или неком другом повременом нападу. Најзад, такав напад траје далеко 
мање него приликом оваквих болести. Уколико пак [кажеш да] болест 
махнитости својом силином превазилази све друге, могу да ти укажем на 
многе који пате од врућице до те мере да, када их обузме ватра, доспевају 
до веће махнитости него бесомучници. У случају сиромаштва, страх због 
оскудевања у најнужнијим стварима гнезди се у души сиромаха слично 
неуморном црву који је непрестано разједа. И зашто да говорим о сирома-
штву? Ако пожелимо да набрајамо све људске несреће, нећемо се само 
ми, него ћеш се можда и ти сам насмејати свом плачу и уздисајима. Ми 
не можемо описати све, па чак ни најмањи део тих несрећа; ми за њих 
не знамо, а чак и када бисмо знали, читав живот не би нам био довољан 
да о њима исприповедамо. Зато ћу ти, одабравши од многих само неке, 
препустити да сам изведеш закључке, колико је то могуће, и о онима 
што ће бити изостављене. 

Опомени се оног дивног старца, а говорим о Демофилу, из велике и 
угледне породице. Ево, већ је петнаест и више година откад се ни по чему 
не разликује од мртваца јер није у стању ништа да учини, и од мртвих се 
разликује само по томе што се непрестано тресе, што говори и потпуно 
осећа евоју несрећу. Он живи у крајњем сиромаштву и има једног слугу, 
младића, који, премда је добар и одан свом господару, ипак није способан 
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да му олакша несрећу, јер слуга не може свога господара нити да заштити 
од сиромаштва, нити да прекрати његово дрхтање услед слабости, него 
може само да му стави хлеб у уста (јер ни у томе властите руке не могу 
да му помогну), да му пружи чашу и очисти нос; осим тога, он није у ста-
њу ништа да му пружи. Тако се, као што сам рекао, тај старац мучи већ 
петнаест година; при томе се подсећам и оног одузетог, који је од исте 
слабости патио тридесет осам година (в.Јн.5,5). 

Поред ових несрећника, сети се и Аристоксена Витинског. Иако ње-
гово тело није одузето као тело оног старца, он пати од болести која је 
далеко тежа од одузетости. Неки грчеви у желуцу и болови несноснији од 
сваког мучења час га пробадају горе од ражња, час га обузимају снажније 
од ватре, мучећи га сваки дан и сваку ноћ, тако да га они који не знају 
за његову болест сматрају за махнитог, јер му грчеви искривљују зенице, 
руке и ноге, доводе га до одузетости и остављају без гласа. Његови крици 
и јауци (после онемелости он често почиње да виче) бивају силнији од 
јаука жена на порођају, и неретко су се они што живе далеко од њега, а 
који у кући имају болеснике мучене дугом несаницом, жалиди на то да 
је њиховим болесницима постајало горе док су слушали те крике. То се 
не догађа после дужих временских периода, него по неколико пута дању 
и неколико пута ноћу, и ево, већ је шеста година откако је обузет том 
страшном слабошћу. Он нема ни слугу који би му помагао, ни лекара 
који би му олакшао муке - првог због сиромаштва, а другог зато што 
је лекарска вештина остала немоћна пред том болешћу. Многи лекари 
су се дуго старали око њега (јер је раније имао много новца), али му ни-
су нимало помогли. Од свега је пак најтеже то што нико од пријатеља 
више не жели да.га види, него су га сви напустили, чак и они којима је 
раније учинио многа добра. Ако неко и хоће да дође код њега, истога 
трена одлази: толиким је смрадом испуњена његова одаја, пошто је ни-
ко не чисти. Уз њега седи само једна слушкиња, која не чини више него 
што може да учини једна жена, и то она која се прехрањује радом својих 
руку. Од коликих су демона мучније његове невоље? Чак и да га нису 
мучиле ове невоље, шта би све претрпео и од саме помисли на то колико 
дуго лежи у постељи, на велике трошкове који су га довели до крајњег 
сиромаштва, на презир пријатеља, на одсуство слугу, и од незнања да ли 
ће те невоље икада престати - због чега и ти стално патиш - или, боље 
речено, од потпуне сигурности да оне никада неће престати, докле год 
буде живео и дисао? У то га је уверила суровост болести и свакодневно 
погоршање његовог ионако тешког стања. 

Да не бих заморио слушаоце набрајањем свих оваквих и њима слич-
них страдалника, пођи код управника гостопримнице и замоли га да те 
уведе код људи који онде леже, како би видео корене свакојаких патњи 
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и болести и најразличитије узроке очајања. Одатле пођи у тамницу и, 
пошто упознаш све што се тамо догађа, иди у предворја бања где неки 
леже наги, користећи уместо одеће и крова нечистоћу и сламу, будући 
стално мучени хладноћом, болешћу и глађу, преклињући пролазнике већ 
самим својим изгледом, дрхтањем тела и шкргутањем стиснутих зуба, не-
мајући, због крајње изнурености оваквим страдањима, могућности нити 
да дају гласа од себе, нити да испруже руку. Ни овде се немој заустављати, 
него отиђи и у сиротињски дом изван града, и тада ћеш јасно видети да 
је очајање које те сада мучи само спокојно пристаниште. 

Шта да кажемо за мушкарце које постепено убија елефантијазис 
и за жене које прождире рак? Обе болести су и дуготрајне и неизлечи-
ве; и једна и друга изгоне оне што од њих пате далеко изван града, јер 
тим болесницима не дозвољавају да се приближе бањи, ни да бораве на 
тржници, ни на неком другом месту у самом граду. То није њихова једи-
на невоља јер, поред тога, не могу да се надају ни да ће наћи довољно 
средстава за живот. А какав је положај оних који су осуђени на живот у 
рудницима, често без кривице и узалудно? Сви они страдају много више 
него бесомучници. Ако и не верујеш, то уопште није чудно: о својим и 
туђим невољама не судимо на исти начин, јер ове друге познајемо пре-
ма речима и према ономе што видимо, а оне прве на основу властитог 
искуства и осећања и са пристрашћем према себи. Зато мислимо да су 
наше невоље несносније од туђих, чак и ако су веома лаке-и подношљи-
ве. Уколико пак неко, ослободивши се од сваке пристрасности, упозна 
природу туђих несрећа и ако хоће да размисли о онима који их подносе, 
донеће о њима непристрасан суд. 

Можда ћеш рећи да се све те болести тичу само тела, док се твоја 
болест тиче душе и да је зато тежа од свих њих. Међутим, она се наро-
чито по томе и показује лакшом од других: она не разара тело као друге 
болести, а душу узнемирава само за кратко, док поменуте болести, које 
се рађају у телу, не заустављају на њему своја штетна дејства, него их 
шире и на душу, непрестано је мучећи патњом и великим очајањем. Као 
што, каже, оцат не користи рани, тако и срце жалости страдање које 
је обузело тело (ПричеСол.25,20). Немој, дакле, говорити само о томе да 
се нека болест рађа у телу, него докажи да она свој погубни и разорни 
утицај не шири и на душу. Тако се ни зараза [куга] не рађа у самим те-
лима, али тела уништава; и змијски отров излази из њих [из змија], али 
штети нама. Исто је и са тим болестима: оне се рађају у телу, а отров 
своје злоћудности изливају на нашу душу. Сходно томе, прекомерно оча-
јање штетније је од ма каквог демонског дејства, јер и демон, ако неким 
влада, чини то преко очајања; ако пак победиш очајање, ни од демона 
нећеш претрпети никакву штету. 
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Како је могуће, рећи ћеш ти, да не очајавам? Ја ћу те пак упитати: 
како је немогуће да не очајаваш? Ако би учинио блуд, убиство или неки 
други грех који те искључује из Царства небеског, требало би да тугујеш 
и да јадикујеш, и нико те не би спречавао. Међутим, уколико благодаћу 
Божијом стојиш далеко од свих тих грехова, зашто узалудно мучиш себе? 
Бог није унео очајање у нашу природу зато да бисмо му се једноставно 
и неправовремено предавали у свим околностима, нити зато да бисмо 
саме себе уништавали, него да бисмо од њега задобили највећу корист. 
На који начин можемо стећи корист од очајања? Уколико му се будемо 
предавали у право време, а време за очајање није оно у којем нам се зло 
наноси, него оно у којем зло чинимо. Ми смо пореметили ред и изменили 
времена: када починимо небројена зла ни најмање се не стидимо, а ако 
пак претрпимо неко мало зло, клонемо духом, осећамо вртоглавицу и 
журимо да одустанемо и да се избавимо и од самог живота. 

Због тога нам се такво стање [очајања] и чини несносним и тешким, 
као и гнев и пожуда, на које су се такође жалили они што их нису ва-
љано и на одговарајући начин користили. Овде се дешава исто оно што 
се збива са лековима које нам преписују лекари: када се не користе за 
одговарајућу и за болест којој су намењени, него за неку супротну, не 
само што болесника не избављају од узрочника бола, него још више по-
јачавају болест. Природно је што на исти начин делује и очајање. Као 
снажан лек који разједа и, да тако кажемо, очишћује порочност која је у 
нама, делујући на немарну душу, навикнуту на раскош, која на себи има 
велико бреме греха, много помаже ономе ко га је примио. Међутим, када 
је у питању душа која се бори, напреже, труди, брине и трпи невоље оно 
не само што не доноси никакву корист, него и причињава велику штету, 
чинећи је слабом и неотпорном. Зато је и Павле, обраћајући се онима који 
непоколебиво стоје и.боре се, писао: Радујте се сваТда у Господу, и опет 
велим: радујте се (Филипљ.4;4), док је онима безбрижнима и захваћенима 
снажном грозницом [тј. онима чија је греховна болест силно узнапредо-
вала] говорио: И ви сте надувени, уместо да плачете (1.Кор.5;2). 

Нека онај што се гоји греховном дебљином слаби и нека се исушује тим 
леком. Међутим, зашто би онај ко је здрав и ко се чува у доличном стању 
очајањем уништавао своју добробит? Оно је толико снажан лек да је и они-
ма којима је било неопходно причињавало велико зло, ако је деловало дуже 
него што је потребно. Плашећи се тога, и блажени Павле је заповедао да се 
очајање протера чим учини своје, наводећи и разлог за то, који ја сада иска-
зујем: Како тајне би био савладан од превелике жалости (2.Кор.2;7). Уколи-
ко очајање, прекомерно обузевши душу, зна да доведе до пропасти и оне ко-
јима је потребно, шта тек онда неће учинити са онима којима уопште није 
потребно, уколико му допусте да у великој мери овлада њиховим душама? 
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Да, рећи ћеш ти, и ја то знам, али не знам како да одагнам и удаљим 
очајање из своје душе. Шта је тешко у томе, пријатељу? Кад би то била 
нека похота, недолична телесна љубав или тиранско славољубље - то зло 
које се тешко побеђује, или пак нека друга слична страст, оправдано би 
избављење од њих сматрао за велику тешкоћу, јер је онима који су тим 
страстима заробљени тешко, премда не и немогуће да се избаве из њихових 
мрежа. Запгго? Зато што је задовољство [наслада] њихов саборац и помоћ-
ник: слично конопцима, оно са свих страна везује људе које је захватило. 
Тешкоћа се превасходно састоји у томе да се душа приклони хтењу и жељи 
за ослобађањем од њих. То је исто као када би човек којем је потребно 
исцелење од краста и шуге налазио задовољство у својој болести и само-
га себе још дубље бацао у невољу. Код ослобођења од очајања доста нам 
користи чињеница да се ми непријатељски односимо према њему: онај ко 
је нечим оптерећен убрзо ће се постарати да се од тога ослободи. 

Међутим, шта се догађа уколико неко, премда се потруди, ипак не 
успе у томе? Нека не престаје да се труди, и ускоро ће постићи успех. 
Имај у виду да хришћанин, уколико тугује, може имати само два повода 
за очајање - када или он сам, или његов ближњи увреди Бога. Будући да 
твоја садашња туга нема корен ни у једном од та два узрока, ти узалудно 
мучиш самога себе. Како да знамо, рећи ћеш ти, да оваквом тугом не 
отплаћујемо своја сагрешења? То је добро познато, али за сада то нећу 
доказивати. Ако желиш, нека ти не остане непознато, као што си казао, 
него нека ти буде сасвим јасно да је оваква туга плата за грехе. Реци ми, 
зар је могуће да се због овога жалостиш? Зар не би требало да се раду-
јемо ако нам се још овде опросте греси, због чега нећемо бити осуђени 
заједно са светом? Онај који тугује не треба да се жалости због тога што 
трпи казну, него због грехова којима вређа Бога. Греси нас удаљују од 
Бога и чине Њешвим непријатељима, док нас казне мире са Њим, а Њега 
чине милостивим и нама блиским. А да твој напор и труд није плата за 
грехе већ припрема за венце и награде, види се из следећег. Чак и да си 
претходно живео срамно и развратно, а затим отпочео монашки живот, 
не би требало да то подозреваш. Ако Бог шаље казне са циљем да се по-
кају они што живе у греху, онда је казна сувишна уколико је човек већ 
принео покајање. Бог је толико далеко од жеље да нас кажњава да нас 
често и онда, када чинимо нешто што је достојно кажњавања и када нам 
је потребна велика казна, Он уразумљује само претњом и застрашујућим 
речима. У то можеш да се увериш на примеру Израиљаца и Ниневљана, 
јер Бог не само што није пустио казну на њих када су принели покајање, 
него је истог трена престао и да им прети. Он далеко више од нас самих 
жели да не трпимо никакво зло, и нико од нас не жали себе онолико 
колико Бог жали све нас. 



1 8 8 СВЕТИ ЈОВАН ЗЈ1АТОУСТИ - СЛАВА ГОСПОДУ ЗА СВЕ 0 ЕВТРОПИЈУ 191 

Зар је могуће да Онај Који чеето и грешнике опомиње само речима, 
али их не кажњава, док покајнике ослобађа и од саме бојазни, тебе, ко-
ји си испољио толику благочастивост и толику врлину, не само да није 
избавио од претње, него те је и одиста предао казни? Како неко може да 
поверује у то? Да је твој пређашњи живот, као што сам казао, био развра-
тан и порочан, то би некоме још и могло да дође на ум. Међутим, пошто 
је он био узоран и испуњен честитошћу, иако мањег достојанства од овог 
садашњег [тј. монашког], из свега тога нам је јасно да твоји подвизи воде 
ка венцима и највећој награди. Стога би, као што сам казао, требало да 
у себи подстичеш овакве и њима сличне мисли. Заједно са тим, или још 
и више од тога, требало би да молитвама и прозбама одагнаш тај мрак 
[тј. очајање]. Тако је и блажени Давид, тај велики и чудесни човек, стал-
но прибегавао овим лековима и њима се избављао од бремена патњи. 
Понекад се молио и говорио: Жалости срид мо1а умножише се, из нево-
ља мојих избави ме (Пс.24,17), а понекад подстицао у себи благочастиве 
мисли: Зашто си жалосна душо моја и зашто ме смућујеш? Уздај се у 
Бо1а, јер ћу се исповедати Њему (Пс.41;5). Прелазио је са размишљања 
на молитве, говорећи: Остави ме да се одморим, пре не1о што отидем 
и више ме не буде (Пс.38;14), и са молитви на размишљања: Шта ми то 
постоји на небу, и осим Тебе шта хтедох на земљи (Пс.72;25). 

Тако се и Јов својим мислима противио жени која га је наводила да 
изговори сатанске речи. Прекоревајући је, он је говорио: Говориш као лу-
да жена; добро смо примали од Бо1а, а зла зар нећемо примати (Јов2; 10)? 
Пред Богом је прибегавао молитвама. И блажени Павле је на оба ова 
начина помагао онима које би обузеле патње или искушења. Некада би 
говорио: Ако ли сте без прекора које су сви искусили, онда сте копилад 
а не синови;јер који је то син којеГа отац не прекорева (Јевр.12;8), а нека-
да би са молитвом поручивао: Веран је Бо1 Који вас неће пустити да се 
искушавате више не1о што можете (1.Кор.10;13) и: Пошто је праведно 
у Бо1а да узврати муку онима који вас муче, а вама страдалницима 
спокојство (2.Сол. 1;6). 

Према томе, ако и ти пожелиш да искористиш и једно и друго оружје 
и да се крепко оградиш са свих страна, мислима [тј. богомислијем] пре-
грађујући пут очајању, и молитвама, како својима, тако и туђим градећи 
ту чврсту ограду, убрзо ћеш угледати плодове таквог умећа. Задобићеш 
не само ту корист да одважно поднесеш садашње [тј. садашња страдања], 
него ћеш, добро се извежбавши у свему томе, и убудуће бити неповредив 
за све животне недаће. 

ПРВА БЕСЕДА 
О ЕВТРОПИЈУ, ЕВНУХУ, ПАТРИЦИЈУ 

И ИПАТУ (КОНЗУЛУ) 

Ова беседа изговорена је 399. г, када је Евтропије утекао у храм да ту 
потражи уточиште. Евтропије, свемоћни конзул, до тада је уживао бла-
гонаклоност царице Евдоксије. Успео је да уништи све своје политичке 
противнике и да, у суштини, постане једини владар у Византији. Једна 
од мера које је предузимао са тим циљем била је и укидање уточишта 
у храму. Било је суђено да најпре сам Евтропије искуси последице ове 
своје забране. У међувремену, ствари су кренуле другачијим током. Гер-
мански војсковођа Гајнас задобио је наклоност цара Аркадија, а затим 
успео да удаљи Евтропија. Како га је гомила народа прогонила, Евтропије 
је побегао у саборну цркву и притрчао жртвенику [олтару]. Посредова-
њем код цара, св. Златоуст је осигурао право жртвеника и следећег дана 
изговорио ову беседу. Беседа се углавном заснива на речима из Светог 
Писма: Таштина над таштинама, све је таштина (Књ.проп.1;2). Свети 
Златоуст наглашава испразност житејских ствари, честе и непредвиди-
ве преокрете у свим стварима овога живота и, истовремено, саветује 
разјареној гомили да покаже самилост и сажаљење. Беседа је постигла 
жељени исход и Евтропије се тога пута спасао. 

1. Увек је, а особито сада, право време да се каже: Таштина над та-
штинама, све је таштина (Књ.проп.1;2). Где је сада бљештави ореол кон-
зулског звања? су блиставе светиљке? Где су заглушујући усклици и 
зборови, где су раскошни пирови и свечаности, где су венци и гирланде? 
Где је градски жамор и похвале на хиподрому, и ласкаве речи гледалаца? 
Све је то ишчезло: изненада је задувао ветар и откинуо лишће, показавши 
нам огољено стабло, јер је налет ветра био толико силан да је претио да 
из корена ишчупа стабло и да покида и саме његове жиле. Где су сада 
лажни пријатељи? Где су гозбе и трпезе? Где је гомила готована и свако-
дневно изливање вина, где је кулинарско умеће, где су поклоници моћи 
што су све чинили и говорили да би се додворили? Све је то било ноћ, и 
сан, и ишчезло је с наступањем дана; били су то пролећни цветови и сви 
су увенули с одласком пролећа. Била је то сенка и брзо је ишчилела, био 
је то дим и развејао се, били су то мехурићи и распрснули су се, била је 
то паучина, и покидала се. 

Због тога и величамо ову духовну изреку, непрестано понављајући: 
Таштина над таштинама, све је таштина. Ту изреку би заувек треба-
ло урезати на зидове, на одећу, на тргове, на куће и путеве, на врата и у 
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предворја, а посебно у савест сваког човека и непрестано би о њој тре-
бало размишљати. Будући да препреденост у поступцима, притворност 
и лицемерје многи сматрају за истину, требало би да сваки човек, и за 
вечером, и за доручком, и на скуповима, понавља ближњем и од ближњег 
слуша изреку: Таштина над Шаштинама, све је ШашШина. Зар ти нисам 
стално говорио да је богатство одбегли роб, а ти ме ниси слушао? Зар 
нисам говорио да је оно незахвални слуга, а ти ниси хтео да поверујеш? 
И ево, опет се на делу показало да оно не само да је одбегли роб и неза-
хвални слуга, него и човекоубица: оно те је.сада приморало да дрхтиш и 
да страхујеш. Нисам ли ти стално говорио - иако си ми стално забрањивао 
да говорим истину - да те ја више волим него ласкавци и да се ја, док те 
разобличујем, више бринем о теби, него они што ти угађају? 

Нисам ли тим речима додавао да су удариџ од пријаШеља исШиниШи 
а целиви од ненавидника лажни (ПричеСол.27;6). Да си поднео моје ударце, 
њихова целивања ти не би донела ову смрт, јер су моји ударци доносили 
здравље, док су њихова целивања узроковала неизлечиву болест. 1̂ де су 
сада твоји пехарници, где су они, који су надмено корачали трговима и 
пред свима ти изрицали на хиљаде похвала? Они су се разбежали, из-
дали су пријатељство, и у твојој несрећи желе да се домогну сопствене 
безбедности. Ја се нисам тако опходио: иако си негодовао, нисам те на-
пуштао, па те и сада, палог, покривам и бринем о теби. Црква, против 
које си ратовао, отворила ти је своје наручје и прихватила те, док су те 
позоришта, о којима си бринуо и због којих си се често срдио на нас, из-
дала и погубила. Никада нисам престајао да говорим: "Шта то чиниш? 
Ти махнито бесниш против Цркве и идеш ка рубу провалије", а ти си све 
то ниподаштавао. И ево, хиподроми су прогутали твоје богатство и на-
оштрили мач против тебе, а Црква, која је окусила твој неумесни гнев, 
жели да те отргне из замки. 

2. Ја ово сада не говорим у жељи да погазим палог, него желећи да 
утврдим усправне; не да бих позледио ране пострадалог, него желећи да 
здраве сачувам неповређенима; не да бих потопио захваћеног узбурканим 
таласима, него да бих оне што пливају по повољном ветру научио да не 
потону. Како се то може постићи? Ако се будемо опомињали непосто-
јаности [променљивости] људских дела. Да се плашио непостојаности, 
ни овај човек не би пострадао због ње. Ако се, међутим, он не поправи, 
ни сам по себи ни посредством других, нека онда бар ви, који се гордите 
својим богатством, задобијете корист од његове несреће, јер нема ничега 
непоузданијег од људских дела. Ма како да именујемо њихову ништавност, 
то ће још увек бити далеко од истине: ако их назовеш димом, травом, 
сном, пролећним цветовима или нечим другим, видећеш да су она, заи-
ста, подједнако пролазна као и све ово; она су чак и мање него ништа. 
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И поред такве своје ништавности, она нас ипак излажу великој опасно-
сти, као што је очигледно и из овог случаја. 

Ко је био изнад њега? Зар није цео свет превазилазио својим богат-
ством? Зар се није уздигао до највиших почасти? Зар нису сви дрхтали 
пред њим и плашили га се? Он је, међутим постао несрећнији од зато-
ченика, достојнији сажаљења од робова, јаднији од сиромаха мучених 
глађу, јер сваког дана пред собом гледа наоштрене мачеве, провалију, 
џелате и одвођење у смрт. Он више и не зна да је једном уживао у нека-
дашњим насладама, он не опажа ни сунчеву светлост. И само подне за 
њега је најдубља ноћ: будући опкољен зидинама, он као да је лишен вида. 
Боље речено, ма колико да се трудимо, не можемо речима да изразимо 
страдање какво, природно, мора да трпи онај што свакога часа ишчекује 
смртну казну. Зар су уопште потребне наше речи, кад нам је он сам све 
то представио као на слици? Јуче, када су из царског двора дошли по 
њега да би га насилно уграбили а он утекао у светилиште, његово лице, 
као и сада, није изгледало ништа боље од лица мртваца; шкргут зуба, 
дрхтање и трептај у читавом телу, испрекидан глас, занемели језик и це-
локупна његова спољашњост били су такви, какви могу бити само код 
човека са скамењеном душом. 

3. Не говорим то да бих му се наругао или да бих га вређао у његовој 
несрећи, него у жељи да омекшам ваше душе, да у вама побудим сажа-
љење и да вас убедим да се задовољите казном која је већ извршена. 
Многи међу вама су толико нечовечни да чак и нас прекоревају што смо 
га примили у светилиште. Желећи да својим речима ублажим њихову 
безосећајност, предочавам његова страдања. Кажи ми, љубљени, због чега 
негодујеш? Зато што је, кажеш, у Цркви нашао уточиште онај што је увек 
ратовао с њом? Због тога би, међутим, и требало посебно прослављати 
Бога, јер је допустио да се овај нађе у таквој нужди и да спозна силу и 
човекољубље Цркве: силу у томе што је због непријатељства према њој 
доживео такву несрећу, а човекољубље у томе што га она, и након што је 
војевао против ње, сада заклања штитом, што га је узела под своје окри-
ље и пружила му сваку сигурност, не опомињући се ниједног пређашњег 
зла, него му с великом љубављу отварајући своје наручје. 

За Цркву је то најславнији трофеј, то је њена најсјајнија победа; то 
постиђује Јелине [тј. многобошце, паганеј, а збуњује Јевреје, у томе се 
пројављује њен блистави лик. Када је заробила непријатеља, она га је по-
штедела и, када су га сви напустили, она једина га је, као љубвеобилна 
мајка, сакрила под својим покровом и устала против царског гнева, про-
тив разјарености народа и против неизрециве мржње. То је украс олтара. 
Какав је, рећи ћеш, украс то што олтар дотиче нечист, користољубив и 
грабљив човек? Немој то да говориш: и блудница је додирнула Христове 
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ноге, иако је била веома нечиста и оскрнављена. То што се догодило за 
Исуса није представљало прекор, него чудо и велику похвалу, јер нечиста 
није нашкодила Чистом, него је Чисти и Неоскрнављени тим додиром и 
оскрнављену блудницу учинио чистом. 

Не буди злопамтив, човече: ми смо слуге Онога Који је на крсту 
рекао: Опрости им јер не знају шта чине (Лк.23;34). Рећи ћеш, међутим, 
да је управо он разним указима и законима укинуо овдашње уточиште? 
Сада је, дакле, и на делу дознао шта је учинио и својим поступком први 
је укинуо закон; постао је призор који гледа цео свет, због чега сада и 
без речи свакоме саветује: не чините то, да не бисте доживели ово исто. 
Несрећа га је показала као учитеља. Овај олтар излива велику светлост, 
изгледајући сада још страшније, јер држи свезаног лава. Слично томе, и 
за цареву слику је већи украс када не изображава само цара на престолу, 
у порфиру и са круном, него када, поред тога, под царским ногама леже 
варвари са рукама свезаним позади и главама обореним на доле. 

Уосталом, нема потребе да вас убеђујем речима, када својом усрд-
ношћу и окупљањем ви сами сведочите о томе. Уистину, испред мене 
је данас светао призор и блистав скуп, и само сам за свету Пасху [тј. за 
Васкрс] видео толико сабраних на овом месту колико их видим сада. Та-
ко је овај човек, ћутећи, сазвао све вас, оглашавајући се својим делима 
громкије од трубе. И ево, девојке су напустиле своје одаје, жене своје 
собе, мушкарци су пристигли са тржница и сви сте се окупили овде да 
бисте видели разобличење људске природе, разоткривање пропадљивости 
житејских дела и лице блуднице које је још јуче и још сасвим недавно 
блистало лепотом (уистину је таква срећа стечена користољубљем!), а 
сада је ружније од [лица] наборане старице, јер је промена околности, 
слично неком сунђеру, са њега збрисала помаде и украсе. 

4. Толика је сила ове несреће! Она је учинила да човек, славан и 
угледан, сада постане ништавнији од свих. Ако овде уђе богаташ, имаће 
од тога велику корист: видеће како је понижен и смеран онај што је по-
тресао читаву васељену, а сада изгледа плашљивији од зеца и жабе, без 
ланца прикован за овај стуб и, уместо оковима, свезан једино страхом. 
То ће учинити да се [богаташ] застраши и да задрхти, то ће укротити 
његов понос и распршити његову надменост. Он ће о људским делима 
почети да размишља онако, како би о њима и требало размишљати, а 
одавде ће изаћи тако што ће се на делу поучити ономе, о чему Писмо 
говори речима: Свако је тело трава и свака слава људска као цвет 
пољски; суши се трава} цвет опада (Иса.40;6) Као трава ће се брзо осу-
шити и као лишће зелено брзо ће отпасти (Пс.36;2) и Ишчезоше као 
дим дани моји (Пс. 101; 4) и сл. Убоги пак, који дође и угледа овакав призор, 
нека не сматра себе несрећним и нека не оплакује своје сиромаштво, 

0 ЕВТРОПИЈУ 191 

него нека заблагодари на томе што је сиромашан, јер то за њега пред-
ставља сигурно место, мирну луку и чврст ослонац. Гледајући ово, он ће 
често пожелети да остане тамо где се и сада налази, уместо да накратко 
задобије власт над свима, а онда и сам свој живот изложи опасности. 

Видиш ли да је од његовог доласка овде велика корист и за богате и 
за сиромашне, и за узвишене и за понижене, и за робове и за слободне? 
Видиш ли да одавде свако, након што је добио лек, излази исцељен и са-
мим овим призором? Зар нисам ублажио вашу острашћеност и удаљио 
ваш гнев? Зар нисам искоренио суровост? Зар нисам побудио сажаљење? 
Ја сам сасвим уверен у то, јер о томе сведоче ваша лица и потоци суза. 
Ако сам, дакле, камен [тј. ваша скамењена срца] претворио у плодоносну 
и растреситу њиву онда, одгајивши плод милосрђа и показавши бујни 
клас самилости, клекнимо сада пред цара или, још боље, преклињимо 
човекољубивог Бога да ублажи царев гнев и да омекша његово срце, како 
би нам подарио потпуно милосрђе. 

И заиста, од оног дана, када је овај човек овде нашао уточиште, дошло 
је до не мале промене. Када је цар дознао да је овде нашао уточиште, а 
присутна [окупљена] војска узнегодовала због његовог преступа захте-
вајући његову смрт, цар је изговорио дугачку беседу да би утишао гнев 
војске, наговарајући их да не гледају само на грешке [бегунца] него и на 
његова добра дела, изјављујући да му је за та добра дела и сам захвалан 
док му за грешке као човеку опрашта. Како су они поново истрајавали 
на освети за увреду цара и при том викали, скакали, захтевали смрт и 
ударали копљима, он их је, изливши потоке суза из својих најкроткијих 
очију, подсетио на освештану трпезу којој је притекао несрећник и тиме 
најзад обуздао њихов гнев. 

5. Сада би требало да и ми, са своје стране, приложимо оно што смо 
дужни. Када се већ цар, који је лично увређен, не опомиње његовог зла, 
каквог ћете се онда опроштаја удостојити ви који нисте претрпели ништа 
слично, а опет испољавате такав гнев? И како ћете, након овог призора, 
приступити Тајни и изговорити ону молитву у којој нам је заповеђено да 
кажемо: Опрости нам дуГове наше као што и ми опраштамо дужници-
ма својим (Мт.б;12), уколико будете захтевали да се казни ваш дужник? 
Зар он није починио велике неправде и нанео велике увреде? Ми то не 
поричемо, али сада није време суда него милосрђа, није време саслушања 
него праштања, није време пресуде и осуде, него сажаљења и помиловања. 
Нека се зато нико не распламсава гневом и нека нико не негодује: боље је 
да се помолимо човекољубивом Богу да продужи живот несрећнику и да 
га отргне од пропасти која му прети, не би ли избрисао своја сагрешења. 
Стога сви ми заједно приступимо човекољубивом цару, молећи га у име 
Цркве и у име олтара, да свештеној трпези подари једног човека. 
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Ако то учинимо, и сам цар ће бити задовољан, а Бог ће нам, и пре 
цара одобрити и, према Свом човекољубљу, дати велику награду, јер Он 
одбацује и ненавиди суровог и нечовечног, док милосрдног и човекољуби-
вог прихвата и љуби: ако је то праведник, плете му најблиставије венце, 
а ако је грешник, опрашта му грехе као награду због самилости према 
слуги какав је и он сам. Милост хоћу, каже Он, а не жрШву ( О С . 6 ; 6 ) . На 
сваком месту у Светом Писму видећеш да Он то тражи и говори да то 
значи и отпуштање грехова. Тако ћемо Га и ми умилостивити, избавити се 
од својих грехова и украсити Цркву. Тада ће нас, као што сам већ рекао, 
похвалити и човекољубиви цар: сав народ ће запљескати и сви крајеви ва-
сељене задивиће се човекољубљу и кротости нашег града и прослављаће 
нас житељи васцеле земље када дознају шта се догодило. 

Да бисмо се, дакле, наслађивали таквим добрима, поклонимо се, помо-
лимо и преклињимо да од опасности избавимо заточеника, бегунца који 
моли за помоћ, да бисмо се и сами удостојили будућих добара, благодаћу 
и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, Којем нека је слава и сила 
сада и увек и у векове векова. Амин. 

ДРУГА БЕСЕДА 
О ЕВТРОПИЈУ 

Изговорена када се овај нашао изван цркве, у којој се говори и о рају, и о 
Светом Писму, и о речима: Предста Цариид с десне стране Теби (Пс.44; 10). 

Неколико дана касније, Евтропије је покушао да побегне из Констан-
тинопоља, због чега се удаљио из храма у којем је нашао уточиште. Гоми-
ла га је препознала и ухапсила. Овај догађај дао је повод св. Златоусту да 
изговори ову беседу. У њој истиче корист која долази од читања Светог 
Писма, силу и значај Цркве, враћа се на испразност људских ствари, 
указује на тајанствену повезаност верујућег и Цркве, Христа и Цркве, 
Женика и Невесте. Беседа се завршава тумачењем стиха Предста идри-
ид с десне стране Теби, уз истицање оних елемената који чине душевну 
лепоту и начин на који неко може да је задобије. 

Евтропије се привремено спасао, али је након краћег времена проте-
ран на Кипар и ипак осуђен на смрт. 

1. Уистину, прекрасне су долине и вртови, али је много лепше изу-
чавање божанствених Писама. Тамо постоји цвеће које вене, а овде су 
мисли које су увек у пуном процвату; тамо је дашак зефира, а овде дах 
Духа Светога; вртови су опкољени [заштићени] трњем, а Писмо чува 
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[штити] промисао Божији; тамо је песма цврчака, а овде појање пророка; 
тамо је наслада која потиче од гледања, а овде корист од изучавања. Врт 
је привезан за једно место, а Писмо је у свим деловима васељене; врт је 
потчињен нужностима годишњих доба, док је Писмо олистало и обилује 
плодовима како лети, тако и зими. Посветимо онда дужну пажњу изу-
чавању Писма: ако на њега обратиш пажњу, Писмо ће од тебе удаљити 
малодушност, усадиће ти радост, истргнути порок и укоренити врлину, 
а у пометњи неће ти допустити да страдаш као они што су захваћени уз-
бурканим таласима. Море бесни, а ти настављаш да пловиш по мирном 
времену, јер је изучавање Писма твој кормилар, јер је то сидро које не 
могу да униште овдашње прилике. 

И саме околности сведоче да не лажем. Пре неколико дана, црква 
је била опкољена: дошли су војници и из њихових очију избијао је пла-
мен; и поред тога, они нису исушили маслиново дрво; мачеви су били 
извучени из корица, а ипак нико није био рањен; царске капије су биле 
у пометњи, али је црква била безбедна. Међутим, плима рата допрла је 
и до овог места јер су трагали за бегунцем, али ми смо им се успротиви-
ли, не плашећи се њихове јарости. А зашто? Зато што смо имали залог 
безбедности, односно речи: Ти си Петар и на томе камену сазидаћу Цр-
кву Своју, и врата пакла неће је надвладати (Мт.16;18). Када пак кажем 
Црква, ја не мислим само на место, него и на начин живота; не мислим 
на зидине, него на законе Цркве. Када у Цркви потражиш уточиште, ти 
га не тражиш само у месту, него и у духу тога места, јер Црква није зид 
и кров, него вера и живот. 

Немој ми рећи да је човека, који се предао, предала црква; да није 
напустио цркву, не би се ни предао. Немој говорити да је он дошао овамо 
да би нашао уточиште и да је затим био предат: није црква напустила 
њега, него је он напустио цркву. Он се није предао унутар [цркве], него 
изван [зидина]. Зашто је напустио цркву? Да ли желиш да се спасеш? 
Требало је да се чврсто држиш олтара. Овде нема зидова, али ту је про-
мисао Божији који те штити. Да ли си грешник? Бог те не одбацује, 
јер Он није дошао да позове праведнике, него грешнике на покајање. 
Блудница се спасла када је обгрлила Његове ноге. Да ли си чуо одломак 
који смо данас читали? Говорим ти ово да се никада не би двоумио када 
затражиш уточиште у цркви. Остани у цркви, и црква те неће предати; 
међутим, уколико се удаљиш од цркве, црква није узрок [твоје пропасти]. 
Ако останеш унутра, вук неће ући овамо. Међутим, ако изађеш одавде, 
уграбиће те дивље звери. То се, дакле, није догодило због тога, него због 
твоје сопствене малодушности. 

Ништа није равно Цркви. Немој ми говорити о зидовима и оружју, јер 
зидови временом застаревају, док Црква не стари. Зидове руше варвари, 
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док Цркву чак ни демони не могу да надвладају. Саме околности сведо-
че да ове моје речи нису само велико хвалисање. Колико је оних што су 
нападали Цркву, па су нападачи ишчезли, док се Црква вазнела изнад 
небеса? Толика је величина Цркве! Када је нападају, она побеђује. Када 
јој постављају замке, она тријумфује. Када је вређају, она бива још сјајнија. 
Када је позлеђују, она не подлеже ранама. Када је преплављена таласи-
ма, не утапа се. Изложена је бури, али не доживљава бродолом. Она се 
бори, али не бива слабија; војује, али не бива поражена. Зашто је морала 
да води овај рат? Да би свој трофеј показала као још блиставији. Били 
сте присутни тога дана, и видели сте какво је оружје покренуто против 
ње, видели сте да је јарост војника пламтела снажније од огња, а ја сам 
журно отишао у царску палату. И шта се догодило? Милошћу Божијом, 
ништа од свега тога није ме уплашило! 

2. Говорим вам ово да бисте и ви могли да ме подражавате. Зашто 
се нисам уплашио? Зато што ме не плаши ништа од овдашњих недаћа. 
Уистину, шта је застрашујуће? Смрт? Не, она није страшна, јер тако убр-
зано доспевамо у непомућено пристаниште. Да ли је страшна заплена 
имовине? Нш изађох из утробе матере моје, и на1 ћу отићи (Јов1;21). Да 
ли је страшно изгнанство? Господња је земља и пуноћа њена (Пс.23;1). 
Или лажне оптужбе? Радујте се и веселите када вас срамоте и лажу-
ћи Говоре против вас свакојаке рђаве речи, јер је велика плата ваша на 
небесима (Мт. 5; 12,11). Видео сам мачеве, а размишљао сам о небесима; 
очекивао сам смрт, а на уму ми је било васкрсење; видео сам земаљска 
страдања, а помишљао сам на небеске награде; посматрао сам неприја-
тељске сплетке, а помислио на небески венац, јер је околност да сам у 
борби довољна прилика за укрепљење и утеху. Силом су ме одвукли, али 
ја нисам био увређен, Уистину, на силу су ме одвукли, али ја нисам био 
увређен, јер постоји само једна истинска увреда, а то је грех. И заиста, 
чак и ако те увреди цео свет, нећеш бити увређен уколико не увредиш 
самога себе. Једина издаја је издаја савести. Немој издати своју сопствену 
савест, и нико неће моћи да те изда. 

Одвели су ме и ја сам видео догађаје или, боље речено, видео сам како 
се моје речи претварају у догађаје, видео сам да се моја беседа, исказана по-
средством садашњих догађаја, проповеда на трговима. Која беседа? Она ко-
ју увек изговарам. Ветар дува а лишће опада. Суши се трава, и цвет опада 
(Иса. 40; 7). Ишчезла је ноћ и показао се дан, распршила се сенка и појавила 
се истина. Узвисили су се до неба, а затим се спустили на земљу. Високи та-
ласи зауздани су једноставним дејством људских догађаја. На који начин? 
Тако што су ствари, које су се догађале, биле поука. Упитао сам самога 
себе: да ли ће се потомство научити умерености [уздржању]? Или ће, мо-
жда, проћи два дана а онда ће све што се догодило бити предато забораву? 
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Моје опомене одјекивале су у њиховим ушима. Дозволите ми да опет 
кажем, дозволите ми да опет говорим. Каква ће корист проистећи из 
тога? Свакако да ће од тога бити користи! Ако и нису сви слушали, по-
ловина је слушала; ако не половина, онда трећина; ако не ни трећина, 
онда четвртина. Ако ни четвртина није слушала, слушали су десетори-
ца; ако не десеторица, онда петорица, ако нису ни петорица, слушао је 
један; ако пак ниједан није слушао, онда ћу ја сам добити награду која је 
за то приуготовљена. Суши се трава и лишће опада, а реч Бо1а наше1а 
остаје довека (Иса.40;7-8). 

3. Да ли сте увидели безначајност људских ствари? Да ли сте увиде-
ли ништавност моћи? Да ли сте видели богатство, које увек називам 
одбеглим робом, и то не само одбеглим робом, него и човекоубицом? 
Оно не само да напушта оне који га поседују, него их и погубљује. Ако 
неко почне да му служи, оно ће га утолико пре издати. Зашто служиш 
богатству које данас припада теби, а сутра некоме другом? Зашто слу-
жиш богатству које никада не можеш да задржиш? Желиш ли да му 
елужиш? Желиш ли да га задржиш? Немој га закопавати у земљу, него 
га предај у руке сиромаха. Богатство је дивља звер, и ако је задржаваш, 
она ће утећи. Ако га пак будеш делио, остаће са тобом, јер је речено: 
Просу, даде убоГима, правда ње!ова остајеу век века (Пс.111;9). Расподели 
га [досл. развеј га, проспи га], дакле, и остаће уз тебе, Немој га скрива-
ти, да ти не би одбегло. Г̂ це је богатство? Желео бих да то упитам оне 
што су утекли. 

Не говорим то сада да бих некога осуђивао, нека је далеко таква 
мисао, нити да бих позлеђивао старе ране, него да бих покушао да вам 
обезбедим луку која је изван бродолома других. 1)*е је било богатство 
када су дошли војници и мачеви, када је град пламтео, када круна није 
имала моћ, када је пурпур био увређен, када је све било испуњено махни-
тошћу? Г̂ це је била твоја сребрнина? Где су биле твоје сребрне постеље? 
Где су били кућни робови? Сви су се они дали у бекство. Где су били ев-
нуси? Сви су утекли. Гђе су били пријатељи? Променили су своје маске. 
Где су биле твоје куће? Биле су затворене. Где је био твој новац? Његов 
власник је побегао. А сам новац, где је он био? Он је био закопан. Г^е 
је сав тај новац био сакривен? Јесам ли вам био неподношљив и неприја-
тан када сам вам непрестано обзнањивао да новац издаје онога који га 
користи на лош начин? Дошло је време да се покаже истинитост мојих 
речи. Зашто га [новац] задржаваш када ти у искушењима он никако не 
користи? Ако има силу, нека ти притекне у помоћ кад допаднеш у нево-
љу; међутим, уколико се тада удаљи, чему онда користи? О томе сведоче 
сами догађаји. Каква је корист од њега? Мач је био наоштрен и претила је 
смрт, војска је била разјарена, постојала је стрепња од смртне опасности, 
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а новца нигде није било! Где је био одбегли роб? Он је био узрок свих 
недаћа, а када је био неопходан, он је утекао! 

И поред тога, многи ме оптужују да их стално узнемирујем богат-
ством, док њих заправо стално узнемирује сиромаштво. И заиста, ја жесто-
ко обеспокојавам богате или, боље речено, не богате него оне што рђаво 
користе богатство. Ја стално говорим да не нападам богатога, него гра-
бљивога. Богаташ је једно, а грабежљивац друго; једно је имућан, а друго 
користољубив човек. Направи јасну разлику и немој мешати оно што је 
неспојиво [несмешиво]. Да ли си богат? Ја те у томе не спречавам. Да ли 
си грабљив? Ја те осуђујем! Имаш ли свој сопствени иметак? Наслађуј се 
њиме. Да ли си преотео имовину од другога? Нећу то прећутати! Хоћеш 
ли ме због тога каменовати? Спреман сам да пролијем своју крв, само 
да бих спречио твој грех. Мене не интересује мржња, мене не интересује 
рат; мене интересује само једно, а то је напредовање мојих слушалаца. 
Богати су моја чеда, као што су и сиромаси моја чеда: иста утроба је у 
боловима родила и једне и друге, и једни и други су изданак истих по-
рођајних мука. Ако пак ти узнемирујеш сиромаха, ја те разобличујем: 
сиромашан никада не може да претрпи толику штету колику претрпи 
богати, јер сиромах може да претрпи штету само због новца, док у твом 
случају штету трпи душа. Одбаци ме, ако хоћеш, ако хоћеш каменуј ме, 
ако хоћеш омрзни ме: злонамерност непријатеља за мене је залог венца, 
а број мојих награда биће једнак броју мојих рана. 

4. Ја се, дакле, не плашим злонамерности; плашим се само једног, а 
то је грех. Ако ме нико не оптужује за грех, нека и цела васељена зара-
ти са мном, јер ће ме такав рат учинити много блиставијим. Желео бих 
да и вас тако васпитам. Не плашите се злонамерности силника, али се 
плашите силе греха. Ниједан човек неће моћи да ти нашкоди уколико 
не позледиш самога себе. Ако на теби нема грехова, може да ти прети 
и хиљаду мачева, Бог ће те одатле уграбити. Међутим, ако си грешан, 
бићеш одбачен чак и кад би био у рају. Адам се налазио у рају, али је 
ипак пао, док је Јов био на ђубришту па је опет био овенчан. Какве је 
користи онај први имао од раја? Како је ђубриште нашкодило другом? 
Ниједан човек није постављао замке овом првом, па је опет био свргнут. 
Другоме је замке постављао сам ђаво, па је ипак био овенчан. Зар [ђаво] 
није узео његову имовину? Јесте, али није могао да украде његово благо-
чешће. Зар није уграбио његову децу? Јесте, али није могао да поколеба 
његову веру. Зар није раскомадао његово тело? Јесте, али није пронашао 
његово благо. Зар није и његову жену наоружао против њега? Јесте, али 
није победио војника. Зар га није гађао луком и стрелама? Јесте, али овај 
није био рањен. Употребио је своје ратне справе, али није могао да сруши 
тврђаву. Подигао је таласе, али није могао да потопи лађу. 
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Пажљиво испитајте овај закон, молим вас и грлим ваша колена, ако 
не телесном руком а оно бар у мислима, и проливам сузе. Молим вас да 
испитате овај закон, и нико неће моћи да вам нашкоди. Богаташа никад 
не називајте срећним и никога не називајте несрећним, осим онога који 
живи у греху. Срећним пак назовите онога ко живи у праведности, јер 
ни једно ни друго [ни срећа ни несрећа] не зависе од природе ствари, не-
го од човекових склоности. Никада се немој плашити мача, уколико те 
твоја савест не оптужује: никада се немој плашити рата, уколико је твоја 
савест чиста. Реци ми, где су они што су одбегли? Зар им се некад нису 
клањали сви људи? Зар они који су били на власти нису силно дрхтали 
пред њима? Зар им се нису додворавали? Међутим, дошао је грех и све 
се разоткрило. Они који су били слуге постали су судије, ласкавци су 
постали џелати, они исти који су некада љубили његове руке сами су га 
извукли из цркве, онај који му је јуче љубио руку постао је његов непри-
јатељ. Зашто? Зато што га ни јуче нису искрено волели. Дошло је време 
да се скину маске. Зар јуче ниси љубио његове руке и називао га својим 
спаситељем, чуварем и доброчинитељем? Зашто си га јуче бесконачно хва-
лио, а данас га оптужујеш? Зар му ти ниси састављао бескрајне похвале, а 
данас га клеветаш? Шта значи ова промена? Шта значи такав преокрет? 

5. Ја, међутим, нисам такав. Био сам изложен његовој злонамерно-
сти, а постао сам његов заштитник. Претрпео сам безбројне патње, али 
му нисам узвратио. Подражавао сам Господа, Који је на крсту рекао: 
Опрости им јер не знају шта чине (Лк.23;34). Говорим вам ово да вас 
не би искварило подозрење рђавих људи. Колико се промена догодило 
откако сам постао епископ овога града, а опет се нико није научио цело-
мудрености! Када пак кажем: нико, ја вас тиме не окривљујем, нека је 
далеко таква мисао! Немогуће је да плодна земља која је примила семе 
не изроди житно класје. Ја сам, међутим, незасит, и не желим да буду 
спасени само неки, него сви. И ако само један пропадне, пропашћу и ја, 
сматрајући да треба да подражавам оног пастира који је имао деведесет 
девет оваца, а ипак је похитао за оном једном која је заблудела. Колико 
ће трајати новац? Колико ће трајати сребро? Колико ће трајати злато? 
Колико ће трајати изливање вина? Колико ће трајати ласкања кућних 
робова? Колико ће трајати пехари украшени гирландама? Колико ће 
трајати сатанске пијанке, препуне демонских дејстава? 

Зар не знаш да је овај садашњи живот само путовање? Да ли си грађа-
нин? Не, ти си путник. Да ли разумеш шта ти говорим? Ти ниси грађанин, 
него си странац и путник. Немој да кажеш: ја имам овај или онај град. 
Нико нема град, јер је град на небесима. Садашњи живот није ништа 
друго до путовање. Ми путујемо свакога дана, док природа иде својим 
током. Постоје неки који током пута сакупљају новац, постоје они који 
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током пута закопавају злато. Реци ми, када дођеш у гостионицу, да ли 
се дивиш њеној лепоти? Не, него једеш, пијеш и журиш да одеш одатле. 
Садашњи живот је управо гостионица. Ми улазимо у њу и окончавамо 
садашњи живот: побринимо се да га напустимо са добрим надама; не 
остављајмо ништа овде да то исто не бисмо изгубили тамо! 

Када уђеш у гостионицу, шта кажеш слуги? "Побрини се где ћеш да 
одложиш наше ствари", да ништа не би оставио иза себе, да ништа не би 
изгубио, чак и ону најмању и најбезначајнију ствар, него да би све вратио 
кући. Тако нам се догађа и у садашњем животу: посматрајмо тај живот као 
гостионицу и не остављајмо ништа овде, у гостионици, него све то врати-
мо у престоницу. Ти си странац и путник и, уистину, безначајнији си чак и 
од путника. Како то? Рећи ћу ти. Путник зна када ће ући у гостионицу и 
када ће из ње изаћи, јер су и улазак и излазак у његовој власти. Међутим, 
када ја уђем у гостионицу, односно у садашњи живот, не знам када ћу из 
њега изаћи. Може се догодити да обезбедим залихе које ће потрајати то-
ком дугог времена, а да ме Господар изненада позове говорећи: Безумниче, 
оно што си припремиоу чије ће бити? Ове ноћи тражиће душу твоју 
од тебе (Лк.12;20). Време одласка је неизвесно, непоуздана је твоја имови-
на! Безбројне су литице, свуда око тебе су узбуркани таласи. Зашто као 
безумник јуриш за сенком, зашто напушташ истину и трчиш за сенком? 

6. Говорим то, и нећу престати да говорим, свагда узрокујући бол и 
умирујући ране. Не чиним то због оних што су пали, него због оних што 
још стоје усправно: они су отипши, и њихов пут је окончан. Међутим, 
посредством њихових несрећа утврдиће се они што још стоје. "Шта он-
да да учинимо", упитаћеш ме ти. Учини само једно: омрзни богатство а 
заволи свој живот. Одбаци имовину: не кажем пак да би требало све да 
одбациш, него само оно што ти је сувишно. Немој жудети за добрима 
других људи; не обнажуј удовице, не отимај од сирочади, не узимај њи-
хове домове. Не говорим о одређеним људима [личностима, лицима], 
него о појавама. Ако пак некога оптужује његова савест, онда је он сам 
одговоран за то, а не моје речи. 

Зашто отимаш тамо где постоји завист? Отимај тамо где се задобија 
венац. Не отимај земаљско, него небеско. Царство небеско с напором 
[досл. на силу] се осваја и подвижници [досл. силници, насилнициЈ га 
задобијају [досл. отимају] (Мт.И;12). Уграби Христа, Који ће те због то-
га похвалити. Да ли увиђаш своје безумље и махнитост? Да ли отимаш 
од сиромаха који има тако мало? Христос каже: Уграби Мене, и Ја ћу 
те похвалити, уГраби Моје царство и на силу 1а задобиј. Ако хоћеш 
да приграбиш земаљско царство, или, боље речено, ако помишљаш да 
га приграбиш, бићеш кажњен. Међутим, кад је у питању Царство не-
беско, бићеш кажњен ако га не будеш отимао. Тамо где је земаљско, 
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тамо постоји завист, а тамо где је реч о небеском, постоји љубав. Свако-
дневно размишљај о томе и ако после два дана видиш другога како се 
вози у кочији, одевен у свилене хаљине и преиспуњен гордошћу, немој 
опет да се узнемириш или да се пометеш. Немој хвалити оног који је бо-
гат, него онога који живи у праведности. Немој кудити сиромаха, него 
научи да о свему судиш право и непогрешиво. 

Не удаљуј се од Цркве, јер од Цркве ништа није силније. Црква је 
твоја нада, твоје спасење, твоје уточиште. Она је виша од небеса и шира 
од земље. Она никада не стари и увек је у пуном процвату. Због тога је 
Свето Писмо, да би изразило њену чврстину и непоколебивост назива 
планином; да би изразило њену неоскрнављеност [чистоту] назива је 
девственицом; због њеног величанства назива је царицом, а због њене 
сродности са Богом назива је кћерком. Да би изразила њену плодород-
ност, назива је утробом која је изродила седморо и, уопштено, користи 
мноштво имена да би изобразило њену благородност. 

И Господар Цркве има многа имена - некад се назива Оцем, некад пу-
тем, некад животом, а некад светлошћу; некад се назива мишицом, некад 
милошћу, а некад темељом или вратима, некад, пак, безгрешним, ризни-
цом, Господом, Богом, Сином Јединородним, обличјем и образом Божијим. 
Да ли је једно име довољно да изрази целовитост? Наравно да није. Управо 
због тога постоје безбројна имена, како бисмо нешто могли да научимо о 
Богу, макар то било и оно најмање. Исто тако, и Црква има многа имена: 
назива се девственицом, чак и ако је раније била блудница, јер је то чудо 
које је сатворио Женик, узевши њу која је била блудница и учинивши је 
девственицом. О, какво обновљење и какво чудо! Када смо ми у питању, 
брак поништава девственост, док је брак у Богу васпоставља. Када смо ми 
у питању, она која је била девственица после удаје није више девственица, 
а у Христу чак и она, која је блудница, када се уда постаје девственица! 

7. Нека онај јеретик, који испитује небеско рађање и пита: "Како је 
могуће да Отац роди Сина", протумачи [разјасни] само једну ствар: упитај 
га како је могуће да Црква, која је била блудница, постане девственица, 
и како је могуће да она, која је рађала, остане девственица? Ревнујем 
за вас Божијом ревношћу, јер вас обручих мужу јединоме, да девојку 
чисту приведем Христу, каже божанствени Павле (2.Кор.И;2). Каква пре-
мудрост и разбор! Ревнујем за вас Божијом ревношћу \ Шта то значи? Рев-
нујем, каже он. Зар ревнујеш [зар си љубоморан] иако си духовни човек?* 

* Овде се мора узети у обзир да именица "зилос", као и глагол "зилоо или зилеуо", не 
означавају само ревновање и усрдност, него и љубомору, па чак и завист. Према 
томе, када каже "зар ревнујеш иако си духован човек", св. Златоуст истовремено 
каже и: "Зар си љубоморан, иако си духован човек?" 
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Ја, каже, ревнујем [љубоморан сам] онако како и Бог ревнује [како је и 
Бог љубоморан]. А зар Бог ревнује [зар је Бог љубоморан]? Да, али та 
ревност [та љубомора] не потиче од страсти, него од љубави и усрдности. 
Хоћеш ли да ти кажем како Он пројављује Своју ревност [љубомору]? 
Он види да су демони искварили земљу и предаје Свог јединородног 
Сина. Речи које се односе на Бога немају исто значење као и када се 
односе на нас. Навешћемо пример: Бог ревнује, Бог се гневи, Бог се пока-
јао, Бог ненавиди. Те речи су људске, али је њихов смисао богодоличан. 

Како то Бог ревнује? Ревнујем за вас Божијом ревношћу. Да ли се 
Бог гневи? Господе, немој ме јарошћу Својом прекорети (Пс.6;1). Да ли 
Бог спава? Подиши се, зашШо спаваш, Господе (Пс.43;24)? Да ли се Бог 
каје? Покајах се јер начиних човека (1.Мојс.6;7). Да ли Бог мрзи? На мла-
дине ваше [на новомесечја ваша] и на празнике ваше мрзи душа Моја 
(Иса.1;14). Немој, дакле, обраћати пажу на сиромаштво [досл. ништавност, 
недостојност] израза, него богодолично схвати њихово значење. Бог рев-
нује [љубоморан је] зато што љуби, Бог се гневи, али не зато што се пре-
пушта страсти [гнева], него због прекоревања и кажњавања. Бог спава, 
али не зато што је уистину уснуо, него услед Своје дуготрпељивости. 
Разабери изразе. Према томе, када чујеш да Бог рађа, и це помишљај на 
дељење [рашчлањење], него помисли на једносуштност. Бог је многе од 
тих израза преузео од нас, као што смо ми неке друге позајмили од Њега, 
како бисмо на тај начин били почаствовани. 

8. Да ли разумеш ово што сам рекао? Пажљиво послушај, љубљени. 
Постоје божански називи, као што постоје и називи људски. Бог прима 
од мене, као што и Он Сам даје мени. Дај ми своје а узми Моје, каже 
Он. Теби је потребно Моје: немам Ја потребу, али је имаш ти. Будући да 
је Моја природа несмешана а да си ти људско биће везано са тедом, ти 
тражиш и телесне изразе да би ти, повезан са телом, узимајући речи које 
су ти познате, схватио мисли које превазилазе твоје разумевање. Које је 
називе Он добио од мене, а које је Он предао мени? Он је Бог, и мене је 
назвао богом; један назив открива природу ствари, док је други дат из 
почасти. Ја рекох: Богови сШе и синови ВишњеХа сви (Пс.81;6). Овде су 
речи, а тамо природа ствари. Он ме назвао богом, јер ми је тиме указао 
част. Себе је пак назвао човеком, назвао се Сином Човечијим; назвао се 
Путем, назвао се Вратима, назвао се Стеном. Те речи је преузео од мене, 
док је друге Он Сам предао мени. 

Зашто се назива Путем? Да би ти научио да ћемо посредством Њега 
приступити Оцу. Зашто се назива Стеном? Да би ти научио да је вера 
корисна и непоколебива. Зашто се назива Темељом? Да би ти научио да 
је на Њему све подигнуто. Зашто се назива Кореном? Да би ти научио 
да у Њему цветамо. Зашто се назива Пастиром? Зато што нас напаса. 
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Зашто се назива Јагњетом? Зато што се жртвовао за нас [досл. што се 
предао, принео за нас] и постао жртва умилостивљења. Зашто се нази-
ва Животом? Зато што нас је васкрсао кад смо били мртви. Зашто се 
назива Светлошћу? Зато што нас је избавио од таме. Зашто се назива 
Мишицом? Зато што је једносуштан са Оцем. Зашто се назива Речју 
[Логосом]? Зато што је рођен од Оца: као што се моја реч рађа од моје 
душе, тако је и Син рођен од Оца. Зашто се назива нашом Одеждом? 
Зато што сам се крштењем обукао у Њега. Зашто се назива Трпезом? 
Зато што се Њиме храним окушајући Тајинство. Зашто се назива Домом? 
Зато што обитавам у Њему. Зашто се назива Житељем? Зато што смо 
ми постали Његов храм. Зашто се назива Главом? Зато што смо постали 
Његови удови. Зашто се назива Жеником? Зато што ме прихватио као 
невесту. Зашто се назива Неоскрнављеним [Пречистим]? Зато што ме 
прихватио као девственицу. Зашто се назива Господом? Зато што сам 
ја Његова слушкиња. 

9. Погледај, дакле, Цркву која је, како сам већ рекао, понекад невеста а 
понекад кћер, понекад девственица а понекад слушкиња, понекад царица 
а понекад нероткиња, понекад гора а понекад врт, понекад мајка многе 
деце, понекад љиљан а понекад извор. Она је све то. Када, дакле, чујеш ове 
ствари, молим те да о њима не размишљаш телесно, него да напрегнеш 
свој ум, јер такве ствари не могу да буду телесне. Ево једног примера: 
гора није девственица, девственица није невеста, царица није слушкиња, 
али је Црква све то. Зашто? Зато што то не треба схватити телесно, него 
духовно [досл. душевно]. Телесно схваћене, ове речи имају уско значење; 
међутим, ако их духовно схватимо, оне добијају пгарок смисао. Предста 
Царица с десне сШране Теби (Пс.44;10). Царица? Како је понижена и сиро-
машна постала царица? Г^е се узвисила? Ова Царица стоји на висини. 
Како? Тако што је Цар постао слуга. Он то није био, али је то постао. 

Поучи се, дакле, божанственом, и мудро разабери оно што се односи 
на божански домострој. Разуми шта је Он био а шта је ради тебе постао: 
не сливај ствари и нека оно што је питање Његовог човекољубља не по-
стане за тебе узрок богохуљења. Он је био узвишен, она је била унижена, 
али не узвишен по положају [месту], него по природи. Његова суштина 
је чиста и непролазна [неуништива], Његова природа је непропадљива, 
непојмљива, невидљива, несхватљива, вечна и свагда иста [непроменљи-
ва]. Она превазилази ангеле, узвишенија је од вишњих сила, побеђује 
разум, надвисује мисао, она се не може видети и само се вером може 
созерцавати. Ангели Га гледају и дрхте, херувими се у страху покривају 
својим крилима. Он погледа земљу и учини да се затресе. Он запрети 
мору и исуши га, чини да реке потеку у пустињи, премерио је планине и 
одмерио долине. Шта да кажем? Како да се изразим? Његова величина 
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је бесконачна, Његова премудрост је безгранична, Његови судови су не-
изрециви, Његови путеви су неистраживи. Толика је Његова величина и 
Његова сила, ако би уопште и могли да се употребе такви изрази. 

Шта да учиним? Ја сам људско биће и говорим људским језиком. Мој 
језик је земаљски и ја преклињем за опроштај мога Господа. Не користим 
те изразе због безумља, него због оскудице и слабости, као и због при-
роде нашег језика. Буди милостив према мени, Господе, јер ове речи не 
изговарам због безумља, него зато што немам друге. Иако ме ограничава 
сиромаштво речи, узлећем на крилима мога разумевања. Толика је Ње-
гова сила и величина. То кажем зато да бих те поучио да и ти можеш да 
учиниш то исто, не задржавајући се на речима или на сиромаштву изра-
за. Зашто се чудиш што ја то чиним, ако већ и Он чини то исто, желећи 
да људском уму представи нешто што превазилази људске силе? Будући 
да се обраћа људским бићима, Он користи и људска представе које су, 
истина, недовољне да изобразе оно о чему се говори и не могу да укажу 
на праве размере ствари, али су довољне за слабост слушалаца. 

10. Усредсреди све своје снаге и нека те не замори продужетак беседе. 
Наиме, када се Бог открива, Он се не открива онакав какав јесте, нити 
бива обнажена Његова суштина (нико није видео Бога онаквог какав Он 
уистину јесте; када Он снисходи - тј. када се делимично открива твореви-
ни - херувими дрхте од страха; када Он снисходи, из планина избија дим, 
море се исушује, а небо се потреса; када Он не би снисходио, тј. када се не 
би само делимично откривао, ко би то могао да поднесе?). Будући да се 
Он, као што сам рекао, не открива онакав какав уистину јесте, него само 
онолико колико онај што то гледа може да поднесе, некад се појављује 
као стар а некад као млад, некад у ватри, некад у ваздуху, некад у води 
а некад у оклопу, не мењајући своју суштину, него саображавајући Своје 
обличје сагласно онима који то гледају. Слично томе, када неко жели да 
искаже нешто о Њему, он користи људска изображења. На пример: Он 
се попе на гору и преобрази се пред њима, и засија се лице ЊеТово као 
сунце, а хаљине ЊеГове постадоше беле као сне1 (Мт. 17; 2). Он је, да тако 
кажемо, показао нешто мало од Свог божанства, показао им је да Бог 
обитава међу њима и преобрази се пред њима. 

Обрати пажњу на овај исказ. Преобрази се, каже, пред њима и засија-
ше хаљине ЊеТове као светлост и лице Његово као сунце. Када, дакле, 
кажем да је Он "толико узвишен и толико велики", ја затим додајем: "бу-
ди милостив према мени, Господе", јер нисам задовољан овим изразом, 
али се налазим у тешком положају и не поседујем други, одговарајући 
израз. Хтео бих, дакле, да разумеш да сам то научио из Светог Писма. Ж 
елећи да опише Његову блиставост, еванђелиста каже да Он засија. Реци 
ми, како је Он засијао? Снажно. А како је он [еванђелиста] то описао? 
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Рекавши: као сунце. Ти кажеш: као сунце? Да. Зашто? Зато што не по-
знајем ниједно светило које би било сјајније од њега. Ти затим кажеш да 
је Он био бео као снег? Зашто као снег? Зато што не познајем ниједно 
вештаство које је беље од снега. А да Он није једноставно сијао као сунце, 
доказује оно што затим следи, јер су ученици ничице пали на земљу. Да је 
сијао као сунце, ученици не би пали, јер су сунце гледали свакога дана и 
нису падали. Међутим, како је Он блистао сјајније и од сунца и од снега 
они су, не могавши да поднесу то блистање, ничице пали на земљу. 

11. Реци ми онда, еванђелисто, да ли је Он блистао сјајније од сунца, 
иако ти кажеш да је сијао као сунце? Да. Желећи да ти ту светлост учи-
ним познатом, нисам имао ниједно веће светило, нисам имао слику ничега 
другог што би царевало међе звездама. Рекао сам то да се ти не би задо-
вољио сиромаштвом језика који је коришћен. Зато сам ти указао на пад 
ученика. Они су ничице пали на земљу, обузео их је трепет и сакрили су 
своја лица. УстаниШе, рекао је Он, али су они и поред тога остали оша-
мућени. Будући да нису могли да поднесу неописиви сјај тог блистања, 
на њихове очи пао је тежак сан: у тој мери је светлост која им се открила 
превазилазила сунчеву светлост. И поред тога, еванђелиста каже: као 
сунце, јер нам је то светило познато и превазилази сва остала. 

И као што сам рекао, Он, Који је толико велики и моћан, пожелео 
је блудницу. Бог је пожелео блудницу? Да, блудницу, а под тим подразу-
мевам нашу [људску] природу. Уистину, ако човек пожели блудницу, он 
због тога бива осуђен. Како онда да Бог пожели блудницу?! Да, управо 
је тако. И опет, човек пожели блудницу зато да би постао прељубник, 
али Бог је жели зато да би блудницу преобразио у девственицу. Жеља 
човека значи пропаст за ону коју он жели, док жеља Божија за ону коју 
Он жели значи спасење. Зашто, дакле, Он Који је велики и моћан жели 
блудницу? Да би постао њен Женик. Како Он поступа? Он код ње не 
шаље никога од Својих слугу, Он не шаље ангела, не шаље архангела, 
херувима или серафима, Он Сам долази оној коју љуби. И опет, када 
чујеш да Он љуби, не размишљај о томе на телесни [досл. чувствени] на-
чин. Издвој оне мисли које су садржане у речима, као што и племенита 
пчела слеће не цветове и узима саће, али заобилази траву. 

Бог жели блудницу и шта Он чини? Он је не уздиже на висину, јер 
Он није желео да блудницу узведе на небеса, него је Он Сам сишао доле. 
Будући да она није могла да се уздигне на висину, Он је сишао на земљу. 
Он долази код блуднице и није посрамљен. Он долази у њену колибу, 
гледа је у њеној опијености. И како је дошао? Не у огољеној суштини, 
него тако што је постао онакав каква је и блудница, али не привидно 
него је по природи постао такав, да се она не би преплашила кад Га угле-
да, да се не би удаљила и побегла. Он долази блудници и постаје човек. 
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А како је то постао? Зачет је у утроби, постепено је рартао и, исто као и 
ми, прошао путем нашег одрастања. Како? Према икономији [домостро-
ју], а не према божанству, у обличју слуге а не у обличју Господара, по 
телу које припада нама а не према [божанској] суштини. Он је постепено 
растао и општио са људима, а њу је [блудницу, тј. људску природу] затекао 
сву у ранама, подивљалу и покорену демонима. И шта је учинио? Он јој 
се приближио, а она Га је угледала и побегла. 

Он призива мудраце, говорећи: "Зашто се плашиш? Ја нисам судија, 
него лекар. Не дођох да судим свету, не\о да спасем свет (Јн.12;47). Он 
одмах призива мудраце. О, како нов и чудесан догађај! Први плодови Ње-
говог доласка били су мудраци! Он, на Којем почива васељена, лежи у 
јаслама, Он Који промишља о свему повијен је у пелене! Основан је храм 
и Бог обитава у њему. Мудраци долазе и одмах Му се клањају; долази 
цариник и постаје еванђелиста; долази блудница и постаје девственица; 
долази Ханаанејка и наслађује се Његовим човекољубљем. Обележје је 
онога који љуби да не захтева осуду због греха, него да опрости безаконе 
преступе. Како он поступа? Он узима грешницу и заручује ју са Собом. 
Шта јој даје? Венчани прстен. Какав је тај прстен? То је Свети Дух. 
Апостол Павле каже: Бо1 је Онај Који нас утврђује с вама у Христу 
и Који нас помаза, Који нас и запечати и даде залоГ Духа у срид наша 
(2. Кор. 1; 21-22). Он јој, дакле, даје Духа. 

Он јој затим каже: "Зар те нисам насадио у врту?" "Да, јеси", каже 
она. "Како си онда отпала одатле?" "Дошао је ђаво и удаљио ме из врта." 
"Ти си била насађена у врту, а он те удаљио одатле? Ево, засађујем те у 
Самога Себе и Ја те подижем. Како? Ђаво се не усуђује да Ми приступи. 
Не узносим те на небеса, али овде је нешто веће од небеса. Подижем те 
у Себи Ја, Који сам Господ небеса. Пастир те подиже и вук више не дола-
зи или, боље речено, Ја му допуштам да дође." Он, дакле, подиже нашу 
природу и ђаво јој приступа, али бива поражен: "Засадио сам те у Себе." 
Он зато и каже: "Ја сам корен, а ти си изданак", јер ју је засадио у Самога 
Себе. Шта, дакле? "Ја сам", каже она, "грешница и нечиста." "Не брини, 
Ја сам лекар и познајем Свој сасуд, Ја знам колико је пропао. Некада је 
то био сасуд од глине па је пропао, али Ја сам га пресаздао кроз купељ 
препорођења и изложио га дејствовању огња." 

Погледај: Он је узео прах земаљски и од њега начинио човека, Он 
га је уобличио. Затим је дошао ђаво и искварио човека. Онда је дошао 
Господ, узео га и поново га обликовао, пресаздао га у крштењу, не допу-
стивши да његово тело и даље буде глинено, него га учинио чвршћим, 
изложивши глину дејству огња Духа Светога. Он ће вас крстити Духом 
Светим и о1њем (Мт.3;11). Сасуд је крштен у води да би могао бити преса-
здан, а у огњу да би очврснуо. Због тога је пророк, руковођен са небеса, 
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предсказивао: Као сасуде Грнчарске разбићеш их (Пс.2;9) Он није рекао: 
као земљане сасуде, које сви поседују, него под грнчарским посудама 
подразумева оне које грнчар обликује на [грнчарском] колу. Осим тога, 
грнчареви сасуди су од глине, док су наши земљани. Говорећи, дакле, уна-
пред о пресаздању које је извршава посредством крпггења, он каже: Као 
сасуде Хрнчарске разбићеш их, под чим подразумева да ће их пресаздати 
и поново уобличити. Ја силазим [погружавам се] у купељ крштења и моје 
обличје [моје тело, моја природа] се пресаздава, поново га обликује огањ 
Духа, и оно постаје чвршће. 

Да ово нису само разметљиве речи, послушај пгга каже Јов: Он нас 
је обликовао као Хлину (Јов10;9), као и Павле: Ово блаТо имамо у земља-
ним судовима (2.Кор.4;7). Обрати пажњу на снагу земљаних сасуда, који 
нису ојачани ватром, него Духом. Какви су ти сасуди? Од Јудејаид сам 
примио пет пута по четрдесет мање један ударац. Три пута сам био 
шибан, једном каменован, а земљани сасуд и поред тога није био разбијен 
(2.Кор.И;24-25). Ноћ и дан сам провео на морској пучини (ст.25). Био је на 
пучини, а земљани сасуд се није распао; преживео је бродолом, али благо 
није изгубљено; брод је потонуо, али је товар пловио. Ово блаТо имамо, 
каже он. Какво је то благо? Залог Духа, праведност, посвећење и искупље-
ње. Какво је оно, реци ми? Енеје, у име Исуса Христа устани и ходи.., 
нечисти душе, заповедам ти, изађи из њеТа (Делаап.3;6,9;24и16;18). 

12. Да ли си видео благо блиставије од царске ризнице? Да ли царски 
бисери могу да учине оно што је учинила апостолска реч? Постави мно-
штво царских круна на мртвог човека: он неће оживети. Међутим, једна 
једина реч која је дошла од апостола оживела је [пробудила је] природу 
и васпоставила њено пређашње стање. Ово блаТо имамо. Благо, које не 
само да бива чувано, него и оно само чува дом у којем је похрањено. Да ли 
разумеш шта сам рекао? Када поседују благо, земаљски цареви и кнеже-
ви подижу велике куће, како би зидови, резе, врата, стражари и катанци 
сачували благо. Христос, међутим, поступа сасвим супротно: Он благо 
не похрањује у камени, него у земљани сасуд. Ако је благо тако велико, 
зашто је сасуд тако слаб? Сасуд није слаб зато што је благо велико, јер 
не чува њега сасуд, него оно само чува сасуд. 

Ја похрањујем благо, и ко може да га украде? Долази ђаво, долази 
свет, долазе многи, а благо не бива украдено. Сасуд бива бичеван, али 
благо није предато; он тоне у мору, али благо не трпи бродолом; он умире, 
али благо остаје. Он даје залог [Духа]. Где су сада они пгго хуле на досто-
јанство Духа? Погледај: БоТ је Онај Који нас утврђује с вама у Христу 
и Који нас помаза, Који нас и запечати идаде залоТ Духа у срид наша. 
Сви ви знате да је залог само мали део целине. Рећи ћу вам и на који на-
чин. Неко одлази да купи кућу велике вредности и каже: "Дај ми залог, 
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како бих могао да ти верујем." Неко пак полази да узме жену, уређује 
све око мираза и имовине и каже: "Дај ми залогГ Обрати пажњу: и код 
продаје робова и у сваком другом споразуму постоји залог. 

Будући да се Христос споразумео са нама (јер ће ме узети за невесту), 
Он је такође прописао и дар за мене, али не у новцу него у крви. За мене 
је прописао дар који се састоји у даривању оних блага које око не виде 
и ухо не чу и у сриу човеку не дођоше (1.Кор.2;9). Он је, дакле, као дар од-
редио бесмртност, појање с ангелима, ослобађање од смрти, слободу од 
греха, наслеђивање Царства (толика су Његова богатства), праведност, 
освећење, избављење од овдашњих добара и проналажење оних будућих. 
Велики је мој дар, и сада посебно обрати пажњу, да би видео шта Он 
чини. Он долази да би узео блудницу, јер тако сам је назвао, нечисту ка-
ква је била, како би ти разумео Женикову љубав. Он долази и узима ме, 
Он одређује мој дар и каже: "Дајем ти Моје богатство." Како? "Јеси ли, 
каже, изгубио рај? Узми га поново. Јеси ли изгубио своју красоту? Узми 
је поново, узми све ове ствари." Међутим, тај дар ми се не даје овде. 

13. Погледај, то је разлог због којег је Он раније говорио о овим дарови-
ма. Одредио је да мој дар буде васкрсење тела и бесмртност. Бесмртност 
не следи увек за васкрсењем, јер су то две различите ствари.Уистину, мно-
ги су васкрсли, али су поново умирали, као што се, на пример, догодило 
са Лазаром и са телима светих. Овде, међутим, није тако, јер је Христос 
обећао васкрсење, бесмртност, обитавање с ангелским зборовима, сусрет 
са Сином Човечијим у облацима и да ћемо свтда са Господом бити 
(1.Сол.4;17), избављење од смрти, слободу од греха, потпуно поништење 
свршетка. На који начин? Што око не виде и ухо не чу, и у срце човеку 
не дође, оно припреми Бо1 онима који Га љубе (1.Кор.2;9). Хоћеш ли ми 
дати добра за каква ја не знам? "Да", каже Он, "ако се заручиш са Мном 
и ако Ме љубиш." "Зашто ми тај дар не даш док сам још овде?" "Он ће ти 
бити дат када дођеш код Мог Оца, када ступиш у царску палату. Ја сам 
дошао код тебе, зар ти нећеш доћи код Мене? Нисам, међутим, дошао 
зато да би ти остао овде, него да бих те узео и узнео. Немој овде тражи-
ти дар: све бива са надом, све бива у вери." "Зар ми ништа нећеш дати у 
овом свету?" "Прими залог", каже, "да би могао да Ми верујеш у погледу 
будућег: прими залог и предбрачне дарове." Због тога Павле и каже: 
Обручих вас (2.Кор.11;2). 

Као вереничке [заручничке] дарове, Бог нам је дао садашње благосло-
ве: они су залог будућег, мада нас целовит дар очекује тек тамо. Како? Ре-
ћи ћу ти. Овде старим, тамо не старим. Овде умирем, тамо не умирем. Ов-
де тугујем, тамо не тугујем. Овде су сиромаштво, болест и сплетке, тамо 
ништа од тога не постоји. Овде је и светлоет и тама, тамо је само светлост. 
Овде је злонамерност, тамо је слобода. Овде је болест, тамо је здравље. 
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Овде је живот који има крај, тамо је живот без краја. Овде је грех, тамо 
је праведност, а грех не постоји. Овде је завист, а тамо нема ничега слич-
ног. "Дај ми те ствари", рећи ће неко. "Сачекај да се најпре спасу твоји 
ближњи, сачекај", каже. Онај Који нас је утврдио јесте Бог и Он нам је 
дао залог. Какав залог? Духа Светога и дарове Духа. 

Дозволите ми сада да вам говорим о Духу. Он је дао веренички дух 
апостолима и рекао: "Узмите и предајте свима." Да ли се прстен дели? 
Он се дели, али се не раздељује. Дели се, али се не троши. Научи се шта 
су дарови Духа. Духа Светога је примио Петар, а примио га је и Павле. 
Павле је прошао васељеном, избавио грешнике од греха, усправио хро-
ме, обукао наге, подигао мртве, очистио губаве, ђавола ућуткао, демоне 
потчинио, са Богом је беседио, Цркву је укоренио, идолске храмове раз-
рушио, њихове жртвенике оборио, зло поништио, врлину узгајио, људе 
ангелима учинио. 

14. Све се то већ догодило. Залог је испунио читаву васељену. Када 
кажем "читаву", мислим на сва она места где сија сунце, где постоји море, 
острва, планине, долине и брда. Павле је обишао читаву васељену као да 
има крила, једино се устима борећи [против непријатеља], он који је био 
израђивач шатора, који је ножем секао коже и ушивао их. Међутим, ово 
умеће није било препрека за његову врлину, него је израђивач шатора 
био силнији од демона и човек без беседничког дара био је мудрији од 
философа. Одакле је то потицало? Он је примио залог, узео је веренички 
[заручнички] прстен и свуда га носио. Сви су видели да се цар заручио са 
нашом природом: то је видео и демон и повукао се, видео је залог, задрхтао 
и узмакао. Било је довољно само да види одећу апостола, па да побегне. 
О, сило Духа Светога! Он власт није дао само души и телу, него чак и 
одећи, и не само одећи, него и сенци! Петар је пролазио, а његова сенка 
прогонила је болести, истеривала демоне и васкрсавала мртве. Павле је 
обилазио васељену да би искоренио трње безбожништва и засадио семе 
благочешћа, имајући, као изврсни земљоделац, плуг учења. 

Код кога је отишао? Код Трачана, код Скита, код Индуса, код Мава-
ра, на Сардинију, код Гота, код дивљих звери, и све их је преобразио. На 
који начин? Помоћу залога. Како је успео у томе? Благодаћу Духа. Неук, 
готово неодевен и бос био је онај којем је дат залог Духа. Он, дакле, каже: 
За ово ко је способан (2.Кор.2;33)? Наша способност потиче од Бога Који 
нас је учинио способнима да будемо служитељи Новога Завета, тј. не за-
кона писаног, него закона Духа. Погледај шта је Дух учинио: затекао је 
земљу преиспуњену демонима и учинио ју је небеском. Не размишљај о 
садашњем, него се умом узнеси ка тамошњем. Раније су биле жалопојке, 
раније су се свуда налазили жртвеници, свуда је био дим и задах спаљених 
жртава, свуда је био разврат, свуда незнабожачки обреди, свуда демонска 
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махнитост [баханалија], свуда демонска утврђења, свуда је царевао блуд, 
док је Павле био сам. 

Како је избегао да буде удављен или да га разнесу на комадиће? Ка-
ко је могао да отвори уста? Ступио је у Тиваиду и људи су га заробили, 
ступио је у палату и краља учинио својим учеником. Ушао је у судницу, 
а судија му је рекао: Још мало па ћеш ме наТовориШи да постанем хри-
шћанин (Делаап.26;28), и судија је постао његов ученик. Ушао је у тамницу 
и извео тамничара. Дошао је на незнабожачко острво и змију-отровницу 
учинио оруђем свога учења. Посетио је римски народ и привукао сенат. 
Посетио је реке и пустиње у свим крајевима васељене. Не постоје земља 
или море који би били лишени његове поуке, јер је људској природи Бог 
подарио залог заручничког прстена, а када га даје, Он каже: "Сада га да-
јем теби, а другима обећавам." Према томе, пророк је у вези с тим рекао: 
Предста цариид с десне стране Теби, у одећи позлаћеној (Пс.44;10). Он 
не мисли на истинску одећу, него на врлину. Исто тако, Писмо на другом 
месту каже: Како си ушао амо без свадбеноТ руха (Мт.22;12)? Ни овде не 
говори о одећи, него о разврату и срамним и нечистим делима. 

И као што нечиста одећа означава грех, тако и позлаћена одећа озна-
чава врлину. Ова одећа је припадала цару и Он Сам ју је у њу обукао, 
пошто је она била нага и недолична. Предста царица с десне стране 
Теби, у одећи позлаћеној. Он, дакле, не говори о одећи, него о врлини, и 
није рекао: "у одећи златној". Обрати пажњу да овај израз поседује велико 
благородство значења: он, дакле, није рекао: "у златној", него: у позлаће-
ној. Пажљиво саслушај. Златна одећа је она која је у целини од злата, 
док је она позлаћена једним делом од злата, а једним од свиле. Зашто је 
рекао да невеста не носи златну, него позлаћену одећу? Добро слушај. 
Он говори о разноликости начина живота Цркве. Будући да не водимо 
сви истоветан живот и да се једна подвизава у девствености, да је једна 
удовица, а да се једна подвизава у благочешћу, одећа Цркве означава 
начине живота у Цркви. 

15. Будући, дакле, да наш Господ зна да би, уколико постави [засече] 
један пут за све нас, многи морали да одустану од њега, Он је поставио 
различите путеве. Ти не можеш да ступиш [на тај пут] посредством дев-
ствености? Онда ступи посредством једног брака. Не можеш да ступиш 
ни посредством једног брака? Покушај бар посредством другог брака. 
Не можеш да ступиш посредством уздржања? Онда ступи посредством 
давања милостиње. Не можеш да ступиш посредством давања милости-
ње? Покушај онда посредством поста. Ако не можеш да прихватиш овај 
пут, прихвати онај; ако пак не можеш онај, пробај овај. Услед тога, пророк 
не говори о златној, него о позлаћеној одећи. Она је од свиле, од пурпура, 
или од злата. Ти не можеш да будеш њен златни део? Онда буди свилени. 
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Ја те прихватам, ако си одевен у моју одећу. Због тога и Павле каже: Ако 
ли ко зида на овом темељу злато, сребро, дра1о камење (1.Кор.З;12). Не 
можеш да будеш драги камен? Онда буди злато. Не можеш да будеш 
злато? Онда буди сребро, али само ако почиваш на темељу. И опет, друш 
је слава сунца, а друГа слава месеца, и друш слава звезда (1.Кор.15;41). Не 
можеш да будеш сунце? Буди онда месец. Не можеш да будеш месец? 
Онда буди звезда. Буди макар и најмањи, али буди на небесима! 

Не можеш да будеш девственик? Онда живи целомудрено у браку, 
али буди у Цркви. Не можеш да живиш у сиромаштву? Онда твори ми-
лостињу, али буди у Цркви, носи одговарајућу одећу и потчини се цари-
ци. Одећа је позлаћена и шаролика. Ја ти не затварам пут, јер је обиље 
врлина олакшало царево руковођење [управљање, икономију]. Уодећи 
позлаћеној оХрнута, украшена. Ова одећа је шаролика: ако хоћеш, разот-
криј дубоко значење израза који је овде употребљен, и погледај позлаћену 
одећу. Неки су монаси, неки су у уваженом браку и не заостају много 
за њима, неки су поново ступили у брак, неке су пак удовице у младим 
годинама [досл. у цветном узрасту]. Зашто постоји рај? Запгго постоји 
шароликост? Да би имали различито цвеће, различита стабла и многе 
бисере. Постоји много звезда, али је само једно сунце. Постоји много на-
чина живота, али је само један рај. Постоји много храмова, али је само 
један рај; постоји много храмова, али је само један мајка свих осталих. 
Једно је тело, друго је око или прст, али све то заједно чини човека. Иста 
разлика постоји и између малог, великог или најмањег. Девственици је 
потребна удата жена, јер и девственица потиче из брака и не би требало 
да презире брак. Девственица је корен брака, и све је међусобно повезано, 
мало са великим и велико са малим. 

Предста царица теби с десне стране, у одећи позлаћеној огрнута, 
украшена. Затим следе речи: Чују, кћери. Пратилац невесте каже да ћеш 
ускоро из свог дома отићи код Женика, Који те превазилази по Својој су-
штини, Који те превазилази по Својој природи. Ја сам пратилац невесте. 
Чуј, кћери. Да ли ће она одмах постати жена? Да, јер овде се не говори 
ни о чему телесном. Он се с њом обручује као са женом, воли је као кћер, 
брине о њој као слуга, чува је као девственицу, ограђује је као врт, стара 
се о њој као о делу сопственога тела, као глава брине о њој, засађује је 
као корен, напаса је као пастир, обручује се са њом као женик, као мило-
стиви јој опрашта, као јагње се жртвује, као женик чува њену красоту, 
као муж брине за њену безбедност. Много је значења, да бисмо се могли 
наслађивати макар и малим делом домостроја Божијег. 

Чуј, кћери и види, погледај оно што је и брачно и духовно. Чуј, кће-
ри. Она је најпре била кћер демонска и кћер земље, недостојна земље, а 
сада је постала царска кћер. Тако је хтео Онај Који је љуби, јер онај који 
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љуби не испитује начин [живота]. Љубав не гледа на ругобу, и зато се и 
назива љубављу, јер се често догађа да љуби и наказног. Тако је поступио 
и Христос. Он је видео ону која је била наказна (јер не бих могао да је 
назовем лепом), и заволео је, учинио је новом, без мрља и бора. Женик 
је наказност невесте преобразио у лепоту! Чуј, кћери, чуј и види\ Он 
помиње две ствари: "чуј" и "види", две ствари које зависе од тебе, једна 
од твојих очију а друга од твог слушања. Будући да њен дар зависи од 
слушања (премда су неки од вас били довољно проницљиви да то већ раз-
умеју, нека остану због оних који су слабији; похваљујем оне што су већ 
схватили и имају разумевања за оне што их следе) - будући, дакле, да њен 
дар зависи од слушања, погледајмо шта се подразумева под слушањем? 
Вера, јер вера бива од слушања, вера која се разликује од наслађивања и 
потпуног опита. Претходно сам рекао да је Он поделио дар и да је један 
део дао невести као залог, док јој је други обећао за будућност. 

Шта јој је дао? Дао јој је опроштај грехова, отпуштање казне, правед-
ност, освећење, искупљење, тело Господње, божанствену духовну трпезу, 
васкрсење мртвих. Све те ствари поседовали су апостоли. Он је, према 
томе, дао један део, а други је обећао. Неке од њих су опитно доживели и 
њима су се наслађивали, док друге зависе од наде и вере. Саслушај. Шта 
је Он дао? Крштење и жрт^у, и то се опитно доживљава. Шта је обећао? 
Васкрсење, непропадљивост тела, јединство са ангелима, обитавање уз 
архангеле, живот у Његовом царству, непорочно живљење, блага које око 
не виде иухо нечуиу срцу човеку не дођоше, оно припреми БОГ онима 
који Га љубе (1.Кор.2;9). 

16. Разуми оно што је речено, или ћеш га изгубити. Ја се трудим да 
вам омогућим да то схватите. Тај дар је, дакле, подељен на два дела, на 
садашње и на будуће: на оно што се види и чује, на оно што је дато и што 
се прихвата вером, на оно што се опитно доживљава и на оно чиме ћемо 
се наслађивати у будућности, на оно што припада садашњем животу и 
на оно што ће доћи након васкрсења. Ово видиш, а о ономе слушаш. 
Стога обрати пажњу на оно што јој Он говори, како не би помислио да 
ће она добити само ово, иако је и то велико, неизрециво и превазилази 
сваку замисао. Чуј, кћери, и види, слушај о оном [потоњем] и гледај ово, 
како не би опет могла да кажеш: "Да ли опет све зависи од наде, опет 
од вере, опет од будућности?" Погледај сада: Ја нешто дајем, а нешто 
обећавам. Оно друго уистину зависи од наде, али ово добијаш као залог, 
као обећање, као доказ за оно остало. Ја ти обећавам Царство: веруј у 
садашње, веруј у Мене. 

Да ли си ми обећао Царство? Да, Ја самти дао већи део, чак и Господа 
Царства, јер Он Који Сво1 Сина не поштеде не1о Га предаде за све нас, како 
да нам сЊиме и све не дарује (Римљ.8;32)? Да ли си ми дао васкрсење тела? 
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Да! Дао сам ти већи део. Како? Избављењем од грехова. Зашто је то већи 
део? Зато што је грех донео смрт. Погубио сам родитеља, зар онда нећу по-
ништити и потомка? Исушио сам корен, зар онда нећу уништити и плод? 
Чуј, кћери, и види. Шта би требало да видим? Мртви васкрсавају, губави 
се чисте, море се умирује, одузети се исцељује, рај се отвара, хлебови се 
обилно умножавају, грехови се опраштају, хроми поскакује, разбојник 
постаје житељ раја, цариник се претвара у еванђелисту, блудница постаје 
поштованија него девственица. Чуј и види. Слушај оно, а ово гледај. Од 
садашњих ствари узми доказ: за оно ти је дат залог, и оно ће бити боље 
од садашњег. Шта значи то што кажеш? Да то припада Мени. 

Чуј, кћери, и види. Ово је Мој дар. А шта приноси невеста? Погледај-
мо. Шта би могла да принесеш, па да не будеш без дара? Могу, каже, да 
принесем са жртвеника, од задаха спаљених жртава, од демона. Шта могу 
да принесем? Шта? Своју вољу и веру! Чуј, кћери, и види. Шта желиш да 
учиним? Заборави народ Швој (ст.И). Какав народ? Демоне, идоле, дим 
са жртвеника, задах спаљених жртава, њихову изливену крв. Заборави 
народ Швој и дом оца твога. Остави оца својега и дођи к Мени. И Ја сам 
оставио Оца и дошао сам теби, зар онда ти нећеш оставити свог оца? 
Када се реч "оставити" употребљава везано за Сина, не би требало да 
помислиш на истинско напуштање. Он под тим подразумева снисхођење, 
домострој и прихватање тела. То је обележје Женика, док невеста треба 
да напусти своје родитеље да би се сјединили једно с другим. Чуј, кћери, 
и види, и заборави народ Швој и дом оца Шво1а. А шта ћеш ми Ти дати 
ако их заборавим? Пожелеће Цар лепоту твоју (ст.12). Имаћеш Господа 
за свог заручника, а ако Њега имаш за заручника, имаћеш и све оно што 
Њему припада. Верујем да ћете моћи да разумете оно што вам говорим: 
ова мисао је истанчана, и ја желим да њоме затворим уста Јудејцима. 

Сада вас молим да будете веома пажљиви: било да неко слуша или 
не слуша, ја ћу копати и браздати земљу. Чуј, кћери, и види, и заборави 
народ Швој и дом оца твош. У овом стиху, Јудејци лепоту тумаче као 
чулну, не, дакле, као духовну, него као телесну. 

17. Обратите пажњу, да бисмо научили шта је телесна, а шта духовна 
лепота. Постоји душа и постоји тело, и то су две суштине [две природе]. 
Исто тако, постоји и лепота тела, а постоји и лепота душе. Шта је лепота 
тела? Издужене обрве, радостан поглед, румени образи, пурпурноцрвене 
усне, прав врат, таласаета коса, дугачки прсти, усправан стас, светао, 
младалачки тен. Да ли телесна лепота потиче од природе, или од наше 
слободне воље? Признаћете да потиче од природе. Обрати пажњу, да би 
се поучио размишљању философа. Да ли ова лепота - било да је реч о 
лицу, о очима, о коси,'о челу - потиче од природе или од слободне воље? 
Очигледно је да потиче од природе. Ружна жена, чак и ако се безброј 
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пута улепшава, не може да постане телесно лепа, јер су дела природе 
непроменљива [досл. непокретна] и имају своје границе које се не могу 
прећи. Према томе, лепа жена је увек лепа, чак и ако се не улепшава. 
Ружна не може да учини себе лепом, као што ни она лепа не може себе 
да учини ружном. Зашто? Зато што је таква природа. Видели смо, дакле, 
шта је телесна лепота. 

Окренимо се сада [лепоти] душевној, [окренимо се] од слушкиње 
господарици. Окренимо се, дакле, души. Погледај ту лепоту или, боље 
речено, слушај је: ти не можеш да је видиш, пошто је она невидљива. 
Слушај ту лепоту. Шта је, дакле, лепота душе? Целомудреност, кроткост, 
милосрђе, љубав, братољубље, приврженост, покорност Богу, испуњење 
закона, правда, скрушеност ума. То је душевна лепота. Она не потиче од 
природе, него од слободне воље. Онај ко је не поседује може да је задобије 
као што и онај који је поседује може да је изгуби, уколико је немаран. И 
као што сам за тело рекао да она која је ружна не може да постане лепа, 
за душу ћу рећи сасвим супротно, будући да ружна може да постане лепа. 
Шта је лепше од душе Павла, који је био богохулник и гневљивац? Шта 
је лепше од њега када каже: Добар рат ратовах, трку заврших, веру 
одржах (2.Кор.4;7)? Шта је наказније од душе разбојника? А шта је лепше 
од онога што је он чуо: Заиста ти кажем, данас ћеш бити са Мном у 
рају (Лк.23;43)? Шта је ружније од цариника који отима? И шта је лепше 
од промене његове воље? 

Видиш, дакле, да не можеш да промениш телесну лепоту, јер она не 
зависи од слободне воље, него од природе. Лепота душе, међутим, задо-
бија се по сопственој слободној вољи. Сада си добио правило. Какво? Да 
душевна лепота потиче од покорности Богу. Уколико се наказна душа 
потчини Богу, она одбацује своју наказност и постаје лепа. Савле, Савле, 
зашто Ме Хониш, речено је. Он је затим упитао: А ко си Ти, Господе? Ја 
сам Исус (Делаап. 9; 45) зачуо је и покорио се, а његова покорност учинила је 
лепом његову наказну душу. И опет, када је Он рекао царинику: Хајде за 
Мном (Мт.9;9), цариник је устао и постао апостол, наказна душа постала 
је лепа. Рибарима је пак рекао: Хајдете за Мном и учинићу вас ловцима 
људи (Мт. 4; 19), а послушност је њихове душе учинила лепима. 

Погледајмо сада о каквој је лепоти говорио овде: Чуј, кћери, и види.., 
и заборави народ свој, и дом оид тво1а, и пожелеће Цар лепоту твоју 
(Пс.44; 11-12). Какву лепоту Он прижељкује? Душевну. Како? Зато што 
она заборавља. Он каже: Чуј и... заборави. И једно и друго потиче од 
слободне воље. Чуј, каже. Ружна слуша, и њена телесна наказност не 
ишчезава. Он грешници каже: Чуј, и уколико се покори, она види каква 
је та лепота. Како наказност невесте није телесна, него потиче од сло-
бодне воље (јер се она није покорила Богу него је преступила заповест), 
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Он је води ка другом исцелењу. Наказност, дакле, не потиче од природе, 
него од твоје слободне воље, док лепота потиче од твоје покорности. 
Чуј, кћери, и види.., и заборави народ свој, и дом оца твоГа, и пожелеће 
Цар лепоту твоју. 

Према томе, научи да те речи не означавају ништа чулно [телесно]: 
када чујеш реч "лепота", не помишљај на очи, нос, усне или врат, него на 
благочешће, веру, љубав и оно унутрашње, јер је сва слава кћери Цареве 
унутра (Пс.44;14). На свему томе заблагодаримо Богу Доброчинитељу, јер 
само Њему доликује слава, част и сила, у векове векова. Амин. 



ПОРЕЂЕЊЕ ВЛАСТИ, БОГАТСТВА 
И ПРЕИМУЋСТАВА ЦАРСКИХ 

СА ИСТИНСКИМ И ХРИШЋАНСКИМ 
МУДРОЛ>УБЛ>ЕМ МОНАШКОГ 

ЖИВОТА 

Пошто видим да миоги људи више воле и поштују привидна добра 
него она која су по природи и уистину добра, сматрам да је неопходно 
да беседим и о једним и о другима и да их узајамно упоредим - добра 
која многи презиру и она која многи прижељкују. Када упознамо њихову 
разлику, једна ћемо ценити како доликује а друга ћемо научити да пре-
зиремо као ништавна. 

Тако људи воле богатство, власт, старешинство и славу, и многи нази-
вају блаженима народне старешине који се возе у блиставим кочијама и 
које прати вика гласника и велика група копљоноша, док презиру живот 
мудрољубивих и оних који су изабрали монашки живот. Када се појаве 
ови први, на себе привлаче пажњу народа, а ови други не привлаче ничију 
пажњу или пак привлаче пажњу малог броја људи; потоњима нико не би 
желео да буде сличан, а овима [првим] би сви хтели да се уподобе. Осим 
тога, задобијање власти и стицање старешинства над народом тешко је 
и многима немогуће, и они који теже власти треба да имају пуно новца, 
док је одабирање монашког живота и служења Богу свима подједнако 
лако и погодно. Уз то, власт се прекида са престанком живота, или, боље 
речени, она још за живота напушта оне који су јој привржени, док неке 
излаже и великој опасности или срамоти. Монашки живот, међутим, и 
сада обогаћује праведнике многим добрима, док их после смрти приводи 
радосне и прослављене на суд Бога и Оца, када ће највећи број властодр-
жаца бити кажњени за оно што су починили. 

Супротстављајући једна другима добра мудрољубља и она за која се 
у овом животу сматра да су корисна, проникнућемо у разлику једних и 
других добара јер ће кад се упореде, њихова различитост бити јаснија. 
Боље речено, ако хоћете, упоредићемо највеће од свих добара, тј. цар-
ску власт са мудрољубљем и сагледати плодове и једнога и другога, па-
жљиво истражујући над киме влада цар, а над ким онај мудрољубиви. 
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Тако цар господари над градовима и областима и многим народима, руко-
водећи, путем својих заповести, и војсковође и градоначелнике и војску 
и народ и зборове. Онај пак који је себе предао Богу влада над гневом, 
завишћу, среброљубљем, сладострашћем и осталим пороцима, бринући 
се да не допусти да му душа падне под власт срамних страсти и да не 
преда разум у ропство тој горкој тиранији, него да му ум [разум] свагда 
буде изнад свега, поставивши над страстима страх Божји. Такво господ-
ство и власт припадају цару, а такво монаху, и онај који је правичан пре 
би овог другог назвао царем, него оног одевеног у блиставу порфиру и 
са круном, који седи на златном престолу. 

2. Према томе, истински цар је онај који побеђује гнев, завист и сла-
дострашће, све потчињава законима Божијим, чува свој ум слободним и 
не дозвољава да му душом завлада страст према насладама. Желео бих 
да таквога човека видим како влада над народима, земљом, морем, гра-
довима, областима и војскама. Онај који је потчинио душевне страсти 
разуму лако би и у сагласности са божанственим законима управљао и 
људима. Он би потчињенима био уместо оца, поступајући према градови-
ма са сваком кроткошћу. Онај пак који споља влада људима, али робује 
гневу, славољубљу и насладама, као прво, може поданицима изгледати 
као достојан подсмеха јер, премда носи круну украшену драгуљима и зла-
том, он сам није крунисан смирењем и мада му тело блиста порфиром, 
његова душа није украшена. Зато он неће знати како да руководи влашћу. 
Наиме, како ће законима да потчини друге онај који није способан да 
собом управља? 

Ако пак хоћеш да видиш како ратују и један и други, једнога ћеш 
наћи како се бори са демонима и побеђује, а затим га као победника 
овенчава Христос. Он је у рат кренуо уз божанствену помоћ и под зашти-
том небеског оружја, због чега и побеђује, док цар војује са варварима. 
Онолико колико су демони страшнији од људи, они који побеђују прве 
блиставији су од оних који побеђују друге. Ако хоћеш да знаш узрок и 
једнога и другога рата, и у томе ћеш видети велику разлику. Овај се бо-
ри против демона због побожности и служења Богу, или желећи да од 
заблуде отргне градове и села, а овај се бори против варвара да би добио 
места, или области, или имовину. При том га користољубље и неправедно 
властољубље вуче у борбу, при чему су многи цареви, желећи веће, губи-
ли и оно што су имали. На тај начин власт и војници показују колико се 
разликују један од другог цар и онај који се брине како да служи Богу. 
Још их поузданије можемо упознати ако обратимо пажњу на живот и 
свакодневна занимања једнога и другога. Показаће се да овај заиста бесе-
ди са пророцима, украшава душу мудрошћу Павла и стално се креће од 
Мојсеја до Исаије, од њега до Јована, а од овог [још] и до оног [другог од 
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пророка]. Цар опет етално беседи са војсковођама, градоначелницима и 
копљоношама, а човек се по нарави уподобљује оним људима са којима 
стално општи. Зато монаси саображавају своју нарав нарави апостола и 
пророка, а цар нарави војсковођа, копљоноша и штитоноша, људи који 
се предају вину и наслађују задовољствима, проводећи већи део дана на 
гозбама не знајући ништа узвишено ни добро због пијанчења. Зато и 
због тога треба називати блаженим монашки живот више него живот 
господарења, царевања и скиптрова. 

3. Ако желимо да замислимо и ноћно време, видећемо да се монах 
украшава служењем Богу и молитвом, да поје много пре птица, да је 
сажитељ ангела, да беседи са Богом и наслађује се небеским добрима. 
Онај пак који влада многим народима, областима, и војскама, који има 
велику земљу и широко море лежи на кревету и чврсто спава. Монах се 
наиме храни таквим јелима која од њега не траже дубок сан, а потоње-
га успављује раскош и пиће, које га на постељи задржава до самог дана. 
Код монаха су и одећа и сто умерени; за његовом трпезом су они који се 
труде на истој врлини, док цар мора да се украшава драгуљима и златом, 
да нуди раскошну трпезу и, ако је неразуман, саучесници [трпезе, нап. 
прев] су достојни његове порочности, а ако је мудар и смиреноуман, мо-
же [за трпезом] бити часних и праведних, али који су по врлини далеко 
иза ових првих [монаха, нап. прев.]. Према томе, чак и када би цар био 
мудрољубив, ни тада се не може приближити добротољубљу монаха. 
Када путује, он је неподношљив за потчињене, као и живећи у граду; 
и наслађујући се миром, и учествујући у ратовима, и тражећи данак, и 
скупљајући војску, и спроводећи заробљене, и побеђујући, и бивајући 
побеђен јер, кад је побеђен, поданике обремењује својим невољама, док 
као победник постаје несношљив, украшава се трофејима и преузноси 
се. При том војницима допушта да пљачкају, отимају, вређају путнике, 
опкољују градове, разарају куће сиромасима, а од оних који их примају 
да траже свакодневно оно што ниједан закон не дозвољава, под видом 
неког старог, безаконог и неправедног обичаја. При том цар нипошто 
не смета богаташу таквим теретима, него наноси зло убогима, као да 
се уистину стиди богаташа. Монах није такав, него, чим се појави, он 
доноси неку благодат и богатима и сиромашнима, подједнако и једнима 
и другима, целе године облачећи исту одећу и радије пијући воду него 
неко други сладосно вино, не тражећи од богаташа за себе никакву, ни 
малу ни велику милост, а за убоге тражећи велику и сталну милостињу, 
а на корист и једнима и другима, и онима што дају, и онима што прима-
ју. На тај начин он је заједнички лекар и богатима и сиромашнима, јер 
прве ослобађа од греха добрим саветима, а друге тако што их избавља 
од сиромаштва. Чак и када заповеда да се смање порези, цар већу корист 
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доноси богаташима него сиротињи, а поступајући супротно, [још више] 
штети онима који мало имају; зато што богатоме неће много штетити 
тежина пореза која ће домове убогих срушити као бујица и насеља испу-
нити јецајима. Порезници неће поштедети ни старост, ни удовиштво ни 
сирочад, него махнитају све време, као да су општи непријатељи земље, 
тражећи од ратара оно што земља није родила. 

4. Сада размотримо и то шта монах, а шта цар обезбеђују поданицима: 
овај - злато, а онај - благодат Духа; први избавља од сиромаштва, ако је 
добар, а онај молитвом ослобађа душе обузете демонима. Ако се било 
коме деси да се нађе у таквој несрећи [да буде ђавоиман], он поред цара 
пролази као поред бездушног предмета и жури у станиште монаха, као 
да бежи од вука и прибегава ловцу који има мач у руци: оно што је за 
ловца мач, то је за монаха молитва. Заиста, мач није толико страшан 
вуковима као што су демонима - молитве праведника. Зато ми светим 
монасима не прибегавамо само у нуждама, него им и сами цареви долазе 
у опасним околностима, као што сиротиња иде за време глади према до-
мовима богаташа. Није ли Ахав, цар јудејски, за време глади и недостат-
ка хлеба, своју наду на спасење полагао на Илијине молитве (З.Цар.17)? 
Није ли Језекија, који је имао такву власт и моћ, налазећи се у болести 
и очекујући крај, видећи смрт која долази, прибегао пророку, као јаче-
му од смрти и даваоцу живота (4.Цар.20)? Исто тако, када се распламсао 
рат и када је Палестина била у опасности да се сруши до самог темеља, 
јудејски цареви су, распустивши војску, пешадију, стрелце, коњанике, вој-
сковође и војводе, притекли Јелисејевим молитвама, мислећи да ће им 
слуга Божји заменити многе хиљаде војника (4.Цар.З). Исто тако је и цар 
Језекија, када је наступио персијски рат, и када се град у највећој опасно-
сти тресао до самога темеља, и када су они који су били на зиду дрхтали, 
плашили се и трептали као да очекују гром или рушилачки земљотрес, 
супротставио Исаијине молитве многим хиљадама Персијанаца, и није 
се преварио у свом надању (4.Цар.19). Чим је пророк подигао руке небу, 
Бог је небеским стрелама прекинуо ратовање Персијанаца, уливајући 
царевима поштовање према слугама Његовим као општим спаситељима 
земље, да би се они научили да, примајући од праведника савете за свако 
добро и човекољубиво дело, поштују те савете и иду за добрим поукама. 

И није само из тога могуће видети разлику између једнога и другога, 
него, ако се деси и једноме и другом да падну [и монаху и цару], једноме 
да се лиши врлине, а другоме царства, први лако може да се подигне и 
да, очистивши грехе молитвом и сузама, туговањем и старањем о сиро-
масима, опет достигне пређашњу висину. Цару ће, међутим, када падне, 
бити потребни многи савезници, војници и коњаници, али и коњи и новац, 
јер је у опасности. Овај други сву своју наду на спасење полаже на друге, 
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а први, одмах, добија спасење, чим има жељу, усрдност и промени душевне 
склоности, јер је Царство небеско, како каже Писмо, у вама (Лк.17;21). 

Цару је чак и смрт цару страшна, док је мудрољубивоме безбрижна, 
јер онај што презире богатство, насладу и раскош, ради којих многи 
желе да живе, лако подноси и пресељење одавде. Када би се десило да 
и један и други буду убијени, један би се опасностима изложио због по-
божности, стичући смрћу бесмртни и небески живот, а цар би у убици 
сусрео тиранина и онога који ће му преотети власт, представљајући, ако 
га убију [цара] страшан и сажаљења достојан призор. Међутим, видети 
да монаха убијају због побожности - то је призор спасоносан и пријатан, 
Уз то ће један имати многе који ће бити наклоњени његовој врлини и 
подражавати је, имаће ученике који се моле да му постану слични, док 
ће овај многим речима морати да моли Бога да се не јави ни један који 
жели царство. Првога се чак нико неће ни усудити да убије, сматрајући 
то безбожним чином, док ће на другога устати многе убице и они што 
жуде за влашћу. Зато се овај окружује војницима, а онај градове ограђује 
молитвама, не плашећи се никога; цар увек живи у страху и очекивању 
убиства, зато што он уза се има опасну грамзивост, а монах безопасно 
спасење. Стога ми се чини да сам довољно рекао о стварима садашњег 
живота. Ако пожелимо да погледамо и будуће поприште, видећемо јед-
нога у блеску и слави, како се на облацима уздиже у сусрет Господу, 
као вођу и учитеља спасоносног живота и сваке врлине; а цар, ако се 
испостави да се влашћу служио праведно и човекољубиво (што је веома 
ретко), удостојиће се мањег спасења и прослављења, зато што они нису 
једнаки, тј. нису једнаки добри цар и монах, који живи у високом служењу 
Богу. Ако се пак покаже као порочан и лош, ако је сву земљу напунио 
мноштвом зла, ко може да замисли несреће којима ће он бити окружен, 
страдајући од огња, бичеван, мучен, трпећи патње које се нити речју могу 
исказати, нити се на делу подносити? 

Ако све то замислиш и свега се тога сетиш, нећеш се дивити богата-
шима, јер ни њихов владар [цар], као што се види, не може нимало да се 
приближи врлини монаха. Стога, кад видиш богатог, украшеног одећом, 
окићеног златом, како се вози у кочијама и појављује на сјајним вратима, 
не називај га блаженим, јер је богатство привремено, и оно што изгледа 
прекрасно пропада заједно са овим животом. Када пак видиш монаха да 
иде сам, смирен и кротак, спокојан и тих, задиви се том човеку, подража-
вај његово мудрољубље и моли се да постанеш сличан праведнику, јер 
Писмо каже: Иистите, и даће вам се (Мт.7;7). 

То је уистину чудесно, спасоносно и поуздано по човекољубљу Христа, 
Којем нека је слава и сила у векове векова. Амин. 

ПРОТИВНИЦИМА о н и х 
КОЈИ ПОДСТИЧУ ЉУДЕ 
НА МОНАШКИ ЖИВОТ 

Три слова под заједничким насловом, од којих друго има и додатни 
поднаслов: "Неверујућем оцу", односно незнабошцу, а трећа - "Верујућем 
оцу", односно хришћанину, свети Јован Златоуст написао је 375. или 376. 
године, у време када је и сам живео међу отшелницима и када су монаси 
били сурово прогоњени, док су сви који су им били наклоњени, у доба 
цара Валента, поборника Аријеве јереси, били излагани прекоревањима. 

П Р В О С Л О В О 
О ОНИМА КОЈИ ОСУЂУЈУ МОНАШТВО 

1. Вративши се из вишегодишњег заробљеништва, потомци Јевреја 
пожелели су да обнове јерусалимски храм, који је много година био у ру-
шевинама (в.2.Јездр.4). Тада су неки варвари и груби људи од самог почетка 
покушавали да их спрече да саграде храм: нити су поштовали Бога Којем 
су ови хтели да обнове храм, нити су саосећали са несрећом тих људи од 
које су се избавили тек недавно и уз велики труд, нити су пак стрепели 
од казне Божије која очекује све оне што се одлуче на такав поступак. 
Како ништа нису постигли, послали су писмо своме цару у коме су тај 
град [Јерусалим] назвали бунтовним, склоним новотаријама и ратоборним, 
молећи за дозволу да сами зауставе изградњу. Пошто су добили овакву 
дозволу и са бројном коњицом напали Јудејце, привремено су обуставили 
тај подухват. Гордили су се својом победом иако би боље било да су због 
ње плакали, док су мислили да је та злобна замисао остварена (1. Јездр.4). 
То је, међутим, био само наговештај и почетак оних невоља које ће тек 
задесити њих саме. Подухват је и даље напредовао и био овенчан славним 
крајем. Они су, међутим, а посредством њих и сви остали, сазнали да се, 
како тада Митридат, тако и свако други, ко одлучи да се бори против 
људи што се подухватају доброг дела, не бори против тих људи, него пре 
свега против Самог Бога Којему они служе. 

Онај ко се бори против Бога не може добро да оконча своје дело. 
Он у почетку можда неће претрпети никакво зло због своје дрскости; 
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међутим, чак и ако не буде претрпео зло, онда то потиче отуда што га 
Бог призива на покајање и даје му времена да дође себи од својеврсне 
опијености. Ако пак буде истрајавао у својој опијености и ни на који на-
чин не искористи оволико дуготрпљење Божије, онда ће другима донети 
огромну корист: казна која га је сустигла научиће их да никада не ступају 
у борбу са Богом, јер је немогуће избећи ову свемоћну руку. 

И ове људе су истог трена задесиле невоље које су својом тежином 
[величином] засениле све остале несреће: после безбројних убистава и 
покоља што су их над њима починили Јудејци које су ометали [у изград-
њи храма], крв убијених продрла је дубоко у земљу и од ње се створило 
велико блатиште. Од коњских и људских трупова који су лежали једни 
на другима, као и од рана на њима настало је толико мноштво црва, да 
је земља била сакривена испод мноштва лешина, а лешине, опет, испод 
црва. Ако би неко видео ово поље, не би рекао да ту леже лешеви, не-
го да тече мноштво извора који носе ту врсту животиња. Тако се из те 
трулежи, силнија од сваке поплаве, разливала бујица црва! Ово није тра-
јало десет или двадесет дана, него веома дуго. Тако изгледају овдашње 
невоље, а оне које ће их задесити тамо још су страшније. Тада ће њихова 
тела, када се поново сједине са душама, трпети неизрециве муке и стра-
дања, али не хиљаду или десет хиљада година, па чак ни два или три 
пута дуже, него у бесконачне векове. И овакве и друге [казне] познате 
су блаженом Исаији и боговидцу чудесних виђења, Језекиљу; поделивши 
то међу собом, они су описали казне које сустижу овакве људе - један 
овдашње, а други тамошње. 

2. Нисам се сада овога безразложно сетио. Наиме, неки човек, који 
је дошао код нас, саопштио нам је горку и страшну вест која је уз то и 
веома увредљива за Бога. Он нам је казао да и сада постоје људи који 
се усуђују да поступају исто као и они варвари и да чине још већа беза-
коња, будући да одасвуд изгоне оне што притичу нашем мудрољубљу, уз 
велике претње забрањујући да се о њему било шта говори и да се људи 
њему поучавају. 

Када сам то чуо, истога трена сам крикнуо и више пута га упитао да 
ли то говори шале ради. Он ми је, међутим, одговорио: "Не, никада се 
не бих тако шалио, и не само да то не бих рекао или измислио, него бих 
много дао и често се молио да за такво нешто не чујем ни сада, када се то 
већ збило." Тада сам огорчено зајецао и рекао: "Тачно, то је дело онолико 
безбожније од дрскости Митридата и свих оних [варвара], колико је овај 
храм [духовни] достојнији похвале и светији од онога [јерусалимског]." 

"Реци ми, упитао сам га, ко су и одакле су ти дрзници? Ради чега, ко-
јим поводом и с којим циљем они бацају камење у вис, одапињу стреле у 
небо и ратују против Бога мира? Симсај и Афаршани, асирски кнезови 
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и сви остали (1.Јездр.4,9) били су варвари, а што се види и из самих њихо-
вих имена; према начину живота, они су Јудејцима били далеки, и нису 
желели да гледају како се умножавају њима суседни народи. Претпоста-
вљали су да ће снага тих [народа] на крају засенити њихову властиту 
силу. Због чега су се ови дрзнули да учине нешто такво? Да ли им је 
угрожена слобода? Да ли нешто прети њиховој безбедности? Можда им 
неки од владара пружа подршку? Онима су у њиховом подухвату подр-
шку пружали персијски цареви. Међутим, сигуран сам да наши [цареви] 
желе и захтевају супротно. Због тога сам у великој недоумици: како је 
могуће да се у време када цареви живе благочастиво, у градовима, као 
што ти кажеш, људи усуђују да учине нешто овакво?" "А шта", узвратио 
је он, "уколико сазнаш за нешто још чудније, а то је да се они који овако 
поступају претварају да су побожни и да се називају хришћанима, да су 
многи међу њима већ и посвећени [у Свете Тајне]? Међу њима се неко, 
под снажним утицајем ђавола, усудио чак да својим нечистим језиком 
каже да је спреман да одступи од вере и да приноси жртву демонима, 
јер негодује када види како се слободни и благородни људи окрећу тако 
суровом животу, иако би могли да живе у насладама." 

Кад сам ово зачуо, био сам још дубље погођен и, схватајући колико 
ће зла из тога проистећи, оплакивао сам читаву васељену и завапио Богу: 
"Прими душу моју и из невоља мојих избави ме (1.Цар.19;4,Пс.25;17); избави 
ме од овог пропадљивог живота и пресели ме у ону земљу где ми нико 
неће рећи, нити ћу чути нешто слично. Знам да ће ме, када одем одавде, 
обузети тама најкрајња, где је страшни плач и шкргут зуба, али угодније 
ми је да слушам шкргут зуба, него људе који изговарају овакве речи." 

Пошто је видео колико се жалостим, он је рекао: "Сада није време за 
то, јер таквим сузама никада нећеш моћи да обратиш оне који пропадају 
нити се, како ја мислим, зло може тиме зауставити, него би требало да 
се побринемо на који начин да угасимо пламен и да зауставимо заразу. 
Ето, то је наша обавеза, и уколико желиш да ме послушаш, прекини са 
плачем и напиши поучно слово тим слабим [болесним] и узнемиреним 
[колебљивим] људима, на спасење и њима и свим људима уопште. Ја ћу ту 
књигу, узевши је од тебе, полагати у руке болесних уместо лека, јер међу 
онима што страдају од те болести има много мојих пријатеља и добро 
знам да ће ми допустити да их посетим једном, два или много пута, тако 
да ће се, сигуран сам, убрзо избавити од заразе." "Ти уистину", одговорио 
сам му, "мером своје љубави мериш и нашу снагу, али ја не поседујем 
силу речи. Ако се пак и чини да је имам, стидим се да је употребим за та-
кво дело, стидим се пред свим незнабошцима [идолопоклоницима], како 
садашњим, тако и оним будућим. Такве сам увек осуђивао колико због 
учења, толико и због њиховог немарног живљења, а сада сам принуђен 
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да их упознајем са напгам сопственим злом. Ако неки од њих сазнају да 
међу хришћанима постоје људи толико непријатељски расположени према 
врлини и мудрољубљу [монашком животу] и да не само да се сами укла-
њају од таквог труда, него не желе ни да иступају у њихову одбрану, па 
да чак ни на то не ограничавају своју махнитост, него да, ако неко други 
почне да саветује и говори о томе, онда таквога прогоне са свих страна, 
ако то, дакле, чују [незнабошци], бојим се да нас неће сматрати за људе, 
него за звери и човеколика чудовишта, за неке демоне, уништитеље и 
непријатеље читаве природе. Такав суд неће изрећи само кривцима, него 
и читавом нашем народу [тј. васцелом хришћанском роду]." 

Он се на то насмејао и рекао: "Шалиш се када овако говориш; међу-
тим, рећи ћу ти сада нешто што још више одговара правом стању ствари, 
будући да се плашиш да из твојих речи не дознају оно што по делима 
сви већ одавно знају. И ево, сада као да је неки зао дух обузео душе свих 
људи, јер су свима уста преиспуњена тим речима: ако дођеш на трг, или 
код лекара, или у било који део града где се обично окупљају лењивци, 
свуда ћеш моћи да запазиш њихово изругивање и смех. Предмет тога 
смеха и изругивања [комедијашења] јесу приче о ономе шта се збило 
са светим људима. Као што неки војници, пошто су проџши кроз многе 
битке и изашли из њих као победници, шаљиво приповедају о својим 
подвизима, тако се и ови људи хвале својим дрскостима. Тако ћеш једно-
га чути где казује: Ча сам први дигао руку на тог и трг монаха и нанео 
сам му ударце', и другога: 'Ја сам пре других нашао његову келију [досл. 
његово обитавалиште]! А ја сам', рећи ће трећи, 'више од свих успео да 
изазовем судијин гнев против њега! Неки се хвале тамницама и тамнич-
ким страхотама, као и тиме да су тела светих вукли по трговима, док ће 
се други похвалити нечим другим. Затим сви почињу да се смеју, и све се 
то догађа на хришћанским зборовима. док се незнабошци изругују и њима 
и онима којима се ови подсмехују - првима због онога што су починили, 
а потоњима - због онога што су пропатили. Свуда се води међусобни [уза-
јамни, грађански] рат или, боље речено, нешто много горе од рата. Они 
што учествују у рату, када га се касније сете, на све начине проклињу и 
оне што су га подстакли, и све што се у њему догодило, приписујући то 
злом демону, а они који су се у рату више осрамотили, више се и стиде. 
Насупрот томе, ови људи се још и хвале својом дрскошћу. И није само 
зато овај рат срамнији од оног [братоубилачког] што се он води против 
светих и невиних људи, него и зато што он погађа људе који уопште нису 
ни способни да некоме нанесу зло и знају само да трпе." 

3. "Стани", рекао сам, "стани; довољно сам чуо, и могао бих сасвим 
да останем без даха. Допусти ми да одем са ово мало снаге која ми је 
преостала. Оно што заповедаш неизоставно ће бити испуњено, али немој 
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овоме додавати никакву другу причу, него иди и моли се да Бог развеје 
облак мога очајања и да од Господа, против Којега се овај рат води, доби-
јем извесну помоћ за исцелење [спасење] оних што устају против Њега. 
Он ће је, наравно, дати, као човекољубац Који не жели смрт Трешника, 
не1о да се обрати и жив буде (Језек.з3;11,18;32)" 

Удаљивши га на тај начин, приступио сам овом слову. Разуме се, када 
би се зло састојало само у томе што светитељи Божији и дивљења достој-
ни људи бивају затварани и мучени, што их предају судијама и излажу 
пгабању и другим страдањима о којима сам управо говорио, док се на 
главе виновника такве безочности не обраћа никаква штета, онда не само 
што не бих жалио због онога што се догађа, него бих се силно и са задо-
вољством томе насмејао. Када без опасности по себе ударају своје мајке, 
мала деца изазивају велики смех међу онима које ударају, и што с већим 
гневом то чине, оне осећају веће задовољство, јер њих испуњава и обузима 
грохотни смех; када се пак дете, ударајући мајку често и силовито, озледи 
прибадачом на појасу њене одеће или иглом на грудима која се закачи за 
дететову руку, тада мати црестане да се смеје, ражалости се више и од 
самог повређеног детета, па час исцељује рану, а час му оштрим претњама 
забрањује да тако нешто чини и убудуће, да му се то не би поново десило. 

На исти начин бисмо се и ми понели када бисмо у оваквим поступ-
цима видели детињасту раздражљивост и ударце нејаке дечице која не 
наносе велику штету. Међутим, пошто овакви људи, обузети гневом, за 
сада не предосећају да ће убрзо плакати, јецати и ридати, али не онаквим 
ридањем које обузима малу децу, него ридањем какво се разлаже кроз 
таму најкрајњу и неугасиви огањ, и ми ћемо са своје стране учинити исто 
оно што чине мајке, али с том разликом што им се нећемо обратити прет-
њама и прекорима, као што чине оне, него ћемо благо и са савршеном 
кроткошћу тој деци рећи: "Свети људи не трпе од овога никакву штету, 
него, напротив, добијају још већу награду и постају још одважнији. Ако 
започнемо да говоримо о будућим добрима, ви ћете се, можда, још дуго 
смејати, пошто сте навикли да се томе увек изругујете; садашњости ћете 
пак неизоставно поверовати, премда бисте хиљаду пута више волели да 
јој се изругујете, јер не можете а да не поверујете, чак и да хоћете, када 
сама дела говоре против вас. 

Сигурно сте чули за Нерона (тај човек је био свим познат по својој 
развратности; он је био први и једини који је измислио неке нове видо-
ве разузданости и искварености). Тај исти Нерон је оптужио блаженог 
Павла (који је био његов савременик) за оно за шта и ви оптужујете ове 
свете људе. Убедивши његову најмилију наложницу да прими науку вере, 
Павле ју је уједно убедио и да напусти нечисту везу са њим. Оптужујући 
га, дакле, за то и називајући га упропаститељем, варалицом и другим 
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сличним именима које и ви дајете [отшелницима], он [Нерон] га је најпре 
свезао и затворио. Пошто није могао да га убеди да престане да саветује 
и да поучава ову девојку, на крају га је осудио и на смрт. Какву је штету 
страдалник због овога претрпео? И какву је корист задобио злочинац? 
И обрнуто, какву корист није стекао убијени Павле, и какву штету није 
поднео његов убица Нерон? Зар се овај први не прославља по читавој 
васељени као ангео (за сада говорим о овоме веку), и зар онај други није 
од свих осуђен [проклет] као истински уништитељ и свирепи демон? 

4. О ономе пак шта је тамо, ако ви и не верујете, требало би да припо-
ведамо верујућима, а требало би да и ви на основу овдашњег поверујете 
у оно тамошње. Међутим, без обзира на то како се ви односите према 
томе, ја ћу вам то исприповедати и ништа нећу сакрити. 

Какво ће, дакле, бити оно што нас тамо чека? Онај несрећник и 
јадник [Нерон], обузет тугом и жалошћу, прекривен стидом и мраком, 
обореног погледа, биће одведен онамо где црв не умире и где се огањ не 
гаси, док ће блажени Павле са великом одважношћу стати испред самог 
Царевог престола, блистајући светлошћу и обукавши се у такву славу 
да ни у чему неће заостајати за ангелима и архангелима, те ће задобити 
награду каква и доликује човеку који је и тело и душу предао ради извр-
шавања воље Божије. Према томе, велика је награда приуготовљена за 
оне што творе добра дела, али је та награда још већа и блиставија када 
се они што чине добро излажу опасностима и сваком срамоћењу. Нека 
добро дело буде истоветно и код онога који га је учинио без муке, и код 
онога који га је с напором извршио; међутим, њихова част и венци неће 
бити истоветни. Тако ће и у рату, разуме се, бити овенчан свако ко задо-
бије победу, али ће далеко већу награду добити онај што може да покаже 
и своје ране којима је извојевао победу. 

И зашто бих говорио о живима, када се чак и они што су се истакли 
само тиме што су храбро погинули у рату, не учинивши никакву другу 
корист својим сународницима, у читавој Јелади прослављају као спаси-
оци и заштитници! Зар је могуће да ни ово не знате, ви што се стално 
предајете смеху и весељу? Ако су Јелини [незнабошци], људи који ни о 
чему нису имали потпуно здраве појмове [представе], били у стању да 
то разумеју и да великом чашћу почаствују оне што су само умрли за 
њих, не учинивши ништа више, неће ли утолико пре овако поступити 
Христос, Који онима што ради Њега страдају увек даје изобилне награде 
и дарове? Уистину, Он је велику награду обећао не само за подношење 
прогона, рана, окова, убистава и смрти, већ и за трпљење увреде и сра-
моћења. Блажени сте, каже Он, када вас људи омрзну и кад вас одбаце 
и осрамоШе, и разГласе име ваше као зло ради Сина Човечијеш. РадујШе 
се у онајдан и шрајте, јер гле, ваша је плаШа велика на небу (Лк.6;22-23). 
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Према томе, ако трпљење страдања и клевета доноси награду страдал-
ницима и осрамоћенима, онда онај који им прави препреке у страдању и 
слушању клевета не доноси корист њима, већ онима што говоре и чине 
зло. Њима, напротив, он наноси штету, лишавајући их највише награде 
и одузимајући им повод за још већу радост и ликовање. 

То значи да би ради њих требало да ћутимо и да допустимо да се испуни 
оно што им се припрема, а то је велико обиље добара и огромна одважност. 
Међутим, како смо ми удови један другоме и како смо тако повезани, не 
смемо да, бринући за један уд, остављамо без пажње оне друге, па макар 
они сами и одбацивали тај дар. И уколико сада и не пострадају, они ће 
[отшелници] добити другу прилику да заслуже добру славу, док ови, ако 
не прекину непријатељство против њих, више неће моћи да се спасу. Стога 
ћу се, оставивши њих, обратити вама, молећи вас и преклињући да следите 
наше савете, да не упирете више мач на саме себе, да се не праћате против 
бодила; да не жалостите Светога Духа Божијег, мислећи да вређате људе. 

Знам и верујем да ћете, ако не сада а оно касније, одобрити овај наш 
савет. Међутим, волео бих да то учините још овог трена, како то касније 
не бисте узалудно чинили. Тако је и онај богаташ (Лк.16;19идаље), док је 
био овде, закон, пророке и утеху која отуда потиче сматрао за митове и 
празне приче. Када је пак отишао онамо, почео је до те мере да се диви 
њиховим саветима да је, схватајући да сам више не може да задобије ма 
какву корист од тог одобравања, молио патријарха [Авраама] да пошаље 
некога из ада да посведочи онима што живе на земљи, бојећи се да и они 
не доживе то исто, и да, презревши Свето Писмо, не почну да му се диве 
тек онда када више не буду имали никакве користи од таквог дивљења. 
Тај богаташ, међутим, није учинио ништа слично ономе што ви чините. 
Истина, он своје имовине није давао милостињу Лазару, али није ни спре-
чавао оне који су хтели да му је дају, нити их је у томе ометао, као што ви 
сада поступате. Ви га тиме нисте превазишли само у суровости, него и у 
још нечему: као што није свеједно да ли човек сам не чини никакво добро 
или и другима који желе да чине добро прави препреке, тако исто није 
свеједно ни да ли сам трпи оскудицу у вештаственој храни или и ономе ко 
силно гладује за мудрољубљем [тј. за монашким начином живота] чини 
препреке да прима храну од других. На тај начин сте двојако превазишли 
суровост оног богаташа: тиме што не дате другима да утоле глад и тиме 
што такву нечовечност показујете у време када се мучи душа. 

Тако су некада поступали и Јудејци, забрањујући апостолима да људи-
ма проповедају о ономе што је неопходно за спасење (Делаап.4Д8;5;40). Ви 
сте пак и од њих гори: они су све то чинили као отворени непријатељи, док 
ви непријатељски поступате под маском пријатељства. Они су тада бати-
нали, срамотили и клеветали свете апостоле, називајући их врачарима и 
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варалицама. Због тога их је сустигла таква казна, да се никаква несрећа 
не може упоредити са њиховим злом, јер су они први и једини међу свим 
људима под сунцем пострадали као нико други. Веродостојни сведок 
овога јесте Сам Христос, Који је рекао: Биће тада невоља велика каква 
није била од постанка света до саду нити ће бити (Мт.24;21). Сада није 
тренутак да приповедам о свим њиховим страдањима, али је неопходно 
да из тог мноштва издвојим нешто мало о чему ћу говорити. То вам нећу 
говорити својим речима, него речима једног Јудејца, који је подробно опи-
сао њихову невољу [Јосиф Флавије, О јудејском рату. Књ. 6, глава 3,3-5]. 

Шта он то казује? Пошто је исприповедао о пожару који је захватио 
храм и описао те необичне невоље, он сведочи: "Што се храма тиче, он се 
налазио управо у таквом стању; а по граду је лутало небројено мноштво 
људи који су умирали од глади и дешавали су се неизрециви ужаси. 

5. У свакој кући, где би се открила макар мрвица хране долазило 
је до борбе, па су се и најближи пријатељи тукли међу собом, како би 
један другоме отели тај убоги начин да преживе. Чак ни људима на са-
мрти нису веровали да немају хране, него су претресали и страдалнике 
на издисају, како би открили да ли се неко претвара да умире, држећи у 
наручју неку храну. Други су, са устима разјапљеним од глади, лутали и 
јурили тамо-овамо као бесни пси, бацајући се на врата као да су пијани, 
и у очајању упадали у једне те исте куће по двапут и по трипут за сат 
времена. Приморани крајњом нуждом, људи су јели све; сакупљали су и 
нису се гнушали да једу чак ни оно што ни најнечистије међу беслове-
сним животињама не би ни окусиле; на крају се нису одвраћали ни од 
ремења и чизама; кидали су кожу са штитова и жвакали је. Некима су 
као храна служиле и гомиле старог сена, а неки су сакупљали балегу и 
најмању количину продавали за четири атичке драхме. 

И зашто да говорим о бестидности изгладнелих људи према неживим 
[досл. бездушним] стварима? Указаћу само на такве њихове поступке о 
којима се не приповеда ни код Јелина, ни код варвара, о којима је стра-
шно и говорити и о којима се слуша с неверицом. Да наши потомци не 
би помислили како измишљам нешто што никада није било, са задовољ-
ством бих прећутао ту несрећу, када не бих имао безбројно мноштво 
сведока међу својим савременицима. С друге стране, учинио бих малу 
услугу отаџбини уколико бих из свог приповедања изоставио оно што 
је она заиста поднела. 

Једна жена, по имену Марија, била је од оних што су живели преко 
Јордана, кћи Елеазарова из насеља Витезо, што значи дом исопа, и била 
је угледна по пореклу и богатству. Доспевши заједно са мноштвом дру-
гих људи у Јерусалим, доживела је опсаду. Читаву њену имовину и све 
што је из Переје понела са собом и донела у брда, опљачкали су тирани 
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који су успоставили власт над градом, док су остатке залиха и све што 
је припремила себи за храну отимали војници који су свакодневно упада-
ли код ње. Снажно негодовање обузело је ту жену, и она је често својим 
клетвама и псовкама подстицала против себе гнев пљачкаша. 

Међутим, нико ни у гневу, ни из сажаљења није хтео да је убије. Она 
се трудила да на другим меетима нађе нешто за јело, али се више нигде 
ништа није могло пронаћи. Како јој је глад чупала утробу и мозак, у њој 
се, услед глади, гнев још снажније разбуктао тако да је, под утицајем 
крајње раздражености, устала против људске природе и, зграбивши сво-
је дете (а имала је мушко одојче), рекла: 'Несрећно дете, за кога бих те 
чувала у време овог рата, глади и метежа? Уколико све ово преживимо, 
Римљани ће нас поробити. Томе ропству претходи глад, а и од једног и 
од другог свирепији су побуњеници: зато мени буди храна, побуњени-
цима проклетство, а свету прича која ће се ширити и каква је једино 
недостајала у страдањима Јудеја.' Изрекавши ово, убила је сина а затим 
га испекла и појела једну половину, док је остатак сакрила и сачувала. 
Убрзо су наишли побуњеници и, осетивши необичан мирис, почели су да 
јој прете да ће је одмах убити уколико им не покаже шта је припремила. 
Рекавши им да је и за њих сачувала добар комад, показала им је остатке 
свога сина. Ужас и избезумљеност обузели су их истога трена, тако да 
су се скаменили од овог призора. То је моје рођено чедо', рече она, 'то је 
моје дело; једите и ви, ја сам већ јела; не будите слабији од жене и сажа-
љивији од мајке; ако сте пак благочастиви и ако се гнушате мога дела, 
онда ми, пошто сам већ појела половину, оставите и остатак.' 

Они су после тога отишли, у ужасу, и једино су се ту показали као 
плашљиви, остављајући мајци ову храну. Убрзо се читав град испунио 
негодовањем и свако се, имајући пред очима тако страшно недело, ужа-
савао као да је он сам био његов виновник. Гладни људи жудели су за 
смрћу и називали срећнима оне што су раније умрли, пре него што су 
чули или видели ова велика зла. Глас о овој трагедији убрзо се раширио 
и међу Римљанима: неки нису поверовали, неки су осетили сажаљење, а 
већина је још више омрзнула јудејски народ." 

6. Овакве, и далеко горе невоље поднели су Јудеји не само због тога 
што су разапели Христа, него и због тога што су касније спречавали 
апостоле да нас поуче ономе пгго је неопходно за наше спасење. Због 
овога их је оптужио и блажени Павле и предсказао им будуће недаће, 
говорећи: Али их на крају сустиже 1нев (1.Сол.2;16). 

На који се начин, рећи ће неко, то односи на нас? Ми се не удаљавамо 
ни од вере, ни од проповеди. А каква је, реци ми, корист од вере, уколико 
нема чистог живљења? Међутим, ви ни то, можда, не знате, пошто ништа 
наше нисте чули. Стога ћу вам навести Христове речи, а ви расудите 
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да ли је могуће да тада [у дан Суда] неће бити суђено начину живота, него 
да ће се казна одређивати само према вери и поштовању догмата. Тако 
је Христос, када се попео на гору и угледао мноштво народа који Га је 
окружио, после других поука рекао: Неће сваки који Ми Товори: Господе, 
Господе, ући у Царство небеско; но који твори вољу Оца Мојеш Који 
је на небесима; и: Мнош ће Ми рећи у онајдан: Господе, Господе, нисмо 
ли у име Твоје пророковали, и Твојим именом демоне изГонили, и Твојим 
именом чудеса мноТа творили? И тада ћу им јавно казати: Никад вас 
нисам знао; идите од Мене ви који чините безакоње (Мт. 7; 21-23, Лк. 13; 27). 
Осим тога, свакога који слуша, али не испуњава Његове речи, Он пореди 
са човеком неразумним који Тради дом на песку, тако да га лако могу 
СруШИТИ бујице, К И Ш е И ВетрОВИ (в.Мт.7;25-27). 

И на другом месту, проповедајући, Он каже: Као што рибари, изву-
кавши мреже, лошу рибу избаце напоље, тако ће бити и у онајдан када 
атели баце у пећ о1њену све Грешнике (Мт. 13; 47-50). Такође, говорећи о 
разузданим и нечистим људима, Господ каже да ће они отићи онамо где 
њихов црв не у м и р е и где се огањ не гаси (в.Мк.9;43идаље). Најзад, човек 
цар, каже, начини свадбу сину своме, и уГледа ондје човјека необучена у 
свадбено рухо. Ирече му: Пријатељу, како си дошао амо без свадбено1 
руха? А он оћута. Тада рече цар слушма: Свежите му руке и но1е, па Га 
узмите и баците у таму најкрајњу (Мт.22;11-13;3ах.3;3). Он управо на тај 
начин прети нечистим и разузданим људима. Оне девојке, којима није би-
ло допуштено да уђу у Женикове одаје, претрпеле су ово због суровости 
и нечовечности. И други ће због исте кривице отићи у оГањ вечни који је 
припремљен ђаволу и ашелима њеГовим" (Мт.25;41). Осуђују се чак и они 
који изговарају узалудне и празне речи: Јер ћеш збоГ својих речи бити 
оправдан и збоГ својихречи бити осуђен, говори Господ (Мт. 12;37). Зар је 
могуће да мислиш да је узалудно наше страховање за начин живота и 
наша велика брига за моралну страну мудрољубља [тј. хришћанског на-
чина живота, хришћанства уопште]? Не мислим тако; зар ћеш тврдити 
да је и Христос случајно говорио све ово и много шта друго, јер овде није 
наведено све? Када не бих избегавао да проширим ово слово, поучио бих 
вас и на основу пророка, и блаженог Павла, и других апостола, какво 
је старање Бог пројавио о тој страни. Па ипак, сматрам да је довољно и 
ово, или још боље, не само ово, него и мали део од онога што је речено; 
јер када Бог говори, онда се и оно што је Он казао једанпут мора прихва-
тити као да је било изговорено много пута. 

7. Шта то значи, рећи ћете, зар они који остају код својих кућа не могу 
да упражњавају оне врлине чије запостављање доноси такву казну? И ја 
бих то желео, и то не мање, него и више од вас, и често сам се молио да 
престане да постоји потреба за манастирима, те да се у градовима учврсти 
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тако добар [морални] поредак да никоме никада не буде потребно да бежи 
у пустињу. Међутим, пошто се све изопачило, и пошто су градови, где су 
суднице и закони, пуни великог безакоња и неправде, док пустиња рађа 
обилни плод мудрољубља, праведност захтева да не осуђујете оне који љу-
де што чезну за спасењем извлаче из те буре и метежа и усмеравају их ка 
тихом пристаништу. Напротив, требало би да осудите оне који сваки град 
чине толико неприступачним и непогодним за мудрољубље, да су сви који 
хоће да се спасу принуђени да побегну у пустиње. Реци ми, ако би неко у 
поноћ, узевши свећу, запалио велику и многољудну кућу, смишљајући зло 
онима што тамо спавају, кога бисмо назвали злим: да ли онога ко буди 
уснуле станаре и извлачи их из такве куће, или онога ко је подметнуо тај 
пожар и довео у такву опасност како станаре, тако и њихове спасиоце? 

Шта, дакле? Ако би неко, видевши да се град налази под тиранском 
влашћу и да је захваћен болешћу и немирима, убедио кога год може од 
житеља тога града да бежи на планинске врхове, а убедивши их, истовре-
мено им и помогао приликом спасавања, кога би оптужио: да ли онога ко 
је житеље захваћене буром извео из те буре у спокојство, или онога ко је 
изазвао такав бродолом? Немој мислити да се људска дела сада налазе 
у бољем положају него град под тиранском влашћу; напротив, она су у 
далеко горем стању, јер се у људске душе није уселио човек, него злобни 
демон који је, слично свирепом тиранину, овладао читавом васељеном, 
тако да сада са свом својом војском продире у људске душе. Одатле он, 
као из неке тврђаве, свакодневно свима шаље нечисте и злобне наредбе, 
и не само што раскида бракове, доноси и односи новац и извршава непра-
ведна убиства, него, што је далеко горе, душу која се већ сјединила са 
Богом удаљује од општења са Њим, предаје је својим нечистим стража-
рима и приморава је да им се приклони. Они пак, када једном овладају 
душом, поступају са њом тако срамно и увредљиво, као што је и својствено 
злобним демонима који усрдно и махнито жуде за нашом пропашћу и 
срамотом. Свукавши са ње све одежде врлина, оденувши је у прљаве, ис-
цепане и злосмрадне дроњке порочних страсти које је срамоте више него 
нагост и, најзад, испунивши је сваком њима својственом нечистотом, они 
се непрестано хвале поругама које јој наносе. Они никада не могу да се 
засите својих нечистих и безаконих поступака према њој: и као што се 
пијанице, када се већ сасвим опију, још више гневе и раздражују, тако и 
они бесне и дивљају и све силније и свирепије нападају душу онда када 
ће јој нанети највећу штету, позлеђујући је и рањавајући са свих страна и 
уливајући у њу свој отров. Они не одустају пре него што душу доведу у ста-
ње истоветно сопственом или док не виде да се она већ одвојила од тела. 

Од какве тираније, од каквог заробљеништва, од каквог метежа, роп-
ства, рата, бродолома, од какве глади ово није горе? Ко је тако свиреп 
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и суров, ко је тако неразуман и нечовечан, тако лишен састрадања и сажа-
љења, да не пожели да ослободи, колико му то моћи допуштају, ту душу 
изложену толикој срамоти и штети, од толике махнитости и насиља, 
уместо да занемари њена страдања? Ако је то својствено само суровој и 
скамењеној души, како ћемо се, реци ми, поставити према онима који, 
поред овакве непажње, чине и друго, далеко веће зло, и који људе спрем-
не да се баце у вртлог опасности, да своје руке ставе у зверињу чељуст, 
да претрпе и смрад, и опасности, само да би већ прогутане душе извукли 
из демонских чељусти, не само да не хвале и да не одобравају оно што 
чине, него их и свуда прогоне и војују против њих? 

8. Шта то значи, рећи ће неко. Зар сви што живе у градовима пропада-
ју и бивају захваћени буром, па су дужни да, напустивши градове и оста-
вивши их ненастањене, оду у пустињу и живе на планинским врховима? 
Зар је могуће да овако нешто заповедаш и постављаш за правило? Не, 
напротив, као што сам већ рекао, желим и молим се да се наслађујемо 
таквим миром и да тиранија тога зла буде сасвим уништена, тако да 
житељи градова не би морали да се удаљују у планине, али и да би људи, 
настањени у пустињама, као бегунци који су се дуго скривали, могли 
поново да се врате у свој град. Међутим, шта да учиним? Страхујем да 
ћу их, у настојању да их вратим у родне градове, уместо тога предати у 
руке злих демона и да ћу их, у жељи да их избавим од пустиње и бекства, 
лишити сваког мудрољубл>а и спокојства. 

Ако пак ти, указујући на многобројност оних што живе у градовима, 
желиш да ме изложиш пометњи и заплашиш, претпостављајући да се нећу 
одлучити да осудим читаву васељену, ја ћу прибећи речима Христовим и 
са њима устати против твог приговора. Ти се, наравно, нећеш одважити 
на такву дрскост да противуречиш ономе што је одредио Онај Који ће 
нам тада судити. Погледајмо шта Он каже. Уска су врата и тесан пут 
што воде у живот, и мало их је који 1а налазе (Мт.7;14). Ако је мало оних 
који га налазе, далеко је мање оних који су у стању да тај пут пређу до 
краја. Нису сви који су на њега закорачили имали снаге да истрају ходећи 
њиме до краја; једни су изнемогли на самом почетку, други у средини, а 
многи пред циљем. И на другом месту Он каже да су мно1и звани, али 
је мало изабраних (Мт. 20; 16). 

Ако пак Сам Христос обзнањује да је више оних што пропадају и да 
се достизање спасења ограничава на малобројне, зашто се онда распра-
вљаш са мном? Мислећи да ћеш нам заградити уста на тај начин што се 
нећемо дрзнути да осудимо толико мноштво, ти чиниш исто као када би, 
у разговору о ономе што се догодило у Нојево доба, почео да се чудиш 
како је могуће да су сви пропали, и да су само два или три човека избе-
гла такву казну. Међутим, то за нас није доказ, и бројност за нас није 
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важнија од истине. Садашња дела ни по чему не заостају за тадашњим 
и утолико су гнуснија уколико знамо да због њих прети пакао, а зло се 
ипак не пресеца. Кажи ми, ко не назива брата будалом? Ово, међутим, 
предаје адском огњу. Ко није са пожудом погледао на жену? То је већ 
почињена прељуба, и прељубник се неизбежно сурвава у тај исти пакао. 
Ко се није заклињао? И ово, наравно, исходи од лукавога, а све што је од 
њега заслужује казну. Ко није позавидео пријатељу? Ово нас чини горима 
од незнабожаца и цариника, а свима је јасно да они који су од њих гори 
не могу избећи казну. Ко је у потпуности протерао мржњу из свога срца 
и опростио грехе свима што су се о њега огрешили? Нико од оних који 
су чули Христове речи неће противуречити тврдњи да ће онај који није 
опростио неизбежно бити предан на мучење. Ко не служи мамону? А ко је 
њему почео да служи, тај се морао одрећи од служења Христу; и опет, ко 
се овога одрекао, морао се одрећи и сопственог спасења. Ко није потајно 
клеветао? И Стари Завет, међутим, заповеда да се такви убијају и погубе! 

Чиме онда да се утешимо у својим сагрешењима? Тиме што смо се 
сви, као по неком договору, сурвали у бездан порока. Међутим, управо то 
и јесте највећи доказ напредовања болести: утеху у несрећи причињава 
нам оно што би морало бити узрок још веће жалости. То што имамо мно-
штво заједничара у гресима не ослобађа нас од осуде и казне. Уколико је 
неко већ почео да очајава због онога што је овде речено, нека сачека још 
мало, и обузеће га још веће очајање када почнемо да говоримо о нечему 
још горем, на пример о кршењу заклетве. Заиста, ако је заклињање ђавол-
ско дело, каквој ће нас тек казни изложити кршење заклетве? Ако нас 
називање [брата] будалом води у пакао, шта ће тек изазвати срамоћење 
брата, који нас најчешће ничим није увредио, бујицом погрдних речи? 
Ако је и само злопамћење достојно казне, какве онда муке заслужује 
осветољубивост? Сада пак нећемо говорити о томе и нека се то казивање 
сачува за место које му следује. Не говорећи о осталом, није ли и ово што 
нас је подстакло да сада говоримо довољно за разобличење рђавог утицаја 
болести која нас је обузела? Ако не осећамо своја безакоња и грешимо 
без икаквог жаљења, онда је то крајња граница порочности. онда да 
поставимо нове законодавце тога необичног и бесмисленог закона, који 
са већом дрскошћу прогоне учитеље врлинског живота него што други 
прогоне учитеље порочности, и који оне што би желели да исправљају 
муче више него оне што су сагрешили? Боље речено, такви према њима 
не гаје непријатељско осећање и никада их не осуђују, док би оне друге 
хтели да прождеру и само што својим речима и делима не вичу да би се 
требало чврсто држати порока и никада се не враћати врлини, тако да 
смо дужни да прогонимо не само оне што јој [врлини] стреме, него и оне 
који се усуђују да јој дају свој глас. 
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ДРУГО с л о в о 
НЕВЕРУЈУЋЕМ ОЦУ 

1. И то је довољно* да побуди запрепашћење и ужас. Ако би неко сада 
и изговорио пророчку изреку: Чудите се томе, небеса, и зГрозите се, и 
запрепастите се (Јер.2;12) и Чудо и страхота зби се на земљи (Јер.5;30), 
све би то правовремено рекао. Горе од свега је, међутим, што се не срде 
и не негодују само туђини, који нимало нису блиски онима што добијају 
савет, него што су због тога почели да се гневе и рођаци и очеви. Није 
ми непознато да се многи не чуде таквом поступању очева; они [који су 
изабрали монашки пут], према њиховим сопственим речима, губе дах од 
гнева када виде да се ни очеви, ни пријатељи, ни рођаци, ни блиски са 
било које стране, него често чак сасвим непознати онима који су се одлу-
чили за пут мудрољубља [тј. за монашки пут] односе према њима исто 
онако, па чак и више од тога, као очеви, будући да озлојеђују, прогоне и 
оптужују оне који су их томе [монаштву] приклонили. 

Ја, међутим, сматрам да је чудно нешто сасвим томе противно. Нема 
ничега чудног у томе да се они што немају никаквог основа да изража-
вају бригу и пријатељство жалосте због туђе среће, било да их ка томе 
привлачи завист, било да услед своје злобе сматрају туђу пропаст за своју 
срећу што је наравно, неразумно и достојно жаљења, али они ипак тако 
сматрају. Међутим, томе што се они који су их [децу] родили и одгајили, 
који се свакодневно моле да своју децу виде као срећнију него што су они 
сами, чинећи и трпећи све ради тога циља, што се и они, дакле, као после 
неког пијанства, изненадно мењају и жале када се њихова деца обрате ка 
мудрољубљу [ка монашком животу] - ја се највише чудим и сматрам то 
довољним доказом највеће изопачености. Нико неће да каже да је тога 
било и у претходним временима, када је отворено господарила заблуда. 
Догодило се у неком грчком граду, који је био под влашћу тиранина, да 
су једном позвали Сократа и заповедили му да не говори о мудрољубљу 
[философији]. То није учинио нико од родитеља, као што се сада догађа, 
него су то учинили они што су владали акропољем, али не сви они, него 
онај најискваренији међу њима [тј. Критија]. Он је то учинио као тиранин, 
неверујући и сурови, који је на сваки начин настојао да обори државно 
устројство, који се радовао туђој несрећи и знао да ништа друго не може 
тако да растроји и најбоље саздану државу као таква наредба [тј. забране 
мудрољубља, философије]. Они [тј. родитељи], међутим, који су верујући, 

* Мисли се на оно што је речено на крају првог слова. (прим. прев.) 
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живе у градовима са добрим законима и брину се о својој деци, усуђују 
се да говоре исто што и онај тиранин о својим поданицима и при том 
се не стиде! И управо би се њиховом негодовању требало чудити више 
него негодовању других. 

Зато ја, оставивши друге, своју реч упућујем онима који се нарочито 
брину о деци, или, боље речено, који би требало да брину, премда запра-
во не брину. Ту реч упућујем веома кротко и смерно, и молим их да се 
не гневе и не противе ако им неко каже да боље од њих зна шта користи 
њиховој деци. Родити сина није довољно да би онај који је родио рођенога 
научио ономе што је корисно. Рађање, наравно, доприноси да родитељ 
буде снажном љубављу привезан за дете. Међутим, да би се непогрешиво 
знало шта је њему корисно, није довољно само родити и волети. Кад би 
тако било, онда ниједан човек не би могао боље од оца да види пгга је ко-
рисно његовом сину, јер нико други не може волети сина више него отац. 
Међутим, и сами очеви на делу признају своје незнање, због чега децу и 
одводе учитељима, предају их васпитачима, саветују се са многима бри-
нући који начин живота да изаберу за свога сина. И није запрепашћујуће 
то, него чињеница да родитељи, саветујући се тако о својој деци, често 
одбацују своје сопствено мишљење и заустављају се на туђем. Нека се 
зато не гневе ни на нас ако кажемо да боље знамо шта им је од користи, 
и само у случају да то у овом слову не докажемо, нека нас осуде и одбаце 
као хвалисавце, уништитеље и непријатеље васцеле природе. 

2. Како да то учинимо очигледним, како да дознамо ко уистину види 
шта је стварно корисно, а ко само умишља да то види, иако ништа не ви-
ди? Тако што ћемо моје речи, као неке противнике, извести на испит и 
пробу, а суд препустити непристрасним судијама. Правила борбе налажу 
да приступамо једино хришћанима и да се једино са њима надмећемо, и 
ништа више се не тражи од нас. Што да судим и онима који су напољу, 
каже блажени Павле (1.Кор.5;12). Међутим, често се догађа да су деци 
устремљеној ка небу очеви неверујући. И мада нас закон борбе разреша-
ва од надметања са њима, ми ћемо сами радо и добровољно најпре изаћи 
пред њих. О, кад би наша борба била ограничена само на њих, премда 
је тешка и захтева велико надметање! Телесни човек не прима што је 
од Духа Божијеш, јер му је лудост (1.Кор.2;14). И овде се може догодити 
исто као кад би неко убеђивао да заволи Царство онога човека, који још 
неће да поверује да оно уистину постоји. 

Премда је наше слово затворено у уске оквире, желео бих да моје 
надметање не буде ограничено само на њих. Ми, наравно, против веру-
јућег [оца, који забрањује сину монашење], имамо многе доказе [досл. 
многа оправдања], али је задовољство због мноштва доказа засењено 
превеликим стидом, јер се стидим када са њим [верујућим оцем] морам 
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о томе да се препирем. Плашим се да би идолопоклоник [незнабожац] 
могао против мене да искористи тај један, тобоже праведан приговор, 
јер ћу га у свему осталом ја, по милости Божијој, лако приклонити на 
своју страну. Ако буде благонаклон, не само да ћу га подстаћи на љубав 
према таквом [монашком] животу, него и на жељу за учењима на који-
ма је такав живот утемељен. Ја се тако мало плашим расправе са њим 
да ћу га најпре наоружати својим речима, па тек онда ступити у борбу. 
Претпоставимо да тај отац није само идолопоклоник [незнабожац], него 
и да је богатији и славнији од свих осталих људи, да располаже великом 
влашћу, да има много њива, кућа и хиљаде таланата злата; нека је поре-
клом из царске престонице и од најплеменитијег рода; нека нема друге 
деце нити наде да ће их још имати, и нека страхује само за тог јединог 
сина; нека и сам син гаји добре наде да ће ускоро стећи исту такву власт, 
да ће постати славнији од њега и да ће засенити оца у свему житејском. 
Нека затим, усред таквих нада, неко дође и поразговара са њим о мудро-
љубљу. Нека га затим, кад га убеди, наведе да све то презре, да обуче 
грубу одежду и да, напустивши град, побегне у планине где ће сејати, 
заливати, носити воду и радити све остале монашке послове који изгле-
дају као неважни и понижавајући. Нека буде без обуће, нека спава на 
земљи, нека омршави и побледи тај лепи младић, који је живео у таквој 
раскоши и почастима и имао такве наде, и нека буде одевен простије од 
својих некадашњих слугу. 

Зар нисмо тужиоцу дали довољно повода за жалбу, зар нисмо довољ-
но наоружали противника? Ако ово није довољно, додајмо му и друге 
приговоре. Нека после тога [отац] употреби сва средства да би разуве-
рио сина, и нека све то буде узалудно, као да његов син стоји на камену, 
побеђујући и реке, и кише, и ветрове. Нека отац плаче и лије сузе да би 
против нас побудио што силнији гнев и нека нас пред свима непрестано 
овако оптужује: "Ја сам га родио, васпитао и трудио се целог свог живота, 
чинећи и трпећи све оно што прати одгајање деце. Имао сам добру наду, 
саветовао сам се са васпитачима, позивао сам учитеље, трошио сам новац, 
често сам бдео бринући како да га што боље васпитам, како ни у чему 
не би заостајао за својим славним прецима, него да би био славнији од 
свију. Очекивао сам да ће ме подржати у старости и почео сам да, током 
времена, размишљам о његовој будућој жени и о браку, о старешинству 
и власти. Међутим, као да је изненада однекуд наишла нека бура и олуја 
и да је богата лађа, пуна товара, која је прешла дуг морски пут, пловила 
под повољним ветром и већ била близу самог пристаништа, одједном 
потонула на домаку саме луке. Запретила је опасност да бура на главу 
богаташа не обруши само сиромаштво, него и страшну смрт и пропаст. 
То се и мени сада догодило. Проклети рушиоци и варалице (нека и то 
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о нама говоре, нећемо се увредити), лишивши таквих нада хранитеља моје 
старости, одвели су га у своја скровишта као неки разбојници и тако га 
опчинили својим речима, да ће он радије поћи под мач, у ватру, на дивље 
звери или на било шта друго него да се врати пређашњем добром животу. 
Још је страшније што они, који су га навели на то, кажу да јасније од нас 
виде шта је за њега корисно. Опустели су куће, опустели су њиве; непри-
јатељи су се обрадовали мојој несрећи, пријатељи се сакривају од мене. 
Ни о чему другом не размишљам, осим да потпалим ватру, па нека све 
изгори - и кућа и њиве, и крдо волова, и стада оваца. Шта ми све то вреди 
кад нема никога да се тиме користи, кад ми је син заробљеник и робује 
код најсуровијих варвара, у ропству страшнијем од смрти? Свим слугама 
сам обукао погребну одећу и посуо им главе пепелом, сабрао сам гомиле 
жена и заповедио им да га оплакују силније него да су га виделе мртвог. 

Опростите ми што сам тако урадио, али ова моја туга [што се замона-
шио] већа је од оне [да је умро]. И светлост ми је неподношљиво тешка, 
непријатни су ми и сами сунчеви зраци кад помислим на положај у коме 
се нашао мој несрећни син, кад га видим обученог простије од најсирома-
шнијих сељака и послатог на најниже послове. Када помислим колико 
је непопустљив, горим, цепам се и кидам самога себе. 

3. Нека он са тим речима пада пред ноге слушалаца, нека посипа 
главу пепелом, нека прашином покрива лице и нека све моли да му по-
могну [досл. ида му пруже руку"], нека чупа своју седу косу. Чини ми се 
да смо тужиоца довољно приклонили да распламса све слушаоце и да 
их убеди да виновника свега тога баце у провалију. Довео сам ово слово 
до крајњих граница свих оптужби зато да други ништа не би могли да 
приговоре када благодаћу Божијом победимо онога који се тако силно 
наоружао. Наиме, ако затворимо уста ономе који поседује све то заједно, 
(иако је немогуће да се све то заједно сабере), онда ће нам они, који нема-
ју све то заједно, лако препустити победу. Нека он, дакле, изговори све 
то, па и више од тога. Ја ћу пак замолити судије да не жале тога старца 
сада, него кад ми докажемо да он тугује за сином који не само да није 
претрпео никакво зло, него се наслађује скупоценим добрима, од којих 
се већа не би могла пронаћи. Тада ће он заиста бити достојан жалости 
и суза, јер није у стању да разуме срећу свог сина, и толико је далеко од 
тог разумевања да га оплакује као великог несрећника. 

Од чега да почнемо слово упућено њему? Од богатства и новца, јер 
и он сам највише због тога тугује, и сви сматрају да је најстрашније ако 
такав [монашки] живот привуче богатог младића. Реци ми, кога нази-
вамо блаженим и достојним угледања: онога, који је увек жедан и, пре 
него што испије прву чашу, већ жели другу и стално се налази у таквом 
стању, или пак онога који је изнад такве потребе, који никада није жедан 
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и никада не осећа потребу за таквим пићем? Зар онај први не личи на 
грозничавог [болесног од врућице], којега мучи највећа жеђ, иако може 
да црпе воду из извора? И опет, зар овај други није слободан истинском 
слободом, зар није здрав истинским здрављем, зар се није уздигао над 
људском природом? Шта још? Ако би неко, волећи жену, стално живео 
са њом и ако би се услед заједничког живота у њему још јаче распламса-
вала пожуда према њој, и, опет, ако би други био слободан од те безумне 
страсти, тако да чак ни у сну не робује пороку [страсти], којега ћемо од 
њих сматрати блаженим и достојним подражавања? Зар то није овај дру-
ги? Ко је несрећан и јадан? Зар то није онај што болује од тако испразне 
љубави каква се ничим не гаси него се, напротив, само још више расплам-
сава лековима који су за њу измишљени? Ако пак, упркос ономе што је 
речено, он самог себе сматра срећним због те болести и не жели да се 
ослободи такве потребе, па чак, као овај [отац] сада, оплакује слободне од 
те страсти, зар у таквом случају он није још несрећнији и јаднији, не само 
зато што је болестан, него и зато што не зна да је болестан, због чега он 
сам неће да се избави од болести и оплакује оне који су од ње слободни? 

Поведимо реч и о стицању новца, и погледајмо ко је несрећан и ја-
дан. Та страст је снажнија и махнитија од других и може нанети више 
бола, не само зато што пламти снажнијим огњем, него и зато што се 
не повлачи ни пред каквом измишљеном утехом и упорнија је од оста-
лих. Они што воле вино и телесна уживања, пре ће после наслађивања 
осетити презасићеност него онај који жуди за богатством. Зато смо и 
били приморани да оне страсти [према вину и телесном уживању] изо-
бразимо речима, будући да се такве појаве не могу непосредно видети на 
основу искуства, док за ову болест можемо да наведемо много примера 
заснованих на искуству. 

Реци ми, зар сина оплакујеш зато што се ослободио таквог безумља 
и такве незгоде, што се не предаје неизлечивој страсти, будући да се 
повукао из рата и битке? Ти, међутим, кажеш да се то њему не би до-
годило, да би њему било довољно да се наслађује оним што има? Ти 
сада говориш оно што је, да тако кажемо, противприродно. Међутим, 
нека буде и тако; допустимо на речима да он не жели да увећава сво-
је имање и да га неће привући та страст: и у том случају ћу доказати 
да се он сада наслађује већим спокојем и задовољством. Шта је лакше 
- бринути о многим стварима и робовати у таквој тамници и у таквом 
служењу, страхујући због губитка имовине, или се пак избавити од тих 
окова? Чак и ако претпоставимо да он неће пожелети неко друго бреме, 
опет је много боље ако одбаци и она [бремена] која су му већ положена. 
Ако се то што ништа више не желимо сматра највећим добром, онда 
је то што неко нема потребу ни за оним што има - доказ највеће среће. 
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Већ смо доказали да је онај којега не мучи жеђ и љубавна пожуда (ништа 
нас не спречава да се обратимо претходним примерима), много блажени-
ји не само од оних што су стално жедни и пожудни, него и од оних који 
су, макар на кратко, били томе изложени и који су задовољавали своје 
жудње, јер он није ни осетио такву потребу. 

Опет те питам: кад би било могуће и све људе превазилазити богат-
ством и избавити се од невоља, које богатство доноси, зар онда не би хиља-
ду пута пожелео такву срећу да не страдаш ни од зависти, ни од клевете, 
ни од брига, нити од било чега томе сличног? Ако ти, дакле, докажемо 
да твој син и то има и да је сада много богатији, хоћеш ли престати да 
плачеш и да тако огорчено јадикујеш? Ни ти сам нећеш оспоравати да се 
он ослободио брига и других невоља које прате богатство; због тога није 
ни потребно да са тобом говоримо о томе. Хоћеш ли, међутим, да дознаш 
да је он богатији и од тебе, који имаш толико имовине? И томе ћемо те 
научити и показаћемо да ти, мислећи да ти је син у крајњем сиромаштву, 
у поређењу с њим сам страдаш од тога [тј. од сиромаштва]. 

4. Немој мислити да ћемо говорити о небеским добрима и о ономе 
што следи после одласка одавде, јер ћу доказивање најпре започети од 
добара која су нам при руци. Ти си господар само своје имовине, док је 
он господар свега што постоји у васељени. Ако не верујеш, повешћемо 
те до њега и убедићемо га да он, сишавши са брда, или, што је још боље, 
остајући горе, заповеди неком од веома богатих а побожних људи да му 
пошаље злата онолико колико ти сам пожелиш. Будући да он то злато 
неће узети за себе, наредио би му да га поклони неком сиромаху. Видећеш 
да ће тај богаташ послушати и да ће са већом готовошћу донети злато 
него било који од твојих домоуправитеља [иконома]. Када овом другом 
нареде да непгго потроши, он бива потиштен и снужден, док се овај први, 
када не троши, брине да ли је у нечему сагрешио кад му ништа такво не 
заповедају. Могу да ти укажем на многе, не само племенитог [знаменитог] 
рода, него и на оне простог порекла, који имају тако велику силу. Осим 
тога, ако твоји домоуправитељи потроше оно што им је поверено, од њих 
не можеш да тражиш друго, и због њихових злодела твоје богатство ће 
се одмах претворити у сиромаштво. Твој син се тога не плаши. Ако један 
[богаташ] осиромаши он ће заповедити другом, ако се и њему догоди то 
исто обратиће се трећем, и пре ће пресушити извори воде него пгго ће 
нестати они који ће га у томе послушати. 

Ако би имао иста убеђења као и ми, исприповедао бих ти много 
сличних и великих повести. Међутим, пошто си ти идолопоклоник [не-
знабожац], даћу ти следећи пример. Саслушај шта Критон каже Сократу: 
"Мој новац припада теби, и, мислим да га има довољно; ако, бринући се 
о мени ти не желиш да трошиш моје паре, странци су овде спремни да 
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троше своје; управо зато је Силијас из Тиве донео довољно сребрњака, 
а спреман је и Кевис, и многи други; и немој, као што сам ти говорио, 
да због те бојазни избегаваш да спасеш себе; нека те не оптерећује то 
што си говорио на суду, то јест, да после изласка одавде, не би знао шта 
ћеш са собом. И у многим другим местима, ма где да дођеш, људи ће те 
заволети. Ако желиш да идеш у Тесалију, ја тамо имам познанике који 
ће ти указати велико поштовање и пружиће ти безбедност, и у Тесалији 
ти ништа неће недостајати." 

Шта је угодније од таквог богатства? Међутим, то ти је речено као 
световном човеку. Ако бисмо са већим мудрољубљем расуђивали о богат-
ству, ти можда не би ни био у стању да пратиш наше слово; мени је пак 
због судија неопходно да га искажем. Богатство врлина је толико велико, 
толико угодније и пожељније, да онај који га има никад неће пожелети 
да уместо њега има и сву земљу, чак и кад би се заједно с планинама, 
морем и рекама претворила у злато. Када би то било могуће, ти би и из 
самог искуства познао да то нису само хвалисаве речи, него да они који 
су нашли боље и веће богатство почињу да презиру све остало, да никада 
неће заменити једно за друго. И шта говорим: заменити? Они чак неће 
пожелети ни да ово [вештаствено] узму заједно са оним [духовним]. Када 
би вама неко давао богатство врлина заједно са новцем, ви бисте то узели 
раширених руку: на тај начин и ви то признајете као нешто велико и пре-
красно. Они, међутим, не желе да поред својега узму ваше, јер су убеђени 
да је достојно презира. Ово ћу вам опет објаснити једним примером. Шта 
мислиш, колико би новца Александар дао Диогену да је овај хтео да узме? 
Он то није хтео, док је Александар силно настојао и све предузимао како 
би био у стању да једном достигне Диогеново богатство. 

5. Хоћеш ли да и са друге стране сагледаш своје сиромаштво и богат-
ство свога сина? Онда иди и одузми му ону једину одећу, изведи га из ко-
либе [келије], разори му испосницу, и опет га нећеш видети незадовољног 
и тужног, него ће ти још и заблагодарити за то што га приводиш већем 
мудрољубљу. Међутим, када би теби неко одузео само десет драхми, ти 
никад не би престао да плачеш и јадикујеш. Ко је, дакле, богат: да ли онај 
који се жалости због малог [ништавног], или онај који све презире? 

И немој само то да му учиниш, него га протерај из целе земље: ви-
дећеш да ће се он томе смејати као дечјој игри. Када би пак тебе неко 
протерао само из отаџбине, ти би ужасно патио и не би поднео такву 
несрећу. Он ће, међутим, као да је господар васцеле земље и мора, тако 
лагано и безбрижно прелазити с једног места на друго као што ти кора-
чаш својим пољима, па чак и још лакше, зато што ти, макар ишао преко 
својих поља, ипак мораш ићи и преко туђих, а он ће по целој земљи ићи 
као по својој сопственој. Језера, реке и извори увек ће му давати изобиље 

ПРОТИВНИЦИМА МОНАШКОГ ЖИВОТА 2 4 1 

пића, а храна му је поврће, траве и хлеб који ће добијати са разних страна. 
Нећу ти сада ни говорити о томе да он презире и васцелу земљу, будући 
да је његова отаџбина - небо. И ако буде морао да умре, он ће радосније 
прихватити смрт него вашу раскош, и радије ће пожелети да умре у та-
квом стању него ви у свом завичају и у постељи. Према томе, луталицом, 
прогнаником и скитницом може се назвати онај који има завичај и живи 
у свом дому, а не онај који се свега тога ослободио. Ни из отаџбине га 
не можеш протерати док га не протераш са целе земље. Рецимо то сада 
на овај начин; међутим, ако говоримо истину, у отаџбину ћеш га управо 
онда и послати када га протераш са целе земље. 

То, међутим, још није за тебе, који не знаш ништа веће од онога што 
видиш. Не можеш да га замислиш ни нагог, пошто је одевен одеждом 
врлине; нећеш га изнурити глађу, пошто он зна за истинску храну. Бога-
ти су пак изложени свему томе, па неће погрешити онај који их назове 
сиромашнима, и то сасвим сиромашнима, а ове друге веома богатима. 
Онај који свуда и у изобиљу може наћи и храну, и пиће, и обитавалиште, 
и починак, и не само да се не узнемирује, него и у тим околнОстима живи 
радосније него ви [богати] у својим, очигледно је богатији од свих вас 
богаташа који све то можете да поседујете само у својим кућама. Због 
тога се он никада не жали на сиромаштво. Осим тога, ово богатство није 
боље само по свом изобиљу и угодности, него и по томе што је непотро-
шиво, што се никада не претвара у сиромаштво, не подлеже неизвесној 
будућности, не причињава бриге и нико му не завиди, него му се диве, 
хвале га и прослављају. Код вас, пак, може да се види сасвим супротно. 

Вас не само да не хвале због вашег богатства, него вас многи и мрзе 
и одвраћају се од вас, завиде вам и припремају вам замке. Он пак, пошто 
има истинско богатство, управо због тога и бива повод за дивљење, због 
тога му не завиде и не припремају му замке. Ко је бољег здравља? Зар то 
није онај који поседује такво богатство, будући да користи чист ваздух, 
здраве изворе, цветове, ливаде и свеже миомирисе, да цвета и снажи се 
као пољске зверчице? И опет, зар онај [богати], који као да лежи у пр-
љавштини, није слабији и подложнији болестима? Ако прво пред другим 
има предност када је у питању здравље, тако је исто и када су у питању 
задовољства [насладе, уживања]. Шта ти мислиш, ко се више наслађује? 
Да ли онај који се одмара у високој трави, крај чистог извора, у сенци 
разгранатог дрвећа, који насићује очи гледањем, има душу чистију од 
неба и налази се далеко од буке и пометње, или онај који је закључан у 
својој соби? Мермер, наравно, није чистији од ваздуха, сенка крова није 
пријатнија од сенке дрвета, а камени под није бољи од ливаде украшене 
разнобојним цвећем. Сведоци тога сте ви, богаташи, који бисте, да је то 
могуће, више желели да на крововима имате дрвеће и пријатне ливаде 
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него што еу вам кровови златни а зидови прекрасни. Зато их ви, кад жели-
те да се одморите од великог труда, напуштате и идете на ливаде. 

Ти можда тугујеш због оне велике и важне славе која се овде уопште 
не види? Кад упоредиш дворац са пустињом и тамошње наде са овда-
шњим, помишљаш да је твој син пао са самог неба. Према томе, најпре 
би требало да знаш да нити пустиња унижава, нити пак дворац чини слав-
ним и познатим. Пре него што приступимо закључцима, развејаћу твоје 
неразумевање, али не нашим [хришћанским] него вашим [паганским] 
примерима. Ти си, наравно, чуо за Дионисија, тиранина са Сицилије, а чуо 
си и за Платона, сина Аристоновог. Који је од њих знаменитији, реци ми, 
кога славе и помињу многа уста? Зар философ нема превасходство над 
тиранином? Међутим, онај је владао целом Сицилијом, проводећи време 
у раскоши. Целога живота је био окружен богатством, копљоношама и 
свим осталим блеском, док је овај [Платон] проводио време у врту Акаде-
мије, садио и заливао дрвеће, јео маслине и имао оскудну трпезу, будући 
да је био далеко од свег тог сјаја. И то није једино чему би се требало 
чудити: када је он [Платон] по вољи тиранина постао роб и био продат, 
не само да није постао мање славан од њега [тиранина], него се и самом 
тиранину учинило да је достојан сваког уважавања. Таква је врлина! Не 
само делима, него и својим страдањима, она не оставља скривенима и 
заборављенима нити саму себе, нити оне који је творе. 

А шта се догађало његовом учитељу, Сократу? Колико је он био слав-
нији од Архелаја! Међутим, он [Архелај] је био цар и живео је у великом 
богатству, док је овај проводио време у Лицеју. Сократ није имао ништа 
осим једне одеће у којој је ишао и лети и зими и у свако доба године, хо-
дајући увек без обуће, целога дана гладујући и хранећи се само хлебом 
који му је замењивао сва остала јела и оброке. Он чак ни ту храну није 
имао код куће, него ју је добијао од других, животарећи тако у крајњем 
сиромаштву. И поред тога, био је толико познатији од тог цара, да ни 
после вишеструких позива [које му је цар упутио] није хтео да напусти 
Лицеј и да оде на његово богатство Из мишљења које сада влада о њима 
види се и оно пређашње: њихова имена [Платоново и Сократова] позната 
су многима, а имена оних [Дионисија и Архелаја] - никоме. 

Мада је ишао у прњама, још један философ из Синопе [Диоген] био 
је толико богатији од њих и од мноштва таквих царева да је [Алексан-
дар] Македонски, син филипов, када је повео рат против Персијанаца, 
све оставио и отишао да га види и упита да ли му нешто треба и да ли 
нешто тражи. Овај му је, опет, одговорио да му ништа није потребно. 

Да ли су ти довољни ови примери или желиш да поменемо и остале? 
Ти људи су постали славнији не само од дворјана, него и од самог цара, иза-
бравши усамљен и непомућен живот и не желећи чак ни да се приближе 
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јавним пословима. Увидећеш, међутим, да се ни у самом грађанском дру-
штву нису прославили они који су живели у богатству, раскоши и изобиљу, 
него они који су живот проводили у сиромаштву, простоти и скромности. 

Код Атињана је Аристид, кога је после смрти држава [град, полис] 
сахранила о свом трошку, толико био славнији од Алкивијада који се 
одликовао и богатством, и пореклом, и раскошним животом, и силом бе-
седништва, и снагом тела, и племенитошћу, колико је знаменити философ 
познатији од неког простог дечачића. Код Тебанаца је од свих тамошњих 
војсковођа био славнији Епаминод, човек који није могао да оде на на-
родни збор кад су га тамо позвали јер му је одећа била на прању, а другу 
није имао. Зато ми немој говорити ни о пустињи, ни о палати. Слава и 
знаменитост нису ни у местима, ни у одећи, ни у чину [достојанству], ни 
у власти, него у душевној врлини и мудрољубљу. 

6. Будући да примери немају толику силу, преиспитајмо сада и самог 
твог сина. Открићемо да он сада није постао само познатији, него и по-
штованији, и то управо због онога због чега га ти називаш пониженим 
и ништавним. Ако хоћеш, убедимо га да сиђе са планине и да стане на 
градски трг. Видећеш да ће му се читав град обратити и да ће сви поче-
ти да указују на њега, да му се диве и да се чуде, као да је неки ангео 
сишао са неба. Шта ти друго сматраш за обележје славе? Уистину, он ће 
због своје просте и изношене одеће бити познатији не само од дворјана, 
него и од оног крунисаног. Чак и кад би носио златну, или, боље речено, 
пурпурну [царску] одећу, чак и кад би на главу стављао царску круну, 
седео на свиленим саговима, јахао на мазгама и био у пратњи копљоно-
ша украшених златом, не би му се дивили тако као сад, кад је прљав и 
запуштен, кад носи грубу одећу и иде без икакве пратње, па чак и без 
обуће. Царска обележја су установљена законом и постала су обична. 
Услед тога, ако би неко са дивљењем почео да говори о цару како је оде-
вен у златну одећу, ми не само да се таквоме не бисмо задивили, него 
бисмо се и подсмехнули његовим речима, будући да у томе нема ничега 
необичног. Међутим, ако о твом сину било који придошлица каже да је 
он презрео очево богатство и испразну световну славу, да се уздигао изнад 
овоземаљских надања, те да се удаљио у пустињу и обукао изношену и 
грубу одећу, сви ће се у том часу окупити и почети да се диве, кличући 
му због његове душевне величине. 

Осим тога, ако се догоди да цареви буду изложени многим прекорима 
[осудама] златна одећа никако их неће заштитити, а још мање ће побу-
дити дивљење према њима; он ће, међутим, и својом одећом дати много 
повода за дивљење. На тај начин га и сама одећа, више него она царска, 
чини угледним и знаменитим, пошто се због оне цару нико не диви, док 
због ове сви величају онога који је у њу обучен. 
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Ти ћеш можда рећи: каква је мени корист од мишљења и похвале 
гомиле? Међутим, слава се и не састоји ни од чега другог него управо 
од тога [од похвала]. Мени она не треба, ја хоћу власт и част, рећи ћеш 
ти. Међутим, они који хвале, они и поштују! Ако ти желиш власт и ста-
решинство, онда ћемо и ту наћи преимућство код ових [монаха], и то 
ништа мање него у претходном случају. И то би се могло објашњавати 
примерима; међутим, окренућемо се начину који је за тебе најутешнији, па 
нећу говорити о некоме другом, него управо о твом сину. Шта ти сматраш 
доказом највеће моћи? Зар не то што човек може да кажњава оне који га 
ожалошћују [који му наносе штету], а да награђује своје доброчинитеље? 
Такву силу, међутим, ни цар нема у потпуности, јер и њега огорчују мно-
ги којима не може да узврати на исти начин, као што му и чине добро 
многи које није лако наградити. Тако се често догађа да у рату не може 
да се освети непријатељима који су му нанели много невоља и зла. Исто 
тако, пријатеље који су тамо стекли велике заслуге не може достојно да 
награди уколико они, пре награђивања, погину у самом рату. 

Шта ћеш рећи ако докажемо да твој син има другу силу, много већу 
од оне у којој, како је доказало наше слово, не уживају ни сами цареви? 
Нека нико не помисли да ћемо говорити о небеским добрима, у која 
ти не верујеш. Нисмо заборавили обећање и своје доказе узимаћемо из 
онога што се збива овде. Ако највећа моћ подразумева да можемо да 
се осветимо онима што су нас увредили, онда је много узвишеније од 
тога да се неко нађе у стању у којем нико, чак и када то хоће, не може 
да га увреди. А да је ово [стање] изнад оног, биће нам очигледно и јасно 
кад будемо говорили о другом примеру. Реци ми, шта је боље: да ли то, 
када је неко толико искусан у ратној вештини да нико ко га у борби 
рани, не може да оде без узвратне ране или то да неко стекне тело ко-
је нико, ма како да се труди, не може да рани? Свакоме је очигледно 
да је ово друго - моћније и божанственије од првог. И то није све, јер 
постоји и друга, већа моћ! Каква је та моћ? То је познавање лекова 
којима се све ране исцељују. Према томе, постоје три вида моћи: први 
је могућност да се неко освети ономе што му наноси зло; други, виши 
од овога, јесте могућност исцелења сопствених рана и ово, наравно, не 
следи увек за првим; трећи је онај [вид моћи] у којем нико не може да 
нас увреди а што је изнад саме људске природе. Твој син, као што смо 
доказали, има ово последње. 

7. Да бисмо доказали да ово није само празна прича, истовремено, 
док смо тражили ту велику моћ, пронашли смо и другу, још вишу од ње. 
Свако може да види да њима [монасима, отшелницима] не само да нико 
не може, него и неће да учини зло, тако да је твој син двоструко безбе-
дан. Шта је божанственије од таквог живота, у коме нико неће, па чак 
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и кад би хтео не може да учини зло, нарочито ако то одсуство жеље не 
происходи од немоћи, како се многима дешава, него отуда што се томе 
не може наћи никакав узрок? Ако би оно [нечињење зла] зависило са-
мо од овога, а ја говорим о немоћи, оно не би било важно, па би се чак 
и мржња јавила код оних који би хтели да учине зло, али не могу. Ово 
стање, међутим [монаштво] у себи садржи многа блаженства. То ћемо, 
ако хоћеш, најпре размотрити. 

Реци ми, ко би пожелео да нанесе штету ономе који нема ничег за-
једничког са људима - ни уговоре, ни земљу, ни новац, ни послове, ни 
било шта друго? Због какве имовине ће се спорити, због каквих робова, 
због какве части, због каквог страховања, због какве увреде? Да бисмо 
нашкодили другоме, морају да нас покрену завист, страх или гнев. Међу-
тим, овај најцарственији [грч. РаслАдксотатос;] човек је изнад свега тога. 
Ко ће позавидети ономе који се смеје над свим оним због чега се други 
туку и препиру? Ко ће се гневити ако не претрпи никакву неправду? 
Ко ће се плашити ако ништа не подозрева? Одатле је јасно да нико не 
жели да му нашкоди; исто тако је јасно да то не могу ни да учине, чак и 
ако би то хтели, јер нема ни повода ни случајева због којих би га неко 
напао. И као што орао, који високо лети, никада не може да упадне у 
мрежу постављену за врапце, тако се догађа и са овим човеком. Чиме 
му неко може нашкодити? Он нема новаца, да би му се претило њего-
вим губитком; он нема отаџбину, да би му неко претио прогонством; он 
не тражи славу, да би га неко осрамотио. Преостало је само једно а то 
је смрт. Међутим, тек њоме нико неће моћи да га ражалости, него ће 
му, напротив, на тај начин донети још већу корист, јер ће га послати у 
други живот, за којим он и жуди, ради којега све чини и ради којега се 
труди. Тај [други] живот за њега није казна, него избављење од напора, 
ослобађање од труда и починак. 

Хоћеш ли да упознаш и други вид [израз] његове моћи, који је још 
својственији мудрољубљу? Ако му неко учини много зла, ако га удари 
или свеже, његово тело ће по природи бити повређено, али ће његова 
душа, по мудрољубљу, остати неповређена: њу неће освојити гнев, неће 
је поробити мржња, нити ће је победити непријатељство. И то још увек 
није тако важно. Ево шта још више задивљује: оне који су му учинили 
толико зла, он воли као добротворе и заштитнике, и моли се за свако 
њихово добро. Шта би такво ти могао да му пружиш, чак и кад би га 
безброј пута учинио царем света и продужио то царевање на хиљаду го-
дина? Од какве порфире, од какве власти, од какве славе није вредније 
ово што је стекао? Шта би дао неко други, када би могао да стекне такву 
душу? Ја сматрам да би и они, који силно љубе тело [тј. телесни живот], 
пожелели да тако живе! 
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Хоћеш ли да и еа друге стране сагледаш још чудеснију и угоднију 
моћ тога човека, са стране којој си ти, мада није узвишена, много више 
наклоњен? Из реченога се види да он не може бити поробљен и да му се 
не може господарити. Желиш ли да знаш да он, исто тако, може бити и 
заштитник других и пружити им потпуну безбедност? Превасходно ста-
ратељство се и састоји у томе да се и други доведу до такве одважности 
и да се учине снажнима. Ако они то не пожеле, него почну да живе чове-
чанским [тј. световним] и овоземаљским животом, видећеш да он, који 
нема ништа, и у њему има већу силу, него ти, богаташу, и то углавном 
због тога што нема ништа. Ко ће са већом одважношћу разговарати са 
царем и прекоревати га? Да ли ти који имаш тако много и који си зато 
одговоран пред његовим слугама, ти који за све стрепиш и дајеш му на 
хиљаде могућности да ти он [цар], ако се разгневи, нанесе зло, или пак 
онај који је ван домашаја његових руку? Са царевима су најодважније 
разговарали управо они који су се удаљили од свега житејског. Пред ким 
ће се пре повући онај што има власт и живи у дворцу? Да ли пред тобом, 
богаташем, за којега подозрева да често много тога чиниш ради новца, 
или пред оним кога једно једино побуђује на делање, а то је човекољубље 
према другима? Кога ће поштовати и коме ће се дивити - да ли оне у 
којима не подозрева ништа ниско или онога којега сматра нижим и од 
својих слугу? Он ће, наравно, више слушати њих [отшелнике, монахе], 
било да траже новчани прилог или покровитељство. 

8. Ако тако желиш, нека он у свему напредује, али не посредством 
других, него сопственим снагама. Доведимо неког страдалника и код 
њега и код тебе или, још боље, не код тебе, него код самога цара. Погле-
дајмо ко ће више моћи да се побрине за њега. Нека ти најпре дође неко 
ко је пострадао више од свих других; нека то буде отац који је имао сина 
јединца и изгубио га у цвету младости. Њему ни старешина, ни цар, ни-
ти било ко други неће моћи да помогну, а сигурно нећеш моћи ни ти, јер 
нећеш моћи да му пружиш ништа што је једнако његовом губитку. Ако 
га пак доведеш своме сину, он ће га пре свега охрабрити својим изгледом, 
одећом и обитавалиштем. Саветоваће га да све што је људско сматра за 
ништавно, а затим ће речима лако одагнати облаке [очеве] туге. Уколико 
пак посети твоју кућу, то ће само увећати његову жалост, јер ће видети да 
у твом дому нема никакве несреће, да је испуњен благостањем и да има 
наследника, због чега ће још више патити. Оданде ће пак [из монашке 
келије] изаћи кроткији и мудрољубивији. Видевши да је син твој презрео 
толико богатство, такву славу и сјај, неће толико туговати за покојником. 
Како да се жалости због тога што нема наследника свог имања, када 
види да други све то презире? И поуке мудрољубља радије ће саслуша-
ти од онога који их делима оправдава. Ти ћеш га, пак, чим се усудиш да 
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отвориш уста, испунити дубоким очајањем, јер мудрујеш о туђој несрећи. 
Међутим, твој син ће га поучавати делима и лако ће га уверити да смрт 
није ништа друго до сан; твој син му неће набројати многе очеве који су 
доживели исто што и он, него ће показати како и он сам, свакодневно и 
живећи у телу, размишља о смрти и припрема се за њу. Учврстивши у ње-
му [у ожалошћеном оцу] веру у учење о васкрсењу, допустиће му да оде, 
пошто му је олакшао тешко бреме туге. Н>егове речи, потврђене делима, 
много ће боље и брже умирити страдалника, него учествовање на скупо-
вима и гозбама. Он ће, дакле, на тај начин исцелити овог страдалника. 

Нека му затим, ако хоћеш, приведу и другога, који је због дуготрајне 
болести изгубио вид. Чиме ти можеш помоћи таквом човеку? Твој син ће 
му, међутим, тиме што се затворио у малу колибу и што стреми ка другом 
светлу, у поређењу са којим је ово садашње сасвим ништавно, доказати 
да у томе нема ничега страшног. Тако ће га научити да храбро подноси 
несрећу. А да ли увређеном можеш да предложиш да буде мудрољубив? 
Никако. Напротив, још више ћеш га узнемирити, јер ми своје несреће 
јасније видимо онда када пред собом имамо благостање ближњих. Твој 
син ће много лакше придобити и такве. Да и не говорим о молитвеној 
помоћи, која је од свега тога важнија, а не говорим зато што је сада моја 
реч упућена теби [који си неверујући]. 

Ако желиш да те поштују због сина и да те не презиру (а природно је 
да то желиш), не знам бољи начин на који би то постигао него имајући 
сина који је изнад људске природе, који је тако славан у читавом свету и 
који у таквој слави нема ниједног непријатеља. Кад би имао ову [светов-
ну] моћ, многи би га поштовали, али би га многи и мрзели, док га овде 
сви поштују, и то са великим задовољством. Када су неки прости људи 
ниског порекла, синови сељака и занатлија, приступили том мудрољубљу 
[тј. монашком животу], постали су веома поштовани, тако да се нико од 
оних са високим звањима није устручавао да уђе у њихова обитавалишта, 
да са њима беседи и једе, него су, напротив, осећали да су задобили вели-
ка блага, као што уистину и јесте. Они ће утолико пре овако поступити 
када виде да се том врлинском животу окренуо човек угледног порекла, 
великог богатства и са великим изгледима за будућност. Тако ће га оно 
због чега највише тугујеш, то јест, то што је напустио ова [земаљска] и 
претпоставио им она [духовна] добра, највише од свега учинити славним 
и свакога побудити да га не гледа више као човека, него као неког ан-
гела. О њему неће помишљати оно што подозревају код других, тј. да је 
такав пут наводно изабрао због славољубља, страсти према новцу и због 
жеље да од непознатог постане славан. Ако су такве гласине и о другим 
људима лажне и речи лукаве (Пс.140;4), онда, када је реч о товом сину, не 
могу да изазову чак ни подозрење. 
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9. Немој мислити да се то збива само онда кад су на власти побожни 
цареви. Чак и кад би се власт променила и кад би властодршци поста-
ли неверујући, твој син би и онда био славан. Наша дела нису као дела 
Јелина [идолопоклоника], и не следе мишљење властодржаца, него се 
одржавају сопственом силом и показују се као најбоља онда када их нај-
више нападају. Тако је и са војником којега уважавају и када је мирно 
доба, али га још више поштују кад наступи рат. На тај начин, ти ћеш и 
у време паганских властодржаца имати исто толико и још више части: 
они, који су претходно уважавали твог сина, још више ће га поштовати 
кад виде да се спрема за борбу, да дела са већом одважношћу и да пружа 
много повода да га прослављају. 

Ако хоћеш, размотрићемо и његов однос према теби. Или је сувишно 
да о томе говоримо? Онај, који је према другима толико благ и кротак да 
никоме не даје повода за незадовољство, тим више ће указивати велико 
поштовање свом оцу и служиће му више сада, него да је задобио световну 
власт. Не зна се да ли би он, у случају да поседује велику власт, можда и 
презрео оца; сада је изабрао такав живот у којем ће, макар постао досто-
јанственији [досл. "царственији"] од цара, у односу према теби бити сми-
ренији од свих. Такво је наше мудрољубље! Оно у једној души сједињује 
[спаја] оно што се сматра супротним, као што су умереност и узвишеност. 
Због жудње за новцем он би, можда, тада пожелео и твоју смрт; а сада се 
моли да твој живот траје што дуже, јер ће се и за то удостојити блиставих 
венаца. Није мала она награда која се даје за поштовање родитеља. Нама 
је заповеђено да их поштујемо као господаре и да им служимо и речју и 
делом, уколико то није на штету побожности. У Писму је речено: Шта 
ћеш им дати као они теби што дадоше (Прем.Сир.7;30). Помисли у како 
високом степену и ту врлину може да твори онај који је и у свему осталом 
достигао врх савршенства. Чак и кад би требало да умре за тебе, он се не 
би тога одрекао, не само зато што те поштује и што ти служи према зако-
ну природе, него пре свега ради Бога, због Којега је и презрео све остало. 

Према томе, ако је он сада и поштованији, и богатији, и моћнији, и сло-
боднији, и ако ти је, и поред такве узвишености духа, много послушнији 
него раније, реци ми због чега тугујеш? Да ли због тога што се не бринеш 
свакодневно хоће ли погинути у рату, хоће ли разгневити цара, хоће ли 
бити изложен мржњи сабораца, као пгго се тога, али и много чега другог, 
плаше очеви оних синова који су се узвисили над другима? Као што они 
који подигну дете на високо место и против своје воље страхују да ће 
оно пасти, тако страхују и они који синове узводе до високих звања. Има, 
међутим, извесне пријатности у појасу, плашту и у гласниковом гласу?* 

* Тј. у спољашњим обележјима власти. (прим. изд.) 
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Реци ми онда колико дана то траје? Тридесет, сто или двоструко више? А 
шта ће се десити после тога? Неће ли све то проћи као сан, као мит, као 
сенка? Сада ће пак његова част трајати до краја његовог живота, па чак 
и после смрти или, боље речено, тада још и више. То достојанство нико 
не може да му одузме јер му га не дају људи, него сама врлина. 

Да ли можда желиш да га видиш како носи скупу одећу, јаше коња, 
има много слугу и храни паразите и удворице? А зашто би ти то хтео? Да 
ли можда зато да би му посредством свега тога причинио задовољство? 
Међутим, ако га чујеш како каже (нама, можда, нећеш поверовати) да у 
поређењу с људима који живе у раскоши и разврату, уз музику, паразите, 
удворице и остале прохтеве, он свој живот сматра толико пријатнијим 
да би више волео безбројне смрти него да прихвати нечије наређење да 
остави први, пријатни начин живота и да пређе на овај други, шта ћеш 
рећи на то? Зар не знаш колико задовољства доноси безбрижан живот? 
Можда то нико други од људи и не зна, јер га никад није окусио у свој 
његовој чистоти. Ако се томе дода још и знаменитост и кад се безбед-
ност и слава саберу у једно тешко спојиво добро, шта може бити боље 
од таквога живота? 

Зашто, рећи ћеш ти, мени говориш о томе, када сам далеко од било 
каквог мудрољубља? А зашто ти свог сина спречаваш да му се [мудро-
љубљу] макар приближи? Сасвим је довољно ако се то зло заустави на 
теби. Зар не сматраш да је ваш највећи недостатак то што ви, који у 
раној младости нисте стекли ништа добро, зашавши у дубоку старост 
негодујете против старости? 

Управо због тога, рећи ћеш ти, негодујемо против ње, јер нам је мла-
дост доносила велика добра. Каква су то велика добра? Покажи ми бар 
једног старца који поседује та велика добра! Када би их стварно имао и 
заиста поседовао, не би се жалио као онај који нема ништа слично. Ако 
су она нестала и пропала, каква су то онда велика добра која пропадају 
тако брзо? Твој син то не трпи, и, ако достигне дубоку старост, нећеш 
видети да је огорчен као ви, него ћеш видети да је весео, радостан и да 
ликује, јер ће његова добра тада још више процветати. Чак и кад би вам 
доносило много добара, ваше богатство вам их даје само у младалачком 
добу. Његово богатство није такво, него остаје до старости, пратећи га и 
после смрти. Због тога ви, гледајући у старости како се ваше богатство 
умножава и даје вам много средстава за живот у слави и раскоши, јади-
кујете јер ваш узраст више није у стању да се њиме наслађује. Услед тога 
вас и обузима страх пред смрћу и зато називате себе најнесрећнијима 
[најдостојнијим сажаљења], посебно онда кад вам све иде добро. Он ће се, 
пак, нарочито успокојити кад остари, јер ће убрзо стићи у пристанипгге 
и добити младост која вечно цвета и никада се не приклања старости. 
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Ти би, међутим, хтео да се твој син наслађује задовољствима због којих 
би се хиљаду пута кајао и туговао кад остари? Нека се тиме никада не 
наслађују ни сами наши непријатељи! И шта ја то говорим о старости? 
Та задовољства ишчезну за један дан или, боље речено, не за дан или за 
сат, него у кратком временском тренутку. Каква су та задовољства? Зар 
то није стомакоугађање, седење за богатим трпезама и општење са лепим 
женама, при чему се човек, слично свињи, ваља у блату? 

10. Међутим, сада више нећу о томе. Испитајмо најпре та задовољства, 
да видимо да ли су она бескорисна и ништавна. Ако хоћеш, испитајмо оно 
задовољство које изгледа пријатније од других, а то је наслађивање хра-
ном. Покажи ми његову трајност, то јест колико пута дневно оно може да 
нас обузме? Толико да се не може добро ни уочити. Чим се неко насити, 
гаси се и задовољство, па чак и пре засићења оно протекне брже од пото-
ка, ишчезне у самом грлу и није способно да прати храну [у утробу]; чим 
пређе преко језика, оно губи своју моћ. Прећуткујем остале невоље, као и 
пометњу која настаје услед преједања. Онај који се не преједе не само да 
је задовољнији, него је и лакши, и одмараће се боље од онога који само 
што није пукао од презасићености. Писмо каже да здрав сан долази од 
умерене утробе (Прем.Сир.32;22). Да ли би требало да говорим о болестима, 
одвратности, несрећама и изненадним расходима? Колико свађа, замки 
и увреда потиче од таквих гозби? А шта кажу о пријатном општењу са 
развратним женама? Каквог задовољства може бити у таквој срамоти? 
Међутим, нећемо то сада овде испитивати, као ни свађе љубавника, ни 
сукобе између супарника или клеветања. Претпоставимо да се неко несме-
тано наслађује том похотом, да нема супарника, да га вољена не презире, 
да му новац притиче као са извора, мада је немогуће да се све то сабере на 
једном месту. Наиме, неопходно је да онај који не жели да има супарника 
потроши сву своју имовину, како би расипношћу превазишао све остале. 
Онога пак који не жели да осиромаши, блудница презире и одбацује. 

Међутим, претпоставимо да се не догађа ништа слично и нека све 
буде у складу са његовим хтењем; где нам можеш указати на то задовољ-
ство? Оно се не показује чак ни за време самог задовољавања пожуде; 
онај који је задовољио пожуду већ се лишио задовољства и ко задовољава 
пожуду не налази се у стању задовољства, него је смућен и узнемирен, 
узбуђен и безуман, пометен и растројен. Наша наслада није таква - не-
ка је далеко таква мисао! Не, она заувек оставља душу непомућеном, 
не изазива у њој никакву пометњу и узбуђење, него пружа чисту и непо-
рочну радост, достојну славе и бескрајну - ону која је много снажнија 
и крепкија од ваше. Наша наслада је пријатнија и зато што ваша може 
да вае удаљи од себе због страха: ако би цар издао указ који таквом за-
довољству прети смртном казном, највећи број људи би га се одрекао. 
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Међутим, кад је у питању наше задовољство, чак и ако му неко прети 
хиљадама смрти, не само да нас не би убедио да га презремо, него би био 
и исмејан, толико је оно јаче и пријатније од вашег, па се са њим не може 
чак ни упоредити. Не прекоревај сина зато што се од испразних или, боље 
речено, непостојећих добара обратио оним стварним и постојаним. Не 
плачи за њим који је достојан да се назива блаженим, него за оним који 
није такав и којег овај живот носи тамо-амо као да је у Еврипу [буран 
мореуз крај острва Еубеје]. 

Погледај сада шта је најважније. Ти си неверујући и паганин, и при-
хвати бар ово слово. Чуо си, наравно, за реке Кокит и Пирифлегон, за 
воде Стикса и за тартар, који је од земље удаљен колико и она од неба, и 
за многе друге врсте казне. Мада Јелини [тј. многобошци], руковођени 
својим умовањем и нашим унакаженим предањем, нису уистину о томе 
могли да кажу ништа онако како јесте, добили су неку праслику о бу-
дућем Суду. Видећеш да су и песници, и философи, и говорници, и сви 
остали мудровали о тим стварима. Исто тако, чуо си за Јелисејска поља, 
и за острва блажених, за ливаде и мирте, за нежни поветарац и снажан 
миомирис, за тамошње зборове одевених у бело, који ликују и певају 
извесне химне и да, уопштено, после смрти постоји плата и за добре и 
за зле. Шта мислиш, како са таквим расуђивањима живе добри, а како 
они који то нису? Зар једне, чак и кад би им садашњи живот протицао 
безбрижно и у великом задовољству, не прогони, као бич, савест и оче-
кивање страдања која ће их сустићи? Зар добри, чак и кад би трпели 
небројена зла, не гаје, према Пиндаревим речима, лековиту наду која 
им не дозвољава да осете садашњу невољу? На тај начин ови други и од 
тога имају велико задовољство. Много је боље, почевши привременим 
напорима, завршити бесконачним упокојењем, него, окусивши на кратко 
привидне угодности, на крају пасти у најгорче и најтеже несреће. Када 
је пак, поред свега тога, несумњиво да је такав живот и овде пријатнији, 
зар не би сада требало чинити оно о чему смо говорили на почетку, то 
јест жалити оне који оплакују таква добра? 

Уистину, твој син није достојан суза, него аплауза и венаца, као онај 
који је ушао у безметежан [непомућен] живот и у тиху луку. Тебе, међу-
тим, прекоревају многи очеви, чија деца круже по овдашњем животу? 
Други плачу док те гледају а неки се подсмевају? Зашто се онда и ти не 
смејеш или не плачеш више од њих, и то због њих самих? Ми не треба 
да гледамо на то да ли нам се подсмевају, него да ли то чине добро и по 
правди; ако има повода за то, ми треба да плачемо, чак и кад се не би 
подсмевали. Међутим, уколико се они неправедно подсмевају, онда би, 
чак и кад би се сви смејали, требало да се називамо блаженима, а њих 
да оплакујемо, јер се ни по чему не разликују од махнитих [безумника]. 
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Наиме, безумницима и њима сличним болесницима својствено је да се 
подсмевају ономе што је достојно похвале и венаца. Реци ми, зар ти не би 
сматрао да ти се подсмехују када би сви почели да те хвале, преузносе и 
називају блаженим у случају да се твој син страствено везао за безумно 
занимање плесача и забављача? И зар их ти, кад би се они подсмевали 
и ниподапггавали га зато што чини оно што је племенито и достојно по-
хвале, не би назвао безумнима? Тако поступимо и сада: суд о твом сину 
нећемо препустити мишљењу гомиле, него пажљивом разматрању ствари, 
и ти ћеш видети да су ови подругљивци, уколико се њихови синови упоре-
де са твојим сином, у већој мери очеви робова а не слободних. 

Будући да си сада помрачен патњом, не можеш да расуђујеш о томе. 
Када се мало примириш и кад твој син пројави велику врлину, неће ти ви-
ше бити потребне наше речи, него ћеш другима говорити и то и више од 
тога. Ово ти не предсказујем случајно, него на основу искуства. Имао сам 
пријатеља чији је отац био неверујући, богат, уважен и у сваком погледу 
познат. Тај отац је најпре деловао преко старешина и претио тамницом. 
Након што је сину све одузео, оставио га је у туђини и без неопходне 
хране, како би га на тај начин приморао да се врати световном животу. 
Међутим, када је видео да син ни због чега не одступа, отац је, будући 
побеђен, запевао другу песму. Он сада сина поштује и уважава више не-
го сопственог оца и, мада има и другу, поштовану децу, он их не сматра 
достојнима ни слуге да му буду [сину - монаху]. И он сам је, посредством 
сина, постао много знаменитији. 

То ћемо видети и у случају твог сина, а ти ћеш из самих ствари до-
знати да ја не лажем. Због тога ћу сада заћутати, а тебе ћу замолити да 
сачекаш годину дана или још мање: наша врлина не захтева много дана, 
јер њу узгаја божанска благодат. Видећеш да ће се све, што сам рекао, 
испунити и на делу, и не само да ћеш хвалити оно што је учињено, него 
ћеш се, ако пожелиш да се бар мало уздигнеш, убрзо и сам окренути 
таквој ревности, имајући у сину учитеља врлине. 
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ТРЕЋЕ СЛОВО 
ВЕРУЈУЋЕМ ОЦУ 

1. Поучимо сада и верујућег оца да се не треба противити онима који 
његовог сина призивају ка вољи Божијој. Наравно, постоји бојазан да се 
и ова наша беседа не покаже излишном и да не буде противна ономе о 
чему сам пре говорио. Тада сам рекао да ме закон борбе не приморава 
да иступам против идолопоклоника, јер нас је апостол Павле ослободио 
расправе са спољашњима, препустивши нам да судимо само онима који 
Су унутра (1 Кор. 5,12). 

Чини се да сада нисмо обавезни ни на такве расправе; ако је и пре 
изгледало да је срамота да се са хришћанином споримо о томе, онда уто-
лико пре тако изгледа сада. Зар није срамно што је верујућем потребно 
објашњење за оно у чему ни неверујући не може да каже ништа против 
нас? И шта сад? Зар ћемо зато заћутати, зар ништа нећемо рећи? Не. 
Ако би неко могао да нам јемчи за будућност и да нам предочи да се 
убудуће нико неће на то одважити, требало би да се и ми сами примири-
мо и да заборавимо оно што је прошло. Међутим, како немамо ниједног 
веродостојног јемца за то, неопходно је и саветовање посредством речи. 
Ако оно буде наишло на људе који пате од те болести, учиниће своје; 
ако пак нико не падне у ту слабост, испуниће се оно што желимо. Док 
припремају лекове за болеснике, лекари би требало да пожеле да они 
никада не буду потребни. Тако се и ми молимо да ником од наше браће 
не буде нужно ово саветовање. Ако се пак и то деси - што нека не буде 
- нећемо, како каже пословица, моћи да избегнемо другу пловидбу. 

Замислимо стога да је и верујући исти онакав какав је и неверујући, 
да му је сличан у свему, осим у поимању Бога [досл. у мишљењу о Богу]; 
нека и он такође плаче, нека свима пада пред ноге, нека им указује на 
своју седу косу, на старост и усамљеност, нека говори оно исто и нека, 
колико год хоће, изазива гнев судија. Уосталом, с њим се сада више не 
судимо пред људима, јер је он слушао све што су наши људи, испуњени 
Духом Божјим, мудрољубиво беседили о страшном и ужасном суду који 
предстоји после одласка одавде. Н>ега би, пре свега осталог, требало да 
опоменемо на онај страшни и ужасни дан, на огањ који тече као река, на 
пламен који се никад не гаси, на луче [сунца] које ће се угасити, на месец 
који ће се сакрити, на звезде које ће пасти, на небеса која ће се савити, 
на силе небеске које ће се покренути, на земљу која ће се одасвуд затре-
сти и поколебати, на страшни и непрекидни звук трубе, на ангеле који 
ће ићи по читавој васељени, на хиљаде оних који ће стајати, на безброј 
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служитеља, на војске које ће доћи са Самим Судијом, на знамење које 
ће блистати пред Н>им [Часни Крст], на престо који ће се поставити, на 
књиге које ће се отворити, на неприступну славу, на страшни и ужасни 
глас Судије, који ће једне послати у огањ, приправљен ђаволу и ангелима 
његовим, а за другима ће затворити двери, и то после њиховог великог 
девственичког подвига. Једном од Својих слугу заповедиће да свеже пле-
ву и да је баци у пећ, а другом да некима окује ноге и руке, да их баци у 
таму најкрајњу и да их преда мучноме шкргуту зуба. Он ће предати нај-
тежој и најсуровијој казни - једног само због бестидних погледа, другог 
за неумесни смех, трећег зато што је без испитивања осудио ближњега, 
четвртог зато што је речима увредио [ближњег]. Да је и за то одређена 
казна, може се чути од самога Судије Који ће извршити казну, и то у 
Његовим речима и претњама. Пред тог Судију сви ми одавде треба да 
одемо и да видимо онај дан, у коме ће све бити откривено и обнажено, 
не само речи и дела, него и саме помисли. 

2. Тада ћемо дати страшан одговор и за оно што нам сада изгледа као 
безначајно, јер Судија са подједнаком строгошћу захтева од нас како на-
ше сопствено, тако и спасење наших ближњих. Зато Павле увек убеђује 
да нико не Шражи оно шШо је њеГово, неТо сваки оно шШо је ближњеш 
(1.Кор.10;24); зато он и Коринћане оштро прекорева што се нису побринули 
и постарали за онога који је пао у грех прељубе, него су његову опасну 
рану оставили без бриге (в.1.Кор.5;1-2). И у Посланици Галатима каже: 
Браћо, ако и упадне човек у какво сагрешење, ви духовни исправљајШе 
Шаквош духом кроШости, чувајући себе да и Ши не будеш искушан 
(Гал.6;1). Пре него њих, у то исто је убеђивао и Солуњане, говорећи: За-
Шо се ШешиШе узајамно, и изТрађујте један другош, као шШо и чиниШе 
(1.Сол.5;11) и: СавеШујШе неуредне, тешите малодушне, подржавајте 
слабе (1Сол. 5,14). 

Да неко не би рекао: "Зашто да се бринем за друге? Нека пропадају 
они који пропадају, а нека се спасавају они који се спасавају, то се мене 
уопште не тиче, мени је заповеђено да пазим на себе", да нико, дакле то 
не би могао да каже и желећи да искорени тако зверску и нечовечну 
мисао, Павле јој супротставља такве законе, наређујући да запоставимо 
[превидимо] много од онога што је наше да бисмо се постарали око дела 
наших ближњих и у свему захтева такву строгост живота. 

Он тако и у Посланици Римљанима налаже велико старање о тој за-
повести, одређујући оне јаке да буду својеврсни очеви онима слабијима 
и убеђујући их да се брину о њиховом спасењу (в.Римљ.15;1). Он то овде 
говори у виду препоруке и савета, док на другом месту са великом силом 
потреса душе слушалаца када каже да онај који не брине о спасењу браће 
греши против Самога Христа и разара Божију грађевину (1.Кор.8;12). 
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Он не говори од самога себе, него према ономе што је научио од 
Самога Учитеља, јер је и Јединородни [Син] Божији, желећи да поучи 
колико је обавезан тај дуг и да оне који неће да га испуне чека велика 
несрећа, рекао: А који саблазни једног од ових малих који верују у Мене, 
боље би му било да се обеси камен воденични о врат ње1ов, и да потоне 
у дубину морску (Мт.18;6). 

Онај који је донео један талант није био кажњен зато што је занема-
рио нешто сопствено, него зато што није марио за спасење ближњих. На 
тај начин, чак и кад би у нашем животу све било добро устројено, ми 
немамо никакве користи од тога, јер је и тај грех довољан да би нас ба-
цио у паклено море. Ако ни оне, који ближњима нису хтели да помажу 
у телесним потребама, не спасавају никаква оправдања пошто ће, чак и 
ако су живели као девственици, бити избачени из брачне ложнице, зар 
онда онај који пропусти оно што је много важније (јер је брига о души 
много важнија), неће заслужено трпети све невоље? Бог није створио 
човека да доноси корист једино самом себи, него и многим другим. Зато и 
Павле верујуће људе назива "светилима" (Филипљ.2;15), исказујући тиме да 
они морају бити корисни и другима: светило не би било светило када би 
светлело само себе ради. Он каже да су гори од идолопоклоника [незнабо-
жаца] они људи који не брину о ближњима и говори следеће: Ако ли ко 
о својима, а особито о домаћима, не промишља, одрекао се вере и 1ори 
је од неверника (1.Тим.5;8). Шта он овде хоће да означи речју "промишља"? 
Зар то није обезбеђивање онога што је неопходно? Мислим да он ту под-
разумева бригу о души: ако се не сагласиш, моје мишљење ће бити још 
чвршће. Наиме, ако он то говори о телу, ако предаје таквој казни и назива 
горим од незнабожаца оне који не обезбеђују ту свагдашњу храну, где ће 
онда бити место ономе који занемарују оно најважније и најнеопходније? 

3. Расуђујмо сада о важности нашег греха и, док будемо постепено 
расуђивали, покажимо да је небрига о деци гора од свих грехова и да 
досеже до самог врха порочности [зла]. Према томе, први степен пороч-
ности, зла и суровости јесте небрига о пријатељима. Уосталом, нека се 
наше слово спусти још ниже. Не знам како то да замало заборавим да 
претходни закон, који је дат Јудејцима, није дозвољавао да се запостави 
чак ни стока непријатеља - било да негде упадне, било да одлута - него 
заповеда да се она извади, а ова доведе (в.2.Мојс.23;4-5). Према томе, ако 
се крене одоздо, први степен порочности и суровости је - оставити без 
старања радне и домаће животиње непријатеља, када ове страдају. Други, 
виши од њега је небрига о непријатељима, и уколико је човек изнад бесло-
весних [бића], утолико је овај грех већи од претходног. Трећи [степен], 
после овога, јесте презир према браћи, макар и оној непознатој. Четврти је 
небрига о домаћима, а пети - када се не старамо не само о њиховом телу, 
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него и о њиховој души која пропада. Шести је када безбрижно гледамо 
пропаст не само укућана, него и наше сопствене деце, а седми када не 
тражимо ни неког другог ко би се за њих постарао. Осми је када онима, 
који би то хтели [да се старају о деци], правимо препреке и забрањујемо, 
а девети - када не само да им правимо сметње, него и војујемо против 
њих. На тај начин, ако казна сустиже први, други и трећи степен [небриге 
према ближњем], какав ће онда огањ уследити оном [степену] који пре-
вазилази све остале, а то је управо ваш, девети степен? Њега бисмо без 
икакве грешке могли назвати не деветим и десетим, него и једанаестим. 

Зашто? Зато што тај грех није само по својој природи важнији од 
претходних, које смо најпре набројали, него је и по времену тежи. Шта 
значи то: по времену? То значи да ми, уколико сада будемо чинили грехе 
једнаке са онима који су чињени у доба [старозаветног] Закона, нећемо 
бити изложени истим, него далеко тежим казнама, будући да смо доби-
ли већи дар и примили савршеније учење, да смо почаствовани већом 
чашћу. Стога, ако је тај грех тако тежак и по природи и по времену [у 
коме се чини], размисли какав ће пламен он спустити на главе оних ко-
ји га чине? Да моје расуђивање није неосновано, доказаћу ти стварним 
догађајем. Тако ћете дознати да ћемо, чак и кад би коц нас све било 
добро устројено, бити најстроже кажњени ако не будемо марили за спа-
сење своје деце. Испричаћу вам, али не својим речима, него онима које 
се налазе у божанственом Писму. Јудејци су имали једног свештеника, 
скромног и кротког човека, који се звао Илије. Илије је био отац двојице 
синова. Видевши да се они приклањају порочности, он их није задржавао 
и спречавао или, боље рећи, задржавао их је и спречавао али недовољно 
усрдно. Греси његових синова били су прељуба и стомакоугађање. Они, 
каже.јеђаху свештеноТ [жртвоприношеноХ] меса пре освештања и пре 
узношења жртве Бо1у (1Цар.2,15-16). Слушајући о томе, отац их није ка-
жњавао, него је настојао да речју и убеђивањем удаљи од њих ово зло 
и стално им је овако говорио: Немојте, децо моја; јер није добро што 
чујем. Отпађујете народ Господњи. Кад човјек з1реши човјеку, судиће 
му судија; али кад ко зТреши Господу, ко ће се молити за њ (1 Цар.2.24-25)? 
Ове речи имале су велику озбиљност и важност и биле су довољне да 
уразуме оне који имају ум. Он им је истицао овај грех и указивао колико 
је страшан, објављивао им је каква им неподношљива и ужасна казна 
због њега прети. Међутим, како није учинио све што је требало, пропао 
је заједно са њима. Требало је да појача претње, да их удаљи од својих 
очију, да их казни бичевањем, да буде строжији и суровији. Пошто он 
ништа од тога није учинио, разгневио је Бога и против себе и против 
њих и, будући да је неправовремено штедео своју децу, заједно са децом 
изгубио је и сопствено спасење. 
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Саслушај шта му Бог говори, или, боље речено, не више њему, јер га 
Он више не сматра достојним да му одговори, него му, као слуги који је 
много згрешио, преко другога наговештава несреће које му прете. Такав 
је тада био гнев Божји! Послушај шта о учитељу [Бог] говори његовом 
ученику, пошто је о његовим несрећама радије хтео да говори и учени-
ку, и другом пророку, и свима другима, пре него њему самом, будући да 
се заувек одвратио од њега! Шта Он, дакле, каже Самуилу? Виде како 
злослове Бош синови њешви, и не казни их збо1 тога (1цар.3;13). Не мо-
же се рећи да их није саветовао: он их је саветовао, али Бог каже да то 
још увек није саветовање и одбацује га, јер је оно било без строгости и 
упорности. Исто се догађа и нама, ако бринемо о деци, али не онолико 
колико је неопходно: онда ни наша брига неће бити брига, као што то 
није било ни Илијево саветовање. Након што је говорио о греху, Господ 
са великим гневом одређује и казну, говорећи: Зато се заклех дому Или-
јеву да се неће очистити неваљалство дома Илијева никаквом жртвом 
ни приносом довека (1Цар.З;14). Видиш ли какво је силно негодовање и 
казна без наде на опроштај? Он каже да ће овај неизбежно погинути, и 
не само он и његови синови, него заједно са њим и читав његов дом, да 
неће постојати никакав лек који би исцелио ту рану. Бог, међутим, ни због 
чега другог, осим због небриге о деци, није могао да окриви тог старца, 
изврсног у свему осталом, чије се васцело мудрољубље може видети не 
само из других, него и из самих околности несреће која му је претила. 

Као прво, када је он чуо за све то и видео да иде према крајњој ка-
зни, није почео да се буни и да негодује, нити је рекао било шта од онога 
што би многи рекли: "Зар сам ја господар над туђом вољом? Ја треба да 
будем кажњен за своје грехе, а деца су већ одрасла, и сама за себе тре-
ба да буду кажњена." Ништа такво он није нити рекао, нити помислио, 
него је, као благонаклони слуга, који само једно зна - да све што долази 
од господара подноси без гунђања, па чак и оно непријатно - изговорио 
следеће речи, преиспуњене мудрољубљем: Господ је, нека чини шта Му 
је воља (1.Цар. 3; 18). И не само одавде, него и из другог случаја може се 
видети његова врлина. Када је у време рата који је задесио Јудејце дошао 
неко и испричао му о ужасима тог рата, као и о томе да су његова деца 
срамно и жалосно пала у боју, он је све то спокојно саслушао. Међутим, 
када је овој вести о поразу додата и вест о томе да су непријатељи отели 
Ковчег завета, тада старац, помрачивши од очајања, паде са столице на-
узнак код врата и сломи врат и умре, јер беше човјек стар и тежак, и 
угледан, и би судија Израиљу четрдесет шдина (1.Цар.4;18). 

Ако ни свештеника, престарелог и угледног, који је толике године 
беспрекорно био на челу јеврејског народа и живео у доба које није тра-
жило велику строгост, ниједна од тих околности није могла да оправда, 
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него је он ужасно и страшно погинуо због тога што се о деци није бринуо 
са пуном строгошћу, тако да је грех тог немара, као махнити и велики та-
лас, надвисио све остало и прекрио сву његову праведност, каква ће онда 
казна сустићи нас, који живимо у доба које захтева много више мудрољу-
бља а немамо ни његове врлине, и не само да се ми еами не бринемо за 
своју децу, него и онима који желе то да учине правимо сплетке и војујемо 
против њих, односећи се према својој деци горе од било ког варварина? 
Суровост варвара доводи до ропства, до пустошења, поробљавања отаџ-
бине и до телесних несрећа, док ви потчињавате саму душу и, свезавши 
је као неку робињу, предајете је злим и свирепим демонима и њиховим 
страстима. Управо то, а не нешто друго, и ви чините када нити сами 
[својој деци] не саветујете ништа духовно, нити то дозвољавате другима. 

Нека ми нико не каже да многи, који су више од Илија запоставља-
ли своју децу, нису претрпели ништа слично ономе што је претрпео он. 
Напротив, много пута су трпели, и то многи и много теже, због истог 
таквог греха. Одакле иначе потичу превремена умирања? Одакле тешке 
и дуготрајне болести, и код нас самих, и код наше деце? Одакле губици, 
откуда несреће, одакле огорченост, одакле небројена зла? Зар се то не 
догађа због небриге о рђавој деци? Да то није обична дрсетка довољно 
нас уверавају и несреће овог старца. Ја ћу вам пак о томе изговорити још 
неке речи, које потичу од једног нашег мудраца. Расуђујући о деци, он 
овако говори: Не радуј се безбожним синовима; ако страх Божији није 
са њимау не веруј њиховом животу (Прем.Сир.16;1-2), заплакаћеш превреме-
ним плачем и неочекивано ћеш сазнати за њихову пропаст. Као што сам 
рекао, многи су претрпели нешто слично овоме. Ако су неки то и избегли, 
неће моћи да избегну до краја, него ће несрећа погодити и њихове главе, 
јер ће онда, када оду одавде, бити најсуровије кажњени. 

Зашто, рећи ће неки, не бивају сви кажњени овде? Зато што је Бог 
одредио дан у којем ће судити васељени, али тај дан још није дошао. С 
друге стране, кад би било тако, већ одавно би сав наш род нестао и ишче-
зао. Да се то не би догодило, и да због одлагања суда многи не би постали 
безбрижни, Бог одабира неке од криваца и кажњава их овде, поучавајући и 
друге мери казне која их очекује. На тај начин, они дознају да ће, ако овде 
и не претрпе казну, несумњиво бити страшније кажњени кад оду одавде. 
Не будимо безосећајни због тога што Бог сада не шаље пророке и не на-
говештава казне, како се догодило Илију, јер сад није време пророка. Бог 
их, међутим, и сада шаље: оно што је речено старима, речено је и нама. 
Бог не говори само Илију, него преко њега и његових страдања [говори] 
свима који су слично сагрешили. Бог није пристрасан [ине гледа ко је ко"] 
и ако је Он са свим домом тако истребио онога који је био мање крив, 
неће без казне оставити ни оне који су учинили много тежа сагрешења. 
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4. Не може се рећи ни то да се Он не брине много о том делу. јер Бог 
пројављује велику бригу о васпитању деце. Ради тога је Он у природу 
родитеља и укоренио такву наклоност, како би им наметнуо неизбежну 
неопходност да се брину о деци. После нам је у Својим изрекама пре-
дао и законе који се тичу овог старања и, установљавајући празнике, 
заповедио да се деци објасни разлог њиховог установљења. Говорећи о 
Пасхи, Он је рекао: И рећи ћеш сину своме у дан онају шворећи: ово је 
за оно што учини Господ кад сам излазио из Ешпта (2.Мојс.13;8). Исто 
Он чини и у Закону где, говорећи о првенцима, додаје: А кад те запита 
син твој унапред Говорећи: шта је то? Реци му:руком крепком изведе 
нас Господ из Ешпта, из дома ропскога. Јер кад отврдну фараон, те 
нас не хтеде пустити, поби Господ све првенце у земљи ешпатској 
од првенид човечијеш до првенца од стоке; зато приносим Господу 
све мушко што отвара материцу, а свакога првенца синова својих ис-
купљујем (2.Мојс. 14,15). Посредством свега тога, Бог заповеда да се деца 
приводе богопознању. 

И самој деци Он заповеда много тога у вези с родитељима, награђу-
јући послушне, а кажњавајући незахвалне и чинећи на тај начин да их 
родитељи још више воле. Кад нам неко да власт над неким, он том чашћу 
на нас налаже и највећу обавезу да се бринемо о њему. Чак и да ништа 
друго не постоји, и само то што је неко у потпуности у нашим рукама до-
вољно је да нас упозори, и ми се нећемо тако брзо одлучити да напустимо 
онога који нам је поверен. Ако он [онај који нам је поверио ту обавезу] 
затим почне још и да се гневи и да негодује више него увређени, и ако 
нас строго казни, тиме ће нас још више побудити да вршимо дужност. 
То је и Бог учинио. Тим побудама он је додао и трећу, која се састоји из 
природне везе и, ако хоћеш - то је оно прво. Да родитељи, који су добили 
заповест да васпитавају децу, не би занемаривали Његове заповести, Он 
је [тој заповести] присајединио и природну нужност. И опет, да та веза 
не би била ослабљена увредама са дечје стране и да се не би распала, Он 
ју је оградио казнама, како Својим, тако и родитељским. На тај начин је 
и децу веома строго потчинио [родитељима], и у родитељима побудио 
љубав [према деци]. 

И не само на тај, него и на још један, четврти начин Бог нас је чврсто 
и присно повезао са њима. Наиме, Бог не само да кажњава децу која су 
неблагодарна родитељима, и не само да је благ према онима која им [ро-
дитељима] чине добро, него исто тако поступа и са родитељима, тешко 
кажњавајући оне који о деци не брину, а брижне удостојавајући почасти и 
похвале. Тако је и оног старца [Илија], у свему другом угледнога, казнио 
само због небриге [о деци], док је патријарха свих нас, тј. Авраама, награ-
дио за његову брижност ништа мање него за остало [тј. за друге врлине]. 
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Говорећи о многим и великим даровима које му је обећао, Бог наводи 
и узрок за то: Јер знам да ће [Авраам] заповедити синовима својима и 
дому својему након себе да се држе путева Господњих и да нине шШо 
је право и добро, да би Господ навршио на Аврааму шШо му је обећао 
(1.Мојс.18;19). То сам рекао превасходно због тога да бисмо знали да Бог 
неће кротко трпети небригу о онима о којима се Он Сам толико стара: 
није могуће да један и исти [Бог] и толико чини за спасење [деце], и да 
не обраћа пажњу на [родитељски] немар према њима! Стога Он то неће 
превидети, него ће силно негодовати и гневити се, што се у самој ствари 
и показало. Зато блажени Павле тако упорно саветује: И ви очеви, не раз-
дражујШе деиу своју, неТо их подижиШе у васпитању и науиџ Господњој 
(Еф.б;4). Ако сви ми имамо заповест да бдијемо над њиховим душама као 
они који ће одшвараШиза њих (Јевр.13;17), онда ће још више одговарати 
отац који је сина родио, васпитао га и стално живео поред њега. Као што 
он не може да се изговара за своје грехе и да их оправда, не може то да 
учини ни кад су у питању преступи деце. И то је јасно изразио блажени 
Павле. Заповедајући какви морају да буду они који преузимају власт над 
другима, он, заједно са свим осталим, неопходним особинама, захтева и 
бригу о деци, тако да немамо оправдање ако деца застране (в.1.Тим.З;4-5). 
И то је сасвим праведно. 

Ако би људска порочност потицала од саме природе, неко би и могао 
да се оправда; међутим, како ми бивамо и лоши и добри према својој сло-
бодној вољи, какво ће онда основано оправдање моћи да нађе онај што је 
допустио да буде искварен његов син, којега воли више од свега? Хоће ли 
рећи да није желео да га учини добрим? Ниједан отац то неће тврдити, 
јер га сама природа упорно и непрекидно подстиче на то [да сина учини 
добрим]. Да ли ће рећи да није могао то да учини? Ни то не може да се 
догоди, јер је много тога што чини да му је васпитавање [сина] лако и 
веома једноставно: он је почео [да се брине] о сину још у раном узрасту, 
њему је као првом и једином дата власт над њим, и он га је [отац дете] 
стално имао поред себе. На тај начин, дечја исквареност не произилази 
ни из чега другога него од махнитости за житејским: гледајући само на 
то и не желећи да за било шта сматрају да је изнад тога, они морају бити 
немарни и према својој деци и њиховим душама. За те очеве ја бих ре-
као (и нека нико не мисли да моје речи исходе од разгневљености) да су 
они гори чак и од чедомораца. Ови одвајају тело од душе, а ови и једно и 
друго бацају у паклени огањ; ову смрт [одвајање душе од тела] немогуће 
је избећи због саме природе, док би ова друга могла да се избегне, када 
у њу не би водила небрига очева. Осим тога, телесну смрт може да по-
ништи васкрсење, чим се оно догоди, док пропаст душе ништа не може 
да измени; после ње не следи спасење, него нужност вечног страдања. 
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Према томе, нисмо неправедно рекли да су такви очеви гори од чедомора-
ца. Није тако страшно наоштрити мач, узети га у десницу и зарити сину 
у грло као што је [страшно] изопачити му душу и одвести је у пропаст, 
будући да ми немамо ништа што се са њом може изједначити. 

5. Шта то значи, рећи ће неки, зар они који живе у граду и имају кућу 
и жену не могу да се спасу? Наравно, не постоји само један, него многи и 
различити начини спасења. О томе је, мада неодређено, Христос рекао: 
Удому Оца Мо1а сШанови су мнош (Јн.14;2); а са извесном одређеношћу 
Павле о томе пише овако: Друш је слава сунид, а друш слава месеид, и 
друш слава звезда, јер се звезда од звезде разликује у слави (1.Кор.15;41). 
Смисао његових речи је следећи: једни ће сијати као сунце, други као 
месец, а трећи слично звездама. Он се није зауставио само на тој разли-
ци, него показује да и међу њима постоји разлика, која је природна због 
њиховог мноштва: звезда се, каже, од звезде разликује у слави. Полазећи 
од великог сунца и идући до последње од свих звезда, замисли кроз коли-
ко се степена достојанства може проћи! Зар онда није неумесно што ти, 
уводећи сина на царски двор, и сам чиниш и трпиш све, и њега убеђујеш 
да чини то исто, да би га приближио цару и одлучно не обраћаш пажњу 
ни на шта, ни на издатке, ни на опасност, ни на саму смрт; када ти пак 
предложимо да размислиш о небеској војсци, не жалиш ако он тамо до-
бије последње место и буде нижи од свих? 

Уосталом, ако хоћеш, погледајмо да ли онај који се креће по свету 
може да добије и такво место. Блажени Павле је то укратко објаснио, 
рекавши да они који имају жене могу да се спасу једино ако се понашају 
као да их немају (1.Кор.7;29) и ако не упоШребљавају овај свеШ (в.ст.31). 
Ако хоћеш, обратићемо наше слово ка томе. Можеш ли, дакле, да ка-
жеш да је твој син, било у време разговора са тобом, или сам, било кад, 
чуо да онај који се заклиње, макар и истинито, вређа Бога? Да ли је чуо 
да се злопамтиви не може спасти, јер пуШеви злопамтивоТ воде у смрШ 
(Приче Сол. 12; 28). Зна ли да клеветника [псовача] Бог тако посрамљује да 
га удаљује од читања речи Божије? Зна ли да гордељивца и дрзника Он 
збацује са неба и да га предаје пакленом огњу? Или да онога, који је на 
жену погледао са жељом, Он кажњава исто као и правог прељубника? А 
када је у питању грех тако уобичајен код нас, грех осуђивања ближњих, 
који на нас навлачи најтежу казну, да ли си га [сина] икада убеђивао да 
избегава тај грех и да ли си му читао Христове заповести о томе? Можда 
ти ни сам не знаш да такве заповести постоје? Како ће син моћи да испу-
њава оне заповести за које не зна ни сам отац који је дужан да га поучи? 

О, кад би то што децу не саветујете ничему корисном било једино 
зло, оно не би било тако велико! Поред тога, ви их сада одвлачите на су-
протну страну. Уистину, када очеви убеђују децу да се баве беседништом, 
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у њиховом разговору са децом не може се чути ништа друго осим оваквих 
речи: "Тај и тај, ниског порекла и незнатан, усавршивши се у беседништву, 
добио је веома високу дужност, стекао велико богатство, оженио се бо-
гатом женом, сазидао величанствену кућу и за све је постао страшан и 
знаменит". Неко пак каже: "Тај и тај, научивши латински језик, блиста на 
двору и тамо руководи". Други опет показује другог, а сви на оне који су 
постали славни на земљи; небескога се, међутим, нико ниједном не сети! 
Ако неко и покуша да то помене, отерају га као онога који све квари. 

6. Према томе, кад то деци понављате од самога почетка, ви их не 
учите ничему другом до темељу свих порока, усељавајући у њих две нај-
јаче [досл. "најтиранскије"] страсти - жудњу за богатством и једну, још 
гору од ове, а то је жудња за испразном и сујетном славом. Свака од њих 
и сама за себе може све да уништи; када пак обе заједно продру у нежну 
младићеву душу, оне, као два набујала потока који се уливају један у 
други, изопачују све што је добро и доносе толико трња, песка и блата 
да душу чине бесплодном и неспособном за било какво добро. То нам 
могу посведочити и изреке спољашњих [паганских] писаца: једну од тих 
страсти, али не сједињену са другом, него саму по себи, неко је називао 
врхом, а неко - главом свакога зла. Ако је и то [жудња за богатством] 
само по себи врх и глава [зла], кад се удружи са другим, много горим и 
снажнијим, то јест са махнитим славољубљем, заједно с њим продире у 
младићеву душу, ту се укорењује и овладава њоме. Ко ће после бити у 
стању да истргне ту болест, нарочито када очеви чине и говоре све, али не 
да би искоренили то зло растиње, него да би га још више оснажили? 

Ко је тако неразуман да се нада у спасење свога сина, васпитаваног 
на такав начин? Пожељно је да душа, васпитавана у супротном правцу, 
избегне порочност. Међутим, када се новац сматра наградом за све и 
кад су они које треба подражавати порочни људи, каква је онда нада на 
спасење? Они који жуде за богатством неизбежно су и завидљиви, и зло-
ћудни, и склони заклетвама, и вероломници, и дрзници, и клеветници, 
и отимачи, и бестидници, и сурови, и незахвални, и испуњени сваким 
злом. Веродостојни сведок тога је блажени Павле, који је рекао да је сре-
брољубље корен сваког зла у животу (1.Тим.б;10). Пре њега то је објаснио 
Христос, објављујући да онај који робује тој страсти не може да служи 
Богу (в.Мт.б;24). Према томе, ако младић од самог почетка буде одведен 
у то ропство, када ће бити у стању да се ослободи? Како да се избави од 
потопа, ако га сви гурају, сви потапају и свим силама излажу нужности 
да потоне? Зар не би било пожељно када би он, без икакве препреке, уз 
помоћ многих који му пружају руку, могао да се подигне, да јасно про-
гледа и спере са себе пену [досл. "морску со"] порочности? Не би ли га 
требало хвалити и хиљаду пута украшавати венцем и онда, када би он, 
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дуго слушајући божанствена песмопојања, био у стању да из себе протера 
болести које су продрле у душу? 

Навика је веома јака, способна да победи и потчини душу, нарочито 
кад за свог сатрудника има задовољство, док она, којој ми стремимо и 
настојимо да је достигнемо [тј. врлина], захтева од нас много напора. Зато 
је и Бог, када је требало да Јевреји оставе стару рђаву навику, а мислим 
на ону коју су стекли у Египту, њих саме извео у пустињу и удаљио их од 
развратника а затим, колико год је могао, исправљао њихове душе као у 
неком пустињском манастиру, користећи све врсте лечења, и оне теже и 
оне пријатније, не пропуштајући ништа што би могло да послужи њихо-
вом исцелењу. И поред свега тога, они нису избегли порочност, него су, 
примајући манну, тражили црни и бели лук и све мрскости које су имали 
у Египту. Такво је зло - навика. 

Ако Јудејци, који су се наслађивали таквим старањем Божијим и који 
су имали таквог племенитог и одважног вођу, ако, васпитавани и стра-
хом, и претњама, и доброчинствима, и казнама, и на сваки други начин, 
ако, дакле, они, који су видели толико чуда, нису постали бољи, како ти 
мислиш да ће твој син, који је још млад, постати бољи лутајући по Егип-
ту или, боље речено, усред ђавоље војске, где ни од кога не чује ниједан 
користан савет, и где види да га сви, а највише родитељи и васпитачи, 
воде ка супротноме? Како? Уз помоћ твојих савета? Ти му саветујеш са-
свим супротно и не дозвољаваш му чак ни у сну да се сети мудрољубља. 
Напротив, стално га бацајући горе - доле по садашњем животу и по оно-
ме што се тиче тог живота, ти још више садејствујеш његовом потапању. 
Или ће сам од себе [бити бољи]? Не, младић је сам по себи недовољно 
снажан за труд на врлини. Осим тога, чак и кад би учинио нешто изврсно 
[племенито], твоје речи би то потопиле и пре него што израсте. И као 
што тело не може дуго да живи ако се не храни здравом, него штетном 
храном; тако и душа, васпитавана таквим саветима, никада не може ни 
да помисли на нешто велико и племенито. Напротив, будући изложена 
таквој болести и слабости, стално бива обузета порочношћу као неком 
заразом, да би на крају била бачена у пакао и тамо заувек пропала. 

7. Ако кажеш да није тако, него да и онај који живи у свету може да 
твори све врлине, ако то говориш промишљено и стварно, а не у шали, 
немој онда оклевати да нам објасниш то ново и чудно учење, јер ни ја 
не бих желео да се узалуд трудим и да се излажем таквим одрицањима. 
Међутим, ја такво учење не могу да прихватим, а за то сте криви ви са-
ми, јер и речима и делима противуречите том мишљењу и учите оном 
супротном. Васпитавајући своју децу, учите их да чине ствари које их не 
могу спасти и као да се нарочито старате да их погубите. Погледај мало 
ствари и одозго. У Писму се каже: Тешко онима који се смеју (Лк.6;25), 
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а ви деци дајете много повода за смех. Тешко боштима (ст.24), а ви све 
предузимате да би се они обогатили. Тешко вама кад сви понну добро 
1овориШи о вама (ст.26), а ви често целокупну имовину трошите на сти-
цање људске славе. И још: ко ружи брата свога, крив је паклу оТњеном 
(Мт.5,22), а ви сматрате слабим и бојажљивим оне који ћутке подносе туђе 
увреде. Христос заповеда уздржање од сукоба и суђења, а ви децу стално 
окрећете ка тим злим делима. Он је у многим случајевима заповедио да 
се извади и само око, ако наноси штету (ст.29); а ви постајете пријатељи 
са оним ко може да вам да новац, макар он учио и највећој порочности. 
Он није дозволио да се жена отпушта, осим једне једине, крајње кривице 
- прељубе (ст.32); а ви, кад можете да зарадите новац, дозвољавате себи 
да и ту заповест занемарите. Он је изричито забранио заклетву (ст.34), а 
ви се чак смејете ономе који то избегава [да се заклиње]. Ко волиживоШ 
свој, каже Господ, изТубиће 1а (Јн. 12,35), а ви их на сваки начин наводите 
на ту љубав. Он каже: Ако ли не опросШиШе људима саХрешења њихова, 
ни Отац ваш неће опросШиШи вама саГрешења ваша (Мт.6Д5), а ви чак 
прекоревате децу кад не желе да се освете за увреду и настојите да им 
то што пре омогућите. Христос је рекао да славољупци, без обзира на то 
да ли посте, моле се или дају милостињу, све то чине уз^луд (в.Мт.6,1), а 
ви се на сваки начин трудите да је [славу] ваша деца достигну. 

И зашто бих набрајао све, ако су већ и набројани пороци, не само сви 
заједно, него и сваки сам по себи, довољни да припреме на хиљаде геена? 
Ви, међутим, сабравши их у једно и обременивши децу тим неподношљи-
вим теретом грехова, водите их са њим у огњену реку. Како они могу да 
се спасу, носећи са собом толико хране за огањ? И није страшно само 
то што деци саветујете оно што је супротно заповестима Христовим, 
него и то што порочност прикривате лепим речима, називајући стални 
боравак на хиподромима и у позориштима "престоничким понашањем", 
поседовање богатства слободом, славољубље великодушношћу, дрскост 
одважношћу, расипништво човекољубљем, а неправедност храброшћу. 
И као да вам та обмана није довољна, ви и врлине називате супротним 
именима, скромност - неучтивошћу, кротост плашљивошћу, правдољуби-
вост слабошћу, смирење слугерањством, незлобивост мекуштвом, Као 
да се плашите да ваша деца, када од других чују њихов иетински назив 
[врлина и порока] не побегну од те заразе! Именовање порока њиховим 
истинским и правим именима силно помаже да се неко од њих одврати: 
оно тако снажно може да потресе грешнике да често многи, који се 
горде најнечаснијим делима, не могу мирно да поднесу када их називају 
онаквима какви уистину јесу, него се силно гневе и зверски разјарују као 
да трпе нешто најстрашније. На пример, ако би неко бестидну жену и 
развратног момка назвао по том најсрамнијем пороку, постао би [њихов] 
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непомирљиви непријатељ, као да им је нанео највећу неправду. И не само 
ови људи, него и користољубац, и пијаница, и гордељивац, и уопште сви 
који су се предали тешким пороцима, као што свако зна, бивају погођени 
и увређени не толико самим делом [које чине] и мишљењем других људи, 
колико називом који им се даје у складу са делима. 

Ја знам и многе који су се на тај начин уразумили и постали скромнији 
од оштрих речи. А ви сте [деци] и ту утеху одузели, и, што је још теже, 
дајете им лоше савете не само речима, него и делима: зидате велелепне 
куће, купујете скупоцена имања, окружујете их и другим сјајем и блеском 
[богатства], и свим тим, као густим облаком, помрачујете њихову душу. 
Чиме ћу се ја уверити да се они могу спасти кад видим да их наводе на 
таква дела, за која је Христос обзнанио неизбежну пропаст, кад видим да 
се ви не старате о њиховим душама као да су нешто безначајно, док се о 
ономе што је стварно безначајно бринете као о најнеопходнијем и најва-
жнијем? Све ћете учинити да би син имао слугу, коња или најлепшу одећу; 
међутим, нећете никад ни да помислите да он сам треба да буде добар. 
Иако у тој мери пројављујете бригу о дрвећу и камењу, душу не сматрате 
достојном ни најмањег дела те бриге! Све ћете учинити да бисте у кући 
имали лепу статуу и да вам кров буде позлаћен, а да душа, драгоценија 
од било којег кипа, постане златна, о томе нећете ни да размишљате! 

8. Ја, међутим, још ништа нисам рекао о врхунцу зла, нисам разоткрио 
највећу несрећу; често сам приступао да бих о томе говорио и црвенео, 
али ме много пута сам тај стид и спречавао. Шта је то? Требало би нај-
зад и о томе нешто да кажемо. Био би то велики кукавичлук када се 
они, који би хтели да истребе неко зло, не би усудили ни реч о њему да 
проговоре, као да ћутање само по себи исцељује болест. Нећемо, дакле, 
ћутати, чак и кад би хиљаду пута морали да се стидимо и да црвенимо. 
И лекар, кад хоће да очисти загнојену рану, неће одбити да узме нож у 
руке и да зарије прсте у саму дубину ране: тако и ми нећемо одбити да 
говоримо о томе, а утолико више уколико је страшнија та трулеж. 

Какво је то зло? Нека нова и безакона страст ступила је у наш живот, 
сустигла нас је тешка и неизлечива болест, добили смо рану, тежу од 
свих рана; измишљено је неко ново и неподношљиво безакоње, јер се 
не нарушавају само установљени [тј. људски], него и природни закони. 
За раскалашност више није довољан [природни] блуд; и као што код 
болести снажније страдање које наилази заглушује осећање претход-
ног бола, тако и прекомерност ове ране чини да изгледа подношљиво и 
оно што је неподношљиво, односно разврат са женом. Чини се да хоће 
да добију могућност да избегну ту замку и женски пол као да постаје 
излишан, јер га у свему замењују дечаци. И то није једино зло, него 
се таква гнусоба чини сасвим слободно и безакоње је постало закон. 
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Нико више не страхује, нико се не плаши, нико се не стиди и нико не цр-
вени него се још и хвале том срамотом. Чедни [целомудрени] изгледају 
као махнити, а они који то разобличују - као безумници; ако су [телесно] 
слаби, туку их, а ако су снажни, вређају их, подсмевају им се и на сваки 
начин им се изругују. Нема никакве користи ни од судова, ни од закона, 
ни од васпитача, ни од очева, ни од слугу, ни од учитеља: неке су успели 
да искваре новцем, а неки помишљају само на своје плате; међу онима 
који су савеснији и брину се о онима што су им поверени, неки се лако 
успавају или пак бивају обманути, а неки се плаше моћи развратника. 
Лакше ће се спасти онај за којега подозревају да хоће да се домогне царске 
власти, него што ће онај који покуша да их [децу] од њих уграби, побе-
ћи од руку тих безбожника. Тако усред градова, као у великој пустињи, 
мушкарци са мушкарцима чине срам (Римљ.1;27). 

Ако су неки и избегли те замке, тешко им је да побегну од гласина 
које шире ти развратници: као прво, зато што их [чедних, целомудрених] 
није много, па их засењује мноштво развратника, а као друго, зато што 
сами мрски и проклети демони, не знајући како да нашкоде ономе ко 
их презире, настоје да им науде на тај начин [клеветањем праведних]. 
Немајући снаге да нанесу смртоносну рану нити да се приближе самој 
души, они се старају да оштете макар њихов спољашњи украс и да их 
лише било каквог доброг угледа. Зато сам чуо да се многи чуде што и 
сада није са неба пала друга огњена киша, како наш град није доживео 
судбину Содома, јер је достојнији казне, и то утолико теже уколико се 
није уразумио несрећама Содома. Без обзира на то што та земља [содом-
ска, где је Мртво море] већ две хиљаде година својим изгледом јаче него 
гласом опомиње све у васељени да се не усуде да чине такву гадост, они 
не само да се не уздржавају од тог греха, него су постали још бестиднији: 
као да се боре против Бога и старају се да својим делима покажу да ће 
се својим пороцима предавати утолико више уколико им Он страшније 
прети. Зашто се није десило ништа такво: творе се содомски греси, а со-
домских казни нема? Зато што их чека други огањ, још суровији, и казна 
која је бескрајна. Тако су се они који су живели после потопа усуђивали 
да чине дела много безбожнија него они који су од потопа пострадали, 
па ипак од тог доба није било таквих водених стихија. И ту је исти узрок; 
зашто би иначе они који су живели у прадавна времена, када није било 
судова, када није постојао страх пред старешинама, када није било ни 
претећег закона, ни збора пророка који уразумљују [досл. доводе у поре-
дак, устројавају], ни ишчекивања пакла, ни наде на Царство [Божије], ни 
другог мудрољубља, ни чуда, способних да оживе чак и камење - зашто 
су, дакле, људи који нису имали ништа такво, за своје грехе примили ону 
казну [потоп], а они који су све то добили и живе под таквим страхом од 
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Божијих и људских судова, до сада нису претрпели подједнако као и они, 
када су заслужили и много тежу казну? Зар и детету није јасно да се они 
чувају за најстрожу осуду? Ако се ми тако гневимо и негодујемо, како ће 
Бог допустити да се без казне чине таква дела, када се Он више од свега 
стара о људском роду, неизмерно ненавиди порок и одвраћа се од њега? 

То не може бити, не! Он ће неминовно положити на њих Своју свемоћ-
ну руку, нанеће им неподношљиви ударац и предаће их тако страшним 
мукама да ће оне несреће, које су снашле Содом, у поређењу са овима бити 
обична игра. Заиста, које варваре и какве звери нису ови људи превазишли 
својим срамним општењем? Код неких бесловесних [животиња] постоји 
силна пожуда и незадржива похота која се не разликује од беснила, али 
ни оне не познају ту страст, него остају у границама природе и, коли-
ко год да се раздражују, не нарушавају природне законе. Ови, међутим, 
обдарени разумом и удостојени божанственог учења, ови који другима 
предају шта се сме, а шта се не сме радити, и који су слушали Писма 
што су сишла са неба, ни са блудницама се не здружују тако похотно као 
са дечацима. Они тако махнито насрћу на све, као да не постоје други 
људи и као да нема Божијег промисла који бди и суди за оно што се до-
гађа, него као да је све покрила тама, и да више нико не види и не чује. 
Очеви изопачених дечака ћутке то подносе, не сакривају се под земљу 
скупа са децом и не смишљају ништа против [тог] зла. Међутим, када би 
требало да се због те болести деца пошаљу у туђину, на море, на острва, 
у ненастањену земљу, у нама најдаљи крај васељене, зар не би требало 
учинити и претрпети све да не буде таквих гадости? Када у неком насељу 
завлада зараза или болест, зар не одводимо децу одатле, чак и ако тамо 
имају многе погодности и ако су она сама [деца] здрава? Сада пак, када 
је та зараза све обузела, ми не само да их сами одводимо у ту пропаст, 
него удаљујемо и оне који би желели да их од ње спасу. Каквога гнева, 
каквих громова је достојно то што настојимо да њихов језик очистимо 
помоћу спољашње мудрости [тј. световног образовања], а душу, која лежи 
у самом блату разврата и која се стално изопачује, не само да лишавамо 
било какве пажње, него јој и правимо препреке кад хоће да се придигне? 

Хоће ли се сада неко усудити да каже да они који живе у таквим 
пороцима могу да се спасу? На који начин? Неки су избегли махнитост 
развратника (таквих је, међутим, мало), али ни њих не мимоилазе оне 
сурове и свепогубне страсти, а то су жудња за новцем и славом. Већи део 
их је заражен како тим страстима, тако и, још више, развратношћу. Осим 
тога, када желимо да децу упознамо са наукама, не само да уклањамо 
препреке учењу, него им и обезбеђујемо све што [учење] поспешује: да-
јемо им васпитаче и учитеље, трошимо новац, ослобађамо их од других 
послова и, чешће него учитељи који припремају за олимпијска надметања, 
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говоримо им о беди која је плод необразовања и о богатству као плоду 
учености. Ми, дакле, чинимо и говоримо све, и сами и посредством дру-
гих, да бисмо их привели окончању онога што су предузели, при чему 
веома често у томе не успевамо. А да ли мислите да ће морална чистота 
и строгост најузорнијег понашања доћи сами по себи и то уз тако много 
препрека? Шта може да буде горе од те неразумности: на оно најлакше 
обраћати толико пажње и бриге, као да се другачије у томе не може 
успети, а о ономе што је много теже мислити да ће се то, као нешто пра-
зно и ништавно, догодити док спавамо? Међутим, мудрољубље душе је 
толико напорније и теже од изучавања наука, колико је делатност тежа 
од говорења и дела од речи. 

9. А зашто је, рећи ћеш ти, нашој деци потребно то мудрољубље и 
строг начин живота? Управо то је све и уништило - то што се тако неоп-
ходно дело, које подржава наш живот, сматра сувишним и непотребним. 
Видевши да му син страда од телесне болести нико неће рећи: зашто му 
је потребно добро и крепко здравље? Напротив, свако ће се постарати 
да га доведе у такво стање [здравља] да се болест више не врати. Када 
се пак разболи душа, кажу да им [синовима] не треба никакво лечење, 
и после таквих речи они се усуђују да се називају очевима! Ти ћеш ми 
рећи: Да ли то значи да сви ми треба да се бавимо мудрољубљем, а да 
послови овога света пропадну? Не, племенити, није све уништило и ис-
кварило мудрољубље, него одсуство мудрољубља. Реци ми, ко растројава 
садашње стање ствари: да ли они који живе умерено и скромно, или они 
који измишљају нове и незаконите насладе? Да ли они, који настоје да 
себи приграбе све што је туђе, или они који су задовољни оним што има-
ју? Да ли они који имају армију слугу и себе окружују гомилама удвори-
ца, или они који сматрају да им је доста један слуга (овде не говоримо 
о високом мудрољубљу, него о ономе које је многима доступно)? Да ли 
они човекољубиви, кротки и које народ не хвали, или они који од сапле-
меника траже похвалу већу од оне потребне и стварају безбројне невоље 
ономе који не устане пред њима, ко их не поздрави први, не поклони се 
и не покаже ропску понизност? Они, који су научили да се повинују, 
или они који стреме власти и господарењу и који су због тога спремни 
да све поднесу и учине? Они, који себе сматрају бољима од свих других, 
и зато мисле да могу да говоре и раде шта желе, или они који себе свр-
ставају међу последње и тиме кроте бесловесну тиранију страсти? Они 
који зидају велелепне куће и постављају обилне трпезе или они који не 
траже ништа осим неопходне хране и крова? Они, који имају на хиљаде 
плетри [десетина] земље или они који не сматрају да им је нужно да себи 
набаве макар и комадић земље? Они који себи додају камату на камату и 
иду путем неправде за сваким добитком или они који цепају неправедне 
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записе и од своје имовине помажу сиромасима? Они, који признају ни-
штавност људске природе, или они, који зато неће ни да знају, него су, због 
превелике гордости, себе чак престали и да сматрају људима? Они, који 
хране блуднице и скрнаве туђе бракове, или они који се уздржавају и од 
своје жене? Зар нису ови први у животу заједнице оно исто што и тумор 
на телу и бурни ветрови на мору, потапајући својом неуздржљивошћу 
оне који би могли, сами по себи, да буду спасени? И зар последњи, као 
блистави светионици усред дубоког мрака, не призивају бродоломнике 
ка спасењу и, запаливши у даљини, на висини, светилнике мудрољубља, 
не руководе на тај начин оне који желе у спокојну луку? Зар од првих 
не потичу и буне, и ратови, и сукоби, и разарања градова, и тлачење, и 
поробљавање, и ропства, и убиства, и безбројне несреће у животу, тј. не 
само зла која људи наносе људима, него и она [што се шаљу] са неба, 
као што су суше, поплаве, земљотреси, разарања, потапања и град, глад, 
болести и све остало, што се одозго на нас шаље? 

10. На тај начин они изопачују живот заједнице и наносе штету оп-
штем добру; они проузрокују безбројне несреће и другима, обеспокојавају 
оне што траже спокојство, мучећи их и узнемирујући са свих страна. Због 
њих постоје и судови, и закони, и казне, и разноврсна мучења. Као што је 
у кући, где је много болесних а мало здравих, могуће наћи и много лекова 
и много лекара који тамо долазе, тако и у васељени нема народа, нити 
града, где не би било и много закона, и много старешина, и много казни, 
јер лекови сами по себи не могу да подигну болесника, него су неопходни 
и они који их дају. Такве су и судије, које те болеснике приморавају да, 
вољно или невољно, приме лек. Упркос томе, болест је тако ојачала да 
је превазишла лекарску вештину и пренела се и на саме судије. Сада се 
дешава исто као када би се неко, страдајући од грознице, водене болести 
или неке друге, тешке болести, и не савлађујући сопствено зло, упирао да 
избавља друге, обузете истим болестима. Тако су таласи порока, слично 
набујалом потоку, разрушили све преграде и продрли у људске душе. 

И зашто да говорим само о изопачењу живота заједнице? Та рана, 
коју су безбожници нанели, прети да код многих избрише и сам појам 
о промислу Божијем. Тако она напредује, расте, стреми да над свима 
овлада, све је окренула наглавце и на крају се побунила и против самог 
неба, не наоружавајући више људске језике против њима сличних слугу, 
него против Самог Господа Сведржитеља. Реци ми, одакле се тако много 
прича о судбини? Зашто многи све што се збива приписују неразумном 
кретању звезда? Зашто неки више поштују срећу и случај? Зашто верују 
да се све догађа без узрока и циља? Да ли ово потиче од оних који живе 
скромно и у уздржању или од оних, о којима ти тврдиш да тобоже подр-
жавају живот заједнице, а ја сам доказао да су они заједничка рана читаве 
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васељене? Очигледно је да све потиче од ових последњих. Нико никада 
није негодовао зато што неко живи мудрољубиво, што је кротак, умерен, 
целомудрен и што презире ово садашње, него зато што се неко богати и 
живи у раскоши, што се предаје користољубљу и грамзивости, зато што, и 
поред све своје злобе и безбројних пброка, блиста и ужива у благостању. 

Њих осуђују и против њих негодују они који не верују у Бога, због 
тога се многи спотичу, док поводом оних који живе скромно не само да 
неће рећи ниједну такву реч, него ће почети да осуђују и саме себе, ако 
би се усудили да негодују против промисла Божијег. Када би сви, или 
бар већина људи, хтели тако да живе, онда нико о сличним речима не би 
ни мислио, и не би се појавило највеће зло, тј. испитивање одакле потиче 
зло. Када зло не би постојало и разоткривало се, ко би почео да трага за 
узроком зла и да тим истраживањем узрокује безброј јереси? То је покре-
нуло и Маркиона, и Манија, и Валентина, и већину идолопоклоника. Ако 
би пак сви живели мудрољубиво, не би ни било могуће да то истражују. 
Напротив, сви би сазнали, ако ни из чега другог, а оно бар из тог најбољег 
начина живота, да ми живимо под влашћу Цара - Бога и да Он према 
Својој премудрости и разуму руководи и управља нашим делима. То се, 
наравно, дешава и сада, али не може лако да се види због велике магле 
која се раширила по читавом свету. Кадатога не би било, промисао Божји 
би се открио пред свима, као у светло подне и по лепом времену. Заиста, 
кад не би било ни судова, ни тужилаца, ни клеветника, ни кажњавања, 
ни мучења, ни тамница, ни укора, ни одузимања имовине, ни разних 
губитака, ни страхова, ни опасности, ни непријатељстава, ни замки, ни 
псовки, ни мржње, ни глади, ни болести, нити било чега од набројаних 
несрећа, и када би сви живели са преко потребном скромношћу, ко би 
онда од свих што живе [на земљи] посумњао у промисао Божији? Нико. 

Сада се пак дешава оно исто што би се дешавало када би током бу-
ре кормилар са своје стране чинио све да се лађа спасе, али кад, услед 
пометње, страха и несреће која прети, нико од путника на лађи не би 
приметио његову ревносну вештину. Бог и сада управља васељеном, али 
многи то не виде због пометње и нереда које ови људи узрокују више 
него сви остали. На тај начин, они не унипггавају само живот заједнице, 
него штете и благочашћу [побожности]. Не би погрешио онај који би те 
људе назвао свеопштим непријатељима који живе зато да би спречавали 
туђе спасење, потапајући својим мрским учењима и нечистим животом 
оне што плове заједно са њима. 

11. Ништа такво не може да се види у манастирима: чак и кад би се 
подигла бура, они сами седе у луци спокојно и сасвим безбедни, као да 
са неба гледају на бродоломе других, јер су и изабрали начин живота до-
стојан неба, не заостајући много за ангелима. И као што међу ангелима 
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нема никаквих недостатака, као што се не догађа да једни живе у благо-
стању а да други трпе највеће недаће, него сви обитавају у миру, радости 
и слави, тако се ни овде нико не жали на сиромаштво, нити се било ко 
горди богатством. Одавде је протерана подела на "моје" и "твоје" која све 
руши и смућује, јер је код њих све заједничко - и трпеза, и обитавалиште, 
и одећа. И зашто би то било чудно, кад је њима и душа једна иста? Сви 
су они племенити истом племенитошћу, служе истом службом, слободни 
су истом слободом; сви они имају једно богатство - истинско богатство, 
једну славу - истинску славу, јер њихова добра нису у називима, него у 
делима. Сви имају једну насладу, једну чежњу и једну наду. Све је код њих 
добро устројено као по мери и на ваги и нема никакве неправилности, 
него је то поредак, склад и хармонија, најтачнија сагласност и стално 
очување радости. Они све чине и подносе ради тога да би били радосни 
и да би ликовали. И једино тамо то може да се нађе у чистом виду и 
нигде на другом месту, не само због тога што презиру садашње и што 
је уклоњен ["одсечен"] сваки повод за раздоре и сукобе, што постоје бли-
ставе наде за будућност, него и зато што се и невоље и радости које се 
било коме догоде, сматрају заједничкима за све. Очајање лакше нестаје 
када некоме сви скупа помажу да носи бреме; и за радост имају много 
повода они који су срећни не само због свог добра, него због туђег, и то 
ништа мање него због свог сопственог. 

Како би се код нас ствари развијале, ако бисмо их сви ми подража-
вали? Сада пак све пропада и бива уништено због оних који не живе 
таквим начином живота. А ти, тврдећи супротно, чиниш исто као када 
би неко добро наштимовану лиру почео да куди као непријатну, а ону, 
растројену превеликом затегнутошћу или опуштеношћу [струна] нази-
вао хармоничном и добром за увесељавање присутних. И као што, када 
је у питању онај што то говори, не бисмо више тражили никакав доказ 
његовог незнања [тј. непознавање музике], тако нам и у односу према 
онима што тврде горепоменуто није потребан никакав други, јаснији до-
каз њихове недобронамерности и мржње према људима. А шта говоре 
скромнији очеви? Нека се, кажу они, деца најпре побрину за науке и, 
усавршивши се у беседништву, нека онда пређу на такво мудрољубље: 
тада им нико неће правити препреке. Одакле ми знамо да ће они [деца] 
поуздано достићи зрело доба? Многи су скончали, умирући пре времена. 
Међутим, нека и буде тако, и претпоставимо да ће достићи зрело доба: 
ко ће да одговара за сав пређашњи живот? Не желећи да се спорим, ре-
ћи ћу да, ако би неко могао за то поуздано да нам јемчи, ја онда не бих 
[у пустињу] одвео оне који су стекли такву вештину, него бих им наро-
чито и саветовао да остану [у граду], нити бих похвалио оне који би их 
наговарали на бекство, сматрајући их непријатељима живота заједнице. 
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Наиме, скривајући светиљке и односећи светила из града у пустињу, лиши-
ли би оне који тамо живе највећих добара. Међутим, како нико не може 
то да обећа, каква је онда корист од тога што их шаљете учитељима, где 
ће се они пре беседништва научити пороцима и, желећи да стекну оно 
што је мање важно, изгубити оно најважније - душевну силу и целокуп-
но душевно здравље? 

И шта онда? Можда би, кажу, требало да порушимо школе? Нисам 
то рекао, него сам рекао да не би требало да порушимо зграду врлина и 
да закопамо живу душу. Када је душа целомудрена, ништа неће изгубити 
ако не изучи беседништво; када је пак изопачена, онда је то највећа штета, 
чак и кад би језик био веома извежбан, и биће утолико већа уколико је 
већа [говорничка] вештина. Наиме, порочност сједињења са беседничком 
вештином доноси много већу несрећу него неукост. 

А ако се они, кажеш ти, удаље у пустињу, па уз нешколованост језика 
не буду имали ни врлина? Реци ми онда шта ће бити ако они, остајући у 
граду, уз изопаченост душе, у школи не добију никакво знање о беседни-
штву? Више доликује да ја кажем ово своје, него оно што си ти рекао. И 
мада је, као будући догађај, неизвесно и ово што ја кажем, оно твоје је 
нејасније. Како и зашто? Зато што је за усрдно бављење беседништвом 
потребна морална чистота, док моралној чистоти није неопходно стицање 
красноречивости. Може се бити целомудрен и без тог знања, али никад 
нико неће стећи беседничку моћ ако не буде имао добро владање и ако 
време буде утрошио на пороке и раскалашност. 

Од онога, дакле, због чега страхујеш тамо, треба да страхујеш и овде, 
и то овде утолико више јер су неуспеси чешћи и што оном узвишенијем 
прети опасност. Тамо се треба бавити само једним а овде се морају савла-
дати два предмета, јер није могуће стећи једно без другога, тј. без разбори-
тости [тј. уздржаности, скромности] изучити красноречивост. Међутим, 
ако већ хоћеш, рецимо да је и немогуће могуће: какво ћемо добро стећи 
од познавања беседништва, када ће нам бити оштећено [досл. "погође-
но"] оно што је од суштинске [животне] важности? И чега има лошег у 
[беседничком] неискуству кад је код нас исправно оно најважније? То не 
признајемо само ми, који се подсмевамо спољашњој мудрости и сматра-
мо је безумљем (в.1.Кор.З;19), него и сами спољашњи [тј. незнабожачки] 
философи. Зато се многи [од њих] нису бринули о том знању, а други су 
га сасвим презрели и до краја остали неуки: посветивши сав свој живот 
моралном делу философије, постали су веома знаменити и славни. 

Тако се Анахарсис, Кратис и Диоген уопште нису бринули о тој ве-
штини, а неки говоре то исто и о Сократу. Ово може да нам посведочи 
онај који се више од свих одликовао у тој вештини и тачније од дру-
гих познавао његова дела. Уводећи Сократа у судницу ради оправдања, 
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у беседи одбране пред судијама, [Платон] га је представио као неког ко 
говори следеће: "Људи Атињани, Зевсом се кунем да ћете од мене чути 
сву истину, а не беседе углађене и дотеране, сличне беседама судија, отме-
них израза и речи; не, ви ћете чути беседу изложену просто и непосредно, 
речима које дођу; јер сам ја уверен у праведност онога о чему говорим, 
и нека нико од вас не очекује било шта друго; и у мојим годинама било 
би недолично да пред вас изађем попут младића који саставља беседе" 
[Платон, Одбрана Сократова]. Он је тим речима показао да није изучавао 
беседништво и да се није њиме користио, али не због немара, него зато 
што га није сматрао важним. Према томе, беседништво није посао фило-
софа, као ни одраслих мушкараца уопште, него предмет славољубља за 
младиће који се забављају. То сматрају и сами философи, не само други, 
него и онај који је у томе све превазишао; и он не допушта свом учитељу 
да се украшава том вештином, сматрајући такав накит нечим срамотним 
за философа. Било би оправдано да се ти примери наведу неверујућем, али 
још више - верујућем. Није ли неумесно да они, који жуде за похвалама 
гомиле и не одликују се ничим другим осим спољашњом мудрошћу, сма-
трају да је ово [беседништво] ништавно, а ми се њиме толико усхићујемо 
и заносимо да због њега занемарујемо оно најнеопходније? 

12. Према томе, неверујућима су довољни и ови примери, а верујућима 
морамо навести још и наше примере. Какве? Оне који потичу од вели-
ких и светих људи, од којих неки нису били ни писмени, док други, иако 
писмени, нису били вешти беседници, док су трећи поседовали и писме-
ност и беседничку вештину. Први нису познавали ни једно, ни друго, јер 
не само да се нису поучили беседништву, него ни основној писмености. 
И поред тога, они су управо у оним случајевима у којима је неопходна 
беседничка моћ тако превазишли и оне што су поседовали ту силу да су 
се ови показали горим и од неразумне деце. Ако се сила убеђивања нала-
зи у красноречивости, а философи, и поред тога, не успевају да убеде ни 
једног тиранина, док људи неуки и прости преобраћају сву васељену, онда 
је очигледно да победа мудрости припада простим и неуким, а не онима 
који су изучили и једну и другу вештину. Према томе, истинска мудрост 
и истинска ученост нису ништа друго до страх Божји. И нека нико не 
мисли да ја за закон проглашавам да деца треба да буду неука; не, ако 
се неко постара за оно што им је најнеопходније, нећу правити препреке 
ни кад је реч о томе да изобилују у тој вештини. Као што је онда, када 
се потресају темељи и кад се читав дом и зграда налазе у опасности да 
падну, бесмислено тражити оне који ће их окречити а не зидаре, тако 
је и онда, када зидови стоје чврсто и снажно, неумесно бити упоран у 
спречавању нечије жеље да те зидове украси. А да ја о томе говорим из 
душе, испричаћу вам сада и оно, што сам на делу дознао. 
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Један веома богат младић некад се населио у нашем граду да би изу-
чавао латинско и грчко беседништво. Тај младић је имао васпитача чији 
је једини задатак био да му васпита душу. Дошавши том васпитачу [он 
је био од оних што живе у планинама. тј. монах], настојао сам да сазнам 
због чега је он, који је бавио таквом мудрошћу, ступио на стазу васпита-
ча. Рекао је да му не остаје много времена да се бави тим занимањем и 
испричао нам оно што је претходило. Ево шта је казивао: "Тај младић 
има оца строгог, суровог и обузетог световним пословима. Мајка му је 
одмерена, разборита, кротка и гледа само према небу. Будући да је стекао 
многе заслуге у ратовима, отац хоће да и сина усмери ка своме звању, а 
мајка то не жели, не слаже се, па се чак и веома противи томе. Она се 
моли и жели да види како јој син блиста у монашком животу. Није се 
усудила да то каже оцу јер се плаши да ће он, ако почне да то подозрева, 
превремено везати сина оковима овога света и да ће га, удаљивши га од 
његове намере, обући у војничку одежду и сву ону распуштеност коју она 
носи са собом, а затим учинити да му [духовно] усавршавање постане 
немогуће. Зато је она смислила друго средство: позвала ме у своју кућу 
и, саопштивши ми све то, узела дечакову десницу и положила је у моје 
руке. Када сам је упитао зашто то чини, она је рекла да нам је преостао 
само један начин за спасавање њеног сина: ако желим и ако се сагласим 
да, као васпитач, узмем на себе бригу о дечаку и дођем овамо, она ће 
убедити оца да ће, чак и ако син изабере војнички живот, за њега ипак 
бити корисно да изучи беседништво. Ако, каже она, будем успела у томе, 
ти ћеш, живећи само са њим у туђој земљи и не суочавајући се нити са 
очевим, нити са противљењем родбине, моћи да га васпиташ по својој 
вољи и да учиниш да живи као у манастиру. Прихвати и обећај да ћеш ми 
помоћи у томе делу. Ја се не бринем о нечем неважном, забринута сам и 
узнемирена због душе свог детета. Немој превидети да се онај којег волим 
више од свега налази у опасном положају, него га истргни из замки, бура 
и таласа који га већ са свих страна окружују. Ако нећеш да ми учиниш 
ту милост, призивам Бога за посредника између нас, и сведочим да ни-
сам пропустила ништа од онога што је потребно да би се спасла његова 
душа, и чиста сам од крви тог дечака. Ако му се деси да претрпи било 
шта што је својствено младом човеку који живи у раскоши и немару, Бог 
ће од тебе и из твојих руку тражити у онај дан душу тог дечака." 

Рекавши то и много шта друго, заплакала је силно и горко и убедила 
ме да прихватим то дело, а онда ме са таквим заповестима и отпустила." 

Није она узалудно смислила такво средство: племенити васпитач је за 
кратко време тако васпитао дечака, и тако у њему распламсао пламен бо-
гочежњивости, да је он наједном све одбацио и побегао у пустињу. Затим 
је била неопходна друга узда, како би га од неумереног подвижништва 
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[неумерене аскезе] усмерила ка умереном, јер је постојала опасност да он 
својом ревношћу пре времена разоткрије ово дело и тако подигне огорче-
ну борбу против мајке и васпитача, и монаха у свим местима. Наиме, да 
је отац сазнао за његово бекство, не би пропустио да све покрене како 
би растерао свете људе, не само оне који су примили његовог сина, него 
и све остале. 

Прихвативши ово дете и рекавши му ово и много тога другог, постарао 
сам се да у њему очувам и још више оснажим жудњу за мудрољубљем, али 
сам му предложио да живи у. граду и бави се наукама, да би донео највишу 
корист вршњацима и сакрио се од оца. Сматрао сам да је то неопходно не 
само због оних светих људи, због мајке или због васпитача, него и због 
самога дечака. Ако би га отац задржао у самом почетку, вероватно би 
разорио клице мудрољубља у њему, још увек крхке и тада тек засађене. 
Међутим, кад прође дуже време и кад се оне добро укорене, тада - чврсто 
сам у то био уверен - шта год да се деси, отац неће бити у стању да науди 
сину. Тако се заиста и десило, и нада ме није обманула. Када му је отац 
после дуго времена приступио, нападајући га са великом жестином, не 
само да није поколебао то здање, него је у њему нашао велику чврстину; 
многи од његових [младићевих] пријатеља добили су толико користи од 
тог дружења да су се надметали с њим [да су ревновали као и он]. Он 
је, међутим, непрестано имајући поред себе руководитеља, свакога дана 
све боље и боље усавршавао своју душевну лепоту, слично статуи коју 
брижљиво обрађују руке уметника. 

Највише задивљује то што се он, по свом спољашњем изгледу, ни по 
чему није разликовао од других, јер у обраћању није био груб и окрутан, 
нити је носио необичну одећу, него је и изгледом, и погледом, и гласом, и 
свим осталим био исти као и сви. Зато је и могао да привуче многе своје 
саговорнике, јер се у њему скривало велико мудрољубље. Ако би га неко 
видео код куће, помислио би да је један од оних који живе у планинама, 
јер му је и кућа била уређена као манастир и у њој није било ничега осим 
оног најнеопходнијег. Све време је користио за читање свештених књига. 
Како је брзо учио, он је спољашњем учењу додељивао мали део дана, а све 
остало време бавио се непрестаним молитвама и божанственим књигама. 
Током читавог дана није јео, па је чак и гладовао, и то не само дан или 
два, него и више. И његове ноћи биле су сведоци тих истих суза и моли-
тава и истога читања. Све нам је то [његов] васпитач потајно испричао, 
јер би младић због своје умерености туговао кад би за то дознао. 

Уз то нам је говорио да је младић себи направио одећу од кострети и 
да у њој спава ноћима, пронашавши у њој мудро средство да се што пре 
пробуди из сна. И све друго он је творио као и монаси, истоветно, непре-
стано прослављајући Бога Који му је подарио лагана крила мудрољубља. 
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Према томе, ако би ми неко и сада показао такву душу и представио та-
квог васпитача и обећао да ће се толико побринути и о свему осталом, ја 
бих хиљаду пута више од родитеља хтео да се тако догоди. Имали бисмо 
обилнији плен ако би слични људи и својим животом, и узрастом, и стал-
ним обраћањем "ловили" своје вршњаке. Нема, међутим, никога ко би то 
обећао и учинио; а ако нема, било би неизмерно сурово да онога који не 
може да заштити самога себе, него лежи изранављен безбројним ранама 
и у другима буди малодушност, оставимо да буде раскомадан, уместо да 
га изнесемо са бојног поља. У том случају би казнили и војсковођу када 
би способне за борбу изводио из строја, а рањеницима и онима који леже 
и друге доводе у пометњу, заповедио да стално леже на бојном пољу. 

13. Будући да многи очеви упорно желе да виде како се њихови 
синови баве беседништвом - као да непогрешиво знају да ће им син до-
стићи савршенство у беседништву - нећемо се спорити и говорити да 
ће он бити неуспешан, него ћемо то на речима допустити и рећи да ће 
он обавезно завршити науке и уздићи се до врха. Међутим, дозволите 
нам да изаберемо између ово двоје: или нека се син, посећујући учили-
шта, бори да изучи науке или нека се у пустињи бори за душу. Реци ми, 
у чему је боље успевати? Када би могло и једно и друго, и ја сам бих 
то пожелео. Међутим, ако је једно од тога недостижно, боље је да се 
изабере оно превасходније. Неко ће на то рећи: како да знамо да ће он 
тамо остати и опстати, и да неће пасти, јер су многи већ пали. А како 
то да знаш да он неће остати и опстати? Многи су већ остали и таквих 
је више од оних који су пали, па је боље уздати се због ових него се пла-
шити због оних. А зашто се не бојиш истога и у односу према науци, 
где би се нарочито требало плашити? Међу монасима су малобројни 
они што нису достигли циљ, док су у науци [у беседништву] малобројни 
они што су га достигли. 

Осим тога, за ово друго би требало страховати и услед многих дру-
гих разлога. Ту је и неспособност детета, и неукост учитеља, и небрига 
васпитача, и очева заузетост и недостатак средстава за издржавање и 
плату, и различитост нарави, и завист, злоба и клеветање другова и још 
много тога што спречава да се дође до краја. Поред овога, када се све 
заврши, чекају га друге и још веће [невоље], јер када он све победи, не 
заустави се ни на једној препреци и дође до самог врха образовања, тамо 
сусреће друге препреке. Ту су и нетрпељивост старешине, и завист оних 
што се баве истим занимањем, и лоше прилике, и недостатак пријатеља, 
и сиромаштво, који га одбијају [удаљују] од циља. Код монаха пак није 
тако, јер је њима потребно само једно, а то је племенита и добра жеља. 
Уколико то постоји, не постоји више никаква препрека да достигну са-
вршенство у врлини. 
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Зар је онда праведно да нас тамо, где су добре наде јасне и блиске, 
обузима безнађе и да се плашимо, а да тамо, где се очекује супротно, 
где је циљ далеко и где постоје многе препреке, не очајавамо, него се 
одважно надамо, и поред очигледности и многобројности тешкоћа? Зар 
је праведно да онда, када је у питању наука, не обраћамо пажњу на не-
пријатности које се често догађају, него, напротив, на пријатности које 
су веома ретке, а да, кад су у питању монаси, поступамо супротно, да 
тамо, где постоји много наде за добро, гледамо само на оно лоше, и да 
тамо, где очекујемо супротно, гледамо само на добре последице? Најзад, 
често се догађа да, и поред стицања добрих околности, превремена смрт 
сустигне борца пред самим циљем и да га однесе после великог труда, 
али неовенчаног. Овде ће, међутим, чак и ако би се то [смрт] догодило 
усред саме борбе, он управо тада и отићи као нарочито славан и овенчан. 
Према томе, ако страхујеш за будућност, требало би више да страхујеш 
у области науке, где постоји много препрека за достизање краја; у том 
делу дуго времена проводиш у очекивању, ништа не испитујући у међу-
времену, ни издатке, ни тежину вежбања, него само гледајући на циљ. 
Овде, међутим, и пре него што дечак ступи у предворје, и пре него што 
додирне то прекрасно мудрољубље, ти већ страхујеш, дрхтиш и са очаја-
њем размишљаш о томе! 

Међутим, и сам си претходно говорио: "Зар онај који живи у граду и 
има кућу не може да се спасе?" Ако је, дакле, могуће да се неко спасе у 
граду, где има кућу и жену, онда је много лакше да се спасе без жене и 
свега осталог. Не може један исти човек час да буде уверен да је спасе-
ње могуће и ономе ко је свезан житејским стварима, а час да се плаши и 
дрхти за онога који ће бити слободан од свега, као да је без тога немогу-
ће водити врлински живот. Када се, како ти кажеш, могу спасти и они 
што живе у граду, онда је то још више могуће онима који су се удаљили 
у пустињу. Како се онда бојиш немогућности овде, а не бојиш је се тамо 
[у граду], где би се више требало бојати? 

14. Неко ће можда рећи да није исто ако погреши човек који живи у 
свету [мирјанин] и онај који је себе за свагда посветио Богу, јер не падају 
обојица са исте висине па им, према томе, ни ране нису исте. У великој си 
заблуди и обмањујеш себе ако мислиш да се једно захтева од мирјанина, 
а нешто сасвим друго од монаха: разлика између њих је у томе што један 
ступа у брак, а други не, док ће у свему осталом подједнако одговарати. 
На пример, онај који се узалудно гневи на брата, било да је мирјанин 
или монах, подједнако вређа Бога, а ко погледа на жену "са жељом", 
био овај или онај, подједнако ће бити кажњен за ту прељубу (Мт.5,22,28). 
Ако се ту нешто може додати ради поређења, онда мирјанин има још 
мање оправдања кад је та страст у питању, јер није свеједно хоће ли 
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на женску лепоту погледати онај који већ има жену и користи се том 
утехом или ће тај грех савладати онога који нема такву помоћ [против 
страсти]. Такође ће [бити кажњен] и онај који се заклиње, био монах 
или мирјанин, зато што Христос, када је у вези са тим давао заповест и 
закон, није направио разлику и рекао: 'ако онај који се заклиње буде мо-
нах, његова заклетва је од злога, а ако није монах, онда је добра', него је 
уопштено и свима рекао: Ја вам кажем да се не кунете никако (Мт.5;34). 
Кад је рекао: Тешко онима који се смеју (Лк6;25), Он није додао: монаси-
ма, него је свима уопште одредио то правило; тако је Он поступио и са 
осталим, великим и чудесним заповестима. Када Он, на пример, каже: 
Блажени сиромашни духом, они који плачу, кротки, гладни и жедни 
правде, милостиви, чисти срцем, миротворци, изшани правде ради, који 
Њега ради од спољашњих [неверујућих] подносе поменуте и непоменуте 
увреде (Мт.5;3-11), Он не именује ни мирјанина, ни монаха: то је разлика 
коју је донело људско умовање. 

Писмо за то не зна, него жели да сви живе животом монаха, чак и 
кад би имали жене. Слушај шта каже Павле (а кад говорим о Павлу, опет 
говорим о Христу). Обраћајући се у посланици људима који имају жене и 
васпитавају децу, Павле захтева од њих сву строгост живота, својствену 
монасима. Тако, отклањајући сваку раскош и у одевању и у исхрани, он 
каже: Исто тако, и жене у пристојном оделу, стидом и честитошћу 
да украшавају себе, ни плетеницама, ни златом, ни бисером, ни хаљина-
ма скупоценим (1.Тим.2;9), а која се одала насладама, жива је умрла (5,6); 
и: А кад имамо храну и одећу, будимо овим задовољни. Шта би се више 
од овога могло тражити и од монаха? Учећи друге да уздржавају језик, 
опет даје строга правила, која и монаси тешко могу да испуне, зато што 
уклања не само срамне и глупе, него и шаљиве речи, протерује из уста 
верних не само јарост, гнев и увреду, него и вику: Свака 1орчина и шев и 
љутина и вика и хула са сваком злобом, нека су далеко од вас (Еф.4,31). 
Изгледа ли ти да је то мало? Сачекај и чућеш више о томе да Он свима 
заповеда незлобивост: Сунце, каже, да не зађе у шеву вашем (Еф.4,26) и 
Гледајте да нико не враћа коме зло за зло; не1о сваХда идите за добром, 
и међу собом и према свима (1Сол.5,15). Видиш ли меру дуготрпљења и 
мудрољубља која допире до самога врха? Послушај такође шта он за-
поведа о љубави, која је глава свих врлина. Поставивши је изнад свега 
и саопштивши о њеним добрима, он је [Павле] објаснио да од мирјана 
тражи исту љубав какву је Христос тражио од Својих ученика. Као што 
је Спаситељ рекао да је крајња граница љубави полагање живота за прија-
теље (Јн. 15; 13), тако је и Павле изразио то исто, рекавши: Љубав не тражи 
своје (1Кор. 13,5) и заповедивши да се стреми таквој љубави. Према томе, 
да је и само ово речено, било би довољно као доказ да се и од мирјана 
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тражи исто оно што и од монаха, зато што је љубав веза и корен многих 
врлина, а Павле о њој подробно излаже. 

Шта више од тог мудрољубља може да се захтева? Када он заповеда 
да будемо и изнад гнева, и изнад јарости, и вике, и љубави према богат-
ству, и стомакоугађања, и раскоши, и славољубља, и осталих житејских 
ствари и да немамо ништа заједничко са земљом, кад заповеда да се 
умртве уди (Колош.З;5), очигледно је да од нас тражи подједнако строг 
живот какав је [тражио] Христос од ученика, и жели да ми исто тако 
будемо мртви греху, као они који су умрли и сахрањени. Зато и каже да 
се онај који је умро ослободио од греха (в.Римљ.6,7). На другим местима 
нас саветује да подражавамо Христа, а не само Његове ученике. Тако, 
на пример, када нас убеђује да љубимо, да не злопамтимо и да будемо 
кротки, као пример наводи Христа. Ако нас, дакле, не саветује [Павле] 
да подражавамо само монахе или ученике, него Самога Христа, и ако за 
оне који то не чине одређује највећу казну, зашто онда њихову [монашку] 
висину називаш већом? Сви људи (а не само монаси) морају усходити на 
једну и исту висину. Васељену је искварило управо то што ми мислимо 
да је само монаху потребна велика строгост живота, а да остали могу 
да живе безбрижно. То није тако, није тако, јер он каже да се од свих нас 
тражи подједнако мудрољубље. Ја бих желео да то свима нагласим или, 
боље речено, не ја, него Онај Који ће нам судити. 

Ако се још чудиш и двоумиш, приђи да чујеш ово што ћемо захва-
тити из истог извора, да би се ти савршено опрао од сваке нечистоте 
неверовања. Даћу ти доказ по казнама које ће се збити у онај дан [Суда]. 
Богаташ није кажњен зато што је био суров монах, него - ако се може 
рећи нешто ради објашњења - због тога што је, као мирјанин и живећи 
у богатству и сјају, презирао Лазара који је умирао. Међутим, нећу рећи 
ни ово, ни оно, него само то да је он био суров и да је због тога у огњу 
трпео најстрашније муке. И девојке су избачене из брачне ложнице зато 
што су биле лишене човекољубља и, ако се може додати нешто са наше 
стране, казна им због девствености није била појачана, него, можда, чак 
и умањена; јер оне нису чуле: Идите у о\ањ, припремљен ђаволу и ан1е-
лима његовим (Мт.25;41), него само: Не познајем вас (Мт.25;12). Ако неко 
каже да је исто и једно и друго, ја нећу противуречити; зато што ја сада 
настојим да докажем да живот монаха не чини казну тежом, него да се и 
мирјани подвргавају истим казнама ако греше подједнако као и они. Ни 
онај што је био одевен у недоличну одећу (Мт. 22,1-13), ни онај који је [од 
дужника] тражио сто динара (Мт. 18,23-34) нису претрпели несреће које су 
их снашле зато што су били монаси, него је први пропао због блудничења, 
а други због злопамћења. Ако неко погледа и на друге, који ће онда бити 
кажњени, видеће да они бивају подвргнути кажњавању само због грехова. 
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То се може видети не само у казнама, него и у саветима. Тако [Господ], 
говорећи: Ходите к Мени сви који сШе уморни и наШоварениу и Ја ћу вас 
одмориШи. УзмиШе јарам Мој на себеу и научиШе се од Мене;јер сам Ја 
кроШак и смеран у сриу, и наћи ћеШе покојдушама својим (Мт. 11,28-29), Он 
то не каже само монасима, него васцелом људском роду. И када заповеда 
да се иде тесним путем, не обраћа се само њима, него свим људима; свима 
је подједнако заповедио да омрзну свој живот у овом свету (в.Јн. 12,25) и све 
остало, слично томе. Када не говори свима, и не даје закон, Он Сам то и 
тумачи. Тако је, говорећи о девствености, Он додао: Ко може примиШи, 
нека прими (Мт.19;12). Није, дакле, рекао "свако", нити је то дао као закон. 
Тако је и Павле, који је увек настојао да подражава Учитеља, говорећи о 
том случају рекао: Аза девојке немам заповесШи Господње, не1о дајем са-
вет, као који сам помилован од Господа, да будем веран (1.Кор.7;25). Стога 
мислим да ће и они, који су највише склони препиркама, и бестидници, 
од сада престати да оповргавају да и мирјанин и монах треба да достиг-
ну неопходну висину, и да ће обојица, у случају пада, добити исту казну. 

15. Будући да смо то јасно доказали, испитајмо сада и то ко лакше и 
брже може да падне. Међутим, овде нам није ни неопходно испитивање. 
Мада је очување целомудрености лакше ожењеном човеку, јер се овај 
користи великом утехом, у односу на остале врлине показује се да му то 
[очување врлина] није превише лако. И овде, опет, видимо да више падају 
ожењени него монаси. Не одлази толико њих из манастира ради женидбе 
колико их од брачне постеље одлази блудницама. Ако пак [мирјани] тако 
често падају у ономе против чега им је лакше да се боре, шта да раде са 
другим страстима, које више смућују њих него монахе? На ове [монахе] 
силније насрће пожуда јер немају додира са женама, али друге страсти 
не могу ни да им се приближе, док мирјанина силно прогоне и рањавају 
у саму главу. Ако монаси и у ономе, у чему се код њих води тежа борба, 
лакше побеђују него људи који ту борбу не воде, они ће очигледно много 
лакше од ових потоњих [мирјана] одолети другим страстима, које њих и 
не узнемирују. Тако користољубље и страст према раскоши, власти и све-
му осталом углавном лакше савладавају они [монаси], него мирјани. Као 
што у рату и борби не називамо лакшим онај део битке када погинули 
падају један за другим, него онај где ретко и само понеки гину, тако би 
требало да расуђујемо и о овоме. Користољубље неће лакше савладати 
онај који кружи по свету, него онај који обитава у планинама; оно [кори-
стољубље] првога лакше побеђује, а онога који је побеђен користољубљем 
треба убројати у идолопоклонике (в.Кол.З;5). Онај други, ако има новца, 
неће без помоћи оставити ни своју родбину, него ће им радо дати све, док 
први не само да неће обратити пажњу на њих, него ће их презрети као 
туђинце, а то је већ друга врста идолослужења, још тежа од прве. 
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Да ли би требало набрајати и све остало што монаси лако побеђују, 
а што мирјане руши са великом силом? Како се не плашиш и не дрхтиш, 
водећи сина у такав живот, у којем га веома лако могу победити пороци? 
Или ти се чини да је неважно бити идолопоклоник, бити гори од невер-
ника и делима се одрећи служења Богу, чему ће пре да подлегну људи 
везани за овај свет него монаси? 

Зар не видиш да је твој страх само оправдање? Ако треба да се пла-
шиш, не треба да се плашиш за оне који избегавају буру и хитају у луку, 
него за оне који плове на таласима усред вихора и буре. Овде пре може 
доћи до бродолома, како због тога што је и таласање силније, тако и због 
тога што су они који треба да се боре немарнији. Тамо пак нема таквих 
таласа и пучина је мирна, док су они који треба да се боре марљивији. 
Зато ми и позивамо [друге] у пустињу, не ради тога да би се само обукли 
у кострет, ставили на себе вериге и да би се посипали пепелом, него зато 
да би избегли пороке и дали предност врлини. 

Зар ће онда, рећи ће неки, сви ожењени људи пропасти? Ја то не ка-
жем, него да ће њима, ако пожеле да се спасу, предстојати већи напори, 
јер је то неизбежна нужност и јер је незавезаном лакше да бежи него ве-
заном. Међутим, зар он [мирјанин] неће [због тога] добити и већу награду 
и блиставије венце? Не, зато што он самом себи намеће ту неопходност, 
мада би могао да то и не чини. Према томе, када смо јасно доказали да 
подлежемо једнакој одговорности као и монаси, пођимо и сами лакшим пу-
тем и синове поведимо њиме, уместо да их као противници и непријатељи 
потапамо и повлачимо у бездан порочности. Када би то чинили други, не 
би било тако страшно. Међутим, какво преостаје оправдање, какав опро-
штај и каква милост када родитељи, који су окусили све од овога света и 
на самом делу сазнали колико су испразна овдашња задовољства, долазе 
до таквог безумља да и друге наводе на исто пошто им године више не 
дозвољавају да им се [задовољствима] предају? И када би требало да саме 
себе прекоревају због оног претходног, они друге одводе у то, иако се већ 
налазе близу смрти, суда и тамошњих мучења! Они неће бити кажњени 
само за своје грехе, него и због онога што су се одважили да учине про-
тив своје деце, без обзира да ли ће успети да их доведу до пада или не. 

16. Ви можда желите да видите децу своје деце? Како то кад ни ви са-
ми нисте постали [истински] очеви? Рађање не чини некога оцем. С тим 
ће се сложити и сами родитељи који одбацују децу и отуђују се од њих 
као да нису њихова кад виде да су деца дошла до крајње порочности, и у 
томе не може да их спречи нити природа, нити рођење, нити било шта 
друго. Нека се и не сматрају очевима оних који су далеко од мудрољубља; 
међутим када их роде на тај начин [за мудрољубље], онда нека очекују 
и унучад, јер ће једино на тај начин моћи да их виде. 
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Њихова деца су она која се не родише од крви, ни од жеље телесне, 
ни од жеље мужевљеве, него од Бо1а (Јн.1;13). Та деца не приморавају ро-
дитеље да се брину ни о новцу, ни о браку, нити о било чему сличном, 
него их ослобађају сваке бриге и доносе већу насладу од оне коју имају 
телесни очеви. Та деца се не рађају и не васпитавају као ова, него много 
узвишеније и блиставије, због чега више радују родитеље. Поред тога, 
ја бих рекао да је за оне који не верују у Васкрсење природно да плачу 
за децом, јер њима и остаје само та утеха. Хоћемо ли се, међутим, ми, 
који смрт сматрамо за сан и који смо научени да презиремо све овда-
шње, удостојити било каквог опроштаја ако будемо плакали за њима и 
остављали их овде одакле и сами настојимо да побегнемо и где, док год 
живимо, уздишемо? 

Уосталом, ово смо рекли вама, духовнијим људима. Онима пак који 
воле тело и који су веома везани за садашњи живот, рекао бих, као прво, 
да није сигурно хоће ли за браком уследити деца. Као друго, ако их и буде, 
она ће донети велику невољу, јер ми не добијамо толико радости колико 
брига због свакодневног старања, борбе и стрепње за њих. Неко ће можда 
рећи: коме ћемо оставити њиве, куће, слуге и злато? Колико чујем, они и 
због тога плачу! Ономе, који је и пре требало да их наследи, а сада још 
и више, зато што ће он бити бољи и као чувар и као господар свега. Тада 
је тим добрима много тога могло да нашкоди: и мољци, и времешност, 
и разбојници, и клеветници, и завидљивци, и неизвесност будућности, 
и непостојаност људи, а, наравно, и сама смрт могла би да лиши сина 
и новца и имовине. Међутим, сада је он своје богатство поставио изнад 
свега тога и пронашао је безбедно место, које ништа од поменутог не 
може да досегне. Небо је управо такво место, недоступно било каквом 
нападу и плодније од сваке земље, јер ономе који је у њега положио своје 
богатство даје да изобилно убира плодове. 

Зато не би сада требало да говоримо тако. Напротив, када би син 
намеравао да живи световним животом, тада би требало плакати и гово-
рити: коме ћемо оставити њиве, и злато, и остало имање? Он сада има 
тако много власти над богатством да се неће лишити господарења над 
њим чак ни када оде одавде, него ће се, управо кад оде одавде, нарочито 
наслађивати коришћу од тог богатства. Ако желиш да још овде видиш 
да ти је син господар имања, и то се пре може очекивати од монаха него 
од мирјанина. Реци ми, ко више господари богатством: да ли онај који га 
има и слободно га дели или онај који због штедљивости не сме ни да му 
се приближи, него га закопава у земљу и уздржава се од свога као да је 
туђе? Онај који неразумно и узалудно расипа или који дели како долику-
је? Онај који сеје у земљу или који сеје на небу? Онај коме не дозвољавају 
да раздели своје коме он жели или онај који је слободан од свих намета? 

П Р О Т И В Н И Ц И М А МОНАШКОГ ЖИВОТА 
282 

Земљоделцу и трговцу многи прилазе са разних страна, присиљавајући 
га да плати порез и захтевајући свако свој део; ономе пак ко жели да раз-
дели сиромасима нико ниоткуда не долази са сличним захтевима, тако 
да је он и овде више од других господар [свога богатства]. 

Зар ћеш онога који је имовину расипао на блуднице, на стомакоу-
гађање, на паразите и удворице, који је осрамотио своју част, изгубио 
спасење и постао достојан подсмеха назвати господарем онога што је 
потрошено, док онога који своју имовину троши разборито, ради велике 
славе и истинске користи и на угађање Богу, нећеш тако назвати? Тада 
ћеш учинити онако као када би, видећи некога да своју имовину баца у 
јарак, назвао тога господарем, а онога ко је користи за неопходне потребе 
почео да жалиш као оног ко над њом нема власти. Боље речено, такве 
људе не треба поредити са онима који само расипају [своју имовину], него 
са онима који је расипају на зло самима себи, зато што ови [други] расходи 
чине човека угледнијим, задовољнијим и безбеднијим, а они [први] га не 
доводе само до стида и срамоте, него и до неминовне пропасти. 

17. Неко ће рећи: зар се после брака и рађања деце човек не може 
посветити мудрољубљу, када достигне дубоку старост? Као прво, ко нам 
јемчи да ћемо достићи дубоку старост, а као друго, ко нам јемчи да ћемо, 
ако је и достигнемо, обавезно остати при том мишљењу? Ми немамо 
власт над границама свог живота, чему нас поучава и Павле који каже 
да ће дан Господњи доћи као лопов ноћу (1.Сол.5;2); исто тако, ни наше 
мисли не остају увек у подједнаком расположењу. Зато и премудри даје 
овакав савет: Не одушвлачи да се обратиш Господу, и не одлажи дан за 
даном, да не будеш уништен док одуговлачиш, и да не пошнеш у време 
ОСвеТе (Прем.Сир. 5; 8-9). 

Међутим, чак и кад не би постојала таква неизвесност, ни онда не би 
требало оклевати у вези са синовима и превиђати колико је то штетно. 
Заиста, било би крајње неразумно да младићу, када му треба укрепљење 
и када му прети снажан непријатељ, заповедимо да се погрузи у свако-
дневне послове где га [непријатељ] лако може победити, а да га затим, 
када добије безброј рана и кад на њему не буде ниједног здравог места, 
наоружамо и подстичемо, иако већ палог и изнемоглог. Да, рећи ће неко, 
борба је тада лака, и битка је једноставна када се угасе пожуде. Међутим, 
каква је то онда борба када у њој немамо противника? За њом сигурно 
неће уследити ни блистави венци. Добро је човеку носити јарам за младо-
сти своје. Сам ће седети и мучати, јер БоГметну бреме на њ (ПлачЈереми-
јинЗ; 27-28). Онај који обуздава побеснелу природу и спасава лађу за време 
најјаче буре, достојан је безбројних похвала, прослављања и почасти. 

Нећемо се спорити око тога. Ако то желиш, нека борба буде одложе-
на. Међутим, ако би време борбе зависило од нас, можда бисмо могли 
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и да очекујемо одлагање старости; ако пак човек мора да се бори током 
читавог свог живота, почевши од најранијег доба или од десете године 
(јер од тог доба треба полагати рачуне за грехе, што показује пример де-
чака, које је медведица прождерала због изругивања Јелисеју), и притом 
се борити од оног узраста у којем се против нас покреће најжешћи рат, 
зашто онда за борбу одређујеш време старости? 

Када би ти имао власт да заповедаш и ђаволу да не напада и не сту-
па у борбу, тај твој савет би можда и имао неког смисла. Међутим, ако 
ти њему [ђаволу] омогућујеш да делује и да рањава, а мени заповедаш 
да останем миран, или чак да му се добровољно поклоним - а може ли 
бити нешто горе од те увреде - у време када непријатељ махнито наср-
ће, да разоружам онога кога он напада, и да га на тај начин предам у 
његове руке? Твој син је млад и нејак? Зато му је и потребна велика без-
бедност, а ако је некоме потребна велика безбедност, потребна му је и 
стална брига. Такав човек треба увек да буде миран и спокојан, да се не 
уплиће у световне ствари и да се не креће по свету, где има много буке 
и пометње. Ти пак оне, којима је борба тешка и због њиховог узраста, и 
због елабости, и због неискуства, и због кретања по свету, одводиш усред 
света као да су већ искусни и снажни и не дозвољаваш им да оду и да се 
боре [досл. да вежбају, тј. да се подвизавају] у пустињи Тако би поступио 
и онај који би човеку, способном да извојује безбројне победе, заповедио 
да у тишини размишља о војним пословима, а неискуснога и који не сме 
ни да погледа борбу, одмах потом присиљавао да оде у битку, бацајући 
га у крајње тешкоће на том неостваривом задатку. 

Поред тога, требало би знати да, приликом ступања у брак, човек 
не може бити свој господар, него је неминовно да се догоди једно од ово 
двоје: или да стално општи са женом, ако она то хоће, или да се, ако 
она пожели да се уздржава, удаљи од ње и препусти прељуби. Треба 
ли да говоримо и о другим тешкоћама, о бризи око деце и куће, која 
може да ослаби сваку усрдност [према побожности] и да створи велику 
отупелост у души? 

18. Зато је боље наоружати [сина] од младих дана, када он има власт 
над собом и није ничим везан. То није боље само због наведених узрока, 
него ништа мање и због овога што ће бити речено. Онај ко мудрољубљу 
приступи пред крај свог живота троши све своје време на то да би, колико 
може, опрао грехе почињене у пређашњем животу и на то употребљава 
сву своју усрдност. Често, међутим, не успева ни у томе, него одавде од-
лази са остацима рана. Онај пак који је од младих дана ступио у борбу 
не губи време на то и не седи исцељујући своје ране, него већ од самога 
почетка добија награде. За првог је пожељно да се избави од свих рана, а 
други од самог ступања на бојно поље стиче трофеје и сабира победу за 
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победом; слично олимпијском борцу, он од младог доба до старости иде 
кроз победничка клицања и одлази одавде са безброј венаца на глави. 

Са ким желиш да буде твој син? Са онима који са великом одважно-
шћу могу да гледају и саме архангеле или са онима који стоје заједно са 
осталима и заузимају последње место [тј. најнижи чин]? Они ће, наравно, 
заузети последње место само у случају да савладају све препреке које 
ћу сад навести: ако не умру превремено, ако их не спречи жена, ако не 
добију толико рана да им за њихово лечење не буде довољна читава ста-
рост и ако заувек њихова склоност [према побожности] остане чврста 
и непоколебива. Кад се све то стекне, они ће тек тада, уз велики труд, 
заузети место међу последњима. Желиш ли да твој син буде међу њима 
или међу онима што блистају у првом реду небеске војске? Ко је толики 
несрећник да за своју децу не пожели ово друго, него оно прво? 

Ми се, међутим, придржавамо обичаја и желимо да он [син] буде уз 
нас. То желим и ја, и молим се ништа мање него ви, родитељи, и да се 
они [деца] врате у родитељски дом и да за своје васпитање буду награђе-
ни тако да се неке друге, веће награде, не могу ни пронаћи. То, међутим, 
не можемо од њих сада да тражимо. Зар ово није чудно: кад их шаљете 
да изучавају беседништво, током дугог времена удаљујете их чак и из 
отаџбине. Исто тако, кад намеравају да изуче столарски или неки још 
простији занат, не допуштате им да дођу у вашу кућу, него им заповедате 
и да обедују и да преспавају у кући учитеља. Када пак приступе изучавању 
не људске науке, него небеског мудрољубља, одмах их од тога одвраћа-
те, и пре него што испуне оно што ми желимо? Неко пак, ко се учи да 
хода по конопцу, током дугог периода бива растављен од ближњих; зар 
онда оне који се уче да узлећу са земље на небо треба да задржавамо уз 
родитеље? Шта може бити горе од такве неразумности? Зар не видите 
да и земљоделац, иако силно жели да добије плодове свог труда, никада 
не одлучује да их превремено сабира? 

Нећемо, дакле, ни ми превремено удаљавати синове од пустињског 
начина живота, него ћемо поукама омогућити да се учврсте у њима, а 
семену [побожности] да се укорени. Не тугујмо и не узнемиравајмо се чак 
и кад би се у манастиру васпитавали по десет и двадесет година: уколико 
неко дуже вежба у школи, утолико стиче већу снагу. Боље је, међутим, 
ако хоћете, да не одређујемо никакав рок: нека једина граница буде оно 
време када плодови засејани у сина достигну пуну зрелост. Наша ужур-
баност ће довести само до тога да они никада не сазру. Ко пре времена 
буде лишен исхране преко корена, тај никада неће бити добар. Да се то 
не би догодило [са нашом децом] трпељиво ћемо подносити растанак и не 
само да ми нећемо журити, него ћемо и њих спречити да се превремено 
врате. Онај који се усавршио значиће корист за све - и за оца, и за мајку, 
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и за кућу, и за град, и за народ. Ако се пак врати не достигавши циљ, биће 
предмет подсмеха и срамоте, и нанеће штету и себи и другима. 

Немојмо начинити такву штету. Када синове шаљемо у туђину, жели-
мо да их видимо поново онда када се буду усавршили у ономе због чега 
су и отишли тамо. Ако се они врате пре тога, не осећамо толико радост 
због њиховог повратка, колико осећамо тугу што су се вратили без ика-
кве користи. 

Зар онда није доказ највећег безумља ако се о духовном не бринемо 
ни онолико колико се бринемо за житејско, ако тамо мудрољубиво под-
носимо растанак са децом и желимо да што дуже остану ако им је то од 
неке користи, а овде бивамо толико меки и растројени због растанка, да 
због такве малодушности пропадају највећа добра? При том овде имамо 
много већу утеху, не само у томе што су се деца посветила најузвишени-
јем циљу, него и у томе што ће га сигурно и достићи, што им ништа неће 
разрушити наду, чак и приликом самог растанка. Када се деца налазе на 
далеком путу, тешко је да се видимо са њима, а нарочито ако су родитељи 
стари, док је овде могуће да им често долазимо, Тако ћемо и чинити онда 
кад не буде могуће да деца дођу код нас. Одлазићемо ми код њих да бисмо 
их сусрели и разговарали са њима. Од тога ћемо имати много користи и 
задовољства: не само да ћемо се радовати сусрету са вољеном децом, него 
ћемо се и враћати кући са великим плодовима за нас саме. Често ћемо са 
њима остајати и насамо, будући обузети чежњом за мудрољубљем. Пре-
ма томе, позовимо их онда када она оснаже и почну да користе другима. 
Само онда ћемо их извести оданде, да би била светлост за све и свећа 
на свећњаку. Тада ћете видети каквој сте деци ви очеви, а каквој су они 
које ви сматрате срећницима. Тада ћете познати корист од мудрољубља, 
када [ваша деца] почну да исцељују људе који страдају од неизлечивих 
болести, када их буду славили као свеопште добротворе, покровитеље 
и спаситеље, кад са људима на земљи буду живели као ангели, и када их 
сви буду гледали. Боље речено, шта год да кажемо, нећемо моћи да иска-
жемо све оно што се може видети на основу искуства и из самих ствари. 
На ово би требало да обрате пажњу и законодавци, како би се чинило 
оно што доликује: младим људима не би требало наметати страх кад већ 
одрасту, него би их требало усмеравати и руководити још од детињства, 
тако да претње ни касније не би биле неопходне. Сада се збива исто као 
када лекар не би рекао ништа ономе који је почео да побољева, нити би 
му указао како да се ослободи од болести, док би, напротив, некоме ко 
је исцрпљен и неизлечив почео да одређује безбројна правила. Тако нас 
и законодавци руководе тек онда када већ застранимо. 

Павле, међутим, не поступа тако: он деци одређује учитеље врлине од 
самог почетка и од њиховог младалачког узраста, преграђујући пороцима 
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чак и пут ка њима. Најбоље учење није оно које, допустивши пороцима 
да победе, касније настоји да они буду протерани, него оно које се служи 
свим средствима да нашу природу учини недоступном за њих [за пороке]. 
Зато вам саветујем не само да не спречавамо друге који тако чине, него 
да и сами тако деламо и да спасавамо лађу [живота], старајући се да она 
плови уз повољан ветар. Уистину, када бисмо сви ми усвојили такав начин 
размишљања и пре свега другог децу руководили ка врлини сматрајући 
то главним послом, а све остало споредним, одатле би проистекло толико 
добара да би, када бих сад почео да их набрајам, изгледало да се хвали-
шем. Ако пак неко жели да се у то увери, он то добро може да сазна на 
основу самих дела и да нам, а пре нас Богу, искаже велику захвалност, 
видевши да на земљи цвета небески живот и да, због тога учење о буду-
ћим добрима и васкрсењу са вером примају и сами неверници. 

19. Да то није празно хвалисање, види се из следећег: када неверују-
ћима говоримо о животу пустињака, они не могу да кажу ништа против 
тога, али мисле да ће основу за свој приговор пронаћи у малобројности 
оних који воде такав живот. Међутим, када бисмо тај плод пресадили 
у градове, када би добар поредак постао закон и начело, и када бисмо 
своју децу упућивали да најпре буду пријатељи Божји и учили их, уме-
сто свих и пре свих осталих наука оним духовним, све невоље би биле 
пресечене и садашњи живот би био избављен од неизрецивог зла. Још 
овде бисмо имали оно што је речено о будућем животу, тј. да одатле од-
беже бол, и туш, и уздисање (Иса. 35,10). Када не бисмо жудели нити за 
новцем, нити за празном славом, када се не бисмо плашили нити смрти, 
нити сиромаштва, када невоље не бисмо сматрали злом, него највећим 
добром, када не бисмо знали нити за непријатељство, нити за мржњу, 
не бисмо страдали нити због својих, нити због туђих недаћа, него би се 
људски род приближио ангелима. 

Неко ће можда рећи: ко је од нас људи достигао такво савршенство? 
Ти, наравно, у то нећеш поверовати, будући да живиш у граду и да не 
читаш божанствене књиге. Када би пак упознао оне који живе у пусти-
њама и оне древне, које помињу духовне књиге, уверио би се да су се и 
монаси, а пре њих апостоли, а пре њих [старозаветни] праведници, непо-
грешиво пројављивали такво мудрољубље. 

Да се не бисмо спорили, претпоставимо да ће твој син за два или три 
степена бити ниже од њих: и у таквом случају задобиће не мало добро. 
Он, наравно, неће моћи да се упореди са Петром и Павлом, а можда неће 
моћи ни да им се приближи: зар ћемо га због тога лишити и оне части, 
која је нижа у поређењу с њиховом? Расуђујући тако, учинио би исто 
као да си рекао: ако не може да буде драгуљ, нека остане гвожђе, и не 
мора да буде ни сребро, ни злато. Зашто тако не поступаш и у другим 
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пословима, него чиниш сасвим супротно? Када сина пошаљеш да изучи 
беседништво, ти га, мада не очекујеш да ћеш га поуздано видети на ви-
сини савршенства, ипак не удаљујеш од тог занимања, него чиниш све са 
своје стране, сматрајући да је задовољавајуће ако твој син, према успесима 
у беседништву, буде пети или десети међу првима. Када синове шаљете 
да служе цара, не очекујете да ће они поуздано добити чин ипарха [тј. 
војводе], али им ипак не наређујете да са себе свуку војничку униформу 
и да се не приближавају чак ни прагу дворца. Напротив, користите сва 
средства да они не буду удаљени од боравка на двору, сматрајући да је 
довољно да буду макар међу осредњима. 

Зашто се ви тамо, ако не можете да добијете веће, старате и бринете 
о мањем, иако је и та нада непоуздана, док сте овде немарни и равноду-
шни? Зато што она добра силно желите, а ова нимало; стидећи се да 
то признате, измишљате оправдања и изговоре. Међутим, када бисте 
их уистину желели [та добра], ништа вас од њих не би одвратило. То је 
заиста тако: ко истински воли нешто, он ће се, ако не може да достигне 
све или оно највише, постарати да достигне макар оно средње, па чак и 
оно што је безброј пута ниже. Тако је и са оним који воли вино и разна 
опојна пића: ако не може да добије слатко и мирисно вино, никада неће 
презрети ни оно најлошије. Користољубац ће бити захвалан чак и ако 
му неко, уместо злата и драгог камења, понуди сребро. Такво је својство 
жудње: то је својеврсна тиранија, способна да свакога, ко је њоме обузет, 
примора да све трпи и подноси. Према томе, када ваше речи не би биле 
пуки изговор, морали би да будете наши сарадници и сатрудници: ономе 
који нешто жели није својствено да прави препреке за његово остварење, 
него да томе на сваки начин садејствује. Тако је и са онима који иду на 
олимпијске игре: мада знају да ће међу супарницима само један добити 
награду, ипак сви улазе у борбу и надмећу се. Не може се, међутим, ни 
на који начин упоредити овдашње и тамошње, и то не само због циља 
борбе, него и зато што се тамо овенчава само један, док овде преимућство 
и понижење није у томе што један одлази неовенчан, а други овенчан, 
него у томе што један добија блиставију а други мање блиставу похвалу, 
мада сви бивају лохваљени. 

Уопштено, када бисмо желели да од почетка образујемо децу и да их 
предамо онима који желе да их васпитавају, не би било немогуће да они 
стану у прве редове небеске војске. Бог не би презрео такву усрдност и 
ревност, него би испружио Своју руку и положио је на те [живе] статуе. 
Када пак делује Његова рука, немогућ је неуспех у било чему, или, боље 
речено, немогуће је не доспети до највишег степена блеска и славе, само 
ако ми са своје стране учинимо све оно што од нас зависи. Ако су жене 
биле у стању да умоле Бога да им помогне у одгајању деце, онда бисмо 
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још пре то могли да учинимо ми, само када бисмо то хтели. Да не бих 
продужавао беседу, прећутаћу о осталим женама, мада бих о многима 
могао да говорим, а поменућу само једну. 

20. Живела је некад једна Јудејка, по имену Ана. Та Ана је родила 
једнога сина, не надајући се да ће родити другога: и овога је добила после 
много проливених суза, пошто је била неплодна. Мада је она видела да 
је супарница често прекорева због тога, ипак није поступила тако како 
ви поступате. Напротив, када је добила тог једног сина, задржала га је 
код себе само дотле док је морала да га доји. Чим дете више није имало 
потребу за мајчиним млеком, она га је узела и одмах посветила Богу, 
не позивајући га више у родитељски дом, тако да је овај [дечак] стално 
живео у храму Божијем. Ако је она, као мајка, понекад и желела да га 
види, није позивала дечака код себе, него је са оцем одлазила код њега, 
обраћајући му се као неком ко је већ посвећен Богу. Младић је услед тога 
постао племенит и славан тако да је, кад се Бог одвратио од јеврејског 
народа због његовог безбожнипггва, кад им није изговарао пророштва 
нити откривао виђења, овај дечак својом врлином опет умилостивио [Бо-
га] да [Јудејцима] дарује исто оно што и пре, повративши пророчки дар 
који се од њих удаљио. Он то није учинио као одрастао, него док је још 
био дете: Иреч Господња би ретка у оно вријеме, и нејављаху се виђења 
(1. Цар.3; 1). Њему је, међутим, Бог често откривао Своју вољу. 

Стога је корисно да своју имовину увек дајемо Богу и да се свега 
одричемо, не само новца и имања, него и саме своје деце. Ако нам је 
заповеђено да тако чинимо са својом душом (Мт.2б;24-25), онда би још ви-
ше требало то да учинимо са свим осталим. Тако је поступио и праотац 
Авраам или, боље речено, он је учинио и много више. Зато је са великом 
славом добио назад свога сина. Уистину, ми превасходно остајемо са 
својом децом онда, када их предајемо Господу. Он ће их сачувати много 
боље него ми, јер више и брине о њима. Зар не видите да се тако догађа 
и у кућама богаташа? И тамо се може видети да нижи [тј. ниже слуге], 
које живе са очевима, немају такву моћ и нису тако угледни; оне пак ко-
је одузму од родитеља, господари одређују за чување ризница, уживају 
велику наклоност [господара] и одважност, и бивају онолико угледнији 
од својих саслужитеља колико су господари угледнији од робова. Ако су 
људи тако добри и наклоњени својим слугама, онда је много више таква 
бескрајна Доброта, то јест Бог. 

Пустимо децу да служе [Богу], уводећи их не у храм, као Самуила 
његова мајка, него на само небо, заједно са архангелима и ангелима. 
Свима је пак очигледно да ће они, који су се посветили том мудрољубљу 
[монаштву] заиста служити заједно са њима. Они ће са великом одважно-
шћу заступати не еамо себе, него и вас: ако су неки од Бога добијали 
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извесну милост због очева, још више ће је очеви [добијати] због деце. 
Наиме, у првом случају право [на милост] добија се само због јединства 
природе, док се у другом добија и због васпитања, које је много важније 
од природе. И једно и друго могу да потврдим божанским Писмима. Та-
ко је Језекију, доброга и побожнога, али који због својих дела није имао 
одважности да се супротстави великој опасности, спасао Сам Бог и то, 
како је Он рекао, због очеве врлине: И заштитићу, каже, овај 1рад, 
Менеради и Давида ради, слуГе Мош (4. Цар. 19;34). И Павле је у Послани-
ци Тимотеју рекао о родитељима: Али ће се спасити рађањем деце, ако 
остану у вјери и љубави и у светињи са честитошћу (1.Тим.2; 15). И Јова 
је Писмо прославило како због тога што је био праведан, истинољубив 
и побожан (Јов1;1), тако и због бриге о деци. Та брига се није састојала 
у сабирању богатства за њих, нити у настојању да постану славни и зна-
менити. У чему се онда састојала? Саслушај шта каже Писмо: Када се 
окончаше дани Гозбе њихове, шиљаше Јов, и очишћаваше их, устајући 
изјутра, и приношаше за њих жртву по броју њиховом, и теле једно 
за Грех, за душе њихове; Говораше Јов у сриу своме: "Можда синови моји 
у сриу своме зло помислише против БоГа" (Јов1;5). 

Какво ћемо онда оправдање имати ми, који се усуђујемо на таква 
дела? Ако је онај који је живео пре благодати и пре закона, и није слу-
шао никакве поуке, пројавио такво старање о деци, да се бринуо и за 
њихове тајне грехе, ко ће оправдати нас, који живимо у време благодати, 
имамо толико учитеља, такве примере и такве савете, а не само да се 
не бринемо за тајне грехе, него не обраћамо пажњу ни на оне јавне, и не 
само да не обраћамо пажњу, него удаљујемо и оне који желе да их испра-
ве? И Авраам се, како сам претходно рекао, прославио, између осталог, 
итомврлином. 

21. Имајући, дакле, толико примера, припремајмо Богу смеле слу-
житеље и извршиоце [грч. бкхкоуоо«; кш А,ггсооруо6<;]. Ако онај ко-
ји васпитава борце у градовима или васпитава војнике за цара, бива 
удостојен велике части, какав онда дар можемо добити ми, када Бога 
ради васпитавамо толико одважних и великих људи, или, боље речено, 
ангела? Чинимо све да бисмо им оставили богатство побожности које 
остаје засвагда, прати нас приликом одласка одавде и може да донесе 
највећу корист не само овде, него и тамо. Земаљско богатство неће пре-
ћи тамо заједно са људима, него ће овде пропасти и пре њих самих, при 
чему често погубљује и оне који га поседују. Ово богатство је, међутим, 
безбедно и овде и тамо, па ће и оне који су га стекли сачувати у великој 
безбедности. И уистину је тако: ко земаљско претпоставља небеском, 
остаће и без једнога и без другога; а ко стреми небескоме, неминовно ће 
добити и земаљско. То нису моје, него речи Самог Господа, Онога Који 
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треба да дарује та добра: Иштите, каже Он, Царство Божије и правду 
њеГову, а остало ће вам се све додати (Мт.6;33). Шта се може упоредити 
са овом чашћу? Побрини се, каже Он, о духовном, а све своје препусти 
Мени. То је слично као када би чедољубиви отац на себе преузео стара-
ње о дому, слугама и свему осталом, а сину саветовао да се бави само 
мудрољубљем. Исто тако поступа и Бог. 

Будимо послушни и тражимо Царство Божије: тада ћемо видети да 
нашу децу свуда поштују, па ћемо се и ми прославити са њима; ако силно 
пожелимо будућа и небеска добра, наслађиваћемо се и оним садашњим. 
То ће вам, ако послушате, донети велику награду, а непослушнима и они-
ма који се противе најтежу казну; зато што се нико не може правдати, 
говорећи: нико нас томе није поучио. Такво оправдање је одбачено и пре 
наших речи, пошто и [наша] природа има себи својствену моћ да добро 
разлучи од злог. Наше мудрољубље налази се свуда, а несреће које се у 
животу догађају довољне су да у пустињу одведу чак и оне који су силно 
везани за свет. И као што сам рекао, чак и када бисмо ми ћутали, нема 
никаквог оправдања, а нарочито сада, после овог дуготрајног расуђива-
ња, после таквог уразумљивања, које се нуди како из искуства, тако и 
из божанског Писма. Чак и кад се деца, остајући код куће, не би сасвим 
искварила и кад би задобила спасење међу последњима, ми [родитељи] 
опет не бисмо избегли казну, јер смо их спречили да живе строжијим 
животом, везујући за световне послове оне који су стремили небу. Ако 
се пак и то покаже као немогуће, ако им предстоји неминовна пропаст 
и прети крајња опасноет, какав ћемо онда изговор имати ми, и какво 
оправдање, прихватајући на себе најтежу одговорност не само за своје 
грехе, него и за грехе деце који ће уследити? Сматрам да они неће бити 
толико кажњени за оно у чему греше, колико ћете то бити ви, који сте их 
довели у такву крајност. Заиста, ако је ономе ко саблазни једнога боље 
да воденични камен стави о врат и да потоне у дубину морску (Мт. 18,6); 
каква ће казна и мука бити довољна за оне који показују такав немар и 
суровост према својој деци? 

Зато вас молим да престанете са спорењем и да будете очеви мудро-
љубиве деце. Не треба се изговарати ни оним чиме се, како чујем, многи 
изговарају. Знали смо, кажу они, да неће [деца] издржати до краја, зато 
смо их и спречили. Међутим, чак и кад би то неко јасно предвидео и кад 
то не би било само претпоставка (будући да су опстали и многи од оних 
за које се мислило да ће пасти), када би, кажем, ти заиста то унапред 
знао, ни тада не би требало да спречаваш сина. Када бисмо, на пример, 
спотицали онога који је већ готов да падне, то нам не би било никакво 
оправдање, него би нам служило за још већу осуду. Зашто човеку ниси 
дао да падне због његовог сопственог немара, него си предухитрио тај 
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грех и еву кривицу привукао на своју главу? Боље речено, није требало 
то ни да допустиш. Зашто ниси употребио сва средства да твој син не 
падне? Ако си унапред знао да ће пасти, онда си утолико више достојан 
казне. Онај који је то знао унапред није смео да садејствује паду, него 
је требало да пружи руку и да покаже сваку могућу усрдност, како би 
онај, ко је готов да падне стајао чврсто, било да се одржи на ногама, 
било да падне. Ми морамо чинити све са своје стране, чак и кад други 
не би имали никакве користи од нас. Зашто и због чега? Због тога да 
Бог не би одговор тражио од нас, него од њих. То је и Он Сам изрекао 
ради осуде ономе који ништа није учинио са својим талантом: Требало 
је зато Моје сребро да даш мењачима; и дошавши, Ја бих узео Своје са 
добитком (Мт.25;27). 

Саслушајмо Онога Који нам то саветује, како бисмо избегли казну. 
Није могуће да, заједно с људима, обманемо и Бога Који испитује срца, 
све разоткрива и свагда на нас полаже одговорност за спасење деце. Ако 
је таквој казни подвргнут онај који није дао своје сребро [трговцима], 
како ће тек бити кажњен онај који прави препреке онима што желе да 
га дају? И не само онда када се деца, по нашем савету, погубе у световне 
послове, него и онда ако храбро одоле нашим нападима и опет-се удаље 
у планине, иста казна ће сустићи оне који су им правили препреке. Као 
што ће онај који позива на мудрољубље, без обзира да ли ће неког уве-
рити или не, добити пуну награду (јер је извршио своје дело), тако ће и 
онај који жели да исквари, успео он у томе или не, претрпети исту казну, 
јер је и он извршио своје дело. На тај начин, чак и ако ви нисте успели 
да победите и искорените добра стремљења своје деце, и за један напад 
на њих [на та стремљења] бићете кажњени као и они који су хтели да 
их од тога одврате. 

Просудивши о свему томе и одбацивши све изговоре, потрудимо се 
да будемо очеви племените деце, градитељи христоносних храмова, ста-
раоци небеских ратника, који их вежбају и подстичу, и на сваки начин 
садејствују њиховој користи, да бисмо и ми били причасници њихових 
венаца. Ако се будете противили, деца ће, ако су одважна, и противно 
вашој вољи достићи то мудрољубље и наслађиваће се свим добрима, а 
вама ће се десити да ћете на саме себе привући бескрајну казну и похва-
лићете ово што сам вам рекао онда, кад од тих похвала више не будете 
имали никакве користи. 

ПОУКА ПРВА 
МЈ1АДОЈ УДОВИЦИ 

Ову поуку је св. Јован Златоусти упутио младој удовици чији је муж 
по имену Тирасије био угледан и побожан човек, а умро је у цвету мла-
дости, након пет година супружништва. Упутивши младој удовици хри-
шћанске утехе и савете, светитељ се дотиче неких историјских догађаја 
и ликова, на основу којих се може извести закључак о времену настанка 
писма. Тако 4. одломак 1. поуке помиње да тадашњи римски цар ратује 
са варварима, односно говори се о цару Теодосију Великом, који је од 
времена свог проглашења за цара 379. г. водио готово непрекидан рат са 
Готима, све до њиховог коначног пораза 382. г. На основу тога се може 
закључити да поука није написана пре 380. г. нити после 382. г. 

1. Сви ће се сагласити са тобом и нико, чак ни међу најмудријима 
[најпобожнијима], неће ти противуречити у томе да си задобила страшан 
ударац и да ти је стрела, послата са неба, задала готово смртоносну рану. 
Међутим, као што ни рањеници не би требало да проводе време у плачу и 
сузама него би требало да се свесрдно побрину за исцелење рана како им 
оне, будући занемарене, не би више изазивале сузе и појачавале пламене 
патње, тако и ти треба да прихватиш разумну утеху и да се, зауставив-
ши бујицу суза, макар накратко препустиш речима оних што желе да те 
утеше. Због тога те нисам ни узнемиравао у време најдубље жалости, у 
време када те та муња [тј. неочекивана несрећај тек погодила. Сачекавши 
тај временски размак и остављајући те да се заситиш јецајима, ја сада, 
када си најзад добила могућност да унеколико прогледаш у тој магли и 
да отвориш уши за оне који се труде да те утеше, утешним речима двор-
киња прилажем и своје. Онај, ко би почео да те уверава да престанеш 
да се жалостиш онда, када је бура још увек била велика и жалост веома 
снажна, тај би само још више појачао твоје јецање и својим речима додао 
би много хране огњу [жалости], а на себе би навукао незадовољство и 
мишљење да је твој непријатељ и неразуман човек. Када је бура, најзад, 
почела да се смирује и када је Бог најзад утишао разјареност таласа, и 
ја сам слободан да развијем једра својих речи. У време умерене непогоде 
вештина ће, можда, бити у стању да помогне; када пак наиђе несавладиви 
налет ветра, тада ни искуство не доноси никакву корист. 

Из свих ових разлога ја сам све претходно време ћутао, па сам се и 
сада тешко одлучио да се огласим, и то тек када сам од твог ујака чуо 
да напокон могу да се одважим на то, и да су се већ усудиле да о томе са 
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тобом дуго разговарају и слушкиње, и познанице, и рођаке, и остали који 
су ти блиски. Ако прихваташ њихове речи, ја се надам и уверен сам да 
нећеш презрети ни моје, него да ћеш их, колико год је могуће, саслушати 
спокојно и без пометње. Женски род превасходно има велику потребу за 
састрадањем других; када се томе дода и младост, и превремено удови-
штво, и неискуство у пословима, и велико мноштво брига, па још уколико 
је све претходно време било проведено у задовољству, изобиљу и богат-
ству, онда се жалост неколико пута увећава, и ако она, која јој је изложена, 
не добије помоћ са неба, онда је и нека случајна помисао може дотући. 
У томе налазим први и највећи доказ велике божанске бриге о теби. 

Уистину, то што се и поред изненадног стицања толиких несрећа ниси 
угушила од бола и што ниси били лишена оног разбора који по природи 
поседујеш, није било дело људске помоћи него деснице Свемогућег, оног 
Разбора који се не може измерити и оне Премудрости, која се не може 
испитати [истражити], дело Оца милосрђа и Бога сваке утехе: Јер Он 
нас раздре и исцелиће нас, рани, и завиће нас, и оздравити нас, каже 
пророк (Ос.6;2). Док је са тобом живео твој блажени муж, ти си уживала 
у поштовању, пажњи и бризи, и то си уживала онолико колико се то мо-
же добити од човека; када га је Бог узео Себи, Он Сам је преузео њего-
во место. То нису моје, него речи блаженог пророка Давида који каже: 
Господ сироШу и удову прима (Пс.145;9), док Га на другом месту назива 
Оцем сирочади и Судијом удовица (Пс.б7;5), и често можеш видети Н>его-
во велико старање о њима. 

2. Како, међутим, сам назив [удовице], тако често изговаран, не би 
узнемиравао твоју душу или те збуњивао помишљу о томе да си га задо-
била у самом цвету младости, хоћу унапред да ти говорим о томе и да ти 
објасним да назив удовице не означава несрећу него почаст, и то највећу 
почаст. Немој ми, молим те, као доказ наводити погрешно мишљење го-
миле, него послушај закон блаженог Павла или, још боље, Самог Христа, 
јер је оно што је говорио Павле, говорио Христос кроз њега, као што је и 
сам р е к а о : ТражиШе да искушаШе ХрисШа Који у мени Говори (2. Кор. 13;3). 
Шта он, дакле, каже? Да се не уписује међу удовице млађа од шездесеШ 
Тодина (1.Тим.5;9) и млађе удовице не примај (ст. 11). Тим и другим речима 
он жели да нам укаже на узвишеност тог положаја [удовиштва]. Када 
износи заповести о епископима, он нигде не помиње број година, а овде 
то чини с великом прецизношћу. 

Зашто он то чини? Не, наравно, због тога што је удовиштво узвише-
није од свештенства, него зато што [удовице] наилазе на веће недаће него 
они [епископи], будући да их са свих страна окружује мноштво дела, за-
једничких и појединачних. Као што је град неограђен зидинама присту-
пачан свима који желе да насрну на њега ради пљачке, тако је и млада 
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удовица са свих страна окружена мноштвом злонамерних људи који не 
желе само да се домогну њеног иметка, него настоје и да оскрнаве њену 
целомудреност. Можемо указати и на друге, а не само на ове поводе за 
њен пад. Тако, на пример непоштовање [презир] укућана, замршеност 
послова, лишеност некадашњег поштовања, видљиво благостање њених 
вршњакиња, а често и жеља за задовољством, приклањају удовице да сту-
пе у други брак. Међу њима се могу наћи и такве које не желе да ступају 
у законити брак са мушкарцима, па потајно и скривено живе са њима. 
Оне то чине зато да би се наслађивале похвалама за удовиштво. Према 
томе, овај положај [положај часне удовице] не само да није сраман, него 
га људи чак сматрају достојним дивљења и поштовања, и то није случај 
само код нас верујућих него и код неверујућих. 

Сећам се како је, док сам још био млад, поред осталих и мој учитељ 
(а он је осећао сујеверни страх више од свих осталих људи), изражавао 
поштовање мојој мајци. Желео је да, по обичају, од оних који су га окру-
живали дозна ко сам ја, а онда се, након што је чуо да сам син удовице, 
распитивао о старости моје мајке и времену њеног удовиштва. Када сам 
рекао да јој је четрдесет година и да је прошло већ двадесет година откад 
је остала без мог оца, он се запрепастио, гласно ускликнуо и обративши 
се присутнима рекао: "Ах, какве жене имају хришћани!" Такво дивљење 
и поштовање не исказујемо том положају [удовиштву] само ми, него и 
идолопоклоници [незнабошци]. Знајући све то, блажени Павле је рекао: 
Да се не уписује међу удовице млађа од шездесеШ Година (1.Тим.5;9). Уоста-
лом, он не сматра да она треба да буде придружена овом светом збору 
[удовицама] само по броју година, него додаје и друге особине, говорећи: 
Да је осведочена у добрим делима, ако је деиу одшјила, ако је Тостољу-
бива била, ако је свеШима нохе прала, ако је невољнима помашла, ако 
је ишла за сваким добрим делом (1.Тим.5;10). Каква проба, са каквом их 
пажњом испитује, какве врлине он захтева од удовице и са каквом их 
прецизношћу наводи! Он то не би учинио да није желео да јој повери дело 
достојно поштовања и уважавања. А млађе удовице, каже, не примај, и 
додаје разлог: Када их сШрасШ одвоји од ХрисШа, хоће да сеудају (ст.И). 
Тим речима апостол жели да нам наговести да се жене, лишене мужева, 
уместо са њима сједињују [заручују] са Христом. 

Погледај како он овим речима показује да је тај савез лак и угодан. 
Управо у речима: када их сШрасШ одвоји од ХрисШа, хоће да се удају, он 
о Христу говори као о неком кротком мужу који не поступа строго према 
њима, него им допушта да живе слободно. Он није овде прекинуо свој 
говор, него и у другој прилици пројављује велику бригу о удовицама, ка-
завши: Она која се одала насладама, жива јеумрла (1.Тим.5;6). А права удо-
вица и усамљеница нада се у Бош и проводи у молитвама ноћ и дан (ст.5). 



294 СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ - СЛАВА ГОСПОДУ ЗА СВЕ 

Он и у Посланици Коринћанима говори: Блаженија је ако осшане шако 
(1.Кор.7;40). 

3. Видиш ли какве ее похвале исказују удовиштву, и то у Новом За-
вету, када је већ заблистала лепота девствености? У то време, међутим, 
сјај девствености није могао да засени светлост удовиштва, оно још увек 
сија и има своје сопствено достојанство [превасходство, врлину]. Када, 
дакле, спомињемо удовиштво, немој га сматрати понижавајућим, нити 
нечим достојним осуде, јер ако је оно достојно осуде, онда је то још више 
девственост. Није, међутим, тако, и неће ни бити! Ако сви ми поштујемо и 
уважавамо оне жене које живе уздржано још док су им мужеви у животу, 
како онда да не поштујемо и не хвалимо оне које и након смрти својих 
мужева показују према њима исту благонаклоност [љубав] као и раније? 

Док си живела заједно са блаженим Тирасијем, уживала си, као што 
сам рекао, и поштовање и пажњу какве се само могу добити од човека; 
сада пак уместо њега имаш Свегосподара Бога Који те је и раније чувао, 
а сада ће се још више и са још већом бригом старати о теби. Као што 
сам рекао, Он нам је већ показао Своје посебно промишљање о теби 
тиме што те сачувао здравом и неповређеном усред тако горућих брига 
и жалости, и није допустио да доживиш нешто нежељено. Ако Он није 
допустио да у време такве буре дође до бродолома, онда ће утолико пре 
сачувати твоју душу у време затишја и олакшаће ти, како бреме удови-
штва, тако и невоље за које се сматра да из њега произилазе. 

Ако те не збуњује назив удовице него губитак таквог мужа и ја ћу се 
сагласити с тобом и признати да на читавој земљи, међу мирјанима, није 
било много тако љубвеобилних, кротких, смирених, искрених, савесних 
и благочастивих људи. Да је он у потпуности ишчезао и да се развејао у 
ништавило, требало би да жалимо и тугујемо. Међутим, ако је упловио 
у мирну луку и ако се преселио код свог истинског Цара, онда због тога 
не треба да жалимо него да се радујемо. Та смрт није смрт, него једна 
врста пресељења и премештања из горег у боље, са земље на небо, од 
људи код архангела и ангела, код Господара архангела и ангела. Док је 
овде на земљи био у војној служби код цара, могао је да очекује многе 
опасности и замке од завидљиваца јер су се, сразмерно нарастању његовог 
угледа, умножавале и замке његових непријатеља. Након што је отишао 
одатле, не мора више да подозрева ништа слично. 

Према томе, уколико се жалостиш због тога што је Бог узео Себи 
тако благог и врлинског човека, утолико треба и да се радујеш, јер се 
он одавде преселио са великом сигурношћу и славом и, избавивши се 
од опасности садашњег непостојаног живота, обитава у великом миру 
и спокојству. Уистину, зар није чудно што небо не сматрамо много бо-
љим од земље и што оплакујемо оне који су се одавде преселили тамо? 
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Да је овај блажени човек живео срамно и противно вољи Божијој, треба-
ло би да жалимо и јецамо због њега, не само након смрти, него и током 
његовог живота. Међутим, како је он припадао пријатељима Божијим, 
требало би подједнако да се радујемо не само док је био жив, него и сада 
када је мртав. А да управо тако треба и поступати, ти си, наравно, слу-
шала од блаженог Павла који каже: Имам жељу умрети и са ХрисШом 
биШи, шШо јемного боље (филипљ.1;23). 

4. Ти, можда, чезнеш да слушаш мужевљеве речи и да се наслађујеш 
заједницом са њим, желела би да му се, као и раније, обраћаш и да ужи-
ваш у слави, сјају, поштовању и сигурности које си имала крај њега, тако 
да те збуњује и растужује губитак свега тога? Ти и сада можеш очувати 
исту љубав према њему какву си осећала и раније. Сила љубави је таква 
да она обухвата, сабира и сједињује не само оне који су уз нас, у нашој 
близини и које видимо, него и оне који су од нас далеко; нити дуготрај-
ност времена, нити велико растојање, нити било шта томе слично, не 
може да пресече и да прекине душевну блискост. Ако пак желиш да га 
видиш и лицем к лицу (а поуздано знам да то желиш), онда сачувај ње-
гову ложницу неприступачном за другог мужа, потруди се да се с њим 
изједначиш по животу, и ти ћеш коначно отићи одавде да би била у истом 
збору са њим, а онда више нећете живети заједно пет година, као овде, 
нити двадесет или сто, ни хиљаду или две хиљаде, ни десет хиљада или 
неколико десетина хиљада година, него у безграничне и бесконачне веко-
ве. Наслеђивање тих места починка не дешава се по телесном сродству, 
него по истоветном начину живота. 

Ако је истоветност живота довела и Лазара, Аврааму сасвим непозна-
тог, у само његово наручје, и многе, од истока до запада, удостојила да 
обитавају крај њега, онда ћеш и ти задобити оно место починка заједно 
са прекрасним Тирасијем, уколико будеш хтела да живиш онако како 
је он живео. Тада ћеш га опет видети, али не у оној телесној лепоти са 
којом је умро, него у неком новом сјају, много блиставијим од сунчевих 
луча. Ма какву узвишеност да достигне, садашње тело је пропадљиво; 
међутим, тела оних који су угодили Богу обући ће се у славу каква се 
овим очима не може ни гледати. Неке њене знаке и нејасне трагове Бог 
нам је показао како у Старом, тако и у Новом Завету. У Старом Завету 
је Мојсејево лице блистало таквом славом да Израиљци нису могли ни 
да гледају у њега, док је у Новом Завету, далеко снажније од Мојсејевог, 
заблистало Христово лице. 

Реци ми: ако би ти неко обећао да ће Тирасија учинити царем читаве 
земље и да је из тог разлога заповедио да се растане са тобом на дваде-
сет година, а онда обећао и да ће ти га након тога вратити, са круном и 
у пурпурној одежди, а да ће и тебе учинити учесницом у његовој слави, 
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зар ти не би спокојно и са потребном разборитошћу поднела такав раста-
нак? Зар се не би обрадовала таквом дару и сматрала га врло пожељним? 
Поднеси тај растанак и сада, али не због земаљског царства, него ради 
небеског, не зато да би поново видела мужа у златној одежди, него у бе-
смртности и слави каква је својствена небожитељима. Ако сматраш да је 
дуготрајност времена [растанка] неподношљива, он ће ти се, вероватно, 
понекад јављати у сновима, разговарати са тобом као и раније и покази-
ваће ти своје лице за којим толико чезнеш. Нека ти то буде утеха уместо 
писама или, боље речено, чак и разговетнија од писама. Тамо се виде само 
слова, а овде ћеш моћи да видиш и лик, и кротки осмех, и телесни став, 
и корачање, моћи ћеш да чујеш звук и да препознаш најмилији глас. 

5. Ако још жалиш за оним спокојством каквим си се раније наслађи-
вала, а можда и за оним надама по којима су му биле у изгледу још веће 
почасти (слушао сам да је он убрзо могао достићи високи положај ипар-
ха, тј. намесника, и мислим да то највише мучи и збуњује твоју душу), 
онда замисли оне што су били на вишем степену достојанства него он, 
а окончали су живот на врло тужан начин. Подсетићу те на њих. Ти си, 
можда, слушала о Теодору са Сицилије, који је припадао врло истакнутим 
људима. Превазилазећи све својом лепотом, крупним стасом и одважно-
шћу пред царем, имао је већу моћ него било ко од оних блиских цару. 
Међутим, он те добробити није уздржано [кротко, смирено] прихватио, 
него је смишљао зло против цара [Амијана Марцелина]. У томе је био 
разобличен, због чега је затим кажњен на врло тужан начин. Његова 
жена, пак, која ни по чему није заостајала за твојим благородством, нити 
по васпитању, нити по пореклу, нити у било ком другом погледу, била је 
истог часа лишена све своје имовине па чак и слободе, и била је прибро-
јана најамној послузи, принуђена да живи горе од било које служавке, 
имајући ту предност у односу на друге што је својом изузетном несрећом 
изазивала сузе свакоме ко би је видео. 

Причају и о Артемизији, жени врло знаменитог човека. Како је и он 
желео да се домогне највише [царске] власти, она је доведена до истог 
таквог сиромаштва и била осакаћена. Наиме, како су јој делимично оби-
ље суза, а делимично и величина жалости, помрачили вид, њој је сада 
потребна туђа помоћ како би дошла до туђих врата и на тај начин добила 
неопходну храну. Могао бих да ти укажем и на многе друге породице које 
су претрпеле такве несреће, када не бих тако ̂ добро познавао благочашће 
и разборитост твоје душе која не жели да тражи утеху за своју жалост 
у туђим несрећама. И поменуте примере навео сам једино због тога да 
би се уверила да су људска дела ништавна и да је, уистину, како каже 
пророк, свако тело трава и све добро њеХово као цвет пољски (Иса.40;6). 
Уколико се човек више уздиже и уколико задобија више сјаја, утолико 
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дубљи бива његов пад, и то се не дешава само потчињенима него и они-
ма што царују. Не може се наћи појединачни дом који би био испуњен 
таквим несрећама каквим бивају испуњене царске ложнице: и превремено 
сиротанство, и удовиштво, и насилне смрти, и убиства, далеко грешнија 
и тежа од оних о којима се приповеда у трагедијама, нарочито погађају 
заодевене том влашћу. 

6. Да се не позивамо на древне примере, рећи ћу ти да су од оних, који 
су владали у нашем веку, а било их је укупно деветорица,* само двојица 
умрла уобичајеном [природном] смрћу.** Што се тиче осталих, један је 
погинуо од тиранина, други у рату, трећи у завери својих стражара [тело-
хранитеља], четвртог је убио онај исти који га је довео на престо и обукао 
у царски пурпур. Њихове жене су, како кажу, помрле, неке од отрова, а 
неке пак од превелике туге. Међу живима је још само једна, која има дете 
- сироче и дрхти од страха да је не убије неко од властелина због страхо-
вања у погледу будућности; друга тек што се, захваљујући посредовању 
многих, вратила из прогонства у које ју је раније отерао њен господар. 
Што се тиче жена оних који су сада на власти једна је, ослободивши се 
претходних несрећа, заједно са том радошћу доживела и велики бол јер 
је господар [цар Грацијан] још увек врло млад и неискусан, а окружен је 
мноштвом злонамерника; друга је сасвим исцрпљена од страха и живи 
горе од осуђених на смрт јер њен муж, од времена када је ставио круну 
па све до сада, проводи време у ратовима и бунама [цар Теодосије Вели-
ки] и, више него од несреће, она страда од срамоте и свеопштих прекора. 
Наиме, никада се раније није догодило оно што се догодило сада, односно 
да варвари, изашавши из своје земље продру хиљаду, па и више хиљада 
стадија у нашу земљу, спаљујући села и заузимајући градове. Они и не 
помишљају да се врате кућама него, као да се забављају неком игром а не 
ратом, исмевају све што је наше. Неки од њихових царева је, како кажу, 
рекао да се чуди бестидности наших војника који блеје боље него овце, а 
још се надају да ће победити и неће да напусте свој крај. "Ја сам се", гово-
рио је он, "већ презаситио од тога да их стално побеђујем." Шта мислиш, 
како је у души цара и његове супруге када слушају овакве речи? 

Кад сам ти поменуо овај рат, пред мојим очима се појавио дугачак низ 
удовица које су некада блистале због части [достојанства] својих мужева, 
а сада су се одједном обукле у туробну и црну одећу и све време, и дању 
и ноћу, проводе у сузама. Њима се није догодило оно, што се десило тво-
јој уваженој глави. Ти си, најпоштованија, видела свог прекрасног мужа 

* Констанције Хлор, Константин, Констандије, Констант, Гал, Јулијан, Јувијан, Ва-
лентинијан и Валент, прим. изд. 

** Константин и Констанције, прим. изд. 
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како лежи на одру, слушала си његове последње речи, поучио те како 
да водиш домаћинство и дознала си за завештање којим те је у потпуно-
сти заштитио од користољубивих људи и клеветника. Осим тога, често 
си падала пред њега, кад је већ лежао мртав, целивала си његове очи, 
грлила га и оплакивала, видела си са каквим су га почастима испратили 
у гроб, сама си припремила све што доликује погребу какав је његов и 
често посећујеш његов гроб, а што није мала утеха у жалости. Оне су, 
међутим, биле лишене свега тога: послале су своје мужеве у рат надајући 
се њиховом повратку, а уместо мужева добиле су горку вест о њиховој 
смрти; они, што су дошли код њих, нису им донели тела њихових мужева 
него само причу о начину на који су погинули. Постоје и оне које се нису 
удостојиле ни такве приче и зато нису могле ни да дознају како су њихо-
ви мужеви пали у бици, затрпани мноштвом убијених. Зар нас чуди што 
су тако погинули многи од војсковођа, када је и сам цар, сакривши се са 
неколицином војника у једном селу и не усудивши се да из њега изађе 
и супротстави се нападачима, остао тамо а они га запалили, тако да је 
изгорео заједно са свима који су се ту затекли, не само са људима, него и 
са коњима, оружјем и зидинама, и да се све то претворило у пепео [цар 
Валент]. Такву вест о цару су, уместо њега самог, његовој жени донели 
они што су се заједно са њим упутили у бој. 

7. Ни по чему, уистину се ни по чему овоземаљски сјај не разликује 
од позоришне представе и од лепоте пролећних цветова; он, као прво, 
ишчезава и пре него што се појави, а затим, ако и опстане током извесног 
времена, убрзо ишчезава. Шта је ништавније од почасти и славе коју ука-
зује гомила? Какав она доноси плод, какву корист? Каквом добром циљу 
[крају] она приводи? О, кад би то била једина жалост која са њом иде! 
Они који су се предали тој страшној господарици [славољубљу] не само 
да не добијају ништа добро, него су, поред тога, присиљени и да стално 
трпе много тога неугодног и штетног. Она влада над онима који јој се 
препусте, и уколико јој ове слуге више угађају, она их мучи све суровијим 
заповестима; онима пак који је презиру и одбацују она не може да се осве-
ти. На тај начин, она је свирепија и од тиранина и од било које звери, јер 
и тиранин и звер често због миловања постају кротки, док је ова страст 
посебно тада сурова уколико јој се више покоравају и, ако пронађе некога 
ко јој је послушан и спреман на све, неће одустати да му било шта запове-
ди. Њен саборац је још једна страст, коју непогрешиво можемо назвати 
њеном кћерком. Када се она сама, одгајена и отхрањена, снажно укорени 
у нама, тада се рађа гордост [умишљеност, преузношење] која, ништа ма-
ње него она сама, може бацити у понор душу оних што су јој се предали. 

Кажи ми, дакле, да ли плачеш зато што те Бог избавио од тако 
страшног ропства, што је те погубне болести у потпуности спречио да 

ПОУКЕ МЛАДОЈ УДОВИЦИ 
300 

ти приступе? Док ти је муж био жив, оне нису престајале да продиру у 
твоје душевне помисли, а кад је он умро, оне не могу више ни са једне 
стране да насрну на твој ум. Зато ти преостаје да не плачеш због њиховог 
удаљавања и да не допустиш њихову неподношљиву тиранију, јер тамо, 
где почну снажно да делују, оне све руше и разарају до темеља. И као 
што многе развратне жене, по природи ружне и одвратне, шминкањем и 
улепшавањем обмањују још неискусне душе младића, а када их потчине 
својој власти поступају са њима горе него са најнижим слугама, тако и 
ове страсти, славољубље и гордост, скрнаве човекову душу више од било 
какве нечистоте. Због њих су многи богатство сматрали за добро, а без 
њих ни оно не изгледа привлачно. Они, који су успели да у народу задо-
бију славу сиромаштвом, не само да нису настојали да се обогате, него 
су и презирали злато које им је нуђено у великим количинама. 

Није потребно да ти указујем на такве људе, јер ти боље од мене знаш 
за Епаминонда, Сократа, Аристида, Диогена или Кратиса, који је своју 
њиву предао да буде пашњак за овце. Други, који нису поседовали богат-
ство, а увидели да им сиромаштво може донети славу, окренули су му се 
[сиромаштву] истога часа. Кратис је одбацио и оно што је имао, и ето са 
каквом су махнитошћу сви настојали да придобију ту свирепу звер [славу]. 

8. Нећемо, дакле, плакати што нас је Бог избавио из срамног, достој-
ног подсмеха и сасвим понижавајућег робовања тој господарици; она 
једино има блиставо име, док у стварности оне, који су јој се препустили, 
доводи у стање сасвим супротно том имену и не постоји нико, ко се не 
би смејао човеку спремном да било шта учини ради славе. Знаменит и 
славан може постати само онај ко то не захтева, а онај, који славу од го-
миле сматра за нешто велико и све подноси и чини како би је задобио, тај 
је не достиже нити је добија, него заслужи све оно што јој је противно: 
исмевања, осуде, оговарања, непријатељство и мржњу. То се обично не 
дешава само мушкарцима него и вама, женама, и то посебно вама. Оној, 
која сачува једноставност и у изгледу, и у начину ходања, и у одевању, 
која ни од кога не захтева да јој указује почасти, таквој се диве све жене, 
надахњују се њом, величају је и желе јој све најбоље, док се од славољу-
биве с мржњом одвраћају, клоне је се као неке дивље звери и обасипају 
је хиљадама клетви и клевета. 

Ако не трчимо за светском славом, ми не само да ћемо избећи та зла, 
него ћемо, осим оног што је речено, задобити и оно најважније од свега, 
тј. постепено ћемо научити да се уздижемо, да се узносимо ка небу и да 
презиремо све земаљско. Онај, ко не тражи почаст од људи, ма какво 
добро да чини, све то ради спокојно и, било да су околности његовог 
живота несрећне или пријатне, оне му неће нанети никакву штету: прве 
неће бити у стању да га поразе и сруше, а друге неће моћи да га учине 
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гордим и надменим, и он ће, уеред свих непостојаних ствари и пометњи, 
остати изван сваке промене. То ће се, надам се, ускоро десити и са твојом 
душом и ти ћеш нам, удаљујући се од свега житејског, показати небески 
начин живота. Онда ћеш се смејати тој слави коју сада оплакујеш, уви-
девши колико је привидна и испразна њена маска. 

Ако, дакле, желиш да нађеш спокојство какво си имала док је твој 
муж био жив, да очуваш имање и да не будеш изложена било каквим 
сплеткама људи који се користе туђом несрећом, онда пренеси на Господа 
брШу своју и Он ће Ше прехраниШи (Пс.54;23), јер је речено: ПоГледајте 
на сШара поколења, и видите: ко је своје наде полашо на Господа и био 
постиђен, или ко је обиШавао у заповесШима Њешвим и био напуштен 
(Прем.Сир.2;10). Онај, Који ти је сада помогао да поднесеш тако неподно-
шљиву несрећу и умирио те, Тај ће те и убудуће штитити од невоља, а ти 
ћеш се и сама сагласити са мном да већу несрећу од ове нећеш доживе-
ти. Ако си већ са таквом храброшћу поднела садашњу несрећу будући, 
поред тога, и неискусна, онда ћеш много лакше поднети - а не дао Бог 
да тога буде - све оно неповољно што ти се касније догоди. Према томе, 
најпре тражи небо и све оно што води тамошњем животу, и тада ти ни-
шта овдашње не може нашкодити, па чак ни сам Господар таме ово!а 
света (Еф.б;12), осим ако ми самима себи не нашкодимо. Чак и када би 
нам неко отео имање, када би нам исекао тело, све то за нас није ништа 
уколико нам душа остане здрава. 

9. Ако пак желиш да твоје богатство буде безбедно па чак и да се 
умножи, ја ћу ти показати и начин за то и место где не може продрети 
нико од злонамерних људи. Какво је то место? То је небо. Пошаљи га 
свом прекрасном мужу и онда ни лопов, ни злонамерник, ни било шта 
друго штетно, неће моћи да га додирне. Ако то богатство будеш саби-
рала тамо, оно ће ти донети највећу корист, јер све што је засађено на 
небесима доноси већи и бољи плод, [плод] какав природно и даје оно што 
је укорењено на небесима. Поступиш ли овако, онда погледај каква ћеш 
добра задобити; као прво, вечни живот и добра обећана онима што љубе 
Бога: Што око не виде, и ухо не чу, и у срне човеку не дође (1.Кор.2;9), а 
затим и вечни саживот са твојим прекрасним супругом. Избавићеш се од 
овдашњих [овоземаљских] брига, бојазни, опасности, замки, непријатељ-
ства и мржње. Док будеш чувала богатство, можда ће наићи људи који 
ће га присвојити за себе, а ако га пренесеш на небо, водићеш безбедан, 
сигуран и живот преиспуњен спокојством, наслађујући се истовремено 
и самосталношћу и побожношћу. Уистину, врло је неразумно што, желе-
ћи да купе њиву, траже плодну земљу, а када се уместо земље предложи 
небо и [могућност] да се тамо задобије место, остају на земљи трпећи на 
њој недаће, јер нас често обмањују земаљске наде. 
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10. Ако твоју душу снажно помућује и узнемирава то што се твој муж 
више пута надао да ће стећи звање ипарха [намесника] и што је био узет 
пре него што је задобио то звање, онда најпре помисли на то да је та нада, 
макар и сасвим очигледна, ипак била само човечија нада која се често 
не остварује. У животу сусрећемо многе случајеве када су, наизглед нај-
несумњивије наде, остале неиспуњене, док се, напротив, често дешавало 
да се обистини оно што нам ни на памет није падало. Као што видимо, 
то се непрестано дешава и са влашћу, и са царствима, и са наследствима, 
и са браковима, и са свим осталим. 

Иако је време [испуњења такве наде] било сасвим близу, догодило 
се према пословици: "Човек снује а Бог одлучује", док и Писмо каже: 
Од јутра до вечери промени се време (Прем.Сир.28;26). Тако човек данас 
царује, а сутра умире. Објашњавајући нам неистинитост наде, Прему-
дри каже и ово: Мнош тирани седели су на земљи, а онај, о коме нису 
мислили, носио је круну (Прем.Сир. И;5). Тако је и за твог мужа неизвесно 
да ли би за живота задобио такву власт, а непредвидивост будућности 
и друге околности приморавају ме да посумњам у то. Одакле видимо да 
би он, ако би остао жив, досегао ту власт, да му се не би десило управо 
супротно, да не би изгубио и оно звање које је имао, било због болести, 
било због зависти и злобе људи који желе да му нашкоде, било услед 
неке друге недаће? Уосталом, прихватимо као несумњиво да би он за 
живота неминовно досегао ту висину. Међутим, уколико је више звање, 
њега неминовно прате и веће опасности, бриге и замке. 

Нека чак и не буде тако; допустимо да би он то море препливао без-
бедно и веома спокојно. Реци ми, какав би био крај? Зар не би био овакав 
исти, као и сада? Чак би, можда, био непријатнији и непожељнији. Као 
прво, он би касније видео небо и све небеско, а то није мали губитак за 
оног који верује у будуће; осим тога, чак и кад би он живео врло чисто, 
услед протицања живота и околности неизбежних у том звању, он не би 
могао да оде тако чист као што је сада. Не знамо да ли би доживео вели-
ке промене и запао у крајњи немар у коме би и умро. Сада се надамо да 
се он, по милости Божијој, преселио на место починка, јер није учинио 
ништа што би га лишило Царства небеског. Тада би пак, након што 
проведе много времена у државним пословима, помрачио себе многим 
мрљама, јер је реткост да човек обитава усред тако много зла и да остане 
добар, а сасвим је уобичајено да сагреши, вољно или невољно. Сада смо, 
међутим, избављени од такве претње и сасвим уверени да ће се он на дан 
Суда појавити у великом сјају, блистајући у близини Цара, претходећи 
Христу заједно са ангелима, обукавши се у неизрециву славу, стојећи 
испред Судије - Цара и служећи најпре Њему. 
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Због свега тога, остави сузе и јецаје, потруди се да живиш онако како 
је он живео или још и боље од њега да би се, изједначивши се с њим у вр-
лини, настанила у исту скинију и поново сјединила са њим у бесконачне 
векове, не оваквом брачном везом, него далеко савршенијом, јер је овај 
брак само савез тела, а тај ће бити сједињење душе са душом, далеко 
присније, угодније и боље. 

ПОУКА ДРУГА 
ИСТОЈ МЛАДОЈ УДОВИЦИ 

О уздржавању од другог брака 

1. Ни најмање нас не чуди када траже да се удају оне жене које нису 
искусиле брачни живот, порођајне муке и све остало што брак уноси са 
собом у људске домове. Како каже пословица, "и рат је", та страшна ствар, 
"угодан за неискусне". Када пак оне жене, које су поднеле безбројне недаће 
и које су често, због свог горког искуства, морале да сматрају срећнима 
оне што су слободни од световних дела, да хиљаду пута проклињу саме 
себе, и своју свадбу, и дан кад су ушле у брачну ложницу, када, дакле, 
такве жене, после толико несрећа, опет дођу у исти положај, обузима ме 
крајња запрепашћеност и чуђење. То ме приморава да испитам разлог 
због којег сада, кад су се ослободиле, поново као за најпожељнијим жуде 
управо за оним положајем који су раније, док су биле у њему, сматрале 
неподношљивим. Разматрајући са разних страна мноштво својих мисли 
о том питању, најзад сам, како претпостављам, пронашао разлог за то. 
Боље речено, то нема један или два разлога, него много њих. 

Неке од њих [удовица], које су због дугог времена заборавиле на 
прошлост и које брину само за садашње, ступају у други брак да би се 
избавиле од недаћа удовиштва. Међутим, у њему налазе и друге, далеко 
веће недаће јер се понављају пређашње јадиковке, Неке се, опет, препу-
штају световним пословима и теже за овоземаљском славом, сматрајући 
да је удовички положај достојан прекора. Тако оне због испразне славе 
и сујетног чувења прихватају на себе бреме брачног живота. Постоје 
и оне које у пређашњи положај не ступају ни због којег другог разлога 
осим због неуздржања, иако настоје да наведеним изговорима прикри-
ју прави разлог. Уосталом, како ја сам не бих смео да их прекоревам и 
осуђујем због тог [другог] брака, не бих то ни другима саветовао, јер о 
томе другачије расуђује блажени Павле или, боље речено, Дух Свети, 
говорећи: Жена је привезана законом за време док јојживи муж; ако ли 
јојмуж умре, слободна је за кош хоће да се уда, само у Господу (1.Кор.7;39), 
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дозвољавајући удовици да она, уколико то жели, опет ступи у брак и 
рекавши затим: Али је блаженија ако остане Шако (ст.40). Да нико не 
би помислио да је то људска заповест, он је додао: По мојему мишљењу, 
а мислим да и ја имам Духа Божијеш (ст.41). Тиме је показао да је то на-
писао према надахнућу од Духа. 

Нека, дакле, нико не помисли да оно, што ћу сада рећи, говорим ради 
прекоревања или осуде брака. Било би крајње гордо и неразумно уколи-
ко бисмо беспоштедно почели да осуђујемо оне које није осудио, него их 
је поштедео блажени апостол, када смо при том и ми сами оптерећени 
бременом грехова. Ако нам је заповеђено да не осуђујемо, како ни нама 
не би било суђено истом мером, и да не будемо строге, него кротке и по-
пустљиве судије туђих сагрешења, онда би ти, кудећи такво дело које и 
није грех, и осуђујући друге, самога себе лишио сваког опроштаја, а својим 
опхођењем према ближњим учинио би да судија буде строжији према теби 
самом. Овом питању нисам, дакле, приступио са жељом да их [удовице] 
прекорим и осудим: оно што може да се учини у Господу слободно је од 
сваке осуде. Само ако је у Господу, каже апостол. И као што говорећи о 
девствености, не изричемо јој похвале зато да бисмо унизили брак, тако 
и, говорећи о удовиштву, саветујемо да се задовољите првим браком, али 
не зато што сматрамо да је други брак забрањен, будући да је и други 
брак законито дело. Међутим, први је далеко бољи од другог. 

Нека због тога нико не сматра за порок оно што се, у поређењу са ви-
шим, сматра за ниже. Ми ово поређење не правимо зато да бисмо други 
брак сврстали у порочна дела. Иако га сматрамо законитим и препуштамо 
вољи, ипак му претпостављамо и поштујемо први брак као далеко бољи. 
Зашто? Зато што није свеједно хоће ли нека бити жена једног човека, 
или ће та једна иста бити и жена другоме. Она која се задовољила првим 
браком, показала је да ни у тај не би ступила да је из искуства добро 
познавала тај положај. Она пак која брачној постељи првог мужа додаје 
и другу, представл>а не мали доказ своје велике љубави према свету и 
привезаности за овоземаљско. Она прва ни док јој је муж био жив није 
била наклоњена никоме другом, док се ова другу, иако за живота свога 
мужа није сагрепшла, многим другим дивила више него њему. 

2. Нећемо пак досеткама осуђивати оно пређашње, него ћемо размо-
трити само питање. Као што је девственост боља од брака, тако је и први 
брак бољи од другог. Удовица, која је на почетку нижа од девственице, 
на крају се опет изједначује с њом и постаје јој равна. Други брак је, ме-
ђутим, нижи од девствености и са једне и са друге стране. Осим тога, 
она која лако подноси удовиштво, често се уздржава и док јој је муж 
жив. Она пак која тај положај сматра неподношљивим, спремна је да 
живи не само са двојицом или тројицом, него и са далеко већим бројем 



294 СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ - СЛАВА ГОСПОДУ ЗА СВЕ 

мужева и поетаје уздржана тек онда кад остари. И као што је онај брак 
доказ велике честитости и целомудрености, тако је и овај знак - нећу 
рећи сладострашћа, не - него слабе и веома телесне душе, која је приве-
зана за земљу и није способна да било кад помисли на нешто велико и 
узвишено. Ако пак неко каже да добро дело остаје добро, било да се оно 
догоди једном, два или неколико пута (јер ће оно увек бити подједнако 
добро, и ко често чини добро праведно бива похваљен, тако да, ако је и 
брак добро дело, онда су они који га често користе достојнији похвале 
и поштовања од онога који га ретко користи), одговорићемо да такво 
умовање може да привуче простодушне, али да разборити лако могу да 
схвате његову погрешност. 

Брак се не назива браком због телесног спајања, јер би у том случају 
и прељуба била брак, него зато што се она, која ступа у брак, привезује 
за једног мужа. По томе се племенита и целомудрена жена разликује од 
развратне. Ако се она буде стално задовољавала једним мужем, онда ће 
се брак праведно називати таквим именом. Међутим, ако она, уместо 
једног, у свој дом уводи многе мужеве, онда бих, чак и ако не смем то да 
назовем прељубом, ипак рекао да она много заостаје за оном која, осим 
оног једног, није знала за другог мужа. Она је обратила пажњу на речи 
Господње: Збо1 Шош ће оставиШи човек оца својега и матер, и прилепиће 
се жени својој, и бићедвоје једно Шело (Мт.19;5). Она се прилепила мужу 
као сопственом телу и није заборавила главу која јој је једном дата. Она 
друга, међутим, ни првог ни другог мужа не сматра за своје сопствено 
тело. Наиме, други је протерао првог, а другога први. Она више није у 
стању да се добро сећа првог мужа, јер се после њега привезала за другог; 
ни овог другог пак не може да гледа са доличном љубављу, јер се њен 
ум окреће и ка покојнику. На тај начин, на крају се показује да је жена 
и првог и другог лишила љубави и поштовања какви доликују мужу. Са 
каквим душевним расположењем, према њеном мишљењу, други муж ула-
зи у брачну ложницу првог, успиње се на његову постељу и гледа жену, 
која се због свега тога смеје и забавља? Он је, наравно, веома пометен, 
и не приступа јој с великом љубављу. Чак и да је најтврђи од свих људи, 
он не може бити толико груб да нема људска осећања, чак и ако би она 
и себе и кућу заогрнула безбројним украсима. 

Жалост која је обузела кућу [после смрти првог мужа], неће допусти-
ти да радост буде чиста. На зидовима чији је један део снажно нагорео, 
а затим донекле обојен, оштрина и дубина црне боје квари ону белину 
и чини да она непријатно изгледа. Тако се догађа и овде. Чак и кад би 
жена измислила много сјаја, кроз њега пробија туга и нека неугодна ме-
шавина једног и другог. И укућани, и слушкиње, и радници, и станари, 
и суседи, и покојникови рођаци посматрају то са тескобом и жалошћу. 
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Ако иза њега остану и сирочад, онда ће они недорасли у онима који су 
способни да разумеју о чему је реч, побуђивати силну неблагонаклоност 
према мајци, док ће јој они одрасли причињавати највише непријатности. 
Знајући све то, и законодавци су, желећи и да утеше ожалошћене [удови-
це] и да, ради свога оправдања покажу како други брак нису установили 
према својим убеђењима, него у страху од већега зла, лишили тај брак 
сваког сјаја, тако да то [свадбено] вече не украшавају ни свирале, ни 
аплаузи, ни свадбене песме, ни плесови, ни брачни венци, ни било шта 
томе слично. Удаљујући све то, они доводе мужа код жене - удовице нео-
венчаног, показујући тиме да све остало допуштају према попустљивости, 
а не као нешто достојно похвале, аплауза и венаца. 

3. Зашто је, рећи ће неко, Павле забранио младима да остану удовице, 
чак и ако би то оне хтеле, па је овако написао: Млађе удовице не примај 
(1.Тим.5;11)? Није Павле забранио удовиштво онима које то желе, него су 
га оне саме приморале да им, и противно својој вољи, да такав закон. Ако 
пак хоћеш да дознаш какво је било Павлово сопствено мишљење, саслу-
шај шта он каже: Хоћу да сви људи буду као и ја, тј. уздржани (1.Кор.7;7). 
Блажени апостол не устаје против самога себе, не пада у противуречност 
и не забрањује удовиштво онима које то желе, када он сам жели да сви 
људи очувају уздржање. Зашто онда каже: Млађе удовице не примај? Реци 
ми, одакле и чему то? Он није само то рекао, него је навео и разлог: Ка-
да их, каже, страсШ одвоји од Христа, хоће да се удају. Видиш ли да он 
не забрањује да остану удовице и да живе у том светом чину онима које 
желе да остану удовице, него онима које, поставши удовице, намеравају 
да ступе у други брак, и чини то веома мудро? Ако, каже, намераваш да 
ступиш у други брак, онда немој давати обећање удовиштва, јер је далеко 
горе дати обећање и не испунити га, него ништа не обећати. 

И као што им [мужу и жени] честа састајања није дозволио у виду 
закона, него према снисхођењу [попустљивости], јер ово шворим као ми-
шљење, каже, а не као заповест, према вашем неуздржању (в.1.Кор.7;5-6), 
тако је и овде допустио други брак да би се избегло веће зло, показујући 
да је и то учинио услед снисхођења [попустљивости] а у вези са слабошћу 
многих. Под овим не подразумевам слабост [телесне] силе, него слабоет 
воље. И као што девственица која се исквари после давања завета о 
девствености греши страшније него прељубница, тако и удовица, која је 
једном дала обећање удовиштва а затим погазила завет са Богом, пада 
у подједнако тежак грех и подлеже истој казни па чак, ако би се могло 
рећи нешто зачуђујуће, и много већој јер, као што сам већ рекао, није све-
једно да ли неискусна или искусна пада у иста искушења. И не само овде, 
него и на горенаведеном месту (1.Тим.5;11), и после речи: хоћу да се млађе 
удовице удају, децу да рађају, кућу да куће, апостол наводи и разлог због 
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којега то жели. Који је то разлог? Да не дају, каже, никаква повода про-
тивнику за нападање. Будући да је вероватно да су тада многе удовице, 
ослободивши се брачног живота као неке невоље и ропства, живот који 
је затим уследио користиле веома слободно и самовољно и да су таквом 
бестидношћу привукле на себе рђав глас, он је желео да их удаљи од те 
погибељне слободе и да их опет покори под пређашњи јарам. Ако, каже, 
нека удовица замисли да потајно блудничи и да се срамоти, онда је дале-
ко боље да опет ступи у брак, да не даје никаква повода противнику за 
нападање. На тај начин, он им је заповедио да ступе у брак како не би 
давале повода за клевете нити водиле раскалашан и бестидан живот. 

Саслушај у чему их он заправо разобличује. Уместо да све време 
проводе у молитвама и прозбама, оне се, каже, уче и нераду, скиШајући 
по кућама; и не само нераду, не1о су и језичаве и радознале, па Говоре 
шШо не Шреба (1.Тим.5;13). Он не жели то, него да се удовица стално ба-
ви духовним делима: Она која се одала насладама, жива је умрла (ст.6). 
Тако и од девственица захтева да оне ту врлину не ограниче на чистоту 
тела, него да све слободно време употребе за служење Богу: А ово го-
ворим за вашу сопсШвену корисШ, не да вам намеШнем замку, не1о за 
блахообразно и исШрајно служење Господу, у прибраности (1.Кор.7;35). 
Он жели да се девственица не дели, него да се васцело посвети духовном 
и небеском, да се брине о Господу. Таквом животу он саветује и удовицу: 
А права удовиид и усамљениид нада се у Бош и проводи у молиШвама и 
мољењимадан иноћ (1.Ћш.5;5). Уколико пак оно време, које би требало 
употребити за еванђелска дела, удовице изгубе не само на сувишне и 
непотребне послове, него и за оне који су сасвим штетни, он их сасвим 
праведно приклања браку. И као што Бог Јудејцима није дао суботу зато 
да би тога дана једноставно били беспослени, него да би се уздржавали 
од порочних дела, тако и удовица и девственица одабирају такав начин 
живота не зато да једноставно не би живеле са мужем, него да би се бри-
нуле о Господу и васцело се посветиле служењу Богу. 

4. Ти, међутим, кажеш: за жену, неискусну у пословима, биће неподно-
шљива недаћа ако буде принуђена да носи мушке обавезе. Она неће бити 
у стању да се снађе као мушкарац и неће постићи ништа осим огорчења 
и губитка целокупне имовине. Зар нису све, које нису ступиле у други 
брак, изгубиле сву своју имовину и свега се лишиле, тако да се не може 
показати ниједна жена - удовица која води послове? Све су то правдања, 
изговори и прикривање сопствене слабости. Многе жене су, боље него 
мушкарци, и управљале домаћинством, и васпитавале децу - сирочад; 
имовину која им је остала неке од њих су увећале, а неке је нису умањиле. 
Бог на почетку није све поверио мушкарцу, нити је учинио да сва житеј-
ска дела зависе од њега, јер би у противном жена била изложена презиру, 
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будући да нам ни на који начин не помаже у животу. Знајући за то, Бог 
јој је доделио мањи део послова, што је у давнини изразио речима: Хајде 
да му начинимо помоћника (1.Мојс.2;18). Да се мушкарац на тој основи што 
је створен као први и што је жена створена ради њега не би исувише преу-
зносио над женом, Бог је тим речима смирио његову гордост и показао да 
је жена, ништа мање него мушкарац, неопходна у световним пословима. 

Какви су то послови и како му то она помаже у устројавању [уређива-
њу] живота? Будући да садашње благостање подједнако зависи и од поро-
дичних и од друштвених послова, Бог их је поделио, тако да је друштвене 
послове дао мушкарцима, а породичне [домаће] женама. Уколико се из-
мени такав поредак, све ће се растројити и пропасти, јер је свако од њих 
на свом послу корисније од другог. Према томе, ако породични послови 
зависе од женске разборитости, и ако жена у том послу толико превасходи 
мушкарца колико уметник у свом умећу превазилази незналицу, зашто 
се онда толико узалудно плашите? Увећавање имовине и стицање изван 
куће својствено је једино мушкарцима, док жени не доликује да се брине 
о добитку. Иако се чини да је стицање важније од чувања, и ово прво је 
без другог бескорисно и узалудно. Често се догађа да ово прво и поред 
другог не само да не доноси корист, него и све уништава. Будући да је 
тешко да мушкарац, стичући добит споља, ту добит увек стекне на пра-
ведан начин (јер се често догађа да мушкарци извлаче добит из несреће 
других људи), онда неправедан и насилан добитак, који долази у женине 
руке, наноси штету њеној умешности и вођењу домаћинства. Према томе, 
ако је стицање и важније од очувања, онда је ово прво и лошије од другог, 
али у другачијем смислу, када не само да не потпомаже увећање имовине, 
него уништава и стечено. Зашто удовица страхује да ће јој без мужа рђаво 
ићи домаћи послови, о којима се и током његовог живота она бринула? 

Ти ћеш рећи да он лакше може да се снађе, јер му се због страха 
пред њим нико не би супротставио, нити би му стварао тешкоће. Тада 
га и слуге, и управитељи, и надзорници, страхујући од њега, слушају с 
потпуном спремношћу и нико му не противуречи. Када пак умре онај 
којега су се плашили, сви нападају удовицу и жалосте је, постају дрски 
и све доводе у пометњу и растројство. Ако се она успротиви и почне да 
се расправља, ако их изложи мучењима и батинама, ако их затвори у 
тамницу, уследиће оговарања, клевете и прекори многих. Међутим, ако 
она наруши верност покојнику и оно вече када се први пут сјединила с 
њим, и аплаузе, и песме, и брачне светиљке, и прве загрљаје, и трпезу и 
све остало у чему је некада учествовала, и речи које жена обично слу-
ша од мужа, ако све то одједном одбаци као да тога није ни било, ако 
своја врата отвори другом и привуче га у покојникову постељу - ако, 
дакле, учини све то, зар је ондћ нико неће прекоревати и осуђивати? 
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Зар је нико неће омрзнути и назвати окрутном и неверном и осталим 
сличним називима, зар нико неће рећи да је прекршила заклетву? 

5. Немој мислити да је зато, што је блажени Павле дозволио други 
брак, он већ због тога достојан похвале и да га многи не осуђују. Иако 
он не подлеже казни и кажњавању, не може ни уживати у похвалама и 
прослављењу. Исто тако, пожуда и сладострашће мужа или неуздржање 
жене у време поста или у неко друго време такође не подлежу казни, али 
нису ни достојни похвале. И сама та попустљивост није ништа друго до 
разобличење велике слабости и немара. Ако се плашиш да се не прочу-
је како си сурова према слугама, онда би најпре требало да се плашиш 
да се не прочујеш по сладострашћу и неуздржању. Осим тога, удовици 
је могуће да боље устроји своје послове тако да и њена имовина буде 
безбедна, а да ни њу саму не вређају, него да је сви хвале и, што је ва-
жније од тога, да задобије божанствена добра. Ако она пожели да своју 
имовину положи на небо и да је сакрије на то безбедно место, онда она 
не само да се неће умањити, него ће се још више увећати, јер су такве 
особине овог сејања. 

Ако она не може да прихвати ову заповест и ако неће да одмах све 
положи тамо, нека размисли о томе да, ако се уда, не мрра неминовно 
у њему пронаћи човека који ће увећати њену имовину. Ако пак и буде 
такав, нека не размишља само о увећању имовине, него и о томе да може 
бити уплетена у многа дела, противна Богу и људима. Ако њен муж буде 
један од оних силних и моћних људи, могуће је да ће је присилити да чини 
и трпи много тога што је противно њеним жељама. На тај начин, она 
ће бити изложена ономе чега се плашила у удовиштву, и не само томе, 
него може да доживи и брзу промену. Када остане удовица, она ће, чак 
и ако претрпи неки губитак у имовини, остатком безбедно располагати. 
Међутим, ако се сједини са моћним човеком, који руководи државним по-
словима или има неку другу бригу, могло би се догодити да одједном све 
изгуби, јер у несрећама мужева неизбежно учествују и њихове жене. 

Међутим, чак и ако се не догоди ништа слично, реци ми, какав је то 
добитак ако слободу замениш за ропство? Каква је корист од великог 
богатства када не можеш да га користиш за оно за шта би хтела? Зар 
није много боље слободно располагати невеликим иметком, него свим 
богатствима васељене и при том истовремено бити под влашћу другога? 
Не говорим сада о бригама, увредама, псовкама, љубомори и осталим 
подозрењима, о порођајним боловима и свему осталом. Ко разговара са 
девојком, могао би и о томе да јој говори, будући да је неискусна и да јој 
то није познато. Међутим, када би неко о томе почео да говори удовици, 
причинио би јој много непријатности, јер ће узалудно покушавати да је 
речима поучи ономе што је она много боље дознала на основу искуства. 
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Уосталом, биће корисно да додамо да ће девојка која се уда живети са 
мужем уз већу одважност и слободу него удовица. Чак и ако би ову другу 
муж волео као своју жену, неће је волети као ону коју је узео као девојку. 
Свакоме је добро познато да је љубав према таквим женама [које су се 
удале као девојке] много силнија и ватренија него према овима [које су 
се удале после удовиштва]. Муж ће удовицу грлити и љубити, али не од 
свег срца, будући да је већ познала и другог мужа. 

Сви смо ми, да тако кажемо, услед љубоморе, славољубља или не знам 
каквог другог разлога, навикли да највише волимо оне ствари које не 
поседујемо и не користимо после других, него их употребљавамо једино 
ми и први. Тако се, као што можемо да видимо, догађа са одећом: нама 
се не допада толико она одећа која је од другога прешла у наше власни-
штво, колико она коју нико није носио. Исто се догађа и са кућама и са 
посудама: не волимо толико кућу коју смо добили од других колико ону 
коју смо сами изградили. Међу посудама, с посебном пажњом и бригом 
чувамо оне које су недавно израђене и које смо ми први употребили; оне 
пак које смо добили од других не ценимо много, па се чак и одвраћамо 
од њих, а често се догађа и да их прерадимо. Ако такво осећање имамо 
у односу на куће, одећу и посуђе, замисли с каквом силом се оно може 
појавити у односу на жену, од које муж нема ништа драгоценије? Све те 
ствари можемо дати онима који их желе, али нам је недозвољено да то 
учинимо и са женом, јер ћемо се радије раставити са душом него што 
ћемо себи то допустити. Као што сам рекао, према девојци се муж односи 
с потпуном благонаклоношћу, као према недирнутој и оној која припада 
само њему и никоме другом, док на удовицу, која је претходно била у бра-
ку са другим, неће гледати са толиком љубављу и благонаклоношћу. 

6. Немој ми говорити о ономе што се ретко дешавало и можда само јед-
ном, него о ономе што се у стварности стално догађа. Девојка ће живети 
с већом одважношћу не само због наведених разлога, него и због многих 
других. Муж удовици лако може да пребаци да га ниподаштава, и да се 
затим као доказ таквог ниподаштавања позове на њено неверство првом 
мужу, да је примора да ћути како у односу на прошлост, тако и у односу 
на оно што се можда никад неће ни догодити. Ниподаштавање које је 
показала према покојнику приклониће и овога живог да очекује то исто, 
чак и ако се то никада не догоди. И неће је само муж оптерећивати та-
квим прекорима, него ће је и слуге и слушкиње, ако не јавно, а оно тајно 
прекоревати и обасипати небројеним подсмесима. Ако се још догоди да 
иза покојника остану недорасла деца, како ће их васпитавати, и како ће 
се бринути о њима? Неће ли живети несрећније од било које сирочади, 
гледајући како је целокупна имовина њиховог оца у рукама другог човека, 
као и слуге, и кућа, и њиве, а што је најважније - и сама његова жена? 
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Да ли ђе се и даље понашати према њој као према мајци? Може ли се 
она као и према осталој деци, односити и према онима због којих ће бити 
приморана да се стиди и да црвени, и којима не може показати сву мајчин-
ску љубав, јер ће се њена душа делити између њих и деце другог мужа? 

А шта, рећи ће неко, ако се догоди да је она веома млада и да није 
дуго живела са мужем? Ја сам све ово и рекао младим, а не старим удови-
цама. Са старима, које би тако поступиле, не бих ни разговарао. Уколико 
их ни дуго време ни њихове године, ни било шта друго, нису убедили да 
одустану од другог брака, онда ћу их ја још теже убедити својим речима. 
Васцело моје слово упућено је младима. Зашто, рећи ће неко, ако је она 
млада и ако је са мужем проживела само годину дана у браку, ступа у 
други брак? Зашто се њој обраћаш пре него оној, која је у браку провела 
двадесет или тридесет година? О томе не говорим ја, него блажени Па-
вле који каже: Блаженија је ако остане Шако (1.Кор.7;40). Зашто бисмо 
марили за ону која је, иако је дуго живела с мужем, живела само са њим 
једним, са оним истим с којим се сјединила на почетку? Ова се, међутим, 
везала за двојицу, и то за врло кратко време! 

Она је то, рећи ћеш ти, нехотице учинила. Да је њен први муж остао 
жив, она не би заволела другог. Међутим, како је он превремено умро, 
она се, услед нужде, сјединила са другим. Услед какве нужде? Ја видим 
другу нужност, већу од оне коју видиш ти, ону, која је довољна да је задр-
жи уз покојника, а то је управо преживљавање недаћа световног живота. 
Она, која је дуго водила такав живот и довољно се њиме наслађивала, 
могла би опет да се окрене таквом животу, надајући се да ће пронаћи 
иста задовољства. Она, међутим, која је на самом почетку брачног живо-
та искусила такву несрећу, с којом ће побудом и са каквим надама поћи 
у сусрет таквим непријатностима? Ако онај што жели да тргује доживи 
бродолом приликом самог изласка из пристаништа и пре него што је 
стекао неку корист, нерадо ће се после тога латити трговине. Тако ни 
она удовица, која је од брака очекивала многа задовољства, а затим је, и 
пре него што их је упознала, доживела такву непријатност, неће волети 
световни живот осим уколико није веома неуздржана или, боље речено, 
чак и ако буде имала ватрену наклоност и снажно пристрашће према 
овом животу, непријатан почетак у стању је да угаси ту страст. Ми се 
обично веома чврсто придржавамо својих подухвата, уколико смо им 
дали добар почетак. Међутим, када од самог почетка и, да тако кажемо, 
од првог корака сусретнемо непријатности и неприлике, брзо одустанемо 
од своје намере која се услед тога угаси у нама. 

Тако би требало да се и оне, које су рано остале удовице, одрекну 
другог брака, како не би поново доживеле то исто, Она која остане 
у удовиштву може да живи спокојно и да се не плаши такве несреће, 
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док ће она која ступи у други брак неминовно ишчекивати ту исту не-
срећу. Осим тога, иако је положај удовиштва истоветан, не добијају све 
удовице истоветну награду, него једне добијају већу а друге мању. Она, 
која је тај јарам прихватила у младости, удостојиће се веће части и на-
граде, него она која је у старости остала удовица. Зашто? Зато што 
је она прва, без обзира на мноштво препрека, све поднела због страха 
Божијег, док она друга није поднела ни најмању борбу и труд. Наиме, 
какав труд постоји тамо где не постоји ништа пгго не захтева напор? И 
као што је она, која је отишла за другог мужа, мања од оне која је имала 
једног мужа, тако и она која је од младости остала у удовиштву може 
да превазиђе ону која је мужа изгубила у старости. Иако су обе имале 
само једног мужа, једна је прошла читаво поприште чистоте док је друга 
заостала далеко иза ње. 

Према томе, немој гледати само на труд, него и на награду. Многа 
добра дела чине нам се тешким само због тога што, непрестано обраћа-
јући пажњу на њихову тежину и напоре које захтевају, не помишљамо на 
награде које су за њих припремљене. Не би требало тако да поступамо 
него би требало да, заједно са трудом, обратимо пажњу и на награде и 
тада ће нам труд изгледати лак, какав он уистину и јесте. Када полази 
у рат, одважан војник не помишља само на ране, пораз и смрт, него и 
на трофеје, и на победу, и на све остале почасти. Када се лати посла, 
земљоделац нема пред очима само орање и напор услед копања земље, 
него и вршидбу и сабирање плодова. Тако ћемо и ми тежину удовиштва 
олакшати добрим надама, и то далеко више него уздањем у људе, јер ис-
пуњење ових очекивања често спречавају многе околности које не зависе 
од нас, док наше наде нико неће постидети, уколико то сами не поже-
лимо. Нећемо имати такву жељу, него ћемо, имајући у виду да удовица 
само незнатно заостаје за девственицом (а понекад је чак и превазилази, 
ако се девственица уплиће у световне ствари и ако се, према Павловим 
речима, удовица нада у Бо1а и проводи у молиШвама и мољењима ноћ 
и дан, 1. Тим. 5; 5 и ако се уздржава од житејских дела), прихватити на 
себе тај труд да бисмо за њега били удостојени и венаца. Ово вам нисам 
рекао ради присиле нити смо вам, као што сам рекао, предложили овај 
савет зато да бисмо осудили оне које не желе да остану удовице, него 
зато да бисмо их приклонили и убедили да се не привезују исувише за 
земљу и да, кад су се једном ослободиле од [брачних] окова, остану сло-
бодне и да стреме ка небу, да живе тамошњим животом и да, сјединивши 
се са Христом, све чине онако како и доликује онима што Њега имају 
за Женика. Њему доликује свака слава, част и поклоњење, заједно са 
беспочетним Оцем и живототворним и Светим Духом, сада и свагда и 
у векове векова. Амин. 



БЕСЕДА НА НОВУ ГОДИНУ 
(НА КАЛЕНДЕ) 

Изговорена против оних који прате новомесечја и устројавају бучне 
забаве у граду, а такође и на речи апостола Павла: Све на славу Божију 
чините (1.Кор.10;31). 

Реч "каланде" или "календе" потиче од латинске именице са1епс1ае и 
означава први дан римских месеци. Народ је тих дана празновао и про-
слављао. 

Како се са великом вероватноћом може закључити из њеног садржа-
ја, свети Јован Златоуст је ову беседу изговорио у Антиохији, 1. јануара 
387. године по Рождесту Христовом. Н>ен пун назив гласи: "Беседа на 
Календе, у одсуству епископа антиохијског Флавијана, изговорена против 
оних који прослављају нову годину и праве бучна весеља по граду, као и 
на речи апостола: све на славу Божију чиниШе (1.Кор. 10,31)" 

1. Као што је хору неопходан хоровођа, а посади морепловаца корми-
лар, тако и ово данашње сабрање свештеника тражи свог заједничког 
оца, свог архијереја. Често се догађа да одсуство руководитеља и у хору и 
на броду узрокује велику пометњу и несигурност. Овде се, међутим, није 
тако догодило. Премда [епископ] није овде присутан телом, присутан је 
духом; он је и сада овде и стоји међу нама, иако је код куће, исто као што 
смо и ми с њим, иако се налазимо овде. Сила љубави је таква да она саби-
ра и сједињује оне који се налазе на великом растојању један од другог. 
Онога, кога волимо, ми замишљамо свакога дана, чак и ако живи у туђој 
земљи и ако је од нас одвојен бескрајним морима. Исто тако и онога, од 
којега се одвраћамо, често као да уопште не видимо, чак и кад би стајао 
у нашој близини, Г̂ це постоји љубав, тамо просторно растојање ништа не 
значи; а где ње нема, тамо ни близина ничему не користи. 

Када сам недавно беседио у похвалу блаженом Павлу, били сте толико 
радосни као да сте га видели да је ту, међу нама, иако његово тело лежи у 
царском граду Риму, а душа му је у рукама Божијим - душе праведника у 
руци су Божијој, и паШња их се доШаћи неће (Прем.Сол.3,1). Међутим, сила 
љубави поставила га је испред ваших очију. И данас бих хтео да се бавим 
овом темом, али устремљеност моје беседе привлаче друге ствари, при-
влачи је сагрешење које данас извршава читав град. Нека они који желе 

БЕСЕДА НА НОВУ ГОДИНУ 3 1 5 

да слушају похвале Павлу најпре почну да ревнују на његовим врлинама 
и нека се удостоје да слушају о њима. Иако, дакле, наш духовни отац није 
са нама, започећу да вас поучавам крепећи се његовим молитвама. 

Иако се телом није налазио уз [израиљске] борце, Мојсеј је допри-
нео њиховој победи, и то не мање од бораца, него и више од њих, јер је 
у вис подизао руке, храбрећи своје и силно застрашујући непријатеље 
(в.2.Мојс. 17). Као што силу љубави не може да спречи просторно растоја-
ње, тако је и са дејствовањем молитве: као што љубав сједињује оне који 
су раздвојени, тако и молитва може да донесе велику корист онима који 
су далеко један од другог. Смело, дакле, ступимо у борбу, јер и нама сад 
предстоји бој, али не са Амалићанима као што је било онда, нити пак 
са неким другим варварима који насрћу, него са демонима који свечано 
пролазе тргом. 

Ова ђаволска славља, каква се данас дешавају, раскалашност, исмева-
ња, поруге, окупљања која трају по читаву ноћ и разуздано комедијашење 
поробили су наш град страшније од било ког непријатеља. Сада би пак 
сви требало да буду уздржани, да плачу и да се притаје, како они који су 
сагрешили, тако и они који нису, једни због својих грешака, а други гледа-
јући на недоличност своје браће. Наш град се, међутим, разуздано весели, 
блиста и украшава; као нека жена која воли раскош и улепшавање, и трг 
се данас брижљиво украшава, облачећи се у злато и раскошне одежде, 
обућу и друго томе слично. Сваки занатлија, износећи своје производе, 
труди се да надмаши све оне који се баве истим послом као и он. Прем-
да такво надметање указује на детињаст ум и на душу која не помишља 
ни на шта велико и узвишено, оно није претерано штетно: то је тек нека 
неразумна усрдност, која изазива подсмех према онима који се у томе над-
мећу. Ако пак желиш да украшаваш, онда не украшавај своју радионицу, 
него душу; не украшавај трг, него свој ум, да би се дивили ангели, да би 
ти архангели били благонаклони и да би те Господар ангела наградио 
Својим даровима. Напротив, истицање [разметање] какво сада постоји 
подстиче на смех и завист - на смех оне што помишљају на нешто узви-
шеније, а на љубомору и завист оне што страдају од исте болести. 

2. Овакво надметање, као што сам рекао, не заслужује одлучну осуду. 
Данас су најжалоснија од свега надметања која се одвијају по крчмама, 
препуним раскалашности и безбожништва. Кажем безбожништва због 
тога што они који се тиме баве прате [надзиру, означавају] дане, гатају и 
мисле да ће им, ако први дан овога месеца проведу у наслади и задовољ-
ству, таква бити цела година, и кажем: раскалашности, због тога што се 
и жене и мушкарци, напунивши бокале и чаше вином, све до зоре неуме-
рено опијају. То не доликује нашем мудрољубљу, без обзира чините ли 
ово сами, или допуштате другима - рођацима, пријатељима или суседима. 
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Зар нисте чули речи апостола Павла: Гледате на дане и месеце, и времена 
и 1одине1 Бојим се за вас, да се нисам узалуд Шрудио за вас (Гал.4;10-11)? 

Крајње је неразумно ако због једног дана, проведеног у добром рас-
положењу, очекујете да ће вам цела година бити таква. Такво мишље-
ње не само да је неразумно, него је и последица ђавољег утицаја према 
којем, тобоже, у стварима нашег живота не би требало да се ослањамо 
на сопствену ревност и склоности, него на временске периоде. Неће ти 
цела година бити срећна ако се првога дана у њој будеш опијао, него ако 
и првог и сваког другог дана будеш творио вољу Божију. Дан не бива 
лош или добар по својој природи - јер се дан од дана ни у чему не раз-
ликује - него услед наше усрдности или немара. Ако си творио правду, 
дан ти је добар; ако си сагрешио, онда је лош и обремењен казном. Ако 
будеш тако расуђивао и тиме се руководио, свакога дана творећи моли-
тве и дајући милостиње, онда ће ти цела година бити срећна. Ако пак 
не будеш марио за врлине и ако будеш очекивао радост за своју душу 
у зависности од првог дана месеца и од рачунања дана, бићеш лишен 
свакога добра. 

Будући свестан тога и настојећи да нас одвоји од труда на врлини и 
да угуши ревност наше душе, ђаво је научио људе да срећу или несрећу 
повезују са данима. Ко верује да су неки дани срећни а неки несрећни, 
тај се у несрећни дан неће бринути о добрим делима, мислећи да ће сав 
његов труд остати узалудан и бескористан услед [кобне природе] дана. 
И опет, он се оваквих дела неће прихватати ни током срећних дана, ми-
слећи да му услед добре природе самог дана његова лењост никако неће 
нашкодити. Он ће тако и у једном и у другом случају изгубити своје спа-
сење, и, сматрајући свој труд час бескорисним а час сувишним, живот ће 
проводити у лењости и пороцима. 

Знајући за то, требало би да избегавамо ђавоље замке, да избацимо 
такве мисли из својих умова и да не пазимо на дане тј. да неки дан нена-
видимо, а неки дан да волимо. Лукави демон не насрће на нас овако само 
зато да би нас гурнуо у лењост, него да би истовремено и оклеветао тво-
ревину Божију, и да би душу погрузио у безбрижност и безбожност. 

Ми тога морамо да се клонимо, и да јасно знамо да ништа није зло 
осим греха, а да ништа није добро осим врлине и угађања Богу. Радост 
не долази од пијанства, него од духовне молитве; она не долази од вина, 
него од поучне беседе. Вино узрокује буру, а реч тишину; вино прави 
буку, а реч зауставља метеж; вино помрачује ум, а реч га просветљује и 
када је помрачен; вино уноси очајање [тескобу, потиштеност] и тамо где 
није постојало, а реч га прогони и оданде где је постојало. Ништа тако 
не води у срећу и радост, као истине вере [досл. догмати философије]: 
презир према садашњем, ишчекивање будућег, и то, да ништа људско не 
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сматрамо за постојано - ни богатство, ни власт, ни почасти, ни поштова-
ње. Ако си научен тој мудрости, онда те неће мучити завист кад видиш 
богатог, нити ће те, ако паднеш у сиромаштво, то сиромаштво понизити. 
На тај начин ћеш увек моћи да празнујеш. 

Хришћанину не приличи да празнује одређене месеце, нити први 
дан месеца, нити пак само недељом, него читав свој живот треба да про-
води у празновању какво му доликује. Какво је то празновање? О томе 
послушајте Павла који каже: ЗаШо да празнујемо не у квасцу старом, 
ни у квасцу злоће и неваљалсШва, не1о у бесквасним хлебовима искре-
носШи и исШине (1.Кор.5;8). Према томе, ако ти је савест чиста, ти онда 
непрестано празнујеш, јер се храниш добрим надама и радујеш ишчеки-
вањем будућих добара. Ако пак имаш грижу савести и ако си крив за 
многе грехе, онда ти ни хиљаду празника и прослава неће помоћи да се 
осећаш боље од оних што плачу. Каква ми је корист од сунчаног дана, 
кад је моја душа помрачена прекорима савести? Према томе, ако желиш 
да имаш користи од почетака нових месеци, онда поступај овако: када 
видиш да се навршила година, заблагодари Господу што те провео кроз 
тај годишњи период. Буди скрушен у срцу, одмери време свога живота и 
сам себи реци: дани јуре и пролазе, време се навршава, велики део свога 
пута већ смо прешли, а шта смо добро урадили? Зар ћемо одавде отићи 
празни и лишени сваког доброг дела? Суд је пред вратима, а живот неза-
држиво хрли ка старости. 

3. Тако размишљај на почетку нових месеци; овога се сећај кад се 
смењују године; помислимо на будући дан [Суда], да и за нас не би неко 
рекао оно што је пророк рекао за Јудејце: Ишчезоше у сујеШи дани њи-
хови, и Ходине њихове са хиШањем (Пс.77;33). Онај празник, о којем сам 
говорио, постојан је и не ишчекује годишње периоде, и није ограничен 
на одређене дане. Њега подједнако може да празнује и богаташ и сиро-
мах, јер ту није важан ни новац, ни богатство, већ само врлина. Немаш 
новца? Постоји страх Божији, највредније од свих блага, јер се оно не 
може ни уништити, ни изменити, ни потрошити. Погледај на небо и на 
небо небеса, на земљу, море, ваздух, разнородне животиње, различито 
биље и на читав људски род; сети се ангела, архангела и вишњих сила. 
Имај на уму да је све то богатство твога Господара. Не може бити да је 
слуга тако богатог Господара сиромашан, ако је његов Господар милостив 
према њему. 

Гледање на дане не приличи хришћанској философији и припада је-
линској [незнабожачкој, паганској] прелести. Ти си уписан у вишњи град 
и ти си његов житељ, ангели обитавају уз тебе. Тамо нема светлости која 
се претвара у таму, нити дана који окончава ноћ, него је увек дан и увек 
светлост. На њега ћемо стално да мотримо. ТражиШе оно шШо је 1оре, 
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каже апостол, 1де Христос седи с десне стране Бош (Кол.З;1). Ти немаш 
ништа заједничко са земљом, где постоји кретање сунца, његови периоди 
[циклуси] и дани. Ако пак живиш праведно, онда ће и ноћ за тебе постати 
дан, исто као што ће се за оне који живот проводе разуздано, у пијанству 
и неуздржању, дан претворити у ноћну таму, не зато што се сунце угасило, 
него зато што је њихов ум помрачен пијанством. Придавати толики значај 
неким данима, очекивати од њих посебно задовољство, палити светиљке 
по трговима и плести венце - све је то знак детиње неразумности. Ти си 
се већ ослободио ове слабости, достигао си зрео узраст и уписан си међу 
грађане [житеље] неба. Не осветљавај тргове вештаственим огњем, него 
свој ум просветли духовном светлошћу, тако да се светли светлост 
ваша пред људима, да виде ваша добра дела и прославе Оца вашеш Који 
је на небесима, рекао је Господ (Мт.5;16). 

Оваква светлост донеће ти велику награду. Не украшавај венцима 
врата свога дома, него води такав живот, да из руке Христове примиш 
венац правде на своју главу. Нека ништа не буде бесциљно и безразло-
жно. Павле заповеда да све творимо на славу Божију. Ако, дакле, једете 
- каже он - ако ли пијете, ако ли што дру1о чините, све на славу Бо-
жију чините (1.Кор.10;31). Како је могуће, рећи ћеш ти, да једем и пијем 
на славу Божију? Позови сиромаха и учини да Христос буде заједничар 
у твојој трпези, па ћеш тако јести и пити на славу Божију. Апостол није 
заповедио да се само то чини у славу Божију, него и све остало, као што 
је излазак на улицу или остајање код куће, тј. [заповедио је] да и једно 
и друго буде ради Бога. Како је пак могуће да и једно и друго буде ра-
ди Бога? Кад долазиш у цркву, кад учествујеш у молитви и у духовном 
поучавању, онда тај излазак из куће бива на славу Божију. Исто тако, 
могуће је да и код куће останеш на славу Божију. Како и на који начин? 
Кад чујеш буку, пометњу, ђаволске поворке, кад чујеш да су порочни и 
раскалашни људи испунили трг, онда остани код куће и удаљи се од те 
вреве. Тако ће твоје остајање код куће бити на славу Божију. Као што је 
могуће да ради Бога и остајемо код куће и излазимо из ње, тако је могуће 
да на славу Божију и хвалимо и прекоревамо. 

Како је могуће, упитаћеш ти, да некога хвалимо или прекоревамо 
на славу Божију? Ви понекад седите у радионицама и видите како поред 
вас пролазе рђави и покварени људи, намргођених обрва, умишљеног из-
гледа, у пратњи мноштва готована и улизица, у раскошним одеждама и 
са скупоценим накитом, грамзивци, који су приграбили туђе. Ако неко 
тада каже да овом човеку треба завидети и да је он срећан, онда такво-
га прекори, покуди га, затвори му уста, тугуј за њим и плачи. То значи 
прекорети Бога ради. За оне који седе с тобом такав прекор поучиће 
мудрољубљу и врлини и одвратиће их од дивљења световним стварима. 

БЕСЕДА НА НОВУ Г О Д И Н У 
318 

Онога пак који је рекао нешто такво, запитај: "Зашто га сматраш срећним?" 
Зар зато што има дивног коња са позлаћеном уздом, што има много слугу, 
што се одева у блиставу одећу, што свакодневно прекомерно пије и једе? 
Он је због тога несрећан и убог и достојан безбројних суза. Видим да у 
њему самом не можете ништа да похвалите, па онда хвалите оно што је 
спољашње, тј. коња, узду и одећу, који немају никакве везе са њим самим. 
Реци ми, шта је жалосније од тога, када дивљење изазива његов коњ, 
коњска узда, лепота одеће и стаситост његових слугу, а у њему самом 
не може да се нађе ништа достојно похвале? Ко је сиромашнији од оног 
човека, који нема ниједно сопствено добро, ништа са чим би могао да 
оде одавде [у вечност], него се украшава туђим? Наш сопствени украс и 
богатство не представљају слуге, одежде и коњи, него душевна врлина, 
богатство у добрим делима и одважност пред Богом. 

4. Напротив, када видиш сиромашног, одбаченог, презреног, који живи 
у беди, али врлински, и када га они који седе са тобом назову јадним, ти 
га похвали. Твоја похвала ће томе који пролази бити савет и препорука за 
частан и добар живот. Ако кажу: "како је несрећан и јадан", ти одговори 
да је он блаженији од свих других, да му је пријатељ Бог, да живи врлин-
ски, да је стекао богатство које никада неће потрошити, да има чисту 
савест. Какву је штету претрпео тиме што нема новца, када је у наслеђе 
добио небо и будућа небеска блага? Ако и сам будеш овако размишљао 
и ако и друге будеш томе поучавао, добићеш велику плату и за прекор 
и за похвалу, јер си и једно и друго чинио на славу Божију. Као потврду 
да ово што вам говорим није испразно заваравање, да је велику награду 
Бог припремио онима што овако размишљају и да се слично расуђивање 
сматра за велику врлину, саслушај шта каже пророк, будући да он преко-
ревање порочних људи и похвалу оних што се плаше Бога убраја у врлине. 

Набројавши остале врлине човека којега Бог треба да прослави и 
указавши на то какав треба да буде онај који ће се настанити на 1ори 
светој ЊеГовој, тј. рекавши да треба да буде непорочан, да чини правду 
и да Товори истину у срцу своме, да не слаже језиком, да не учини бли-
жњем своме зла и да не прими поругу на суседе своје, додаје да је пред 
таквим човеком унижен лукави, а оне који се боје Господа он прославља 
(Пс. 14; 1-4). Он тиме показује да презирање лукавих [порочних] и похвала 
и величање благочестивих [добрих, благих] такође спадају у врлине. О 
томе говори и на другом месту: А мени су веома цењени пријатељи Твоји, 
Боже и: Зар нисам оне који Те мрзе, Господе, омрзао, и збо1 непријате-
ља Твојих копнио и венуо (Пс. 138; 17,21)? Не прекоревај онога којега Бог 
хвали, а Он хвали онога што живи праведно, макар био и сиромах. Не 
хвали пак онога од којега се Бог одвраћа, а Он се одвраћа од онога што 
живи порочно, чак и ако је окружен богатством. Било да некога хвалиш 
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или да га прекореваш, и једно и друго учини у сагласности са вољом Бо-
жијом. Могуће је и да некога прекореваш, а да то буде на славу Божију. 
Како? Често се догађа да негодујемо на своје слуге. Како је, дакле, мо-
гуће да их прекоримо Бога ради? Ако видиш да се неко опија или да 
краде. било да је то твој слуга, твој пријатељ или неко други, ако видиш 
да хита у позориште или да је немаран према својој души, да се заклиње, 
да крши заклетву или да лаже, онда узнегодуј, казни га, побрини се за 
њега и исправи га. Тако ћеш све учинити Бога ради. Међутим, ако видиш 
да ти је у нечему сагрешио или да запоставља своја задужења, опрости 
му и опростићеш Бога ради. Сада пак многи чине сасвим супротно, и у 
односу на слуге и у односу на пријатеље. Кад неко сагреши против њих 
самих, постају строге и немилосрдне судије, а када неко вређа Бога или 
погубљује своју душу не кажу на то ниједну једину реч. 

И опет, да ли је потребно да задобијемо пријатеље? Нека то постану 
Бога ради. Да ли треба да задобијемо непријатеље? Нека и то постану 
Бога ради. Како је, међутим, могуће да и пријатеље и непријатеље задоби-
јемо Бога ради? Ако не будемо тежили да нам пријатељи буду они чијим 
новцем можемо да се користимо, који ће нас позивати за раскошне трпезе 
или они поред којих ћемо имати људску заштиту, и ако, насупрот томе, 
будемо свесрдно настојали да пријатељима учинимо оне што могу да устро-
је нашу душу, да нас долично посаветују, да нас прекоре када грешимо, 
да нас покуде када смо у заблуди, тј. оне који ће нас евојим саветима и 
молитвама приближити Богу, онда смо задобили пријатеље Бога ради. 
Исто тако, могуће је да и непријатеље задобијемо ради Бога. Ако видиш 
раскалашног, гнусног и преиспуњеног пороцима и нечистим учењима 
човека који може да те сруши и да ти нашкоди, одбаци га и удаљи се од 
њега, као што је и Христос рекао: Ако те око Швоје десно саблажњава, ис-
копај 1а и баиџ од себе (Мт.5;29). Он нам тиме наређује да и оне пријатеље, 
које волимо као сопствене очи и који су нам потребни у житејским ства-
рима, одсечемо и одбацимо уколико наносе штету спасењу наших душа. 

Ако се налазиш на неком скупу и водиш дуг разговор, онда и то чини 
ради Бога; и опет, ако ћутиш, онда ћути Бога ради. Како је пак могуће 
да Бога ради будемо и на скупу? Ако за време док тамо седиш не гово-
риш о световним или безначајним и испразним стварима које су сасвим 
недоличне, него о нашем мудрољубљу, о пакленим мукама и о небеском 
Царству, уместо што би говорио о сувишном и бескорисном, на пример 
о томе ко је дошао на власт, ко ју је изгубио, а ко је кажњен, како је 
неко извукао корист па се обогатио, шта је један после смрти оставио 
другоме, како је неко лишен наследства иако је очекивао да буде међу 
првим наследницима и о томе сличним стварима. О томе нећемо да раз-
говарамо, нити ћемо то другима допустити, него ћемо пазити само на то 
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да и делима и речима угодимо Богу. Исто тако, може се и ћутати Бога 
ради, и то онда када те вређају, прекоревају и када трпиш небројена зла, 
а ипак све то великодушно подносиш и ниједном речју не узвраћаш оно-
ме који ти то чини. 

Не само да је могуће хвалити или прекоревати, остајати код куће или 
излазити, говорити или ћутати Бога ради, него је могуће и плакати и ту-
говати, и радовати се и веселити, и све то на славу Божију. Када видиш 
да твој брат греши или ако и сам паднеш у неки преступ па почнеш да 
уздишеш и да тугујеш, онда ћеш помоћу такве туге задобити спасење 
због којега се никада нећеш покајати, како и Павле каже: Јер жалост 
која је по Бо1у доноси покајање за спасење, за које се не каје (2.Кор.7Д0). 
Ако видиш да неко напредује немој да му завидиш, него заблагодари Богу 
Који је учинио да твој брат буде тако славан; учини то онако као да благо-
дариш за сопствено добро и добићеш велику награду због такве радости. 

5. Реци ми, шта је жалосније од завидљивих људи који, иако треба да 
се радују и да имају корист од своје радости, уместо тога тугују због туђе 
славе и таквом патњом привлаче на еебе казну Божију и неподношљиве 
муке? И зашто да говоримо о похвалама и прекорима, о тугама и радо-
стима, када и од најмањих и најобичнијих ствари можемо да добијемо 
велику корист, ако их творимо на славу Божију? Шта је безначајније од 
шишања косе? И то, међутим, може да се учини Бога ради. Ако не будеш 
отмено скупљао косу, ако не будеш украшавао лице и ако се не будеш 
улепшавао због саблажњавања и завођења оних што те гледају, и ако се, 
насупрот томе, обучеш једноставно, узгредно и како налаже потреба, 
онда ћеш и то учинити Бога ради и бити награђен зато што си обуздао 
порочну пожуду и одсекао неумесну сујету. Уистину, ако Царство небеско 
наслеђује онај који Бога ради пружи чашу студене воде (Мт.10;42), замисли 
какву ће плату примити онај који све што чини - чини Бога ради! 

Може се и ходати Бога ради и гледати Бога ради. Како је могуће да 
гледамо и да ходамо Бога ради? Кад не хиташ за безбожношћу, кад се не 
бавиш туђом лепотом; када видиш да ти у сусрет иде жена, па обуздаш 
очи и оградиш поглед страхом Божијим, онда то чиниш Бога ради; исто 
тако, кад не одевамо скупоцену одећу која нас чини разнеженима, него 
ону [одећу] која је довољна да нас покрије. Ово правило може да се при-
мени и на обућу. Многи су дошли до такве размажености и раскалашно-
сти, да чак и обућу улепшавају и на све начине украшавају, ништа мање 
него што други украшавају лице. То је обележје нечисте и изопачене 
душе. Иако изгледа неважно, то и код мушкараца и код жена може да 
буде знак и доказ великог пада [пропасти]. Могуће је, дакле, да и обућу 
користимо Бога ради, ако се у свему ограничимо на потребу и ако она 
[потреба] постане мера коришћења. 
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Саслушај како један мудрац говори да и ходом и одевањем можемо 
да прославимо Бога: Одећа човекова, осмех зуба и кораци њешви сведоче 
о њему (прем. Сир. 19; 27). Ако се, дакле, будемо показивали као умерени и 
достојанствени и ако испољимо сваку бригу о томе, онда ће се при сусре-
ту с таквим човеком задивити и неверник, и раскалашан, и необуздан, 
ма како да су безосећајни. 

Када узимамо супругу [тј. ступамо у брак], и то треба да чинимо 
Бога ради, не трудећи се да добијемо богато имање, него да пронађемо 
жену благородне душе, не богатство у новцу и знамените претке, него 
врлину и кротку нарав; треба да бирамо сапутницу у животу, а не пра-
тиљу на гозбама. 

Зашто бисмо све набрајали? На исти начин као што смо то горе учи-
нили, можемо да испитамо сваки догађај и свако дело, и да све извршава-
мо Бога ради. Када пристану у неки град, трговци који плове морем не 
излазе из луке на тржницу пре него што сазнају колико ту могу да добију 
за своју робу. Исто тако, ни ти ништа немој да чиниш или да говориш 
што неће бити на корист славе Божије. Не говори ми да је немогуће све 
чинити Бога ради. Ако и обућа, и шишање косе, и одећа, и понашање, 
и изглед, и разговори и скупови, и уласци и изласци, и досетке и похва-
ле, и прекори и одобравање, и дружење и непријатељство, могу да буду 
Бога ради, шта још остаје што се не може обављати Њега ради, ако то 
желимо? Шта је горе од положаја тамничара? Зар се не чини да је његов 
живот нечаснији од било ког другог? Могуће је, међутим, да и он, ако то 
хоће, од свог живота има користи, односно ако буде бринуо о заточени-
цима, ако буде служио неправедно затворене, ако буде уточиште свима 
којима је то потребно уместо да користи туђу несрећу. Тако се спасао и 
тамничар који је чувао апостола Павла (в. Делаап.1б;31). Одатле се види да 
ми од свега, ако то желимо, можемо да имамо користи. 

Реци ми, шта је веће зло од убиства? Међутим, и оно је некад било 
узето као правда ономе ко се одважио да га изврши - ето колико је важно 
чинити нешто Бога ради! Како је убиство могло бити узето за правду? 
Мадијанци су желели да побуде гнев Божији против Јудејаца и надали 
су се да ће их савладати онда када их Господ више не буде штитио. Зато 
су улепшавали своје кћери и слали их као неку војеку, а ове су заводи-
ле Јудејце и наводиле их најпре на блуд, а потом и на безбожништво. 
Када је то видео, Финес је зграбио мач и њиме пробо двоје затечених 
у греху блуда, тако да је овом својом одлуком зауставио гнев Божији 
(4. Мојс. 25). Иако је сам чин представљао убиство, његова последица била 
је спасавање свих оних који су хрлили у пропаст и зато је његовом извр-
шиоцу било узето за правду. Такво убиство не само да није оскрнавило 
његове руке, него их је учинило још чистијима. То је сасвим оправдано, 
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јер он га није извршио из мржње према убијенима, него ради спасења 
осталих: убио је двоје, а спасао многе хиљаде. Он је поступио онако као 
што поступају лекари када одсецају труле удове, да би спасли здравље 
целог тела. Зато и псалмопојац каже: Иустаде Финес, и умилостиви, и 
престаде сеча (и пропаст). Иурачуна му се у правду, из нараштаја у на-
раштај, до века (Пс. 105,30). Сећање на тај поступак остало је бесмртно. 

Насупрот овоме, други се молио и тиме увредио Бога, а ту мислим 
на фарисеја (в.Лк.18). Финес је починио убиство и задобио благонакло-
ност Божију, а овај је молитвом увредио Бога и сагрешио, односно, није 
то учинио самом молитвом, него расположењем духа током молитве. 
Према томе, и духовно дело може да нам нанесе велику штету, ако се не 
извршава Бога ради. Напротив, и световно дело може да донесе велику 
корист ономе, ко га твори из љубави према Богу. Шта може да буде горе 
и теже од убиства? Па ипак, оно је учинило праведником човека који се 
одважио да га изврши! 

Какво ћемо оправдање имати ми, који тврдимо да се не може од све-
га добити корист и да се не може све чинити Бога ради, кад се нашао 
такав, који је имао користи чак и од убиства? Ако желимо да будемо 
пажљиви, онда читав живот можемо да водимо овакву, духовну трговину. 
На пример, нећемо тражити незакониту цену, нећемо очекивати да роба 
поскупи да бисмо је продали онима којима је потребна. Ко не да жита, 
проклиње ш народ, каже Писмо (ПричеСол.И;2б). 

Зар је потребно да о свему говоримо појединачно, кад све може да 
се представи на једном примеру? Као што они који зидају кућу, када хо-
ће да подигну зид, развлаче конопац од угла до угла и тако граде здање 
чије површине немају неравнине, тако ћемо и ми, уместо тог конопца, 
употребити апостолску изреку: Ако, дакле, једете, аколи пијете, ако ли 
што дру1о чините, све на славу Божију чините (1.Кор.10;31). Свеједно је, 
дакле, да ли се молимо, или постимо, да ли оптужујемо или праштамо, 
хвалимо или кудимо, улазимо или излазимо, продајемо или купујемо, 
ћутимо или разговарамо, или ма шта друго да је у питању - све треба 
да чинимо на славу Божију. Оно пак што није на славу Божију, нећемо 
нити да чинимо, нити да говоримо и, ма где се налазили, са собом ћемо, 
уместо жезла, оружја, страже или небројеног блага, носити поменуту 
изреку, записавши је у својим мислима, како бисмо, чинећи, говорећи и 
предузимајући све на славу Божију, од Њега добили славу и овде, и по 
одласку одавде. Прославићу оне који Мене прослављају, каже Господ 
(1.Сам.2,зо). Дакле, не само речима него и делима, непрестано ћемо просла-
вљати Њега, са Христом Богом нашим, јер Њему доликује свака слава, 
част и поклоњење, сада и увек и у векове векова. Амин. 
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О УБОГОМ ЛАЗАРУ 

ПРВА БЕСЕДА 
О УБОГОМ Ј1АЗАРУ 

Изговорена у Антиохији 387. године, само један дан након што је 
изговорена Беседа на Календе [на Нову годину], а што се може закључи-
ти на основу садржаја саме беседе. Свих седам беседа О убоТом Лазару 
изговорено је те исте године, у извесним временским размацима. 

1. Јучерашњи дан био је сатански празник, а ви сте га преобразили у 
празник духовни, јер сте благонаклоно прихватили моје речи. Већи део 
дана провели сте овде, наслађујући се пићем преиспуњеним разборито-
шћу и ликујући заједно с Павлом. На тај начин, ви сте задобили двостру-
ку корист: удаљили сте се од недоличног плеса пијаних и ликовали сте 
духовним ликовањем у којем је постојала свака доличност. Пили сте из 
пехара, али не из оног из којег се излива вино, него из оног испуњеног 
духовном поуком. Постали сте свирала и цитра Светога Духа: и док су 
други ликовали у част ђавола, ви сте постали духовна оруђа и сасуди, 
препустивши Духу да дотакне ваше душе и да у ваша срца удахне Своју 
благодат. Зато сте се и огласили складном песмом, којој се нису радовали 
само људи, него и вишње силе. 

Услед тога, и данас ћемо језик наоружати против пијанства и побу-
нићемо се против разнеженог и раскалашног начина живота. Разобли-
чићемо оне који тако живе, али не зато да бисмо их постидели, него да 
бисмо их избавили од стида; не зато да бисмо их прекоревали, него да 
бисмо их поправили; не зато да бисмо их изложили руглу, него да бисмо 
их удаљили од недоличне поворке и уграбили из ђаволских руку јер се 
онај, који дане проводи у пијанству, раскалашности и преједању налази у 
тиранској власти ђавола. О, нека од наших речи проистекне неко добро! 
Уосталом, ако они и после нашег савета остану у истом положају, ја ни 
тада нећу престати да их саветујем. Потоци теку чак и кад нико из њих 
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не црпе воду, из извора истиче вода чак и кад је нико не узима, реке теку 
чак и кад нико из њих не пије. Тако је и проповедник дужан да учини оно 
што од њега зависи, чак и кад нико на то не би обраћао пажњу. 

За нас који смо прихватили служење Речи, постоји закон дат од чове-
кољубивог Бога, закон да никад не напуштамо своју дужност и да никада 
не заћутимо, било да нас слушају, било да презиру наше речи. Јеремија је 
изрекао Јудејцима многе претње и предсказао несреће које ће се догоди-
ти. Слушаоци су га вређали и читавог дана исмевали, тако да је пожелео 
да прекине пророштво, јер услед људске слабости није могао да поднесе 
поруге и увреде. Саслушај шта он сам говори следећим речима: На под-
смех сам сваки дан, свак ми се подсмева... реч Господња ми је на поругу и 
на подсмех сваки дан. Ирекох: нећу Гавише помињати, ниШи ћу више 
ТовориШи у име ЊеТово, али би у мом сриу као о1ањ разТорео, палећи 
косШи моје, и уморих се задржавајући ш, и не МОГОХ више (Јер.20;7-9). Ово 
што је рекао значи следеће: хтео сам, каже, да прекинем пророштво, јер 
ме Јудејци не слушају, али чим сам то одлучио, моју душу је, као пламен, 
обузело дејствовање Духа и распламсало васцелу моју утробу, палећи и 
моје кости, тако да нисам могао да поднесем тај пламен. Ако је онај који 
је свакодневно био изложен подсмеху, поругама и вређању осетио такво 
мучење када је хтео да прекине, каквог би опроштаја могли да се удосто-
јимо ми, ако би нас због немара неких обузела малодушност и ако бисмо 
престали да поучавамо, посебно онда кад постоји толико пажљивих? 

2. Не говорим ово да бих утешио или ободрио самога себе; уверио 
сам своју душу да ћу све дотле док дишем и док Бог жели да будем у 
овом животу извршавати ово служење, било да неко обраћа пажњу или 
не, да ћу извршавати оно што ми је заповеђено. Будући пак да постоје 
људи који паралишу руке другима и да, поред тога што нашем животу 
не доносе никакву корист, спутавају [досл. паралишу] и ревност других, 
подсмехују се, изругују и говоре: "Престани да саветујеш, немој више да 
их побуђујеш, они не маре, немој да им се обраћаш." С обзиром да постоје 
неки који тако говоре, а желећи да из многих душа истргнем ту лукаву и 
нечовечну мисао, дуго ћу беседити о томе. Знам да су такве речи и јуче 
исказали многи, видевши да неки проводе време у крчми, па су с исмева-
њем и изругивањем говорили: "Уистину је многе убедио, нико не седи у 
крчми, сви су се отрезнили!" 

Шта то говориш, човече? Зар сам обећао да ћу све њих уловити за 
само ј^дан дан? Ако сам убедио само десеторицу, само петорицу, или са-
мо једног човека, зар то није довољно да ме утеши? Изрећи ћу још једну 
необичну мисао: нека буде да наше речи никога нису убедиле, иако је 
немогуће да речи које су засејане у толико ушију остану сасвим без плода. 
Нека буде и да је тако. Моје речи, међутим, опет нису биле бескорисне. 
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Ако су и отишли у крчму, опет нису отишли с истом бестидношћу и за 
столом су се често опомињали мојих речи, прекора и разобличења. Док 
су их се сећали, они су се стидели и у мислима су црвенели, не чинећи 
више уобичајене ствари с истом бесрамношћу. Почетак је спасења и пре-
красне промене када неко у потпуности осети стид и када осуди оно што 
се догодило. Поред тога, одатле је проистекла још једна, и то не мала 
корист. Каква је то корист? Та, што сам трезвене учинио достојнијим по-
штовања и својим речима их убедио да се најбоље понашају они које не 
привлачи гомила. Нисам исцелио болесне? Зато сам здраве учинио још 
здравијима. Моја реч није неке удаљила од порока? Зато је оне врлинске 
учинила још пажљивијима! 

Томе ћу додати и нешто треће. Нисам их данас убедио? Учинићу то су-
тра! Нећу то учинити ни сутра? Онда ћу успети прекосутра или у данима 
који затим следе. Онај који је данас слушао и одбио, можда ће слушати и 
сутра, и прихватити. Онај који данас или сутра презре моје речи можда 
ће после неколико дана обратити пажњу на оно што је речено. Тако се и 
приликом риболова често догађа да током читавог дана узалудно бацају 
мреже и да се већ припремају да оду, а да увече улове сву рибу која им 
је током дана измицала и да са њом оду. Ако бисмо услед свакодневних 
неуспеха одлучили да ништа не радимо и да се удаљимо од сваког делања, 
пропао би сав наш живот, и то не само оно духовно, него бисмо уништили 
и оно житејско. Ако би земљоделац одлучио да због невремена које се 
догоди једном или два пута потпуно напусти земљоделство, убрзо бисмо 
сви ми умирали од глади. Ако би кормилар одлучио да због буре која 
га задеси једном или два пута потпуно напусти море, нико од нас не би 
пловио по мору, а наш живот не би од тога задобио никакву корист. Ако 
тако будемо размишљали и саветовали и у погледу сваког другог умећа, 
све би потпуно пропало и земља би била ненастањена. Будући да сви то 
знају, чак и ако након једног, два или више пута не достигну циљ дела 
којим се баве, опет га се прихватају с истом марљивошћу. 

3. Тако вас и ми, љубљени, знајући све ово, молимо да ваша уста не 
изговоре и да не кажете: "Зашто нам је потребно толико речи? Од тих 
речи нема никакве користи!" Када једном, два или више пута засеје једну 
исту њиву и не добије плод, земљоделац наставља да је обрађује и често 
се догађа да га једна година награди за све пређашње губитке. Тако и 
трговац који често претрпи многе бродоломе не остаје у пристаништу, 
него са лађом излази на море, унајмљује морнаре, позајмљује новац и 
прихвата се истог посла, иако му је будућност сасвим непозната. Сваки 
човек, ма чим да се бави, поступа на сличан начин као земљоделац и трго-
вац. Ако пак они показују толику марљивост према житејском, где им је 
исход дела непознат, зар би ми требало да престанемо да говоримо истог 
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тренутка кад престану да слушају наше речи? Какав ћемо опроштај за 
то добити, какво оправдање? Осим тога, њих [земљоделца и трговца] у 
случају неуспеха нико неће утешити због губитка: ако море потопи лађу, 
нико му неће надокнадити ту штету; ако јаке кише натопе њиву и угуше 
семена, земљоделац ће морати да оде кући празних руку. Међутим, нама 
који беседимо и саветујемо, не догађа се тако. 

Ако бациш семе, а слушалац га не прихвати и не донесе плод послу-
шности, Бог ти је приуготовио плату за твој савет. Чак и ако он не послу-
ша, ти ћеш примити исту награду као да је послушао, јер си ти учинио 
све што је требало. Ми нисмо дужни да убедимо слушаоца, него само 
да га посаветујемо. Давање савета је наше дело, док убеђеност зависи од 
њих. Исто тако ће, уколико су и без наших савета учинили многа добра, 
награда за то припадати једино њима док ми од тога нећемо имати ника-
кве користи, јер им ништа нисмо саветовали. Међутим, ако не послушају 
наше савете, они ће бити кажњени а ми ни на који начин нећемо бити 
осуђени, него ћемо, напротив, примити велику плату од Бога, пошто смо 
извршили оно што је од нас зависило. Нама је заповеђено само да сребро 
дамо мењачима (Мт.25;27), да кажемо и да посаветујемо. 

Реци, дакле, и посаветуј брата. Он те, међутим, није послушао? Ти 
ћеш добити васцелу награду, само ако то будеш увек чинио, ако не бу-
деш одустајао док га не убедиш, док и њега не надахнеш. Нека окончање 
саветовања буде послушност онога који савет прима. Ђаво стално војује 
против нашег спасења, иако од такве своје ревности нема никакве кори-
сти него му она, напротив, наноси велику штету. Међутим, он је обузет 
таквом махнитошћу да често предузима и немогуће ствари, нападајући 
не само оне за које се нада да ће их спотаћи и срушити, него и оне који ће 
поуздано надвладати његова лукавства. Када је чуо да Бог, Који види све 
што је скривено, хвали Јова, помислио је да може да га сруши због чега, 
злобник, није престајао све да покреће и да смишља како би спотакао и 
овог човека, при чему свезлобни и нечисти демон није губио наду да ће 
и успети у томе, иако је и Сам Бог потврдио врлину овог праведника. 

Реци ми онда, како да се не стидимо и како да се не зацрвенимо, ако 
ђаво никад не престаје да се нада нашој пропасти, него је свагда ишчекује, 
док ми губимо наду у спасење наше браће? Требало је да се он повуче из 
битке и пре него што ју је започео, јер је Сам Бог посведочио о врлини 
овог праведника. Међутим, он не само да се није удаљио него се, обузет 
силном махнитошћу против нас, и после сведочења Божијег надао да ће 
надвладати овог одважног човека. Ми се, опет, иако не постоји ништа 
због чега бисмо очајавали, повлачимо из борбе. Без обзира на забрану 
Божију, ђаво не одустаје од битке са нама. Ти се, међутим, удаљујеш, 
иако те Бог подстиче и побуђује да подигнеш пале? Ђаво је слушао Бога 
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како говори: Ево човека праведноГ, истинитоТ, бла1очастиво1у који је 
далеко од сваког лукавства (Јов1;8) и да на земљи не постоји нико такав. 
Напротив, и после таквих и толиких похвала, он је [ђаво] наставио да 
мисли: "Можда ћу га непрекидношћу и величином недаћа победити и 
срушити ову велику тврђаву!" 

4. Какав ћемо опроштај добити, љубл>ени, и какво оправдање, ако лука-
ви демон с толиком махнитошћу наступа против нас, а ми не показујемо 
ни најмањи део такве марљивости у спасавању наше браће, иако у томе 
за саборца имамо Самог Бога? Када, дакле видиш да је брат суров, груб и 
непажљив према теби, самоме себи кажи: можда ћу током времена успети 
да га убедим? Тако нам је и Павле саветовао да чинимо: Слуш Господњи 
не треба да се свађа, неш да буде тих према свима, поуздан, незлобиву 
који са кроткошћу прекорева оне који се противе, еда би им како БОГ 
дао покајање за познање истине (2.Тим.2;24-25). Зар не видиш да очеви, 
када изгубе наду у погледу својих синова, седе поред њих, и плачем, туго-
вањем и љубављу до свог последњег даха чине све што је у њиховој моћи? 

Тако и ти поступи према свом брату. Они [очеви] нису у стању да 
сузама и туговањем удаље болест, нити да одагнају смрт када ова дође. 
Ти си, међутим, често у стању да трпљењем и истрајношћу, сузама и 
жалошћу, привучеш и васпоставиш [подигнеш] душу обузету очајањем. 
Саветовао си и ниси убедио? Плачи и често му приступај, уздиши како 
би се застидео твоје бриге и обратио ка спасењу. Шта могу да учиним ја 
сам? Ја не могу свакога дана да будем са свима вама, нити сам у стању 
да ја сам беседим са толиким мноштвом. 

Ако хоћете да учествујете у спасавању један другога, да сваки на 
себе прихвати по једног немарног брата, онда ће наша поука брзо узна-
предовати. Зар би требало да говорим о онима који се поправљају после 
марљивог саветовања? Не би требало да будемо немарни нити да се уда-
љимо чак ни кад су у питању они што болују од неисцељивих болести, 
чак ни ако јасно предвидимо да они ни од велике бриге и саветовања неће 
имати никакве користи. Ако мислите да су ове речи чудне, потврдићу 
вам њихову истинитост оним што је чинио и говорио Христос. Будући 
да ми, људи, не познајемо будућност, не можемо поуздано тврдити да ли 
ће слушаоци прихватити или одбацити оно што им говоримо. Христос, 
међутим, иако је саевим јасно знао и једно и друго, није престајао да све 
до самог краја поправља онога који Га неће послушати. 

Знајући, дакле, да Јуда неће одустати од издаје, није престајао да га 
саветује поукама, делима, претњама и сваким видом поучавања, непре-
стано га обуздавајући речју као неком уздом. Он је то чинио како би и 
нас поучио да, чак и ако бисмо унапред знали да браћу нећемо убедити, 
учинимо све што од нас зависи, јер нам је за савет приуготовљена награда. 
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Обрати пажњу како га је [Јуду] Он непреетано и мудро обуздавао: Један 
од вас издаће Ме (Мт.26;21), Не Товорим о свима вама; Ја знам које изабрах 
(Јн. 13;8) и Један од вас је ђаво (Јн.б;70). Он је хтео да сви буду неспокојни, 
како не би срамотио издајника и Својим разобличењима учинио га још 
бестиднијим. 

Да би се ти уверио да су ове речи и у другима изазивале неспокојство 
и страх, иако ниједан од њих ништа рђаво није имао на савести, саслушај 
како је сваки од њих узнемирено говорио: Да нисам ја, Господе (Мт.2б;22)? 
Христос Јуду није поучавао само речима, него и делима. Он је често и 
у свему пројављивао Своје човекољубље јер је чистио губаве, изгонио 
демоне, исцељивао болесне, васкрсавао мртве, подизао одузете и свима 
чинио добро, а да при том никога није кажњавао, него је непрестано го-
ворио: Не дођох да судим свету, не1о да спасем свет (Јн.12;47). Међутим, 
да Јуда не би помислио како Господ може да чини само добра дела, а 
не и да кажњава, научио га је и томе да може и да казни и да прекори 
онога што је сагрешио. 

5. Погледај како је јасно и на доличан начин поучио Јуду, а да нико-
га од људи није казнио нити прекорео. Како је то учинио, а да ученик 
позна силу Његовог кажњавања? Да је некога казнио, показало би се 
да Он поступа противно сопственим речима: Не дођох да судим свету, 
не1о да спасем свет. И опет, да никога није казнио, ученик не би био 
уразумљен и не би на делу познао силу Његовог кажњавања. Шта је, да-
кле, требало учинити? Да би се ученик уплашио и да услед немара не 
би постао још гори, а да при том не повреди ниједног човека и да нико 
не буде кажњен или прекорен, Господ је Своју силу пројавио на смокви, 
говорећи: Да никад више небуде од теберода (Мт.21;19), и учинио да она 
усахне и од самих Његових речи. Тако, дакле, није оштетио никога од 
људи а истовремено је пројавио Своју силу, будући да је казнио стабло. 
Да је ученик био пажљив, задобио би велику корист од овог кажњавања. 
Он се, међутим, ни на тај начин није поправио. 

Иако је то предвидео, Христос није учинио само то, него и нешто још 
више. Кад су се Јудејци наоружали против Њега мачевима и палицама 
и хтели да положе руке на Њега, Он је све њих ослепео, јер то исказује 
речима: Коштражите (Јн.18;4)? Пошто је Јуда често говорио: Шта ћете 
ми дати и ја ћу вам Га издати (Мт.2б;15), Господ је, желећи и Јудејце да 
убеди и њега да поучи да својевољно иде на страдање и да је све у Његовој 
власти, те да Јудино лукавство не може да Га надвлада, у исто време док 
је издајник стајао заједно са осталима, рекао: Кош тражите? Зар Јуда 
није познавао Онога Којега је хтео да изда? Господ је, међутим, ослепео 
његов вид и не само да је то учинио, него је и све њих Овојим речима 
оборио на земљу. Иако их ни то није учинило бољима, нити је удаљило 
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од издаје злонамерника који је остао неисцељен, Христос га није лишио 
Своје благонаклоности и бриге. Погледај како брижно приступа његовој 
бестидној души, изговарајући речи које би могле да смекшају и окамењену 
душу. Када се Јуда окренуо да Га целива, Он му је рекао: Јудо, зар цели-
вом издајеш Сина Човечијеш (Лк.22;48)? Зар се не стидиш и самог начина 
издаје? Христос је то рекао да би му се приближио и да би га подсетио 
на пређашње дружење. Међутим, иако је Господ толико тога учинио и 
рекао, Јуда није постао бољи, али не због слабости Саветника, него због 
сопственог немара. Иако је Христос све то сасвим поуздано унапред знао, 
од почетка до краја није престајао да чини оно што је од Њега зависило. 

Знајући све то, и ми смо, љубљени, дужни да непрестано и свагда по-
прављамо и љубимо своју немарну браћу, чак и ако не би било никакве 
користи од нашег саветовања. Ако се Онај Који је поуздано знао какав 
ће бити исход толико бринуо за онога који никакву корист није задобио 
од саветовања, да ли се онда опроштаја можемо удостојити ми који, иако 
не знамо какав ће бити исход, бивамо равнодушни према спасењу наших 
ближњих, напуштајући их после првог или другог саветовања? После 
онога што је речено, обратимо пажњу и на саме себе, јер свакодневно 
бивамо непослушни Богу Који, опет, свакодневно беседи са нама посред-
ством пророка и апостола. Он, међутим, не престаје да свагда саветује 
оне што поступају као да су бесловесни и не обраћају пажњу на то. И 
Павле то обзнањује говорећи: Уместо Христа, дакле, молимо, као да 
БОГ позива кроз нас: Молимо у име Христово - помирите се са БОГОМ 

(2.Кор.5;20). Ако би требало да кажемо нешто што ће вас још више зачу-
дити, онда знајте да није толиког дивљења достојан онај који даје савет 
унапред знајући да ће га онај којега саветује послушати, као онај који је 
више пута говорио и саветовао и није имао успеха, али и поред тога није 
престао да саветује. 

Онога првог, чак и кад би био нераднији од свих, на саветовање побу-
ђује нада да ће убедити слушаоца; онај други, међутим, који непрестано 
саветује и не наилази на послушност али при том не престаје да саветује, 
представља доказ топле и истинске љубави, иако се не храни никаквом 
сличном надом него само љубављу према слушаоцима, не престајући да 
брине о браћи. Уосталом, већ смо довољно доказивали да не би требало 
да напуштамо пале, чак ни онда када унапред знамо да нас неће послу-
шати. Најзад, требало би да пређемо на осуду оних што су се препустили 
раскалашности јер смо, све док траје тај празник и док ђаво пијанством 
рањава душе пијаних, дужни да им нудимо лекове. 

6. Јуче смо им супротстављали Павла који каже: Ако, дакле, једете, 
ако ли пијете, ако ли што друГо чините, све на славу Божију чините 
(1.Кор.10;31). Данас ћемо им указати на Павловог Господа, Који не само 
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да поучава и саветује да се уздрже од раскалашности, него и кажњава и 
прекорева оне који воде раскалашан живот. Наиме, повест о богаташу и 
убогом Лазару, као и о ономе што се њима догодило, не показује ништа 
друго до управо ово о чему сам говорио. Уосталом, да не бисмо олако пре-
шли преко тога, прочитаћу вам ову причу [параболу] од самог почетка: 
Човек пакнеки беше бошт и облачаше се у скерлет и у свилу, и сјајно се 
весељаше сваки дан. А беше неки сиромах, по имену Лазар, који лежаше 
пред вратима њешвим шојав. Ижељаше да се насити мрвама које падаху 
са трпезе боштога, а још и пси долажаху и лизаху 1ној њешв (Лк. 16; 19-21). 

О томе зашто је Господ казивао приче [параболе], зашто је неке од 
њих тумачио а неке није, шта је прича [парабола] и томе слично, говори-
ћемо другом приликом, да се не бисмо удаљили од предстојеће теме. Сада 
ћу вам рећи само то који је од еванђелиста изнео да је Христос казивао 
ову причу. Који је то, дакле? Једино Лука. Требало би да знамо и то да су 
нешто од онога што је [Христос] говорио навела сва четири еванђелиста, 
а нешто само по један од њих. Зашто? Зато да би нам било неопходно 
да прочитамо и казивања осталих еванђелиста и да бисмо увидели савр-
шенство њихове међусобне сагласности. Наиме, да су сви они говорили 
о свему, не бисмо у свему били пажљиви и један од њих могао би свему 
да нас поучи. Да су пак о свему различито говорили, не бисмо запазили 
њихову изванредну сагласност. Због тога су о нечему писали сви заједно, 
а о нечему само неки од њих. Христос нас, дакле, овом причом [парабо-
лом] поучава следећем. 

Неки човек је, каже Он, био богат и живео је веома грешно, није знао 
ни за какву невољу и све му је притицало као вода са извора. Да му се 
уистину није догађала никаква несрећа, да није имао разлога за очајање 
и да није доживео никакву животну недаћу, јасно говоре речи: весеља-
ше се сваки дан. И опет, да је рђаво живео јасно је из његовог краја, па 
и пре краја, из његовог презира према убогом. Овај сиромах доказује 
да богаташ није имао милости не само према оном који је лежао пред 
његовим вратима, него ни према било коме другом: ако ни према ономе 
који је стално падао пред његова врата и свакога дана му био пред очи-
ма, којега је неминовно морао да види, било да улази или да излази, и то 
не једном или два пута, него веома често, будући да овај сиромах није 
лежао на неком раскршћу или на неком скривеном и забаченом [досл. те-
сном, узаном] месту, него управо тамо где је богаташ непрестано улазио 
и излазио, где је и против своје воље морао да га види - ако, дакле, није 
показао самилост чак ни према њему који је тако тешко страдао и живео 
у толиком сиромаштву или, боље речено, према њему којега је читавог 
живота мучила болест, и то страшна болест, према коме би од оних ко-
је сусретне био милосрдан? Ако је првога дана и прошао поред Лазара, 
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било је природно да другога дана нешто осети. Ако га је и тога дана за-
поставио, требало је да трећег, четвртог или неког наредног дана осети 
самилост, чак и кад би био суровији од звери. 

Он, међутим, није осетио ништа слично. Био је суровији и немило-
срднији и од оног судије који нити се Бога плашио, нити се људи стидео 
(в.Лк. 18; 2-5), али којега је, без обзира на његову окрутност и суровост, 
истрајност оне удовице приклонила ка милосрђу и удовољавању њеној 
молби. Овога, међутим, ништа није могло да подстакне да помогне убо-
гоме, иако молба није била иста, него се ова [сиромахова] лакше могла 
удовољити и била је праведнија. Она је молила судију [да јој помогне] 
против њених непријатеља, а он је молио да му утоли глад и да не буде 
равнодушан према умирућем. Она је узнемиравала честим молбама, док 
се он често појављивао пред богаташем лежећи и ћутећи, а што је могло 
да омекша чак и камену душу. Ми често негодујемо када нас узнемира-
вају. Међутим, када они којима је потребна наша помоћ стоје пред нама 
ћутећи и ништа не говорећи, тако да и онда, када ништа не постижу, не 
негодују, него само ћутке стоје пред нама, тада и ми, чак и да смо безо-
сећајнији од камена, бивамо дирнути и постиђени њиховом кроткошћу. 
Осим тога, постојало је још нешто, ништа мање значајно од овога, а то 
је сам изглед овог сиромаха, који је услед изгладнелости и дуготрајне 
болести изазивао сажаљење. Ништа од тога, међутим, није смекшало 
немилосрдног богаташа. 

7. Према томе, први порок овог богаташа били су највећа суровост и 
нечовечност, јер није исто ако онај, који и сам живи у оскудици, не пома-
же сиромашнима и ако онај који се наслађује сваким уживањем презире 
друге, исцрпљене глађу. И опет, није исто ако једном или два-пута видимо 
сиромаха и прођемо пред њега или ако га гледамо свакога дана и ако нас 
непрекидност тог призора не побуди на састрадање и човекољубље. Нај-
зад, није исто ако не помогнеш ближњем када си и сам обузет недаћама, 
очајањем и душевном клонулошћу, и када на друге, који умиру од глади, 
пажњу не обраћа онај што се наслађује радошћу и сталним благостањем, 
а при том остаје суров и не постаје човечнији ни због саме те радости. 
Вама је познато да ми, чак и ако смо суровији [грубљи, јароснијиј од 
свих, услед радости постајемо кроткији и бољи. Онај, међутим, чак ни 
због радости није постао бољи, него је остао суровији од звери или, боље 
речено, својим понашањем превазишао је суровост и нечовечност сваке 
звери. И ето, онај који је живео порочно и нечовечно наслађивао се сва-
ком радошћу, док је праведан и врлински страдао од сваког зла. 

Да је Лазар уистину био праведан показује и његов крај, а пре краја 
то показује трпљење са којим је подносио своје сиромапггво. Зар не ми-
слите да пред собом уистину видите њихова дела? Богаташева лађа била 



3 3 6 СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ - СЛАВА ГОСПОДУ ЗА СВЕ 

је напуњена товаром и пловила је по повољном ветру. Међутим, немојте 
се чудити: он је хитао ка бродолому, јер није желео да се савесно брине 
о товару. Хоћеш ли да ти кажем у чему се састојао и његов други порок? 
У томе што се он свакога дана бестидно веселио. То је највеће зло, и 
то не само сада, кад се од нас захтева мудрољубље, него и у старини, у 
време Старог Завета, када још није било откривено такво мудрољубље. 
Саслушај шта говори пророк: Тешко вама који долазите у зао дану који 
приступаШе и доШичеШе се лажне суботе (Амос6;3). Шта значе речи: 
ДоШичеШе се лажне суботе? 

Јудејци сматрају да им је субота дата ради неделања. То, међутим, 
није разлог [установљења суботе], него намера да се удаље од житејских 
брига и да своје време посвете духовном. Да субота уистину није дан не-
делања, него дан духовног делања, јасно је из самих ствари. Свештеник 
на тај дан извршава два дела, и док свакога дана приноси по једну жртву, 
на тај дан приноси двоструку [жртву]. Ако је требало да субота буде 
дан неделања, онда тога дана, пре свих осталих, не би требало да дела 
свештеник. Међутим, ослободивши се суботом од житејског, Јудејци се 
нису бавили духовним делањем - целомудреношћу, кроткошћу и слуша-
њем божанствених речи, него су чинили оно што је томе противно, тј. 
посветили су је стомакоугађању, опијању, преједању и препуштању ужи-
вањима, због чега их је осуђивао пророк. Када је рекао: Тешко вама, који 
долазиШе у зао дан, он је додао: који присШупаШе и доШичеШе се лажне 
суботе. Он је тим додавањем протумачио како су те суботе биле лажне. 
Како су их они учинили лажним? Тако што су творили зло, опијали се 
и чинили небројене, срамне и страпше ствари. 

Да је уистину било тако, послушај оно што следи, јер оно што ја 
говорим изражава и пророк, који одмах додаје речи: Који лежите на 
одрима од слонове косШи и пружаШе се на посШељама својим, и једете 
јаГањце из сШада и Шеоце уГојенекоји пијете вино великим чашама и 
мажеШе се скупоценим мирисима ( А М О С 6 ; 4 - 6 ) . Добио си суботу зато да би 
душу избавио од зла, а ти га још више чиниш. Шта може да буде горе од 
наслађивања лежањем на постељи од слонове кости? Остали греси, као 
што су пијанство, користољубље или раскалашност, доносе неко мало 
задовољство. Међутим, какво је задовољство и каква утеха - спавање на 
постељи од слонове кости? Зар лепота постеље чини сан пријатнијим и 
слађим? Напротив, он због тога бива веома непријатан и тежак, уколико 
смо разборити. Ако помислиш да, док ти спаваш на постељи од слонове 
кости, други ни хлебом не-може да се наслади, зар те савест неће осуди-
ти, зар се неће побунити и прекорети такву неправду? 

Ако спавање на постељи од слонове кости даје повод за оптужбу, 
какво ћемо онда оправдање имати ако је она [постеља], поред тога, и са 

О УБОГОМ Л А З А Р У 329 

свих страна опточена сребром? Хоћеш ли да видиш лепу постељу? Показу-
јући ти сада лепоту постеље, али не оне која припада простом човеку или 
војнику, него самом цару. Ја знам да ти, чак и кад би био славољубивији 
од свих, не би пожелео да имаш постељу која је лепша од царске. Што је 
најважније, није реч о било ком цару, него о првом и достојанственијем 
од свих осталих царева, којега све до сада прослављају по читавој васе-
љени. Показаћу ти, дакле, поетељу блаженог Давида. Каква је била та 
постеља? Она није била ни златна ни сребрна, него украшена сузама и 
исповедањем. Он сам о томе каже: Сваку ноћ квасим одар свој, сузама 
својим посШељу своју обливам (Пс.б;7). Сузе су, као бисери, са свих страна 
украшавале његову постељу. 

8. Погледај ову богољубиву душу: док је током дана имао много бри-
га о старешинама, војсковођама, о племенима и народу, о војницима, о 
ратовима, о миру, о државним пословима, о укућанима, о блискима и 
далекима, слободно време које ми проводимо у починку он је проводио 
у исповедању, молитвама и сузама. Он то није чинио током само једне 
ноћи, да би се током друге умирио, и не само током две или три ноћи, 
да би се затим умирио, него је тако чинио сваке ноћи: Сваку ноћ, каже, 
квасим одар свој, сузама својим посШељу своју обливам, указујући тиме 
на обиље и непрекидност суза. Када би се сви умирили и отпочинули, 
једино би се он обратио Богу, и Недремано око видело је онога који пла-
че и исповеда своја сагрешења. Начини и ти такву постељу, јер сребро 
којим је она опточена изазива људску завист и побуђује гнев са небеса. 
Међутим, сузе као што су Давидове могу да угасе чак и паклени огањ. 

Хоћеш ли да ти покажем и другу постељу? При том мислим на Јако-
вљеву постељу. Он је лежао на земљи а испод главе му је био камен. Због 
тога је и видео духовни камен и ону лествицу по којој су се успињали и 
спуштали ангели (в.1.Мојс.28). Начинимо и ми такве постеље, да бисмо 
видели такве снове. Ако пак будемо лежали на сребрној постељи, не само 
да се нећемо наслађивати никаквим уживањем, него ћемо претрпети и 
бол. Наиме, када помислиш да по највећем мразу, усред ноћи, док ти ле-
жиш на постељи, сиромах, прекривен трском, лежи на слами у предворју 
неке бање, дрхтећи, смрзавајући се и страдајући од глади, уверен сам да 
ћеш, чак и ако си каменосрднији од свих осталих, осудити самога себе 
јер се прекомерно наслађујеш, док њему не допушташ да користи чак 
ни оно што је неопходно. Ниједан се војник, каже, не уплиће у послове 
обичноГ живоШа (2.Тим.2;4). Ти си духовни војник, и такав војник не спа-
ва на постељи од слонове кости, него на земљи, и не маже се уљем, јер 
је таква брига својствена сладострасним и исквареним људима, који се 
показују другима и живе у безбрижности, док би ти требало да шириш 
мирис врлина, а не скупоценог уља [мира]. 
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Ништа није нечистије од душе чије тело има такав мирис, јер ми-
рис тела или одеће може да буде доказ унутрашњег злосмрадија и 
нечистоте. Приступајући души, ђаво учини да се она разнежи и да 
силно отупи, тако да она посредством мириса пројављује на телу своју 
исквареност. И као што оболели од кијавице или катара запрљају и 
одећу, и руке, и лице, непрестано бришући влагу која истиче из носа, 
тако и душа преноси на тело нечистоту свог рђавог течења. Уистину, 
ко ће помислити нешто племенито и добро о човеку који се као жена 
маже мирисима или, боље речено, као блудница, и уподобљује се пле-
сачима? Нека, дакле, наше душе шире духовни миомирис, како би 
од тога имао користи и ти сам и твоји ближњи, јер ништа, уистину 
ништа није страшније од раскалашног живота. Послушај, опет, шта о 
томе говори Мојсеј: УТоји сеу одебља и раскрупња, и отпаде љубљени 
(5. Мојс. 32; 15). Он није рекао: удаљи се, него: оШпаде љубљени, указујући 
нам тиме на његову надменост и непокорност. На другом месту, опет, 
каже: Када будеш јео и пиоу пази на себеу да не заборавиш Господа Бо-
ш својеш (5.Мојс.8;10-11). На тај начин, раскалашност [раскош] обично 
доводи до заборава. 

Када пак ти, љубљени, седнеш за трпезу, опомени се да после обеда 
треба да се помолиш. Умерено напуни свој стомак да не би отежао и 
постао неспособан да приклониш колена и да се помолиш Богу. Зар не 
видите да товарне животиње из јасли излазе на пут, носе терет и изврша-
вају своје служење? Ти, међутим, после обеда ниси способан ни погодан 
ни за какав рад. Зар у том случају нећеш бити гори и од самог магарца? 
Зашто? Зато што је тада превасходно потребно да будеш будан и да бди-
јеш, јер је време после обеда време за благодарност, а онај који приноси 
благодарење не би требало да буде пијан, него трезвен и будан. Када 
устанемо од трпезе, нећемо поћи у постељу, него на молитву, да не бисмо 
били неразумнији и од бесловесних животиња. 

9. Знам да ће многи осудити ово што говорим, јер у ваш начин живота 
уводим неке нове и чудне навике. Међутим, ја још више осуђујем лошу 
навику, која сада влада међу вама. Христос је јасно показао да после 
обеда и трпезе не би требало да следи сан и починак на постељи, него 
молитва и читање божанственог Писма. Када је једном у пустињи на-
хранио небројено мноштво народа, није их послао у постеље да спавају, 
него их је позвао да слушају божанствене речи. Он њихове стомаке није 
препунио храном, нити је учинио да се напију, него их је, задовољивши 
њихову потребу, привео ка духовној храни. Тако ћемо поступати и ми, 
навикавајући да храну користимо само онолико колико је неопходно 
за живот, а не зато да бисмо били непокретни и оптерећени. Ми нисмо 
постали зато да бисмо јели и пили, него једемо зато да бисмо живели. 
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Није живот због хране, него нам је од самог почетка храна дарована 
због живота. Ми је, међутим, користимо тако као да смо због ње дошли 
на овај свет. 

Да би осуда раскалашног живота била што строжија и да би дотакла 
онога који тако живи, опет ћемо своје слово обратити ка Лазару. Тако ће 
наша поука и савет бити очигледнији и веродостојнији, јер ћете не само 
на речима, него и на делу видети како бивају кажњени они што се предају 
преједању. Богаташ је, дакле, живео порочно, свакодневно се веселио и 
облачио у блиставу одећу, привлачећи на себе страшнију казну, припре-
мајући снажнији огањ, заслужујући осуду и немилосрдно мучење. 

Напротив, сиромах је лежао испред његових врата и није се препу-
штао безнађу, нити је хулио и негодовао. Није говорио самоме себи оно 
што многи говоре: "Шта, дакле, ово значи? Онај који живи порочно, који 
је суров и нечовечан, наслађује се свим више него што доликује, не трпи 
никакав бол нити неко друго, неочекивано зло, какво се обично догађа 
људима, него се наслађује непрестаним уживањем, а ја не могу да се на-
слађујем чак ни неопходном храном. Ка њему, који све што има расипа 
на готоване, ласкавце и на опијање, све притиче као са неког извора, 
док се на мени, исцрпљеном од глади, заустављају погледи посматрача и 
служим као пример срама и поруге. Зар је то дело промисла? Зар је то 
правда која мотри на људска дела?" Он ништа слично није нити рекао, 
нити помислио. Одакле се то види? Отуда што су га ангели окружили, 
однели и положили у Авраамово наручје: да је био богохулник, никада 
не би био удостојен тако велике части. Многи се овом човеку диве и само 
због тога што је био толико сиромашан. Ја, међутим, могу да набројим 
девет страдања, која он није претрпео зато да би био мучен, него зато да 
би се још више прославио, а што се у стварности и догодило. 

Уистину, сиромаштво је страшна ствар и то знају сви они који су га 
искусили. Ниједна реч не може да изрази бол какав трпе они што живе 
у сиромаштву и не знају како да се мудрољубиво суоче са њим. То није 
била једина Лазарева несрећа, јер је њој била придружена и болест, и то 
веома тешка. Обрати пажњу да [Господ] показује како је и једна и друга 
несрећа дошла до највећег степена. Да је Лазарево сиромаштво превази-
шло свако друго, показује говорећи да Лазар није могао да се насити чак 
ни мрвицама које су падале са богаташевог стола. Да је његова болест 
достигла исти степен као и сиромаштво и да већа није могла да буде, 
Господ је показао говорећи да су пси лизали његове ране. Лазар је, дакле, 
био толико слаб да ни псе није могао да удаљи и лежао је као живи леш: 
видео их је како му прилазе, али није имао снаге да их отера, толико су 
његови удови били слаби, толико изнурени болешћу и толико исцрпље-
ни страдањем! Увиђаш ли да су и болест и сиромаштво у највећој мери 
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опколили његово тело? Ако је свака од тих несрећа неподношљива и 
страшна, зар онда онај који их је трпео није био као дијамант? 

Често су многи болесни, али не оскудевају у неопходној храни. Неки, 
свакако, живе у страшном сиромаштву, али су зато здрави и једно олак-
шава друго. Овде се, међутим, сјединило једно са другим злом. Ти ћеш 
ми, можда, поменути некога ко је, исто тако, сиромашан и болестан? Тај, 
међутим, сигурно није тако напуштен. Тај би, ако не сам од себе или од 
укућана, могао да добије помоћ од оних који га виде, уколико би лежао 
на отвореном. Његове несреће су се, међутим, увећавале и тиме што није 
имао никаквог помоћника. Та напуштеност је била још тежа због тога 
што је лежао пред богаташевим вратима. Да је тако страдао налазећи 
се у пустињи или на неком ненастањеном месту, не би га толико болело, 
јер нас чињеница да никога нема и противно нашој вољи приморава да 
подносимо оно што се догађа. Међутим, то што се налазио усред толиког 
мноштва које се опијало и веселило и што нико није показао ни најмању 
бригу, учинило је да ц>егови болови постану још силнији и узроковало је 
још дубљу жалост. Ми, природно, страдамо у недаћама, али не толико 
када нема никога ко би нам помогао колико када помоћници постоје, 
али не желе да нам пруже руку, због чега је и он тада страдао. Уистину, 
није било никога ко би га речима утешио или на делу помогао: нити 
пријатеља, нити суседа, нити рођака, нити било кога од оних што су га 
гледали, јер је читав богаташев дом био искварен. 

10. Поред тога, његову жалост увећавало је и то што је гледао бла-
гостање других, али не зато што је био завидљив и зао, него зато што је 
природно да сви ми, гледајући благостање других, још снажније осећамо 
сопствену несрећу. Осим тога, код богаташа је постојало и нешто друго, 
што је могло да га [Лазара] позледи. Он није само, поредећи своју несрећу 
са богаташевом срећом, снажније осећао свој бол, него је помишљао и на 
то да овај, поред све своје суровости и нечовечности, у свему успева, док 
он, будући добар и врлински, подноси сва могућа зла, због чега је његов 
бол морао бити неутешан. Да је богаташ био праведан, благонаклон, ди-
вљења достојан и испуњен сваком врлином, овај [Лазар] се не би толико 
жалостио. Сада пак, иако је богаташ живео у злу и да је достигао највећи 
степен порочности, показујући нечовештво и непријатељско расположење, 
пролазећи поред њега као да је камен, бестидно и немилосрдно, он се и 
поред свега наслађивао тако великим благостањем. Помисли каквим је, да 
тако кажемо, непрекидним таласима он запљускивао душу овог сиромаха. 
Помисли како је било Лазару да посматра како се готовани, ласкавци и 
слуге успињу и силазе, како улазе и излазе, како трче, галаме, опијају се, 
скачу и на све начине се недолично понашају. Као да је [Лазар] на овај 
свет дошао зато да би био сведок туђег добра, лежећи пред туђим вратима, 
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живећи само зато да би осећао сопствену несрећу, трпећи бродолом у 
пристаништу и страдајући, поред самог извора, од најстрашније жеђи. 

Да ли да говоримо о још једној несрећи? Он није могао да види дру-
гог Лазара. Чак и кад бисмо трпели небројене недаће, ми бисмо могли, 
осврнувши се на њега, да задобијемо довољну утеху и да се наслађујемо 
великим олакшањем. Ражалошћенима је, наиме, велика утеха када има-
ју саучеснике у својим несрећама, било у стварности, било у повестима. 
Он, међутим, није могао да види никога другог, ко би страдао подједнако 
као и он. Он није могао да чује чак ни да ли је неки од његових преда-
ка толико страдао, што такође може да помрачи душу. Додајмо и то да 
он није могао да верује у васкрсење, него је мислио да су садашња дела 
ограничена садашњим животом, јер је живео у времену пре благодати. 
Ако и сада, поред таквог богопознања, поред добрих нада у васкрсење, 
поред казни које тамо очекују грешнике и добара приуготовљених за оне 
врлинске, међу вама постоје малодушни и ожалошћени, ако не постају 
бољи услед тих очекивања, колико је тек морао да страда онај који је 
био лишен и тог сидра? Он још увек није могао ни да помишља на не-
што слично, јер још није наступило време за таква учења. Поред тога, 
постојало је и нешто друго, а то је да су неразборити људи могли имати 
погрешно мишљење о њему. 

И заиста, када гомила види да неко живи у крајњем сиромаштву, да је 
непрестано болестан и да га сустижу највеће несреће, обично има лоше 
мишљење о таквом човеку, на основу његових несрећа суди о његовом 
животу и верује да такав човек страда због својих порока. Много томе 
сличног говоре међу собом, истина, неразборито, али ипак говоре. Исто 
се догодило и у случају Јова и апостола Павла. Јову су говорили: Ниси 
ли МН010 пута с напором Говорио? И Шежину Швојих речи ко би моТао 
да поднесе? Јер си мно1е поучио и немоћне си руке укрепио, слабе си ре-
чима подишо, колена изнемоТлих оснажио. Сада пак, када на Шебе дође 
болесШ, Ши си се помео. Зар Швој сШрах није у безумљу (Јов4;2-6,премаСеп-
туагинти). Ове речи значе следеће: да си учинио неко добро, не би страдао 
тако као што страдаш, него си кажњен због својих грехова и безакоња, 
и такве речи су највише мучиле блаженог Јова. 

Варвари су тако говорили и о Павлу: када су видели змију која је ви-
сила са његове руке, нису помислили ништа добро, него су сматрали да 
је због својих злодела достојан такве смрти. То се види из њихових речи: 
Свакако је овај човек убиид, јер 1а избављено! из мора Правда не осШави 
да живи (Дела ап. 28; 4). Уобичајено је да нас нешто такво у великој мери збу-
њује. Међутим, иако су таласи били огромни и сустизали један другога, 
његова лађа [Лазарева] није потонула: иако се налазио у усијаној пећи, 
он је о томе размишљао као да се непрестано наслађује росом. 
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11. Он у себи није говорио ништа слично ономе што обично многи 
говоре: "Ако овај богаташ, када умре, буде осуђен и кажњен, добиће јед-
но за једно. Ако се пак и тамо буде наслађивао истом чашћу, онда ни по 
други пут ни због чега неће страдати." Зар многи од вас не разносе такве 
гласине по трговима, зар их многи од вас, са хиподрома и незнабожачких 
позоришта, не уносе и у цркву? Стидим се што сам пред свима изрекао ове 
речи и црвеним због тога, али је потребно да их изговорим, како бисте се 
избавили од оног неумесног смеха, срамоте и штете коју узрокују такве 
речи. Њих многи често изговарају са смехом, али и то је дело ђаволске 
злобе, да у рблику шаљивих речи уноси у наш живот искварена учења. 
Њих многи понављају, и у радионицама, и на трговима, а то потиче од 
крајњег безверја и неразборитости, од уистину смешног и детињастог 
размишљања. Говорити да ће зли [порочни] после смрти бити кажњен, 
а немати чврсту веру у то својствено је неверујућима и сумњичавима. 
Мислити пак да ће, ако се то уистину догоди, као што се и догађа, они 
[порочни] добити исту плату као и праведни, значи крајње безумље. 

Реци ми, шта кажеш? "Ако је богати тамо кажњен, он добија једно за 
једно." Да ли је то оправдано? Колико година хоћеш да му даш да се овде 
наслађује богатством? Хоћеш ли да их буде стотину? Ја, оцет, кажем: нека 
их буде и двеста, и триста, па чак и хиљаду што је, уосталом, немогуће, 
јер дани 1одина наших достижу седамдесет, речено је у Писму (Пс.89;10). 
Допустимо, међутим, да их је и хиљаду. Реци ми, да ли овде можеш да 
замислиш бескрајан и бесконачан живот, какав је живот праведника та-
мо? Кажи ми: ако би неко, током сто година, једне ноћи видео пријатан 
сан и ако је у том сну познао велику радост а онда због тога био кажњен 
сто година, зар о томе може да се каже: "једно за једно" и да се једна ноћ 
сна сматра једнаком стотини година? То не може да се каже. 

Тако, дакле, размишљај и о будућем животу: оно што је један сан у 
поређењу са стотину година, то је и садашњи живот у поређењу са буду-
ћим, или, боље речено, и много више од тога: оно што је мала кап пред 
бескрајним морем, то је и хиљаду година у поређењу с оном будућом 
славом и наслађивањем. Шта би више неко могао да каже [о будућем 
животу], осим да је он безграничан и бескрајан и да је између садашњег 
и тамошњег стања разлика као између сна и истине о стварима? 

Осим тога, и пре тамошњег кажњавања, порочни и они што живе у 
греху бивају још овде кажњени. Немој ми једноставно говорити о ономе 
што се наслађује богатом трпезом, што се облачи у свилену одећу, окру-
жен је мноштвом слугу и надмено корача трговима, него разоткриј преда 
мном његову савест и видећеш велику узнемиреност због сагрешења, 
непрестани страх, буру и пометњу, као да се његов ум налази у судници, 
да се узнео на царски престо савести и да заседа слично судији, да изводи 
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помисли као неке џелате, да тлачи и мучи његове мисли због сагрешења, 
силно узвикујући, иако нико за то не зна осим једног, свезнајућег Бога. 

Чак и кад би био неизмерно богат, чак и кад не би било никога ко 
би га оптужио, прељубник би изнутра оптуживао самога себе. Уистину, 
његово уживање је привремено, а патња непрекидна: са свих страна страх 
и трепет, презир и немир. Он се плаши уличица, дрхти од саме сенке и 
од сопствених слугу, од оних који га знају и од оних који га не знају, од 
оне коју је осрамотио [обепгчастио], од њеног увређеног мужа. Ма куда 
да пође, са собом носи горког тужиоца, тј. своју савест, осуђује самога 
себе и нимало не може да се смири. Он и у постељи, и за трпезом, и на 
тргу, и у кући, и током дана, и током ноћи, и у сну често види слику 
свога греха и живи Каиновим животом, уздишући и дрхтећи на земљи 
(в.1.Мојс. 4; 12), свагда имајући у себи пламтећи огањ за који нико не зна. 
Од тога страдају и отимачи и користољупци, и пијанци, и, уопштено, сви 
који живе у греху, јер се та судница не може укинути. Иако не творимо 
врлину, жалимо што је не творимо; међутим, ако чинимо зло, када прође 
грешно задовољство, осећамо бол. 

Нећемо говорити о онима што овде живе у богатству и пороку, или 
о праведницима који се тамо наслађују, нити пак о "једном за једно", него 
о томе да су то двоје сасвим различите ствари. Праведнима и тамошње 
и овдашње доносе велико задовољство, док порочни и користољубиви 
бивају кажњени и овде и тамо. Овде бивају кажњени ишчекивањем та-
мошњих мука, рђавим мишљењем о њима, као и самим тим што греше 
и кваре своје душе док онда, када оду одавде, трпе неподношљива муче-
ња. Праведници, опет, чак и ако овде подносе безбројне недаће, хране се 
добрим надама, окушају чисту насладу, поуздану и сталну, да би касније 
добили и безбројна добра, као и овај Лазар. Немој ми говорити да је он 
био у ранама, него запази да је имао душу скупоценију од сваког злата 
или, боље речено, не само душу, него и тело. Врлина тела не састоји се у 
угојености и здрављу, него у подношењу многих и тешких страдања. Није 
одвраћања достојан онај што на телу има толике ране, него онај што има 
многе ране на души и не брине се о њима, какав је био и богаташ, који је 
изнутра сав био у ранама. И као што су Лазару пси лизали ране, тако су 
и демони поступали са његовим [богаташевим] гресима; као што је први 
живео оскудевајући у храни, други је живео оскудевајући у врлини. 

12. Знајући, дакле, све ово, бићемо мудрољубиви и нећемо говорити 
да, уколико Бог некога љуби, неће допустити да буде сиромашан. Управо 
то и јесте доказ Његове велике љубави: Кош љуби Господ, онош и кори, 
и бије свакош сина којеш прима (Јевр.12;6) и Чедо, ако приступаш да слу-
жиш Господу, припреми своју душу за искушења, усправи срце и буди 
трпељив (Прем. Сир. 2; 1-2). Одбацићемо, дакле, љубљени, тако непотребне 
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претпоставке и речи простог народа: Ни срамотне ни луде речи или 
шале, што је 1од неприсШојно... да не излази из усШа ваших, каже апо-
стол (Еф.5;4,4;29). Ми сами их нећемо изговарати, а ако пак видимо да 
их други изговарају, затворићемо им уста, побунићемо се против њих и 
зауздаћемо њихов бесрамни језик. 

Реци ми, када би видео да разбојнички вођа јури по путевима, да напа-
да пролазнике и отима све што је на пољима, да злато и сребро закопава 
у пећине и у скровишта, да сабира многа стада, одећу и слуге стичући их 
својим нападима, реци ми, да ли би га величао због тог богатства или 
би га пак називао несрећником, имајући у виду казну која ће га сустићи? 
Иако још није ухваћен и предат у руке судији, иако још није затворен 
у тамницу, иако није нити оптужен нити осуђен, него живи у раскоши, 
пије и наслађује се великим благостањем, посматрајући оно садашње и 
видљиво ми га не величамо, него га називамо несрећником због будућ-
ности која га очекује. Тако размишљај и о користољубивим богаташима. 
Они су слични разбојницима који постављају заседе на путу, пљачкају 
пролазнике и туђу имовину сакривају у својим домовима као у пећинама 
или у скровиштима. 

Нећемо их, дакле, величати због садашњости, него ћемо их сматрати 
несрећницима због будућности, због оне страшне суднице, због неизбе-
жних мука и-таме најкрајње који ће их сустићи. Уистину, често се догађа 
да разбојници умакну људској руци, али ми, имајући све то пред очима, 
ни себи ни другима не бисмо пожелели такав живот и њихово проклето 
богатство. То се, међутим, не може рећи о Богу, јер нико не може избећи 
Његову пресуду, него ће сви, који живе од користољубља и отимачине, 
неминовно привући на себе Његову безграничну и бескрајну казну, као 
што се догодило и овом богаташу. 

Расуђујући у себи о свему овоме, љубљени, нећемо блаженима сматра-
ти богате, него оне који врлински живе. Несрећнима пак нећемо називати 
сиромахе, него оне што живе у злу. Нећемо обраћати пажњу на садашње, 
него ћемо своје погледе управити на будуће; нећемо посматрати споља-
шњу одећу, него ћемо испитивати савест свакога и, стремећи одважности 
и радости какве происходе од добрих дела, подражавати Лазара, било да 
смо богати или сиромашни. Он није прихватио само један, два или три, 
него мноштво подвига за врлину, односно сиромаштво, болест, равноду-
шност посматрача, и све те несреће је поднео испред дома који је могао 
да их прекрати. Он, међутим, није био удостојен никакве утехе, него је 
видео презир онога који је уживао у таквој раскоши и који не само да се 
њоме наслађивао, него је, поред тога, живео безбожно и није претрпео 
никакво зло. Он [Лазар] није могао да види другог Лазара, нити је могао 
да мудрољубиво помишља на васкрсење. Поред ових несрећа, трпео је и 
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рђаво мишљење других о његовим несрећама, и не само да је један, два 
или три дана гледао себе у овим недаћама, него читавог живота, док се 
богаташ наслађивао оним што је томе супротно. 

Какво ћемо оправдање имати ако, знајући како је он одважно подно-
сио све недаће, не будемо у стању да поднесемо ни половину од тога? 
Ти не можеш и ниси у стању да покажеш и наведеш никога ко је поднео 
такве и толике недаће. Христос нам је стога и указао на њега како бисмо, 
доспевши у недаће, погледали на толике његове несреће и задобили уте-
ху и одважност од његове врлине и трпљења. За све, који су претрпели 
ма какву несрећу, он је заједнички учитељ читаве васељене, омогућивши 
свима да гледају на њега и све превазилазећи [досл. побеђујући] неизмер-
ношћу својих страдања. 

Због свега тога заблагодаримо човекољубивом Богу, задобијајући 
корист од ове поуке, имајући стално уз себе Лазара, и на скуповима, и 
код куће, и на трговима, увек и пажљиво сабирајући богатство које се 
налази у овој повести, да бисмо и безболно поднели садашње несреће и 
удостојили се стицања будућих добара, којих нека се сви ми удостојимо 
благодаћу и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, Којем нека је 
са Оцем и Светим Духом слава, част и поклоњење, сада и увек и у векове 
векова. Амин. 

ДРУГА БЕСЕДА 
О ТОМЕ ДА ДУШЕ УМРЛИХ 

НАСИЛНОМ СМРЋУ НЕ ПОСТАЈУ ДЕМОНИ, 
О СУДУ И О МИЛОСТИЊИ 

1. Задивили сте ме, љубљени, јер сте недавно, кад сам започео да вам 
беседим о Лазару, хвалили трпљење сиромаха и осуђивали суровост и 
нечовечност богаташа, а то су велики докази племенитости. Ако похваљу-
јемо врлину чак и онда кад се у њој не подвизавамо, могли бисмо на крају 
и да је досегнемо; ако пак осуђујемо порок и онда кад га не избегавамо, 
на крају бисмо могли и да га избегнемо. Ако сте, дакле, са великом бла-
гонаклоношћу прихватили ту беседу, онда вам сада нудим и остало. 

Тада сте гледали Лазара пред богаташевим вратима, данас га погледај-
те у наручју Авраамовом; видели сте како га лижу пси, а сада погледајте 
како га носе ангели; тада сте га видели у сиромаштву, сада га погледајте 
у наслади; видели сте га гладног, сада га погледајте у изобиљу; видели 
сте га како се бори, погледајте и како добија венац; видели сте његов 
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труд, погледајте и награде које добија. Погледајте га и ви богати, и ви 
сиромашни: богати, зато да не бисте помислили да је богатство велико 
без врлине, а сиромаси зато да сиромаштво не бисте сматрали за зло. Он 
[Лазар] је постао учитељ и једнима и другима: ако он ни у сиромаштву 
није негодовао, каквог ће се опроштаја удостојити они што то чине у бо-
гатству? Ако је он и у глади и у толиким невољама благодарио, какво 
ће оправдање дати они што су живели у изобиљу а нису хтели да стекну 
такву врлину [тј. благодарност]? И опет, како ће добити опроштај сирома-
си који негодују и јадикују због оскудице, када је он - иако увек гладан, 
убог, напуштен, стално болестан, живећи уз богаташеву кућу, будући 
од свих презрен и не видевши никога ко страда тако као он - показао 
толико мудрољубље? 

Научимо се од њега да блаженима не називамо богаташе, али и да 
сиромашне не називамо несрећнима. Ако већ треба да кажемо истину, 
није богат онај који је окружен многим стварима, него онај којем није 
потребно много; исто тако, ни сиромах није онај што нема ништа, него 
онај који много жели. То би требало сматрати мером сиромаштва и бо-
гатства. Према томе, ако видиш некога ко жели много тога, сматрај га за 
сиромашнијег од свих, чак и ако би поседовао новац [иметак] многих. И 
опет, ако видиш некога коме није потребно много, сматрај га за богатијег 
од свих, чак и кад ништа не би поседовао. Ми смо навикнути да о богат-
ству и сиромаштву не судимо према мери имовине, него према душевним 
склоностима. Као што нећемо назвати здравим онога ко је непрестано 
жедан иако има обиље воде, иако се налази у близини река и извора - јер 
каква му је корист од тог обиља воде када његова жеђ [досл. страст] остаје 
неугасива - тако ћемо се односити и према богатима: за оне који непре-
кидно желе туђе и жуде за туђим никада нећемо сматрати да су здрави 
или да се наслађују неким изобиљем. Хоће ли икада моћи да буде срећан 
онај ко не може да обузда своје жеље, чак и када би све поседовао? Оне 
пак који су задовољни својим и који благодаре за оно што имају, који не 
гледају на туђу имовину, треба да сматрамо богатијима од свих осталих, 
чак и када би били најсиромашнији. Они, којима туђе није потребно 
и који се с љубављу задовољавају оним што имају, богатији су од свих 
осталих. Међутим, окренимо се, ако хоћете, предмету нашег излагања. 

А кад, каже, умре сиромах, однесоше 1а атели у наручје Авраамо-
во (Лк. 16; 22). Желео бих да овде из ваше душе искореним једну рђаву 
болест. Многи простодушни људи сматрају да душе оних што су умрли 
насилном смрћу постају демони. Не, то није тако. Душе оних што су 
умрли насилном смрћу не постају демони, него то постају душе оних 
што живе у греху, и то не стога што се мења њихова суштина, него зато 
што њихова слободна воља подражава демонску злобу. Указујући на то, 
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Христос је говорио Јудејцима: Вама је отац ђаво (Јн.8;44). Он их синовима 
ђавола није назвао зато што су се изменили у његову суштину, него зато 
што су извршавали његова дела. Због тога је и додао: Жеље оца свош 
хоћете да чините. Јован такође каже: Породи аспидини, ко вам каза да 
бежите од Гнева који иде?! Родите дакле плодове достојне покајања, и 
не почињите Говоритиу себи: имамо оца Авраама (Лк.З;7-8). Писмо под 
сродничким везама обично не подразумева оне [везе] које потичу од при-
роде, него оне које потичу од врлине или од порока. Онога, ко је некоме 
једнак по начину живота, Писмо именује као његовог сина или брата. 

2. Зашто је ђаво унео тако рђаво схватање? Зато што је хтео да пот-
копа [подрије] славу мученика. Будући да они умиру насилном смрћу, он 
је то учинио са жељом да рашири рђав глас о њима. У томе, међутим, 
није успео, јер они и даље блистају. Зато је починио и друго, још стра-
шније зло, убедивши у то веровање чаробњаке који му служе, како би 
ови убијали тела многих простодушних младића, надајући се да ће они 
постати демони и да ће их потом служити. То, међутим, није могуће, 
није могуће! Зашто онда, како ти кажеш, демони говоре: "Ја сам душа 
тог и тог монаха?" Ја не верујем да демони ово говоре, а ако и говоре, 
они обмањују оне што их слушају. Зато им је Павле затворио уста иако 
су говорили истину, како не би искористили прилику да истини додају 
и лаж, а затим постали достојни поверења. 

Када су говорили: Ови су људи слуГе Бош вишњеш, који нам јављају 
пут спасења (Делаап.16;17), Павле је, кад му је досадио, запретио погађач-
ком духу [досл. питијском духу] и заповедио му да изађе. А шта је то 
лоше [овај дух] говорио? Ови су људи слу1е Бош вишњег. Међутим, како 
многи прости људи не могу увек да расуђују о ономе што говоре демони, 
он их је [Павле] једном за свагда лишио поверења. Ти, који припадаш 
презренима и лишен си одважности да говориш, заћути и затвори уста, 
каже Павле. Није на теби да проповедаш, јер је то достојанство апосто-
ла. Зашто отимаш оно што није твоје? Заћути, јер немаш ту част. Тако 
је учинио и Христос. Кад су му демони говорили: Знам Те ко си: светац 
Божији (Мк.1;24.иЛк.4;34), Он им је врло строго запретио, учећи да демону 
никад не треба веровати, чак и кад би говорио нешто здраво. 

Знајући за то, не верујмо ништа демону, него се одвратимо од њега 
и бежимо, чак и када би говорио нешто истинито. Здраво и спасоносно 
учење не може се поуздано дознати преко демона, него посредством 
божанског Писма. Саслушај пак шта Павле каже о томе да душа која 
је изашла из тела не подлеже тиранији демона: Ко умре ослободи се од 
1реха (Рим. 6;7), тј. он више не греши. Ако ђаво не може да врши насиље 
над душом која обитава у телу, онда је очигледно да то не може да учини 
ни оној која је из тела изашла. Како онда, рећи ћеш ти, душе греше иако 
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не трпе насиље? Тако што се по својој вољи и жељи предају [греху], а не 
услед принуде или нечије тираније. То су доказали сви који су надвладали 
ђавоља лукавства [досетке]. Ма колико да га је узнемиравао, ђаво није 
могао да примора Јова да изговори било коју богохулну реч (в.Јов2;9-10). 

Одатле је сасвим јасно да од нас зависи хоћемо ли или нећемо бити 
послушни његовим саветима [наговорима], као и да ми не подлежемо 
никаквој ђаволској тиранији или принуди. То се не види само из рече-
ног, него и из приче која је пред нама. Душе које су изашле из тела не 
остају више овде, него истога часа бивају одведене, и то послушај ка-
ко: А кад умре сиромах, каже, однесоше ш ашели у наручје Авраамово 
(Лк.1б;22). Да не бивају одведене само душе праведних, него и душе оних 
који су живели порочно, види се из примера другог богаташа. Када је 
родила његова њива, он је у себи размишљао: Шта да чиним, јер немам 
у шта сабрати летину своју? Ово ћу учинити: срушићу житнице своје 
и са1радићу веће (Лк. 12; 17-18). Ништа није лошије од оваквог размишља-
ња. Уистину, он је разорио своје житнице. Међутим, безбедне [сигурне] 
житнице нису зидови, него стомаци сиромашних. Он је ове напустио, а 
бринуо је о зидовима. 

Шта му на то каже Бог? Безумниче, ове ноћи тражићедушу твоју од 
тебе (Лк. 12;20). Погледај, тамо је речено: Однесоше ш атели, а овде: тра-
жиће душу твоју. Овога су одвели као затвореника, а онога су свечано 
однели као победника. Ономе, који је у арени задобио много рана и био 
обливен крвљу, они што стоје поред арене овенчавају главу, прихватају 
га с великим похвалама и односе кући, аплаудирајући му, славећи га и 
дивећи му се. Тако су и Лазара тада однели ангели. Душу богаташа су 
уграбиле неке страшне силе које су ради тога и послате, јер није могуће 
да душа сама оде у онај живот. Ако нам је водич потребан и онда кад 
идемо из града у град, онда је утолико пре водич потребан души која се 
разлучила са телом и сели се у будући живот. Припремајући се за излазак 
из тела, душа се често час подиже час спушта, плаши се и дрхти. Позна-
ње сопствених грехова увек нас мучи, али посебно у оном часу када нам 
предстоји да будемо одведени на тамошње муке и у страшну судницу. 

Ако је неко нешто украо или присвојио, ако је некога оклеветао, ако 
је некога неправедно омрзнуо или ако је учинио неко друго зло, тада се 
читаво то мноштво грехова враћа пред очи и мучи савест. Они што живе 
у тамници увек су очајни и тужни, али посебно онога дана када треба 
да буду изведени и доведени пред врата судије. Док стоје пред оградом 
суда и слушају унутра судијин глас, од страха губе дах и обамиру. Тако 
је и са душом: ако је туговала и патила и у тренутку када је грешила, 
ни изблиза јој није било тешко као сада, када треба да буде истргнута 
и одведена одавде. 
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3. Ви ћутите док ово слушате? Благодарим вам на том ћутању много 
више него на аплаузима, јер аплаузи и похвале чине славнијим мене, а 
ово ћутање вас чини разборитијима. Знам да вам моје речи уносе теско-
бу, али вам дају и велику и неописиву корист. Да је уместо удворица које 
су му давале савете да би му угодиле и које су га позивале на раскала-
шност, онај богаташ имао некога ко би му дао овакву поуку, не би био 
одведен у пакао, не би био подвргнут неподношљивим мукама и не би се 
потом неутешно кајао. И управо су га они, који су му говорили да би му 
угодили, предали пакленом огњу. О, када би било могуће да увек овако 
мудрољубиво беседимо и говоримо о паклу! Усвакојречи својој сећајсе 
краја свош идовека нећеш саТрешити (Књ.проп.7;39), каже премудри, као 
и: За исход уреди дела своја и припреми се за пут (ПричеСол.24;27). 

Ако си некоме нешто отео - врати, и као Закхеј кажи: Ако коха нечим 
оштетих, вратићу четвороструко (Лк.19,8). Ако си некога оклеветао, 
ако си некоме постао непријатељ, измири се с њим пре суда. Све заврши 
овде, да би без бриге угледао тај престо. Све док смо овде имамо добре 
наде, а када одемо одавде неће више бити у нашој власти да се покајемо 
и да оперемо грехе. Зато би непрестано требало да се припремамо за 
одлазак одавде. Шта ће се догодити ако Господар одлучи да нас позове 
вечерас? Шта ако то пожели сутра? Будућност нам и јесте управо због 
тога непозната да бисмо се увек борили и да бисмо увек били спремни 
да отпутујемо одавде, као што је и Лазар без престанка трпео и истраја-
вао, због чега је и био одведен са толиком чашћу. 

А умре и бошташ и сахранише ш (Лк.16;22). Његова душа била је 
закопана у телу као у гробу и носила је на себи тело као да је гроб. Он 
је, као неким оковима, био свезан пијанством и стомакоугађањем, због 
чега је и своју душу учинио неделатном и мртвом. Не остављај без па-
жње, љубљени, ни ове речи: сахранише ш. Замисли посребрене столове, 
постеље, ћилиме, застираче, све његово покућство, уља, мирисе, обиље 
вина, разноврсна јела, посластице, куваре, улизице, телохранитеље, слу-
ге и сву другу раскош која се изгубила и ишчезла. Све је то пепео, све 
је то прах и прашина, сузе и вапаји, јер нико више не може да помогне, 
нити да врати душу која је отишла. Тако се разоткрила сва снага злата 
и великог богатства. 

И после толиког иметка, одвели су га голог и самог, онемогућеног 
да одавде понесе било шта од толиког богатства, остављеног од свих и 
беспомоћног. Није уз њега било никога од послуге ко би му помогао и 
избавио га од казни и мука, него је, одгурнут од свих, сам одведен на не-
подношљива мучења. Заиста, свако тело је трава и сва слава човекова 
је као цвет пољски. Суши се трава и цвет опада.., а реч Бош нашеш 
остаје довека (Иса.40;б-8). Дошла је смрт и све то поништила, узела га 
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и одвела као заробљеника, клонулог, осрамоћеног и преплашеног, који 
дрхти од страха и којем се уживање у свој пређашњој раскоши сада чини 
као сан. Богаташ је сада почео да моли сиромаха, жудећи да учествује 
у трпези онога који је некада гладовао и био изложен псећим чељусти-
ма. Тако су се измениле околности и сви су сазнали ко је заправо био 
тај богаташ, а ко сиромах, односно да је Лазар био најбогатији а овај 
најсиромашнији од свих. 

Као што [глумци] на сцени носе маске царева, војсковођа, лекара, 
беседника, философа и војника, а да заправо нису ништа од свега тога, 
тако су и у овом животу и сиромаштво и богатство само маске. Када се-
диш у позоришту и видиш да неко од оних што тамо играју носи маску 
цара, нећеш га величати и нећеш га сматрати за цара, нити ћеш пак по-
желети да будеш као он. Ти знаш да је то један од оних што се појављују 
на трговима, да је можда ужар, казанџија или нешто слично и нећеш га 
сматрати срећним због маске и костима, нити ћеш по њима судити о њего-
вом животу. Напротив, презрећеш га због његове ништавности у другим 
стварима. Тако је и овде, као у позоришту: када седиш у свету посматрају-
ћи оне што играју на сцени и када видиш да су многи богати, не сматрај 
их уистину богатима, него сматрај да они само носе маске богаташа. 

Као што се догађа да је онај који на сцени представља цара или вој-
сковођу у стварности слуга или неко од оних што на тргу продају смокве 
и грожђе, тако се често догађа да је и тај богаташ најсиромашнији од 
свих. Ако му скинеш маску разоткрићеш савест и проникнути у његову 
мисао, а тамо ћеш наћи велику оскудицу у врлинама и увидећеш да је 
он најнечаснији од свих људи. Када у позоришту падне вече и када оду 
гледаоци, они што су се представљали као цареви збацују свој спољашњи 
изглед и постају оно што заправо јесу. Тако се и сада догађа: кад дође 
смрт и кад се представа заврши, сви одлазе одавде и сви са себе скидају 
привид богатства или сиромаштва и тек се тада, судећи по делима, пока-
зује ко је од њих био заиста богат, а ко сиромашан, ко је достојан части, 
а ко је ништаван. 

4. Често се тамо покаже да је неко од овдашњих богаташа сирома-
шнији од свих, слично као и овај богаташ. Када је дошло вече, тј. смрт, 
кад је сишао са позорнице овога живота и збацио маску, показало се да 
је најсиромашнији, да је толико убог да нема ни кап воде, него да и за 
њу моли, али да ни тој његовој молби није удовољено. Шта може да буде 
страшниЈе од таквог сиромаштва? Слушај како се то догодило: Иу па-
клу, налазећи се у мукама, подиже очи своје и уГледа издалека Авраама 
и Лазара у наручју његовом. И он повика и рече: Оче Аврааме, смилуј 
се на ме и пошаљи Лазара нека умочи у воду врх од прста својеш да ми 
расхлади језик;јер се мучим у овом пламену (Лк.16;23-24). Видиш ли коли-
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ка је његова несрећа? Кад је Лазар био близу, он је пролазио поред њега, 
а сада пак, кад је толико далеко, он га дозива. Сада нетремице гледа у 
онога којега, улазећи и излазећи, није ни примећивао. 

Зашто га гледа? Овај богаташ је можда много пута говорио: "Шта 
ће ми побожност и врлине? Све ми притиче као са извора, наслађујем 
се великим изобиљем добара и великим благостањем, не трпим никакве 
непријатности; зашто бих се трудио на врлини? Ево, овај сиромах који 
живи у правди и побожности трпи безбројне недаће." И сада многи често 
тако говоре. Да би такве зле мисли биле ипгчупане из корена, показује 
да за порок постоји казна, а слава и венци за труд на благочашћу. Он га 
[богаташ Лазара] није видео само због тога: требало је да сада богаташ 
страда у још већој мери него што је некада страдао сиромах. Његово [Ла-
зарево] страдање је било још веће, јер је лежао поред богаташевих врата 
и гледао туђе благостање. Тако је сада и богаташева казна била отежана 
тиме што је лежао у паклу и гледао Лазарево блаженство. Према томе, 
његово мучење је било још неподношљивије не само због природе казне, 
него и због поређења са почастима сиромаха. 

Када га је протерао из раја, Бог је Адама настанио поред раја 
(1.Мојс.З;24), како би постојано гледање на рај обнављало тугу и непогре-
шиво будило у њему осећај изгубљеног добра. Тако је Он и овог богаташа 
поставио насупрот Лазару, да би могао да види каквих се добара лишио. 
Послао сам, каже Он, код твојих врата убогог Лазара да би ти он био учи-
тељ врлине и повод за човекољубље. Ти си, међутим, презрео корист коју 
си могао задобити и ниси хтео да на доличан начин искористиш тај повод 
за спасење. Зато га сада прими као повод за већу казну и веће мучење. 

Из овога дознајемо да ће тада стати испред нас сви они које увредимо 
и којима нанесемо неправду. Богаташ ничим није учинио неправду Лаза-
ру: није му узимао новац, али му није ни давао свој. Ако је онај који није 
дао своје крив пред оним према којем није био милостив, какав ће онда 
опроштај добити онај што је отимао туђе, будући да ће са свих страна 
бити окружен онима којима је учинио неправду? Тамо нису потребни 
ни сведоци, ни тужиоци, ни докази, ни потврде јер се пред напгам очима 
појављују сама дела, и то управо у оном облику у којем смо их извршили. 
Ево човека - биће речено - и дела његових! Отимање је, дакле, када и 
од свог иметка не дајемо другима. 

Можда ће вам ово што говорим изгледати чудно, али нека вас то не 
изненади. Ја вам дајем сведочанство из божанских Писама која кажу да 
отимање, користољубље и присвајање није само отимање туђег, него и то 
што другима не дајемо од сопствене имовине. Које је то сведочанство? 
Прекоревајући Јудејце, Бог преко пророка говори: Земља је донела пло-
дове своје а ви нисте принели десеШину, не1о је оно шШо сШе оШели од 
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сиротоТ у домовима вашим (Мал.3;10). Пошто, каже, нисте донели уоби-
чајене приносе, отели сте имање сиромаха. То говори како би богатима 
показао да они поседују имања сиромаха, чак и ако су их наследили од 
отаца или су богатство сабрали на неки други начин. На другом месту, 
опет, каже: Не лиши живоШа убоШа (Прем.Сир.ФД). Онај који лишава 
одузима туђе, јер се одузимањем туђег назива то када туђе узимамо и 
задржавамо га код себе. 

Из овога, дакле, учимо да ћемо, ако не дајемо милостињу, добити исту 
казну као и они што одузимају од других. Ма одакле да смо га сабрали, 
богатство је Господње: ако од њега дајемо сиротињи, стећи ћемо велику 
корист. Бог ти није допустио да имаш више од других зато да би расипао 
на блуд, пијанство, преједање, на скупоцену одећу и на остале прохтеве, 
него зато да би давао онима којима је потребно. Ризничар који добије 
царски новац а не уручи га ономе коме је заповеђено, него га потроши 
на сопствене прохтеве, биће подвргнут казни и смрти. Тако је и са бога-
ташем: он је добио новац намењен сиротињи, са заповешћу да га раздели 
ближњима који су сиромашни. Ако пак на себе потроши више него што 
је неопходно, тамо ће бити изложен страшној казни, јер оно што је њего-
во не припада њему лично, него његовим ближњима. 

5. Чуваћемо богатство као туђе, да би оно постало наше. Како да га 
чувамо као туђе? Ако га не будемо трошили на непотребне ствари и са-
мо на себе, него ако га будемо предавали у руке сиромаха. Ако си богат 
а трошиш преко потреба, положићеш рачун за новац који ти је поверен. 
Тако се догађа и у угледним домовима, где многи [господари] поверавају 
благо својим слугама: слуге чувају оно што им је поверено и не злоупо-
требљавају благо, него дају ономе и онда, коме и када господар дома 
заповеди. Тако поступај и ти, јер ниси добио и примио више од других да 
би сам трошио, него да би и за друге био добар домоуправитељ [иконом]. 

Требало би да испитамо и зашто богаташ Лазара није видео у наручју 
неког другог праведника, него управо у наручју Авраамовом. Авраам је 
био гостољубив, и богаташ је видео Лазара са њим како би и то разобли-
чило његову негостољубивост. Авраам је и намернике пресретао и уво-
дио их у свој дом, а овај је био равнодушан и према ономе који је лежао 
у његовој кући и, премда је имао такво благо и повод за спасење, сваки 
дан је пролазио поред њега и није учинио оно што је могао да би зашти-
тио убогог. Патријарх је чинио сасвим супротно од тога. Седећи пред 
вратима, он је позивао све пролазнике; и као што риболовац баци мреже 
у море и извуче рибу а понекад и злато и бисере, тако је и он, ловећи љу-
де, понекад хватао и ангеле, а да то, што је још чудније, ни сам није знао 
(в. 1. Мојс. 18; 2). Дивећи се томе, Павле саветује говорећи: ЉсШољубље не забо-
рављајШе, јер из шстољубља неки и не знајући примише ашеле (Јевр.13;2). 
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Добро је рекао: не знајући. Да је патријарх знао и да их је примио са та-
квом благонаклоношћу не би учинио ништа велико и чудесно: сва његова 
заслуга је у томе што их је он, не знајући ко су ти пролазници и претпоста-
вљајући да су обични путници, са таквом усрдношћу позвао у свој дом. 

Тако и ти, ако покажеш велику усрдност примајући неког знамени-
тог и славног човека, нећеш учинити ништа необично, јер углед госта 
често и негостољубивог човека присиљава да покаже добронамерност. 
Међутим, важно је и похвале достојно да и обичне људе, одбачене и неу-
гледне, примимо са великом срдачношћу. Зато је и Христос, хвалећи оне 
који тако поступају, говорио: Кад учинисШе једноме од ове Моје најмање 
браће, Мени учинисШе (Мт.25;40), Тако није воља Оид вашеш небескош да 
пропадне један од ових малих (Мт. 18; 14) и: А који саблазни једно! од ових 
малих који верују у Мене, боље би му било да се обеси камен воденички о 
враШ њешв и да поШоне у дубину морску (Мт.18;6). Христос увек исказује 
велику бригу за мале и најмање. 

Знајући за то, ни Авраам није питао пролазнике ко су и одакле до-
лазе, како ми данас чинимо, него је једноставно примао све без разлике. 
Онај што показује благонаклоност не би требало да испитује живот 
сиромаха, него да олакша његово сиромаштво и да задовољи његову 
потребу. Сиромах има само једно оправдање: оскудицу и потребу. Ни-
шта га више не испитуј, чак и кад би био порочнији од свих: ако му је 
неопходна храна, утолимо његову глад. Христос заповеда да тако посту-
памо: Да будеШе синови Оид својеш на небесима; јер Он Својим сунцем 
обасјава и зле и добре; и даје кишу праведнима и неправеднима (Мт.5;45). 
Милосрдан човек је пристаниште за невољнике, а пристанипгге прима 
све бродоломнике и избавља их од опасности. Пристаниште прима све 
који су у опасности: било да су добри или зли, или ма какви да су - оно 
их прима у своје наручје. 

И ти, дакле, када видиш човека који је на земљи доживео бродолом 
сиромаштва, немој да га осудиш нити да тражиш његово оправдање, не-
го га избави од несреће. Зашто би самоме себи стварао тешкоће? Бог те 
ослобађа сваке сувишне бриге и неспокојства [сувишне радозналости]. 
Колико би њих приговорило и узнегодовало када би Бог заповедио да се 
најпре непогрешиво испита живот, да се размотри свачије понашање и 
поступци, па да се тек тада даје милостиња! Сада смо ослобођени свих 
таквих тешкоћа. Зашто да сами себе оптерећујемо излишним бригама? 
Једно је судија, а друго онај што даје милостињу. Милостиња се зато тако 
и зове, јер је дајемо и недостојнима. И Павле саветује да се тако поступа: 
А добро чиниШи да нам не досади;јер ћемо у своје време пожњеШи ако 
не малакшемо. ЗаШо, дакле, док имамо времена, чинимо добро свима, а 
особиШо својима по вери (Гал.6;9-10). 
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Ако брижљиво почнемо да се распитујемо и да истражујемо о недо-
стојнима, ускоро нећемо наћи ни оне достојне. Ако пак будемо давали и 
недостојнима, онда ћемо наћи и достојне, као што се догодило и блаженом 
Аврааму. Не распитујући се и не истражујући ко су били намерници, он 
се једном удостојио да прими и ангеле. Требало би и ми да се потрудимо 
да се угледамо на њега, као и на његовог потомка Јова. И он је непогре-
шиво подражавао свога претка и зато је говорио: Врата своја оШварао 
сам сваком пуШнику (Јов31;32), тј. она нису била за једнога отворена а за 
другог затворена, него су једноставно била отворена за све. 

6. Молим вас да и ми тако чинимо и да не испитујемо ништа више од 
онога што је неопходно. Вредност сиромаха чини сама његова потреба: 
ма ко да са њом дође пред нас, нећемо ништа више испитивати, јер не 
помажемо начину живота, него човеку којега, опет, не сажаљевамо ра-
ди његове врлине, него ради његове несреће, како бисмо и на себе саме 
привукли велику милост Господњу, како бисмо се и ми, иако недостојни, 
удостојили Његовог човекољубља. Ако пак почнемо да код наших бли-
жњих тражимо и испитујемо да ли су достојни, и Сам Бог учиниће то 
исто са нама. Настојећи да добијемо одговор од наших ближњих који су 
исти као и ми, сами ћемо себе лишити вишњег човекољубља. Каквим 
судом судиШе, онаквим ће вам се судити, каже Господ (Мт.7;2). 

Вратимо се опет нашој теми. Видевши Лазара у Авраамовом наручју, 
богаташ каже: Оче Аврааме, смилуј се на ме и пошаљи Лазара (Лк. 16; 24). 
Зашто се није обратио Лазару? Чини ми се зато што се застидео и зацр-
венео, мислећи да ће га се Лазар сећати по злу. "Ако сам ја", размишљао 
је он, "уживао у толиком богатству и нисам доживео никакву неугодност 
а презрео сам тог човека који се налазио у толиким невољама и нисам 
му дао чак ни мрвице, онда утолико пре ни он, који је био презрен, неће 
имати милости." Не говорим то да бих осудио Лазара; не, он није био та-
кав! Међутим, богаташ се тога уплашио, па се није обратио њему, него 
је дозивао Авраама, верујући да овај није знао шта се догодило. Молио 
га је за онај прст који су тако често лизали псећи језици! 

Шта на то каже Авраам? Синко! Примио си своја добра у живоШу 
своме (Лк. 16; 25). Погледај мудрољубље, погледај милосрђе праведника. 
Он није рекао: "Нечовечни, сурови и свезлобни, ти који си овом човеку 
причинио толико зла, ти сада подсећаш на човекољубље, милост и са-
страдање?! Зар не црвениш, зар немаш стида?" Шта му је, дакле, рекао? 
Синко! Примио сисвоја добра. Срце обеспокојено не озлојеђуј даље, каже 
премудри (Прем.Сир.4;3). Довољна му је његова казна и ми нећемо отежа-
вати његову несрећу. С друге стране, да богаташ не би помислио како 
Авраам не шаље Лазара због злопамћења онога што се збило у прошло-
сти, назива га сином и као да самога себе оправдава таквим именовањем. 
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Дајем ти, каже, оно што је у мојој моћи, али није у нашој власти да ти 
пређеш овамо. 

Примио си своја добра. Видим да се пред нама открива непрегледно 
море мисли. Зато ћемо, брижљиво пазећи на све, непогрешиво чувати 
оно што је овде речено, како сада тако и раније. Нека то послужи зато 
да боље схватите оно што тек треба да кажемо. Уколико не можете све, 
онда вас молим да уместо тога непрестано имате на уму следеће: то што 
сиромасима не дајемо од своје имовине значи да отимамо од њих и да их 
лишавамо живота, јер ми не поседујемо ништа своје, него располажемо 
њиховом имовином. 

Ако будемо овако размишљали, сигурно ћемо презрети богатство. 
Ако овде нахранимо гладног Христа, тамо ћемо задобити велико благо 
и удостојити се да добијемо будућа добра, благодаћу и човекољубљем 
Господа нашег Исуса Христа, са Којим нека је Оцу, заједно са Светим 
Духом, слава, част и сила, сада и увек и у векове векова. Амин. 

ТРЕЋА БЕСЕДА 
О томе зашто није речено: 

Добио си добра сеоја у жиеоту сеомеђ него: 
примио си [у смислу: примио си заузерат/, и о томе 

ЗАШТО СУ ПРАВЕДНИЦИ 
ЧЕСТО ИЗЛОЖЕНИ ОПАСНОСТИМА 

ДОК ИХ ГРЕШНИЦИ ИЗБЕГАВАЈУ 

1. Прича [парабола] о Лазару донела нам је не малу корист, било да 
смо богати или сиромашни, учећи једне како да с лакоћом поднесу сиро-
маштво, а друге приклањајући да се не преузносе својим богатством и 
показујући самим делима да је најнесрећнији онај што живи у раскоши 
и не даје никоме од своје имовине. Због тога ћемо се и данас бавити 
истом темом. Исто тако, и они који раде у рудницима настављају да ко-
пају тамо где запазе много златних жила и не удаљују се пре него што 
ископају све што су открили. Вратимо се, дакле, тамо где смо зауставили 
слово и наставимо од тог места. Могли смо, наравно, и у једном дану да 
разјаснимо целу ову причу. Мој циљ, међутим, није да кажем много тога 
и да се удаљим него да све што вам кажем с пажњом примите и добро 
сачувате, да бисте од тог очувања задобили осећање духовне користи. 
Ако чедољубива мајка, намеравајући да одојчету уведе чврсту храну, 
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одједном почне да уноси у његова уста много хране, неће од тога имати 
много користи, јер дете избацује оно што му се даје и прља своју одећу. 
Међутим, ако мајка почне да уноси храну умерено и постепено, оно ће 
је без напора прихватити. 

Да не бисте одбацили оно што вам је дато, нисам вам одмах принео 
пехар учења, него сам га поделио на неколико дана, током којих сам 
вам дао довољно времена да отпочинете од труда слушања, да би се оно 
што вам је већ предато утврдило у мислима ваше љубави и да бисте оно, 
што ће вам бити речено, прихватили спремне и полетне душе. Зато сам 
вам неколико дана унапред напомињао о чему ће се говорити да бисте 
у међувремену узели Библију и пажљиво прочитали цео одломак и, са-
знавши шта је већ речено а шта је преостало, припремили своје умове 
за слушање онога о чему ће се касније говорити. 

Молим вас и нећу престати да вас молим да пажњу не обраћате са-
мо на оно што се говори овде, него да се и код куће непрестано бавите 
читањем божанствених Писама. То сам увек саветовао и онима који су 
ми блиски. Нека ми нико не каже оне хладне речи, достојне сваке осуде: 
везан сам за судницу, бавим се државним [јавним] пословима, имам жену, 
одгајам децу, управљам својим домом, ја сам мирјанин и није мој посао да 
читам Писма, него посао оних који су се одрекли световног, настанили 
се на планинским врховима и непрестано живе таквим начином живо-
та. Шта то говориш, човече? Да није твој посао да читаш Писмо, јер си 
окружен безбројним бригама? Не, то је твој посао више него њихов, јер 
њима није толико потребна помоћ од Писма колико је потребна онима 
што живе међу мноштвом послова. Монаси, који су се удаљили од трго-
ва и од пометње на трговима, који су подигли колибе у пустињи и ни с 
ким не опште, него се у свом непомућеном тиховању несметано предају 
мудрољубљу, као да су у пристаништу и непрестано се наслађују великом 
сигурношћу. Ми се, међутим, колебамо као да смо на морској пучини и 
због својих грехова имамо неизмерну потребу за сталном и непрестаном 
утехом Светог Писма. 

Они седе далеко од битке, због чега ч не добијају много рана; ти си, 
опет, непрестано у боју и непрестано задобијаш ране, због чега су ти 
лекови потребнији. Жена те огорчује, син те растужује, слуга те разјару-
је, непријатељ ти прави сплетке, пријатељ ти завиди, сусед те оговара, 
ближњи те спотиче, а често се догађа да ти и судија прети, да те сирома-
штво жалости, да те губитак укућана доведе до плача, да те срећа учини 
саможивим а несрећа понизи. Са свих страна смо окружени поводима за 
гнев, бригу, очајање и патњу, за славољубље и за безнађе, са свих страна 
долеће безброј стрела. Услед тога нам је увек потребно свеоружје Писма. 
Знај да посред замки пролазиш и да по тврђавама Градским корачаш, 
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каже премудри (Књ.Сир.9;18). На оне који живе међу људима снажније на-
пада и телесна пожуда, јер нас посредством очију погађају [позлеђују] и 
лепота лица и телесни склад, као и срамна реч која продире кроз слух и 
помућује наше мисли, а често и добро усклађена песма нарушава добро 
устројство душе. И зашто да говорим о томе? Чак и оно, што изгледа 
као од свега ништавније, тј. мирис што се од развратних жена шири по 
путу, привлачи човека у своје ропство. 

2. Постоји много томе сличног што опкољава нашу душу, због чега 
су нам потребни божанствени лекови, да бисмо могли да исцелимо ране 
које смо већ задобили, али и да бисмо спречили оне које нисмо задобили, 
али које бисмо могли задобити, из даљине гасећи и одбијајући ђаволске 
стреле непрестаним читањем Светог Писма. Није, није могуће да се неко 
спасе, уколико се непрестано не занима духовним читањем. Уистину, до-
бро је уколико се ми, и непрестано користећи овај лек, некако спасемо! 
Какву ћемо наду у спасење имати уколико, будући свакодневно рањавани, 
не користимо никакав лек? Зар не видиш да се кујунџија, златар, фили-
гран или они што се баве било каквим занатом, најпре у потпуности 
снабдевају свим оруђима тако да, чак и ако им запрети глад или ако их 
мучи несрећа, радије пристају да све претрпе, него да продају макар и 
најмање од ових оруђа? Многи су радије прихватали да се задуже како 
би очували кућу и породицу, него да продају макар и најмање од оруђа 
свог заната. То је сасвим исправно: они знају да ће им, уколико распродају 
оруђа, бити бескорисно све њихово умеће и да ће изгубити сваку прилику 
да се обогате. Ако их сачувају, онда ће током времена моћи да, бавећи 
се својим занатом, врате дуг, али да, ако их продају другоме, нигде неће 
моћи да пронађу утеху за своје сиромаштво и глад. 

Тако би и ми требало да поступамо. И као што њима као оруђа умећа 
служе чекић, наковањ и клешта, тако су и нама оруђа умећа апостолске 
и пророчке књиге и свако богонадахнуто и корисно Писмо. И као што 
они тим оруђем обрађују сваки сасуд којег се прихвате, тако и ми на овај 
начин обликујемо своје душе, исправљајући извитоперено [искривљено] и 
подмлађујући оветшало. Они при том своју вештину пројављују само на 
спољашњем изгледу ствари, јер нису у стању да измене вештаство сасуда, 
нити да од сребра начине злато, него само мењају изглед [облик]. Теби се 
то не догађа, јер можеш да узмеш дрвени сасуд и да га учиниш златним. 
О овоме сведочи Павле који каже: Увеликом дому нема само златних 
и сребрних судова [сасудаЈ, неш и дрвених и глинених, и једни су за част 
а друш су за нижу употребу. Ако, дакле, ко очисти себе од ових, биће 
суд [сасудЈ за част, освећен и користан домаћину, припремљен за свако 
добро дело (2.Тим.2;20-21). Нећемо, дакле, бити равнодушни према стицању 
књига, да не бисмо задобили смртоносне ране, нећемо злато закопавати, 
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него ћемо почети да сабирамо ризницу духовних књига. Када се злато 
умножи, за оне који га поседују постаје узрок лукавих замки, док књиге, 
када се саберу, доносе велику корист онима који их имају. 

Царско оружје, које се негде чува, доноси велику сигурност онима 
што ту живе чак и ако га нико не користи, јер се ни разбојници ни про-
валници ни неки други злочинци не усуђују да нападну тај дом. Тако се 
и од оног места, где постоје духовне књиге, удаљује свако ђавоље дејство 
[свака ђавоља енергија], док онима који ту живе оне представљају вели-
ки призив на врлину. И сам поглед на такве књиге чини да оклевамо да 
починимо грех. Ако се чак и одважимо да учинимо нешто недозвољено 
и грешно, онда ће, када дођемо кући, поглед на књиге учинити да нас са-
вест снажније осуди и оклеваћемо да поново паднемо у исти грех. И опет, 
ако живимо благочастиво, од њих ћемо задобити још већу корист. Чим 
неко дотакне Еванђеље, његове мисли истог тренутка бивају устројене, 
а сам поглед на њега [на Еванђеље] чини да се удаљи од свега житејског. 
Ако се томе присаједини и пажљиво читање, његова душа као да ступа 
у неко тајно светилиште, очишћује се и постаје боља, као да кроз та Пи-
сма с њом беседи Сам Бог. 

Неко ће упитати: шта ако не разумемо оно што је ту цаписано? Чак и 
ако не разумеш оно шо је ту написано, и само читање је узрок великог осве-
ћења. Уосталом, немогуће је да не разумеш све. Благодат Духа је управо 
због тога и устројила да те књиге саставе цариници, рибари, израђивачи 
шатора и пастири, необразовани и прости људи, како нико од неуких не 
би прибегао овом оправдању, како би оно што се говори било свима разу-
мљиво и како би и занатлије, и слуге, и удовице, и они најнеукији од свих 
људи задобили корист и поуку када их слушају. Они то нису чинили ради 
празне славе као што су чинили незнабошци [досл. "спољашњи", тј. они 
који су изван Цркве], него су ради спасења слушалаца све то саставили 
они што су од почетка били удостојени благодати Духа. 

3. Незнабожачки ["спољашњи"] философи, беседници и писци, који 
нису тражили свеопшту корист, него су за циљ имали само да им се ди-
ве, уколико су и говорили нешто корисно, скривали су то, као да је било 
у неком мраку, уобичајеном нејасношћу. Међутим, апостоли и пророци 
чинили су управо оно што је томе противно јер су, као општи учитељи 
васељене, предали учење које је свима јасно и разумљиво, како би и самим 
читањем сви могли да разумеју оно што је речено. Пророк је то предсказао 
говорећи: Сви ће бити од Бош поучени, и неће сваки иоучавати ближње-
ш своГа, Говорећи: Познај Господа, не1о ће Га сви познати од малош до 
великоТа (Јер.31;34). Тако и Павле каже: И ја дошавши к вама, браћо, не 
дођох с високом речи или мудрошћу да вам јавим сведочанство Божије... 
и реч моја и проповед моја не би у убедљивим речима људске мудрости, 
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неш у показивању Духа и силе.., а мудрост Говоримо међу савршени-
ма, али не мудрост овош века, ни кнезова овош века који су пролазни 
(1.Кор.2;1,4,б). Коме није јасно све што је написано у Еванђељу? И коме 
је, када зачује: Блажени кротки, блажени милостиви, блажени чисти 
срцем и томе слично (в.Мт.5;5,7,8), потребан учитељ да би му разјаснио оно 
што је речено? Зар околности знамења, чудеса и повести нису свакоме 
разумљиве и јасне? То је, дакле, изговор, оправдање и прикривање немара. 

Не разумеш оно што се ту налази? Како ћеш и да разумеш, када не 
желиш ни да погледаш? Узми књигу у руке и прочитај читаву повест, 
запамти оно што си разумео, а оно што ти је нејасно и неразумљиво про-
читај неколико пута. Ако ни приликом јасног читања не будеш могао да 
разумеш оно о чему се говори, запути се код мудријег, отиђи код учитеља, 
разговарај с њим о ономе што си прочитао, покажи велику марљивост. 
Сети се евнуха етиопске царице који је био варварин обузет многим бри-
гама и услед тога окружен многим пословима. Иако није разумео оно 
што је читао, он није престајао да чита, док је седео на колима. Ако је он 
и на путу показивао толику ревност, замисли онда какав је био када се 
налазио код куће. Ако он ни током путовања није одустајао од читања, 
онда је то утолико више чинио када је био код куће. Ако није оставио 
читање и поред тога што није разумео прочитано, онда га утолико пре 
није напуштао онда кад је почео да разумева. О томе пак да он није разу-
мео оно што је прочитао, саслушај шта му каже Филип: Да ли разумеш 
то што читаш (Делаап.8;30)? Када је то чуо, он се није зацрвенео нити се 
застидео, него је признао своје незнање и рекао: Како бих мошо ако ме ко 
неупути (ст.31)? Будући да је он, иако још није имао никога да га поучи, 
читао тако усрдно, ускоро је добио и руководитеља. Бог је видео његову 
усрдност, прихватио је његову ревност и одмах му послао учитеља. Овде 
сада нема Филипа? Ту је, међутим, Дух Свети, Који је покренуо [подста-
као] Филипа. Нећемо, љубљени, бити равнодушни према свом спасењу: 
Све се ово написа за поуку нама, на које дође свршетак векова (1.Кор.10;11). 

Читање Писма је велика заштита од грехова, док је непознавање Пи-
сма велики понор и дубока провалија; велика је издаја спасења ако неко 
не зна ништа од божанствених закона. Отуда су настале и јереси, то је 
довело до изопаченог начина живота, то је учинило да се све окрене на-
опако. Немогуће је, немогуће да без плода остане онај који је пажљиво 
читао [Писма]. И ево, колико нам је користи донела само једна прича 
[парабола]? Колико су наше душе због ње постале боље? Добро знам да 
су многи отишли одавде задобивши велику корист од слушања, као што 
знам да постоје и они који нису донели толико плода, али су бар тога дана, 
када су је слушали, били бољи. Није безначајно ако макар и једнога дана 
неко јадикује због својих сагрешења, ако стреми вишњем мудрољубљу 
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и ако допусти души да накратко отпочине од житејских брига. Ако тако 
будемо поступали непрестано и приликом сваког окупљања, онда ће ова 
непрекидност слушања у нама узроковати велико и превасходно добро. 

4. Сада ћу вам пренети оно што се налази у наставку приче. Шта следи 
у наставку? Када је богаташ рекао: Пошаљи Лазара нека умочи у воду 
врх од прста својега да расхладим језик, јер се мучим у овоме пламену 
(Лк. 16;24), саслушајмо шта на то каже Авраам: Синко, сети се да си Ши 
примио добра своја у живоШу своме, а Шако и Лазар зла; сада пак он 
се Шеши, а Ши се мучиш. И поврх свега Шо1а, постављена је међу нама 
и вама провалија велика, да они који би хШели одовуд к вама прећи не 
могу, ниШи они оШуда к нама прелазе (Лк. 16; 25-26). Тешко је ово што је 
речено и изазива велики бол у нашим душама. И ја то знам; међутим, 
уколико нешто више погађа нашу савест, утолико је корисније за душу. 
Ако би и нама тамо било речено исто што и оном богаташу, уистину би 
требало да плачемо, тугујемо и јадикујемо због тога што више немамо 
времена за покајање. Међутим, како то слушамо овде, где још имамо 
времена да се покајемо, да оперемо своје грехе, да задобијемо велику 
одважност и да се поправимо, уплашивши се несреће која је задесила 
другога, заблагодарићемо човекољубивом Богу Који нас кажњавањем 
другога избавља од немара и буди из сна. Ово нам је унапред речено 
управо због тога да не бисмо и ми страдали, Да је желео да нас казни, 
не би нам ово унапред рекао. Будући да не жели да нас казни, Он нам 
унапред говори о кажњавању, како бисмо се уразумили тим упозорењем 
и како не бисмо и на делу упознали мучење. 

Због чега, међутим, није рекао једноставно: примио си [грч. АххцРаусо], 
него: примио си заузвраШ [грч. агсоАххјдРауоо]? Добро знам да се сећате да 
сам рекао како се овде испред нас отвара непрегледна и огромна пучина 
мисли. Речју: примио си заузвраШ показује се и разоткрива неки дуг, јер 
се прима оно што се заслужило. Ако је овај богаташ био порочан и то 
порочан у највећој мери, суров и нечовечан, зашто му Авраам није рекао: 
примио си, него: примио си заузвраШ, као нешто што му припада и што 
је заслужио? Шта можемо да научимо одатле? То да су неки порочни 
људи, који су дошли до највећег степена зла, често чинили и једно, два 
или три добра дела. А да ово што говорим није обична досетка, види се 
из следећег. Ко је био порочнији од оног неправедног судије, који се није 
плашио Бога, као што се ни људи није стидео? Међутим, иако је живео 
у толиком злу, он је учинио и нешто добро, јер се сажалио на удовицу 
која га је непрестано узнемиравала. Приклонио се милосрђу, испунио је 
њену молбу и казнио оне који су јој нанели неправду (в. Лк. 18;2-5). Догађа 
се да је неко неуздржан, али да је често милосрдан; догађа се да је неко 
нечовечан, али да је целомудрен; иако је неуздржан и суров, ипак је по-
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некад у животу чинио и добра дела. Тако би требало размишљати и о 
добрим људима: као што и они најпорочнији понекад учине неко добро 
дело, тако и они ваљани и врлински често у нечему погреше, јер ко ће 
се похвалиШи да је чисШош [безазлено1] срца, и ко ће се одважиШи да 
каже да је чисШ од Грехова, каже премудри (ПричеСол.20;9)? 

Према томе, било је природно да и овај богаташ, иако је дошао до 
највеће мере порока, учини неко добро, али и да Лазар, који је досегао 
сам врх врлине, сагреши у нечему неважном. Погледај како је и на једно 
и на друго указао патријарх, говорећи: Примио си (заузвраШ) добра своја 
у живоШу своме, а Шако и Лазар зла. Ово што је рекао значи следеће: ако 
си и учинио неко добро и ако је за то требало да будеш награђен, ти си 
то већ примио у овом свету, где си се наслађивао великом раскоши, богат-
ством, срећом и благостањем. Ако је пак и починио нешто рђаво, Лазар 
је то примио кроз страдање од сиромаштва, глади и највећих недаћа. И 
један и други је овде дошао обнажен - он од грехова, а ти од праведних 
дела. Зато је он овде добио чисту утеху, док ти трпиш неутешно мучење. 

Ако су наша добра дела малобројна и безначајна, а бреме грехова 
велико и неописиво, и ако се, поред тога, овде наслађујемо благостањем и 
не трпимо никакво зло, онда ћемо одавде отићи обнажени и бити лишени 
награде за добра дела, коју смо још овде примили. Исто тако, уколико су 
наша добра дела многобројна и велика, а грехови малобројни и безначај-
ни, уколико претрпимо неку недаћу, онда ћемо овде са себе скинути и те 
невелике грехове, а тамо ћемо примити чисту и савршену плату за добра 
дела. Према томе, када видиш да неко овде живи у греху и да не трпи 
никакво зло, немој га сматрати блаженим, него га оплакуј и жали као 
онога који ће тамо бити изложен свим несрећама, као што се догодило 
и са овим богаташем. И опет, када видиш да се неко брине о врлини и 
да трпи небројена искушења, сматрај га блаженим и подражавај га, јер 
ће сви његови греси бити отпуштени још овде и јер му је припремљена 
велика плата за његово трпљење, као што се догодило и са Лазаром. 

5. Уистину, међу људима се догађа да неки бивају кажњени само овде, 
да неки овде не трпе никакво зло, него да читаву казну примају тамо, 
док неки пак бивају кажњени и овде и тамо. Кога ћете, од ових троје, 
сматрати блаженим? Добро знам да су то ови први, који бивају кажњени 
овде и избављају се од својих грехова. Кога ћете, после њих, поставити 
на друго место? Можда су то они који овде ништа не трпе, него читаву 
казну добијају тамо? Ја, међутим, блаженима не сматрам њих, него оне 
који бивају кажњени и овде и тамо јер је онај, који је овде био кажњен, 
тамо изложен лакшој казни. Међутим, онај који читаву казну мора да 
претрпи тамо, биће изложен неизбежној осуди, слично као и овај богаташ. 
Не добивши овде никакво разрешење грехова, тамо је кажњен тако су-
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рово да ни кап воде није могао да добије. Међу онима, опет, који живе у 
греху не подносећи овде никакво зло, најнесрећнијима сматрам оне што 
се, поред тога што остају некажњени, наслађују богатством и благоста-
њем. Онима који овде не трпе никакву казну за своје грехове тамо се 
припрема суровија казна, јер за њих наслађивање благостањем, раскоши 
и богатством бива повод и узрок тамошње веће казне и мучења. Када 
нам пак, иако грешимо, Бог допушта да живимо у части, то у највећој 
мери може да нас баци у најстрашнији огањ. 

Ако се неко наслађивао дуготрпељивошћу Божијом али је није иско-
ристио како доликује, биће изложен најтежој казни. И ко ће га избави-
ти од такве казне ако се он, поред дуготрпљења, наслађивао и великом 
чашћу, али је и поред тога остао порочан? Они, што се овде наслађују 
дуготрпљењем Божијим, сабирају себи потпуну казну тамо, уколико се 
не покају. Саслушај шта о томе каже Павле: Помишљаш ли то, о чове-
че, који судиш онима који то чине, а чиниш исто, да ћеш избећи суд 
Божији? Или презиреш боштство ЊеГове доброте и кротости и ду-
Готрпљења, не знајући да те доброта Божија на покајање води? НеГо 
својом упорношћу и непокајаним срцем сабираш себи шев за дан Гнева 
и откривања праведноГа суда БоГа (Римљ.2;3-5). 

Када видимо да неки живе у богатству и раскоши, да се мажу миоми-
рисима, да дане проводе у пијанству, да имају велику власт и славу, да су 
блистави и горди и да, без обзира на своја сагрешења, не трпе никакво 
зло, плакаћемо и јадиковаћемо због њих, и то управо због тога што, иако 
су сагрешили, нису били кажњени. Уистину, када видиш да неко пати 
од водене болести или због оболеле јетре, због загнојености или због 
мноштва рана а да се при том препушта пијанству и раскалашности и 
да на тај начин појачава своју болест, ти не само да му се не дивиш и да 
га не сматраш срећнијим због такве разузданости, него га управо из тог 
разлога и називаш несрећним. На тај начин расуђуј и о души. 

Када пак видиш да човек живи у великом злу а да се при том насла-
ђује великим благостањем и да не трпи никакву недаћу, због тога би 
требало више да га жалиш јер он, обузет тешком болешћу и страшним 
гнојним ранама, појачава своју болест и због раскоши и разузданости 
постаје још гори: није казна зло, него је грех зло. Он [грех] нас удаљује 
од Бога, док нас казна приводи Богу и окончава Његов гнев. Одакле се 
то види? Саслушај пророка који каже: Тешите, тешите народ Мој, све-
штениим, Говорите у срце Јерусалиму, јер је из руке Господње примио 
двојином за све Грехе своје (Иса.40;1-2) и Господе, Боже наш, мир нам дај, 
јер си нам узвратио за сва дела наша (Иса.26;12). 

Да бисте научили да неки бивају кажњени овде, а неки тамо, а не-
ки пак и овде и тамо, саслушајте шта Павле каже, осуђујући оне што 
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недостојно учествују у Светим Тајнама. Рекавши: Који једе овај хлеб 
или пије чашу Господњу недостојно, биће крив Телу и Крви Господњој 
(1. Кор. 11;27), одмах затим је додао: Зато су међу вама мноГи слаби и боле-
сни и доста их умире. Јер да смо сами себе испитивали, не бисмо били 
осуђени. А кад нам суди Господ, прекорева нас, да не будемо осуђени са 
Светом (1.Кор. 11;30-32). 

Увиђаш ли да нас овдашње кажњавање избавља од тамошњег муче-
ња? Због тога и о блуднику каже: Да се такав преда сатани на мучење 
тела, да би се дух спасао у дан Господа Исуса (1.Кор.5;5). И из Лазаревог 
примера види се да је он, уколико је и учинио нешто лоше, све то још 
овде опрао и одавде отишао чист. То се види и из примера одузетога ко-
ји је боловао тридесет осам година, али је дуготрајношћу своје болести 
избрисао грехе. Да је он уистину страдао због грехова, послушај шта го-
вори Христос: Ето, постао си здрав, више нелреши, да ти се што Горе 
не доГоди (Јн.5;14). Из овога се види да неки још овде бивају кажњени и 
на тај начин се ослобађају греха. 

6. О томе да неки бивају кажњени и овде и тамо, уколико овде нису 
добили казну каква одговара њиховим сагрешењима, саслушај шта Хри-
стос каже о житељима Содоме. Рекавши: Ако вас ко не прими.., отресите 
прах са ноГу својих, додаје: ЈЈакше ће бити земљи содомској и Гоморској 
у дан Суда неГо Граду ономе (Мт. 10; 14-15). Речју: лакше Он је показао да ће 
они [Содома и Гомора] уистину бити кажњени, али у мањој мери, јер су 
још овде претрпели казну. Да постоје и они који овде нису претрпели ника-
кву недаћу и који су услед тога тамо подвргнути потпуној казни, показао 
нам је овај богаташ, који је тамо изложен неумањеној казни и не добија 
ни најмању утеху, јер га је управо тамо очекивала васцела казна. 

И као што ће међу грешницима они који овде не трпе никакву несре-
ћу тамо бити изложени већој казни, тако и међу врлинскима они који 
овде трпе веће недаће тамо добијају већу част. Као што је међу двојицом 
грешника, од којих је један кажњен а други није, кажњени блаженији од 
некажњеног, тако је и међу двојицом праведника, од којих је један пре-
трпео веће, а други мање недаће, блаженији онај што је више претрпео, 
јер се свакоме даје по његовим делима. 

И шта сада? Неко ће рећи: зар не постоји нико ко би се и овде и 
тамо наслађивао спокојством? То је тешко, човече, и готово немогуће. 
Немогуће је, уистину је немогуће да се онај који овде живи у немару и 
сигурности, ко непрестано ужива и живи у раскоши, водећи површан и 
испразан живот, и тамо наслађује чашћу. Ако човека не мучи сиромаштво, 
онда га мучи пожуда, и да би је надвладао потребан је велики труд. Ако 
га не искушава болест, онда га распламсава гнев, и потребан је нимало 
безначајан труд да би неко надвладао своју јарост. Ако га не нападају 
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искушења, онда му долазе лукаве помисли. Није лако зауздати безумну 
пожуду, умирити славољубље, смирити очајање [безнађе], удаљити се од 
раскоши и живети строго. Међутим, онај који не чини ово и што је овоме 
слично, не може да се спасе. О томе пак да они који живе раскалашно не 
могу да се спасу, саслушај шта Павле каже о удовици: Она која се одала 
насладама, жива јеумрла (1.Тим.5;6). Ако је тако речено за жену, онда се 
утолико пре односи на човека. И Христос је протумачио да онај који живи 
раскалашним животом, не може да досегне небеса, рекавши: Уска су вра-
та и тесан пут што воде у живот, и мало их је који ш налазе (Мт.7;14). 

Неко ће рећи: Како то онда Он каже: Јарам је Мој бла1у и бреме је 
Моје лако (Мт.И;30)? Ако је пут узан и испуњен недаћама, како онда 
може да га назове благим и лаким? Он једно говори у вези с природом 
искушења, а друго у вези са слободном вољом оних што корачају [тим 
путем]. Могуће је да и оно што је по својој природи неподношљиво по-
стане лако, уколико га са усрдношћу прихватимо. Тако су се и апостоли 
са бичевања враћали радосни, јер су се удостојили да буду осрамоћени 
имена Господњег ради (в. Делаап.5;41). Иако мучења по својој природи иза-
зивају бол и патњу, слободна воља изубијаних [досл. бичеваних] победила 
је саму природу ствари. Због тога и Павле каже: Сви који хоће побожно 
да живеу Христу Исусу биће Гоњени (2.Тим.З;12). Према томе, уколико их 
не буде прогонио човек, ђаво ће војевати против њих. Због тога су нам 
потребни велико мудрољубље и истрајност да бисмо бдели и били будни 
на молитви, да не бисмо пожелели туђе, да бисмо свој иметак поделили 
убогима, да бисмо се одлучно одрекли сваке раскоши и у одевању и на 
трпези, да бисмо утекли од користољубља, опијања, осуђивања, да бисмо 
обуздали сопствени језик и да не бисмо недолично викали, јер је речено: 
Свака Горчина и шев и љутина и вика и хула са сваком злобом нека су 
далеко од вас (Еф.4;31), да не бисмо изговарали срамне и шаљиве речи. 
Није потребан мали труд да бисмо све то брижљиво сачували. 

Да би ти научио колико је важан труд на мудрољубљу и да се то дело 
не прекида, саслушај шта каже Павле: Изнуравам тело своје и савлађујем 
1а (1.Кор.9;27). Говорећи ово, указује на принуду и велики труд који морају 
да уложе они што желе да им се тело у свему покорава. И Христос је ре-
као Својим ученицима: Усвету ћете имати жалост, али не бојте се, Ја 
сам победио свет (Јн.1б;33). Та жалост ће вам, каже Он, донети починак. 
Садашњи живот је поприште, а на попришту и током борбе не може да 
отпочине онај што жели да буде овенчан. Према томе, ако неко жели да 
буде овенчан, нека изабере суров и тегобан живот, јер ће се, потрудивши 
се мало овде, тамо наслађивати непролазном чашћу. 

7. Колико малодушности сусрећемо свакога дана! И каква би требало 
да буде душа, па да не падне у очајање и да не негодује, него да благодари, 
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да прославља и да се поклања Ономе Који јој је доделио таква искушења! 
Колико неочекиваних ствари, колико тескобе! Требало би да потиснемо 
лукаве помисли и да свом језику не допустимо да изговори нешто неуме-
сно, као што је чинио и блажени Јов који, претрпевши безбројне несреће, 
није престајао да благодари Богу. Постоје и они што, чим претрпе неки 
неуспех, зачују да их неко клевета или чим осете бол у нози, главобољу 
или неку сличну болест, одмах почињу да хуле на Бога. На тај начин, 
они подносе тежину болести, а да при том од ње немају никакве користи. 

Шта то чиниш, човече, када хулиш на свог Доброчинитеља, Спасите-
ља, Заступника и Промислитеља? Зар не осећаш да идеш ка провалији 
и да ћеш самога себе бацити у бездан најгоре пропасти? Зар ћеш бого-
хуљењем умањити своје патње? Не, ти ћеш их само увећати и свој бол 
учинити још тежим. Ђаво управо због тога и наводи небројене недаће да 
би те бацио у онај бездан. Ако види да хулиш на Бога, он неће оклевати 
да увећа и појача твој бол како би, погођен њиме, почео да очајаваш. 
Међутим, ако види да ти племенито подносиш и да, уколико се страдање 
повећава, ти утолико више благодариш Богу, истог часа ће одступити, јер 
те бескорисно и узалудно напада. Када, стојећи поред трпезе, пас види 
да му човек који окуша храну непрестано одатле непгго баца, никада се 
одатле неће удаљити. Ако пак, стојећи једном или два пута, ништа отуда 
не добије, одмах ће се удаљити, јер бескорисно и узалудно ту стоји. Тако 
и ђаво непрестано стоји испред нас отворене чељусти. Ако му, као псу, 
добациш богохулну реч, он ће је ухватити и поново приступити. Међутим, 
уколико непрестано будеш благодарио Богу, исцрпећеш га глађу, ускоро 
ћеш га протерати и приморати да се удаљи. 

Ти, међутим, не можеш да ћутиш када те мучи бол? Ја ти не забра-
њујем да говориш, али уместо хуле узнеси благодарење, а уместо негодо-
вања благосиљање. Исповеди се Господу, громогласно узнеси молитве, 
громогласно славослови Бога. То ће ти олакшати патњу, јер ће ђаво због 
благодарења побећи, док ће се помоћ Божија приближити. Ако будеш 
хулио, помоћ [досл. савезништво] Божију ћеш удаљити, ђавола ћеш осна-
жити против тебе, док ћеш самоме себи задати болне ране. Међутим, ако 
будеш благодарио Богу, удаљићеш замке лукавог демона, а задобићеш 
помоћ Бога Промислитеља. 

Услед навике се често догађа да језик буде подстакнут на изговарање 
рђаве речи. Међутим, када је подстакнут да то учини, снажно га угризи 
зубима и пре него што изговори ту реч. Боље је да из њега сада потече 
крв, него да онда, када пожели кап воде, не добије такву утеху. Боље је 
да претрпи привремени бол, него да тамо буде изложен вечним мукама 
као језик овог богаташа који, иако мучен огњем, није добио никакво олак-
шање. Бог ти је заповедио да љубиш своје непријатеље, а ти се одвраћаш 
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чак и од Бога Који те љуби? Заповедио ти је да хвалиш оне који те вређа-
ју и да благосиљаш оне који те клеветају, а ти, премда ти није учињена 
никаква неправда, хулиш на Доброчинитеља и Заступника? Зар Он није 
могао да те избави од искушења? Међутим, Он га је допустио да би ти 
постао искуснији [искушанији]. 

Ти, међутим, кажеш: "Ја ћу пасти и пропасти." То не потиче од природе 
искушења, него од твог сопственог немара. Реци ми, шта је лакше: бого-
хуљење или благодарење? Зар оне који је слушају хула не чини твојим 
непријатељима и противницима, зар она не баца у очајање и зар, услед 
тога, не изазива велики бол? И опет, зар ти благодарење не доноси небро-
јене венце за мудрољубље, неизрециво дивљење свих и награду од Бога? 
Зашто ти, остављајући оно што је корисно, лако и угодно, хиташ за оним 
што је штетно, што жалости и мучи? Осим тога, ако би узрок хуле била 
тежина искушења и сиромаштво, онда би требало да сви сиромаси хуле. 
Међутим, управо је међу онима који живе у крајњем сиромаштву много 
оних што непрестано благодаре, док они, који се наслађују богатством и 
раскоши, не престају да хуле. Према томе, ни једно ни друго не узрокује 
сама природа ствари, него наша слободна вол>а. 

Управо због тога сам и прочитао ову причу, да би ти научио да не-
марноме неће помоћи богатство, као што ни пажљивом јбудном] ни си-
ромапггво неће нашкодити. И шта ја то кажем? Сиромаштво? Чак и 
ако се саберу сва зла која постоје међу људима, ни она неће помутити 
душу богољубивог и врлинског човека, о чему сведочи и Лазар, као што 
ни надменом и разнеженом неће помоћи ни богатство, ни здравље, ни 
постојано благостање, ни било шта друго. 

8. Нећемо, дакле, говорити да нас сиромаштво, болест или блиска 
опасност присиљавају да хулимо. Непажљиве до богохуљења и свако-
га зла не доводи сиромаштво, него безумље, не доводи их болест, него 
надменост, не доводи их претећа опасност, него лишеност благочашћа. 
Због чега онда, рећи ћеш ти, неки бивају кажњени овде, а неки тамо, 
и зашто не сви овде? Зашто? Зато што бисмо у том случају сви ми про-
пали, јер емо сви ми достојни кажњавања. И опет, ако неки не би били 
кажњени овде, многи би постали још безбрижнији а многи би говорили 
да не постоји промисао. Ако неки хуле чак и сада, када виде да многи 
од порочних бивају кажњени, шта би тек говорили и до каквог зла не 
би дошли да се то не догађа? 

Због тога Бог неке кажњава овде, а неке не кажњава; Он кажњава 
неке, пресецајући њихове грехе и олакшавајући им тамошње патње или 
их пак у потпуности избављајући од њих, кажњавањем уразумљујући оне 
што живе у злу. Друге пак не кажњава зато да би се, уколико буду пазили 
на саме себе, уколико се покају и постиде дуготрпљења Божијег, избавили 
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и од овдашњег кажњавања и од тамошњег мучења. Ако пак истрају [у 
злу] и ако не буду имали никакве користи од дуготрпљења Божијег, биће 
изложени још већој казни због свог потпуног немара. Ако пак неко од 
оних који су добро упознати са овим стварима, каже да они што су кажње-
ни бивају оштећени (јер би могли да се покају), ми ћемо му одговорити 
да их Бог, да је предвидео њихово покајање, не би ни кажњавао. Ако Он 
трпи оне за које зна да ће остати непоправљиви, онда би утолико пре у 
овом животу поштедео оне за које зна да ће имати користи од Његовог 
дуготрпљења и да ће додељено им време искористити за покајање. Сада 
пак, уграбивши их раније [из садашњег живота], Он тиме олакшава њи-
хову тамошњу казну, а друге уразумљује њиховим кажњавањем. 

Зашто тако не поступа са свим порочним људима? Зато да би се 
они који остају [мећу живима] уразумили страхом и кажњавањем дру-
гих, да би прослављајући дуготрпљење Божије и постидевши се Његове 
кроткости, одустали од своје порочности. Ти ћеш можда рећи да они 
ништа слично не чине? За то није крив Бог, него немар оних који нису 
желели да те лекове искористе за сопствено спасење. Да би се ти уверио 
да Он због тога тако поступа, саслушај следеће. Пилат је једном поме-
шао крв жртвених животиња са крвљу Галилејаца, о чему су неки, који 
су пристигли, обавестили Христа. Он је на то рекао: Мислите ли да су 
Ши Галилејци били Грешнији од свих Галилејаид кад су Шако пострада-
ли? Нису, кажем вам, не1о ако се не покајете, сви ћете Шако изшнути 
(Лк. 13; 2-3). Осамнаесторица других су изгинули испод неке куле, а Он је 
о њима изрекао ово исто. Речима: МислиШе ли да су они били 1решнији? 
Нису, кажем вам, Он показује да су и они што су остали живи заслужили 
исто. Рекавши: Ако се не покајеШе, сви ћеШе Шако изшнути, показује да 
је допустио да порочни пострадају управо због тога да би се живи упла-
шили онога што се догодило другима, те да би се покајали и постали 
наследници Царства. 

Зашто пак, кажеш, други бива кажњен да бих ја постао бољи? Он 
не бива кажњен због тога, него због својих сагрешења; осим тога, он за 
пажљиве постаје узрочник спасења, будући да услед страха од онога што 
се њему догодило постају бољи. Тако често поступају и господари, јер 
кажњавањем једног слуге чине да се због страха уразуме остали. Када, 
дакле, видиш да су неки настрадали у бродолому, да се на неке обрушила 
зграда, да су неки умрли у пожару, да су се утопили у реци или да су на 
неки други, насилан начин окончали живот, а да други, који су живели 
слично њима или још горе од њих нису претрпели ништа такво, немој да 
се збуниш и да се запиташ: зашто они који су подједнако сагрешили нису 
и подједнако пострадали? Помисли да је Бог једноме допустио да буде 
убијен или задављен зато да би му тамо припремио лакшу казну или да 
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би га сасвим избавио од ње и да није допустио да други претрпи нешто та-
кво да би се уразумио несрећом оног првог и да би постао бољи. Ако пак 
овај [други] остане исти, он ће се због свог сопственог немара оптеретити 
неизбежном казном, али Бог неће бити узрок његовог неподношљивог 
мучења. И опет, ако видиш да се праведан жалости и да трпи све што 
смо поменули, немој падати у очајање, јер му те недаће припремају бли-
ставије венце. Природно је да свака казна, уколико сустигне грешника, 
олакшава бреме његових сагрешења; ако пак сустигне праведног, она 
његову душу чини блиставијом. И једни и други добијају од недаће вели-
ку корист, уколико је поднесу с благодарношћу, јер се и то тражи од нас. 

9. Због тога је повест божанственог Писма преиспуњена таквим при-
мерима. Они нам показују да трпе и праведни и грешни да би неко, било 
да је праведан или грешан, имајући такве примере, и сам одважно трпео. 
Они нам не показују само оне грешнике који страдају, него и грешнике 
који су живели у благостању, да те не би збунило њихово благостање 
и да би, из онога што се догодило овом богаташу, ти научио какав их 
огањ после очекује уколико се не промене. Зар неко не може, рећи ћеш, 
и овде и тамо да се наслађује спокојством? Не може, и управо због тога 
су праведни водили живот преиспуњен трудом. 

А шта је, рећи ћеш, са Авраамом? Међутим, ко је претрпео толико 
несрећа? Зар није напустио своју отаџбину? Зар се није бдвојио од свих 
својих рођака? Зар није гладовао у туђој земљи? Зар није непрестано, 
као скитница, прелазио из Вавилона у Месопотамију, па у Палестину а 
одатле у Египат? Шта можемо да кажемо о његовим патњама због жене, 
о борбама и окршајима са варварима, о заробљавању његове породице и о 
безбројним другим недаћама? Зар није онда, када је добио сина, претрпео 
највећу патњу када му је заповеђено да онога, којега је највише љубио и 
желео, закоље својим сопственим рукама? 

Шта је са Исааком, који је требало да буде жртвован? Зар га његови 
суседи нису непрестано прогонили? Зар није био лишен жене, као и његов 
отац, зар није годинама живео без деце? Зар Јаков, који је одгајен у кући, 
није претрпео још теже недаће него његов деда? Да не бисмо, набрајајући 
све, учинили ово слово исувише дугачким, саслушај шта он каже о цело-
купном свом животу: Мало је дана живота мојеТа и зли су били, нити 
достижу век отаца мојих (1.Мојс.47;9). Ко не би, видевши да његов син 
седи на царском престолу и да се наслађује тако великом славом, забо-
равио на прошле недаће? Он је, међутим, био толико погођен жалошћу 
да ни поред толике среће није заборавио на пређашње несреће. 

А шта је са Давидом, који је поднео толике трагедије? Зар он није 
изразио исто што и Јаков, говорећи: Дани шдина наших достизаху собом 
седамдесет 1одинау а ко је у већој крепкости осамдесет Тодина, и већина 
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њих је мука и бол (Пс. 89; 10). Шта је са Јеремијом? Зар он због непрестаних 
несрећа није проклињао и дан када се родио? Шта је са Мојсејем? Зар он, 
будући исцрпљен, није говорио: Убијме, ако ћеш тако чинити са мном 
(4.Мојс.11;15). Зар Илија, та небеска душа која је затворила небеса, после 
многих чуда није завапио Богу: Доста је већ, Господе, прими душу моју, 
јер нисам бољи од отаид својих (1.Цар.19;4). 

И зашто бих говорио о свима њима појединачно? Павле о свима њи-
ма приповеда говорећи: Потуидше се у кожусима и у козјим кожама, 
у оскудици, у невољама, у патњама, они којих свет не беше достојан 
(Јевр.11;37). Уопштено, неопходно је да онај који жели да буде угодан Бо-
гу, достојан и чист, не живи раскалашно, лењиво и без напора, него да 
води живот преиспуњен трудом, напорима и знојем. Ако се ко и бори, 
каже апостол, не добија венац ако се не бори по правилу (2.Тим.2;5), а на 
другом месту: Сваки који се бори од свеш се уздржава (1.Кор.9;25), и од 
речи, и од погледа, и од недоличног говора, и од клеветања, и од хуле, и 
од срамних речи (в.Кол.З;8). 

Одатле се учимо да би, ако нас споља и сустигне неко искушење, 
свакодневно требало да се подвизавамо у посту, строгом животу, једно-
ставној храни, скромној трпези, избегавајући сваку раскош, јер другачије 
не можемо угодити Богу. Нека ми нико не говори измишљотине, односно 
да се тај и тај наслађује и овдашњим и тамошњим добрима. То се не мо-
же догодити људима који живе у богатству, раскоши и гресима. Ако би 
пак требало то да кажемо, онда се за оне што се жалосте и пате може 
рећи да се наслађују и овдашњим и тамошњим добрима: тамошњима за-
то што добијају награду, а овдашњима зато што се хране том надом [у 
будућу награду], и што у ишчекивању да се наслађују будући добрима 
не осећају садашње недаће. 

Саслушајмо и оно што следи у наставку: Поврх свеш тош, поставље-
на је међу нама и вама провалија велика (Лк.16;26). Према томе, Давид је 
добро рекао: Брат неће избавити; хоће ли избавити човек? Неће дати 
Бо1у откуп за тебе (Пс.48;8), јер то није могуће, чак и да је у питању брат, 
отац или син. Погледај: иако је Авраам оног богаташа назвао сином, 
ништа очинско није могао да учини за њега; богаташ је пак Авраама 
назвао оцем, али ипак није могао, што би било природно, да се наслађу-
је очинском благонаклоношћу, како би ти отуда научио да ни сродство, 
ни пријатељство, ни наклоност, не могу да буду од користи ономе који 
је издао свој сопствени живот. 

10. Ово говорим зато што.многи, када им саветујемо да пазе на себе 
и да остану будни, остају безбрижни и подсмехују се савету, говорећи: 
"Ти ћеш ме заступити у онај дан, зато сам одважан и не плашим се." Неко 
каже: "мој отац је мученик", а неко: "мој деда је епископ", а неко указује 
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на све своје рођаке. Све су то само празне [бесмислене] речи, јер нам та-
да врлина других не може донети никакву корист. Сети се пет девојака, 
које нису дале уље онима другим: само су оне упше у брачну ложницу, 
док су ове остале испред врата. Велико је благо ако се неко нада да ће 
га спасти сопствена добра дела, јер никада ниједан пријатељ неће моћи 
тамо да нас заштити. Ако је чак и овде, где промена зависи од нас, Бог 
рекао Јеремији: Не моли се за тај народ (Јерем.7;16), онда ће то утолико 
пре учинити тамо. 

Шта то кажеш? Да је твој отац мученик? Управо то и може да буде 
повод за твоју још већу осуду, уколико се ти, имајући у свом дому пример 
врлине, покажеш као недостојан врлине својих предака. Ти, опет, имаш 
племенитог и чудесног пријатеља? Ни он те тамо не може заступити. Ка-
ко каже Христос, начините себи иријатеље боГатством неправедним да 
би вас, кад осиромашите, примилиу вечна обиталишта (Лк.16;9). Овде 
не може да вас заштити пријатељство, него милостиња. Кад би пријатељ-
ство било довољно да нас заштити, онда би једноставно требало да каже: 
начините себи пријатеље. Међутим, желећи да покаже да само прија-
тељство неће моћи да нас заштити, додао је: боштством неправедним. 
Можда ће неко рећи: ја и без богатства могу да задобијем пријатеља, и 
то далеко бољег, него [што бих га задобио] од богатства. Међутим, да 
би ти научио да ће ти као заштита послужити милостиња, твоја дела и 
твоја праведност, наложио је да се не надаш само у пријатељство светих, 
него и у пријатељство задобијено богатством. 

Знајући све ово, љубљени, са сваком строгошћу пазимо на себе. Када 
смо кажњени, заблагодаримо; када пак живимо у благостању, чувајмо 
себе и уразумљујмо се несрећама других, благодаримо Богу посредством 
покајања, скрушености и непрестаног исповедања. Ако смо се у садашњем 
животу препустили неком греху, одбацимо га и са великом усрдношћу 
оперимо сваку скверну наше душе. Молимо се Богу да све нас удостоји 
да се, када одемо одавде, не нађемо уз богаташа него уз Лазара, да отпо-
чинемо у наручју Авраамовом и да се наслађујемо бесмртним добрима, 
која нека сви ми задобијемо благодаћу и човекољубљем Господа нашег 
Исуса Христа, Којем нека је са Оцем и Светим Духом слава у векове 
векова. Амин. 
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ЧЕТВРТА БЕСЕДА 
О ТОМЕ ДА НАС САВЕСТ ОБИЧНО ПОДСЕЋА 
НА ПРЕЂАШЊА САГРЕШЕЊА, И О ЈОСИФУ 

1. Требало би да данас завршимо причу [параболу] о Лазару. Ви бисте 
могли да помислите да смо већ све рекли. Ја, међутим, нећу искористити 
вашу безазленост да бих вас обмануо, нити ћу отићи пре него што из 
ње захватим све што је ту показано [тј. док не размотрим и не покажем 
њен целокупан смисао]. Ни земљоделац, када сабере сву лозу, не одлази 
док не одсече сваки грозд. Тако и ја сада видим да се испод речи [ове 
параболе], као испод неког лишћа, прикрива још значења и ја ћу их сада 
брижљиво сакупити, употребљавајући речи уместо српа. Када га једном 
оберу, виноград бива огољен од плодова и у њему остаје само лишће. То 
се, међутим, не догађа духовном винограду божанствених Писама: чак 
и кад бисмо из њега узели све што видимо, у њему ће остати и више од 
тога. Извесно је да су многи пре нас говорили о овој теми, као и да ће 
после нас, вероватно, многи говорити о њој, а ипак неће исцрпети све 
њено богатство. Таква је природа овог блага: уколико више продиремо 
у дубину, утолико одатле проистиче више божанствених значења, јер је 
то извор који никад не може да пресуши. 

Требало је да вам овај дуг отплатим још на претходном збору, али 
сам сматрао да би било опасно да прећутим подвиге блаженог Вавиле 
и збора мученика који су били са њим. Због тога сам одложио враћање 
дуга, сачувавши потпуну отплату до данашњег дана. Сада пак, кад смо 
оцима узнели похвалу, али не према њиховом достојанству, него према 
нашим снагама, пренећу вам и остатак повести о Лазару. Немојте се умо-
рити пре него што дођем до краја, започевши тамо где сам се прошли 
пут зауставио. 

А где сам се зауставио? Код провалије која праведнике раздваја од 
грешника. Када је богаташ рекао: Пошаљи Лазара, Авраам му је одго-
ворио: Постављена је међу нама и вама провалија велика, да они који 
би хтели одовуд к вама прећи не могу; нити они отуда к нама прелазе 
(Лк. 16; 26). Посредством много тога што сам већ рекао већ сам вам доказао 
да би, поред Божијег човекољубља, наду у спасење требало да полажемо 
у сопствена добра дела, уместо да рачунамо на очеве, дедове, претке, 
рођаке, пријатеље, познанике или суседе, јер је речено: Братнеће избави-
ти;хоће ли избавити човек (Пс.48;8)? Ма колико да моле и да преклињу 
они који су одавде отишли с гресима, све њихове речи ће бити бесциљне 
и испразне. И оних пет девојака тражиле су уље од својих другарица, 
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али га нису добиле. И онај, што је талант сакрио у земљу, био је осуђен 
иако се много правдао. Ни они што нису нахранили Христа, нити су Га 
напојили жедног, нису добили опроштај и оправдање, иако су мислили да 
ће се одбранити својим незнањем. Неки пак нису могли ништа да кажу, 
као онај који је био обучен у прљаву одећу: кад је био оптужен, он је ћутао. 
И не само он, него ништа није могао да каже ни онај који је био злопам-
тив, па је од ближњег тражио сто динара, да би касније господар и њега 
самог оптужио за суровост и нечовечност. Одатле је јасно да нам тамо ни-
шта неће помоћи, уколико не будемо имали добра дела. Према томе, било 
да преклињемо и молимо, било да ћутимо, сустићи ће нас казна и мучење. 

Саслушај, дакле, како је овај богаташ од Авраама тражио две ствари, 
а није добио ниједну. Најпре је молио за себе, говорећи: Пошаљи Лаза-
ра. Затим је молио за браћу, али ни у томе није успео. Прва [молба] се 
није могла испунити, док је друга, за браћу, била бескорисна. Уосталом, 
ако хоћете, пажљиво саслушајмо ове речи. Ако у време када старешина 
изводи осуђеника на сред трга, кад око њега постави џелате и кад почне 
да га испитује, сви брижљиво хитају да чују шта ће га судија упитати и 
шта ће испитаник одговорити, онда би утолико пре требало пажљиво 
да саслушамо шта ће тражити овај осуђеник, односно богаташ, и шта ће 
му посредством Авраама одговорити праведни Судија. Патријарх није 
био судија, иако је он говорио. И у световним судницама закон поставља 
осуђене разбојнике и убице далеко од судија, да ови не би могли да чују 
његов глас и да не би имали ту част, него неки посредник преноси суди-
јина питања и одговоре осуђеника. Тако се догодило и у овом случају. 
Осуђеник није чуо глас Божији који би био упућен њему, него је Авраам 
био посредник, преносећи осуђенику Судијине речи. Оно што му је изре-
као, он [Авраам] није изговорио од самога себе, него је богаташу изрекао 
законе Божије и пренео му одлуку [пресуду] коју је изрекао Бог, услед 
чега богаташ није ни могао да приговори. 

2. Усрдно ћемо обратити пажњу на оно о чему се говори. Смишљено 
се задржавам на овој причи и већ је четврти дан како се не удаљујем од 
ње, јер видим да од ове поуке велику корист задобијају и богати и сирома-
шни, али и они који се збуњују због благостања порочних и због недаћа 
праведних. Уистину, многе ништа толико не саблажњава и не збуњује 
као то што се богаташи, који живе у греху, наслађују благостањем и што 
праведни, који живе врлински, доспевају у највеће сиромаштво, трпећи 
и остале недаће, далеко страшније од сиромаштва. 

Ова прича је, међутим, довољна да нам понуди лекове, уразумљују-
ћи оне што живе у богатству и тешећи оне сиромашне. Богате поучава 
да се не преузносе, а убоге теши садашњим недаћама; оне [богате] са-
ветује да се не горде када овде греше и не бивају кажњени, јер ће тамо 
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бити изложени страшнијим мукама. И опет, сиромашне убеђује да их 
не смућује благостање других и да не мисле да не постоји промишљање 
о нама, будући да праведан овде страда а да се порочан и гнусан непре-
стано наслађује благостањем. И једни и други добијају тамо оно што им 
доликује - праведни венац за трпљење и истрајност, а неправедни осуду 
и казну за своју порочност. 

Запишите ову причу и ви богати, и ви сиромашни; нека је богати 
запишу на зидове својих кућа, а сиромашни на зидове својих умова. Ако 
се она услед заборава једном избрише, поново је испишите посредством 
свог сећања. Боље би било да је и ви, богати, пре него на зидове својих 
кућа, запишете у своје умове, и она ће за вас увек бити школа и извор 
сваког мудрољубља. Ако она буде стално записана у нашим умовима, 
онда нас радосне околности садашњег живота неће погордити, као што 
нас ни оне неповољне неће ожалостити и срушити, јер ћемо и на једне и 
на друге гледати као на слике изображене на зиду. Уистину, када на зиду 
видимо изображеног богаташа или сиромаха, ми нити првоме завидимо, 
нити пак другога презиремо, јер је оно што видимо сенка а не стварна 
истина. Тако ћемо се, познавши особине богатства и сиромаштва, славе 
и срамоте, и свега другог пријатног или непријатног, избавити од помет-
ње коју они у нама стварају. Све је то варљивије од сенке: узвишеног и 
племенитог човека ни сјај ни слава неће погордити, као што ни унижење 
ни презир неће учинити да клоне духом. 

Уосталом, време је да саслушамо речи оног богаташа. Молим те 
паку оче, тј. преклињем те, да пошаљеш Лазара дому оца мојеш, јер имам 
петорииу браће: нека им посведочи, да не би и онидошлина ово место 
мучења (Лк. 16;27-28). Када није успео молећи за себе, сада моли за друге. 
Погледај како је због мучења постао човекољубив и кротак. Он, који је 
презирао Лазара док је овај био испред њега, сада брине о онима који 
су далеко; пролазио је поред оног што је лежао пред његовим очима, а 
брине се о онима које не види и са великим уважавањем, поштовањем и 
усрдношћу тражи да им се да неко упозорење, како би избегли претећа 
зла. Он моли да [Авраам] пошаље Лазара у дом његовог оца, где је било 
његово место за подвиг и отворено поприште за врлину. 

Нека, каже, они који су гледали његову борбу виде да је он [Лазар] 
сада овенчан; они који су били сведоци његовог сиромаштва, гладовања 
и небројених недаћа, нека сада буду сведоци његове части, промене и 
васцеле његове славе и нека и од једног и од другог познају и науче да 
се наша дела не завршавају овим животом, нека се припреме, како би 
могли да избегну ову казну и мучења. Шта му је тада рекао Авраам? 
Имају Мојсеја и пророке, нека њих послушају (Лк.16;29). Не бринеш се, 
каже, ти толико о својој браћи, колико се брине Бог Који их је створио. 
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Он им је дао небројене учитеље који их убеђују, саветују и уразумљују. А 
шта је на то рекао богаташ? Не, оче, не1о ако им дође неко из мртвих, 
њему ће поверовати (в.ст.зо). 

То су речи гомиле. 1)*е су сада они што кажу: "Ко је оданде дошао? Ко 
је устао из мртвих? Ко је говорио о ономе што је у аду?" Колико је тога 
и томе сличног говорио самоме себи и овај богаташ док се наслађивао 
уживањем! Он није безразложно тражио да неко устане из мртвих, него 
управо због тога што је, читајући Писмо, презирао његове речи, исмевао 
их и оно што је речено сматрао за бајке. И као што се сам односио према 
њему [Писму], тако је помишљао и о својој браћи. И они, каже, подозре-
вају на исти начин. Међутим, ако дође неко из мртвих, неће моћи да му 
не верују и неће му се подсмевати, него ће обратити пажњу на оно што је 
речено. Шта на то каже Авраам? Ако не слушају Мојсеја и пророке, ако 
неко и из мртвих васкрсне, неће се уверити (ст.31). Јудејци су доказали 
да је истина да они што не слушају Писмо неће послушати ни онога ко-
ји васкрсне из мртвих. Будући да нису слушали Мојсеја и пророке, нису 
поверовали ни када су видели да су мртви васкрсли. Напротив, тражили 
су да убију Лазара и насртали су на апостоле, иако су у време [Христове] 
крсне смрти многи мртви васкрсли. 

3. Да би ти и на други начин дознао да су пророчка учења достојнија 
поверења него казивања [поруке] мртвих, обрати пажњу на то да је сва-
ки преминули слуга, а да је оно о чему говори Писмо изрекао Господар. 
Према томе, било да васкрсне мртви, било да се појави ангео са неба, 
Писмо је више од свега достојно поверења јер га је Бог, Господар и анге-
ла, и мртвих, и живих, поставио као закон. Они што желе да мртви дођу 
оданде, желе нешто што је сувишно. То, осим онога што је речено, може 
да покаже и пример садашњих судница. Пакао [досл. геена] је невидљив 
за неверујуће, док је верујућима он и познат и видљив. Суднице су пак 
видљиве и ми свакодневно слушамо да је тај и тај кажњен, да је имовина 
тога и тога заплењена, да неко ради у руднику а да је неко спаљен у ватри, 
а да је неко, опет, изложен другој врсти казне и мучења. Међутим, иако 
све то слушају, порочни, злочинци и варалице се не уразумљују. И шта 
ја то говорим? Не уразумљују се они што никада нису били изложени 
таквим казнама? Често се дешава да и они осуђени избегну казну и да 
се, прокопавши тамницу и утекавши из ње, опет врате истим злочинима 
и почине далеко страшнија дела. 

Према томе, нећемо тражити да од мртвих чујемо оно чему нас сва-
кодневно и далеко јасније поучавају Писма. Да је Бог сматрао да ће вас-
крсли из мртвих помоћи живима, онда Он, Који све устројава на нашу 
корист, не би напустио и пропустио тако корисно средство. Осим тога, 
ако би мртви стално васкрсавали и обзнањивали нам о свему што се 
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тамо догађа, и то би, опет, током времена било презрено. Осим тога, на 
тај начин би ђаво веома лако уводио рђава учења. Он би често могао да 
показује привиде или да, показујући као васкрсле оне који су се претва-
рали да су мртви и да су били сахрањени, убеди умове обманутих у све 
што пожели. Ако се и сада, кад не постоји ништа слично, често појављују 
снови [приказе] у обличју преминулих, обмањујући многе и наносећи им 
штету, онда би се далеко чешће догађало да, уколико би се у умовима 
људи утврдило мишљење да многи покојници опет долазе овамо, нечисти 
демон смисли небројена лукавства и да у живот уведе велику обману. 
Зато је Бог затворио врата и никоме од преминулих не допушта да се 
врати овамо и да казује шта се тамо догађа, да то ђаво не би искористио 
и увео у то и нешто сопствено. 

Уистину, када су постојали пророци, он је подигао лажне пророке, 
када су се појавили апостоли - лажне апостоле, а кад се јавио Христос 
- лажне христосе; када су нам предата поуздана учења, он је увео она 
искварена, свуда сејући свој коров. Ако би се то и догодило, он би сво-
јим оруђем учинио да нас и тиме обмане, али не тако што би уистину 
васкрсавао мртве, него тако што би помоћу неких враџбина и привида 
обмањивао људске очи или пак тако што би, како сам већ рекао, неке 
привидно приказивао као умрле, окренувши све наопако и изазивајући 
пометњу. Предвидевши све то, Бог му је затворио врата ка таквим зам-
кама. Бринући о нама, није допустио да се било ко врати оданде и да 
разговара са живим људима, како би нас научио да божанствена Писма 
сматрамо достојнијим поверења од свега осталог. Због тога нам је и по-
казао ствари које су далеко јасније од васкрсења мртвих: преобратио је 
читаву васељену, удаљио прелест [заблуду] и донео нам истину, и све то 
извршио посредством рибара и неуких људи, нудећи нам свуда довољно 
доказа о Свом промишљању. 

Нећемо, дакле, мислити да су наша дела ограничена овим животом, 
него ћемо веровати да ће неминовно настати Суд и да ћемо дати одго-
вор за све што смо овде учинили. То је толико јасно и очигледно да о 
томе имају исто мишљење и Јудејци, и незнабошци, и јеретици, и сви 
људи уопште. Иако о васкрсењу не размишљају [досл. философирају] 
сви како би доликовало, у погледу суда, казни и тамошњих судница сви 
су сагласни да постоји плата за овдашња дела. Ако то не би постојало, 
зашто би онда Бог развио толико небо, распростро земљу, раширио мо-
ре, разлио ваздух и пројавио толико промишљање, ако није хтео да се до 
краја побрине за нас? 

4. Зар не видиш да су многи, који су врлински живели, доживели 
безбројне несреће и отишли [тј. преминули], а да нису добили никакво 
добро? И опет, зар не видиш да су други, који су живели веома порочно, 
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отимали туђу имовину, пљачкали и тлачили удовице и сирочад и насла-
ђивали се богатством, раскоши и небројеним добрима, отишли одавде не 
претрпевши ни најмање зло? Уколико се наша дела завршавају овдашњим 
животом, где ће онда они први добити награду за своју врлину, а други 
бити кажњени за своју порочност? Ако Бог постоји, као што уистину 
постоји, онда ће свако рећи да је Он праведан, а ако је праведан, онда ће 
свакоме дати према заслугама. Ако пак предстоји да и овима и онима да 
по заслугама и ако овде нико од њих није добио плату, односно, ако ни 
порок није кажњен ни врлина награђена, онда је очигледно да постоји 
и неко време када ће и једни и други добити плату какву су заслужили. 

Зашто би иначе Бог у наше умове поставио судију који је непрестано 
будан и бдије, а ја при том говорим о савести? Не постоји, уистину не 
постоји међу људима судија који би био толико будан као наша савест! 
Световне [досл. спољашње] судије се и новцем поткупљују, и ласкањем 
се могу омекшати, и због страха се претварају, а постоје и безбројни дру-
ги начини који кваре исправност њиховог мишљења. Судница савести, 
међутим, не познаје ништа такво. И кад би јој ти давао новац, и кад би 
јој ласкао, и кад би јој претио или било шта друго чинио, она износи пра-
ведну пресуду против грешних помисли. Онај што је сагрешио оптужује 
самога себе, чак и када га нико други не оптужује. 

Поред тога, она [савест] то не чини једном или два пута, него често 
и током читавог живота чини то исто. Чак и кад прође много времена, 
она никад не заборавља оно што је учињено, него нас силно разобличује 
и док чинимо грех и после његовог извршења, а посебно након извршења. 
Док чинимо грех, ми смо опијени насладом и нисмо толико осетљиви; 
међутим, кад је грех окончан и извршен, када наслада нестане, појављује 
се горка жаока покајања, супротно од онога што се догађа породиљама. 
Пре рођења детета, оне трпе велику и неподношљиву патњу и муке које 
их раздиру боловима. Међутим, после рађања осећају олакшање, као да 
је заједно са плодом изашао и бол. Овде се, међутим, то не догађа. Све 
док зачињемо и рађамо незаконито хтење радујемо се и веселимо; када 
пак родимо зло чедо, односно грех, почињемо да тугујемо јер видимо 
наказност рођенога. Тада почиње да нас мучи бол страшнији од онога 
који трпе породиље. 

Зато вас молим да од самог почетка не прихватате искварену жељу 
[пожуду]. Ако је и прихватите, угушите у себи то семе. Ако услед свог 
немара ни то не учинимо, онда се грех који је прешао у дело убија испо-
ведањем и сузама, као и осуђивањем самих себе, јер ништа није толико 
погубно за грех као његово разобличење и осуда са покајањем и сузама. 
Осудио си свој грех? Онда си збацио своје бреме. Ко то каже? Сам Бог, 
Који суди: Најпре ми кажи безакоња своја, да се оправдаш (Иса.43;26). 
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Реци ми, зашто се стидиш и црвениш када треба да искажеш своје грехе? 
Зар их казујеш човеку који ће ти се наругати? Зар их казујеш себи слич-
ном слуги, који ће се преузносити над тобом? Напротив, ти показујеш 
рану милосрдном и човекољубивом Господару и исцелитељу! 

Зар Онај Којем су наша дела позната и пре него што их извршимо, 
неће знати ако ти не кажеш?! Зар ће грех постати тежи ако га осудиш? 
Напротив, постаће подношљивији и лакши. Он зато и тражи да га испове-
диш, не да би те казнио, него да би ти опростио, не зато да би Он дознао 
за твој грех - зар он Н>ему није већ познат - него зато да би ти знао какав 
ти дуг Он опрашта. Он жели да ти упознаш величину Његове доброте и 
да Му непрестано благодариш, да оклеваш у погледу греха и да постанеш 
усрднији за врлину. Ако не признаш величину свог дуга, нећеш упознати 
ни величину доброте. Ја те, каже, не присиљавам да иступиш насред по-
зорнице и да станеш међу мноштво сведока. Мени једном и насамо реци 
свој грех, да бих ти исцелио рану и да бих те избавио од бола. Због тога 
је у нас усадио савест, која нас љуби више него отац. Када једном, два, 
три или десет пута казни сина и када види да је непоправљив, отац ће 
га се у очајању одрећи, протерати из свог дома и искључити [одсећи] из 
своје породице. Савест то неће учинити: чак и ако једном, два, три или 
безброј пута не послушаш њен глас, она ће ти и даље говорити и неће се 
зауставити до твог последњег даха: и код куће, и на улици, и за трпезом, и 
на тргу, и на путу, а често и у самим сновима, она нам изображава слике 
и представе почињених грехова. 

5. Погледај премудрост Божију. Он није учинио да нас савест непре-
стано оптужује (јер тако не бисмо могли да поднесемо бреме, уколико 
би нас непрестано разобличавала), нити ју је учинио тако слабом да се 
заустави након првог или другог саветовања. Ако би се догодило да нас 
она гризе свакога дана и часа, угушило би нас очајање. Исто тако, уколико 
би престала да нас разобличује после прве или друге опомене, не бисмо 
од ње имали много користи. Због тога је учинио да то разобличење, иако 
је свагдашње, ипак не буде непрестано: свагдашње, да не бисмо пали у 
немар него да бисмо, слушајући непрестано њене опомене, до самог краја 
остали будни. Оно није непрестано и непрекидно да не бисмо клонули, 
него да бисмо задобили и неко олакшање и окрепили се утехом. И као 
што је погубна потпуна неосетљивост за грех која у нама рађа крајњу 
безосећајност, исто тако је штетно и непрестано и прекомерно страдање 
[патња] због сагрешења. 

Прекомерно очајање често је у стању да сруши природну разборитост, 
да преплави душу и да је учини неспособном за било какво добро. Због 
тога је и устројено да нам се разобличење савести појављује у извесним 
временским размацима, будући да је оно веома оштро и да грешника 
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погађа силније од сваке жаоке [или: оштрице]. Савест се снажно побу-
њује и громко нас оптужује не само када грешимо ми сами, него и када 
други падају у исте грехе као и ми. Блудник, прељубник или лопов осећају 
ударце не само када оптужују њих саме, него и када слушају да друге оп-
тужују због сличних сагрешења, јер их прекори који се изричу другима 
опомињу на њихове сопствене грехове; иако оптужују другога и он, који 
није изложен оптужби, осећа те ударце, уколико је скривио у истим пре-
ступима као и онај. Тако се догађа и у погледу добрих дела: када друге 
хвале и овенчавају, тада се радују и ликују и они који су извршили слична 
дела, као да њих саме похваљују више него оне друге. 

Шта може бити несрећније од грешника који се прикрива чак и онда 
када другога оптужују? И опет, шта је блаженије од врлинског човека који 
се радује и ликује када похваљују друге, јер га похвале других подсећају 
на сопствена добра дела? То су дела премудрости Божије, то су докази 
Његовог узвишеног промишљања. Грижа [досл. разобличења] савести 
су нека врста свештеног сидра које нас спречава да потонемо у бездан 
греха. Често се догађа да нас савест на сагрешење не подсећа само у оно 
време када грешимо, него и после много година [тј. после дугог периода]. 
И то ћу вам јасно показати на основу самог Писма. 

Једном су Јосифа продала његова браћа: ни због чега нису могли да 
га окриве, али је он [Јосиф] имао сновиђења која су предсказала његову 
будућу славу. Ваши снопови иђаху унаоколо и клањаху се снопу мојему, 
говорио им је он (1.Мојс.37;7). Због тога је требало да га чувају, јер је ње-
му предстојало да буде круна читавог дома и слава васцелог њиховог 
рода. Међутим, завист је таква: завист војује и против сопственог добра 
и више воли да поднесе небројене несреће, него да види како се ближњи 
прославља, чак и ако би то прослављење требало да пређе и на њега 
самог. Шта може да буде жалосније од тога? Од тог зла су страдали и 
они [тј. Јосифова браћа] па су, видевши га издалека како им доноси хра-
ну, говорили један другом: Хајде сад да ш убијемо, па да видимо шта ће 
биШи од њеХових снова (1.Мојс.37;20). Ако ниси поштовао њега као брата, 
и ако ниси поштовао саму природу [тј. природну везу], требало је да се 
застидиш трпезе и његовог служења, јер ти је дошао са храном. 

Обрати пажњу како су после тога они и против своје воље пророкова-
ли: Хајде сад да ш убијемо, па да видимо шШа ће биШи од његових снова\ 
Да нису смислили ово зло, да нису поставили замку и да нису спровели 
ову бесрамну одлуку, никада не би ни познали силу оних снова, јер није 
исто ако се неко на египатски престо уздигне не претрпевши никакво 
зло или ако се толике славе удостоји након толиких тешкоћа и препре-
ка. Да га нису продали у Египат, у господарици се не би распламсала 
страст, а да се у господарици није распламсала страст, он не би ни доспео 
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у тамницу. Да тамо [у тамници] није тумачио снове, не би досегао царско 
достојанство, а да се није удостојио царског достојанства браћа не би до-
шла да купе жито и не би му се поклонила. На тај начин су посредством 
самог његовог погубљења боље упознали значење његових снова. Шта 
то значи? Да ли су они били узрочници свих тих будућих добара и оне 
славе? Не, они су смислили да га предају смрти, страдањима, ропству и 
највећим недаћама. Међутим, премудри Бог искористио је злобу злобних 
за прослављење онога којега су продали и намеравали да га погубе. 

6. Да не бисте помислили како животни догађаји зависе од случајних 
догађаја или од неочекиваних промена, Бог је посредством тих истих 
људи који се противе и спречавају приуготовио оно што су спречавали, 
користећи Своје непријатеље да послуже Његовој слави, како би ти нау-
чио да оно што је Бог одлучио нико не може да сруши и да нико не може 
да одврати Његову узвишену руку. Према томе, када ти неко смишља 
зло, немој клонути нити се обесхрабрити, јер би требало да знаш да ће 
злонамерност одвести до доброг свршетка, уколико будеш одважно [пле-
менито] поднео оно што се догађа. 

Гпе, и овде је завист родила царску власт, љубомора је узроковала цар-
ску круну и уздигла на престо; они исти који су били злонамерни према 
њему довели су га до те велике власти; онај, којем су постављали замке 
задобио је царство, а они што су замке постављали постали су слуге; ње-
му су се клањали, а они су се клањали. Када те, дакле, сустигну честе и 
непрестане недаће, не тугуј и не обесхрабруј се, него сачекај свршетак, јер 
ће, уколико с благодарношћу претрпиш све што те сустигло, уследити дар 
достојан величине Божије. Премда је и после оних снова доспео у крајњу 
опасност, премда су га браћа продала, премда га је господарица оклевета-
ла и затим био бачен у тамницу, Јосиф није самоме себи рекао: "Шта се 
догађа? Они снови су били обмана, јер сам протеран из отаџбине и лишен 
слободе, Бога ради нисам се покорио господарици која ме наводила на 
прељубу и кажњен сам због целомудрености и врлине, а Он се није осве-
тио нити је испружио руку, него је то допустио да будем предат оковима 
и непрекидним недаћама." После јаме уследило је ропство, после ропства 
злонамерност, после злонамерности клевета, а после клевете и тамница. 

Њега, међутим, ништа од тога није збунило, него је истрајао у чврстој 
нади и знању да реч Божија никада није остала неиспуњена. Разуме се да 
је Бог још истога дана могао да испуни Своју реч. Међутим, да би показао 
Своју силу и да би показао веру Својих слугу, Он је допустио да протек-
не много времена и да они сусретну многе препреке, да би и ти упознао 
Његову силу у томе што Он испуњава Своја обећања чак и онда кад се 
чини да за њих више нема никакве наде, али и да би увидео трпљење и 
веру Његових слугу који не губе добру наду, ма шта да им се догађа. 
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Као што сам рекао, они су пошли [Јосифова браћа у Египат] када их 
је глад, као неки војник, приморала на то, доводећи их пред началника 
Јосифа, пошто су хтели да купе жито. И шта им је он рекао? Ви сте 
уходе (1.Мојс.42;9). Они су се замислили: шта би ово требало да значи? До-
шли смо да купимо храну, зашто онда своје душе [тј. животе] излажемо 
смртној опасности? Зато што је тако праведно, јер је и он једном вама 
донео храну и био изложен смртној опасности. Он је, међутим, уистину 
пострадао, док је опасност која вама прети само привидна, јер он није 
непријатељ, него је само ставио маску непријатеља, како би се што исцрп-
није обавестио о свом дому [породици]. Будући да су према њему били 
злобни и незахвални и да међу њима није видео Венијамина, страховао 
је да и ово дете није пострадало на исти начин као он. Зато је и запове-
дио да једнога од њих свежу и задрже, док је свима осталима допустио 
да понесу жито и да се врате, запретивши им смрћу уколико не доведу 
свог брата. Док се ово догађало и док им је он говорио: "Оставите некога 
овде и доведите ми свог брата, јер ћете бити предати смрти", шта су они 
говорили један другоме? Да, оТрешили смо се о нашеш брата кад нас је 
усрдНО молио (в.1.Мојс.42;21). 

Видиш ли после колико времена су се опоменули свога греха? Оцу 
су рекли: ЉуШа звер је изјела Јосифа (1.Мојс.37;34), али су у Јосифовом 
присуству и тако да он чује исповедили свој грех. Шта би могло да буде 
чудесније од тога? Суд постоји и без разобличења, признање долази и 
без оптужбе, доказ и без сведока, јер су они, који су починили то дело, 
разобличили саме себе и обзнанили оно што су у тајности починили. Ко 
их је убедио и ко их је приморао да признају злодело које је почињено пре 
толико година? Зар није јасно да је савест непрестано потресала њихове 
умове и узнемиравала њихове душе? Онај којега су тада погубили сада 
је ћутке седео и осуђивао их. И пре него што им је изречена било каква 
пресуда, они су сами себе осудили. 

Они су, уистину, тако говорили, а један се правдао и рекао: Нисам ли 
вам Говорио: немојШе се о1решиШи о деШе јер он је наш брат, и зато се, 
ево, Шражи од нас крв њешва (1.Мојс.42;22). Онај што је то говорио ништа 
није рекао о убиству и погубљењу, као што ни Јосиф, који је седео, ништа 
такво није испитивао, него је само тражио свог другог брата. Савест је, 
међутим, тада уграбила повољну прилику, побунила се, узбуркала њихо-
ве умове и, без икакве принуде, учинила да признају дело на које су се 
одважили. И ми сами то често доживљавамо: када нас муче недаће и 
разне околности, опомињемо се пређашњих грехова. 

7. Када све то знамо, уколико смо учинили неко зло, нећемо чекати 
несреће и разне околности, опасности и окове, него ћемо свакога дана и 
сата обнављати у себи ту судницу и износити оптужбе против самих себе. 
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На сваки начин ћемо настојати да се оправдамо пред Богом: нити ћемо 
ми сами сумњати у васкрсење и суд, нити ћемо другима допустити да то 
изговоре, него ћемо им свесрдно затварати уста овим што је изречено. 
Кад не би требало да тамо одговарамо за своја сагрешења, Бог нам не 
би овде дао такву судницу у нама самима. И то је доказ Његовог чове-
кољубља. Будући да ће Он од нас тада тражити одговор за сагрешења, 
поставио је у нас тог непоткупљивог судију да би нас овде осудио за 
грехе и учинио разборитијима, избављајући нас од оног будућег Суда. О 
томе је говорио и Павле: Да смо сами себе испитивали, не бисмо били 
осуђени [од Господа] (1.Кор. И;31). 

Према томе, да тада не бисмо били оптужени и изложени казни, нека 
свако уђе у своју савест, нека разоткрије свој живот и брижљиво испита 
све своје погрешке, нека осуди душу која их је починила, нека прекори 
њене помисли, нека тугује и јадикује у својим мислима и нека самога 
себе казни за грехе осуђивањем, строгим покајањем, сузама, исповешћу, 
постом, милостињом уздржањем и љубављу, како бисмо на сваки начин 
још овде са себе збацили грехе и отишли тамо са великом одважношћу. 
Нека то сви ми задобијемо благодаћу и човекољубљем Господа нашег 
Исуса Христа, Којем са Оцем и Светим Духом нека је слава у векове 
векова. Амин. 

ПЕТА БЕСЕДА 
На речи апостола: Нећемо пак> браћо, 

да еам буде непознато шта је са онима који су 
уснули, да не бисте тугоеали (1.Сол.4;13), 

а такође и о Јову и Аврааму 

Употребио сам четири дана да бих вам растумачио причу о Лазару, 
да бих исцрпео ризницу коју смо пронашли у телу прекривеном рана-
ма, ризницу која у себи не садржи злато, сребро и драго камење, него 
мудрољубље, одважност, трпљење и велику истрајност. Често се догађа 
да изнад вештаствених ризница буде трње, грање и тврда земља и да се 
тек онда, кад се дубље копа, открије велико богатство. Тако је било и 
са Лазаром: на површини ране, а у дубини неописиво богатство; одузето 
[слабо] тело, а душа племенита [одважна] и будна. Ту се могло видети 
испуњење апостолских речи: Збох Шош ми не малаксавамо, не1о ако се 
наш спољашњи човек и распада, ипак се унуШрашњи обнавља из дана 
у дан (2. Кор.4;16). 
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И данас бисмо могли да говоримо о истој причи [параболи] и да се 
боримо са јеретицима који одбацују Стари Завет и осуђују патријархе, 
са јеретицима који су наоштрили језике против Бога сваке твари. Међу-
тим, да нас беседа не би довела до засићења, одлажем ту борбу за друго 
време и сада се обраћам другој теми. Када се на трпези стално налази 
иста храна, она изазива засићење, док нам различита јела стално побу-
ђују апетит. Да се не би тако догодило и са слушањем, вратимо се данас, 
после дужег времена, блаженом Павлу. Данас нам је правовремено про-
читано апостолско место, чије ће тумачење бити сагласно са оним што 
смо недавно говорили. Чули сте, дакле, како је Павле данас позивао и 
говорио: Нећемо, браћо, да вам буде непознато шта је са онима који су 
уснули, да не бисте тушвали као они који немају наде (1.Сол.4;13). Оно 
је еванђелско казивање о Лазару, а ово су речи апостола, али су сагласни 
једно са другим. И у оној причи ми смо много расуђивали о васкрсењу 
и о будућем Суду, а сада нас је беседа опет довела до исте теме. Услед 
тога, иако ћемо се бавити апостолским местом, и овде ћемо пронаћи 
исту ризницу. И тада је цела наша беседа настојала да поучи слушаоце 
да ништа од ствари овога живота не сматрају блиставим, него да своју 
наду управе даље и да свакодневно помишљају на тамошње пресуде, на 
Страшни суд и на непоткупљивог Судију. Томе нас данас у прочитаним 
речима саветује и Павле. Обратите пажњу. Нећемо, браћо, да вам буде 
непознато шта је са онима који су уснули, да не бисЏе ту1овали као 
они који немају наде. Јер ако верујемо да Исус умре и васкрсе, тако ће и 
БОГ оне који су уснули у Исусу довести с Њим (1.Сол.4;13-14). 

Овде би најпре требало да обратимо пажњу на то да апостол, говоре-
ћи о Христу, Његову смрт назива смрћу док, говорећи о нашем крају, не 
назива га смрћу него уснућем. Он није рекао: "они који су умрли", него: 
они који су уснули и: тако ће и БОГ онекоји су уснули у Исусу довести 
с Њим, а не: "оне који су умрли". У наставку каже: Ми који будемо живи 
о доласку Господњем, нећемо претећи оне који су уснули (1.Сол.4;15). Ни 
овде, дакле, није рекао "оне који су умрли", него их је на сва три места 
назвао уснулима. За Христа, међутим, није [речено] тако. Како је онда 
речено? Ако верујемо да Исус умре. Није рекао: "усну", него: умре. 

Зашто је [апостол] Христову смрт назвао смрћу, а нашу уснућем? Он 
не користи разлику у изразима случајно и бесциљно, него да би нас поу-
чио нечему великом и премудром. Говорећи о Христу, употребио је реч 
"смрт" да би показао истинитост Његовог страдања, а говорећи о нама 
употребио је реч "уснуће" да би ублажио нашу тугу. Тамо где се збило вас-
крсење, он одважно употребл>ава реч "смрт", а тамо где је васкрсење пред-
мет наде, употребљава реч "уснуће" да би нас и самим називом утешио 
и укрепио наше добре наде. Уосталом, онај који је уснуо устаће, јер смрт 
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није ништа друго до дуготрајан сан. Не говори ми да онај што је окончао 
свој живот не чује, не говори, не види и не осећа, јер је у таквом стању и 
онај који спава. Требало би да вам кажем и нешто чудно: душа уснулог 
као да спава, док код умрлог није тако, него је, напротив, будна. 

Ти ћеш пак рећи да покојник трули и да се распада, да се претвара 
у прах и пепео. Зашто је то важно, љубљени? Управо томе би и требало 
да се радујемо. Онај ко жели да обнови пропалу и стару кућу најпре ће 
из ње извести укућане, а онда ће је срушити и подићи бољу. Они које 
из ње изведе неће због тога туговати, него ће се чак и радовати, јер не 
обраћају пажњу на рушење које се види, него замишљају будуће, иако 
још невидиво здање. Тако и Бог разара [разлажеј наше тело када жели да 
га пресазда и најпре, као из неке куће, изводи душу која обитава у њему 
да би, подигнувши га потом као још блиставије, опет у њега увео душу 
са још већом славом. Према томе, нећемо обраћати пажњу на разарање 
[разлагање], него на будућу славу. 

2. На исти начин, ако неко поседује статуу која је пропала од рђе и 
времена и чији су се многи делови одвалили, он ће је најпре разбити, 
бацити у пећ и пажљиво претопити, да би затим од ње направио још 
лепшу. И као што разарање [разлагање] те статуе у пећи не значи њено 
уништење, него обнављање, тако ни смрт наших тела не представља 
њихово унипггење него обнављање. Према томе, када видиш да се наше 
тело, као у ватри, разара и разлаже, не заустављај се на том видљивом 
призору, него очекуј обнављање. Ти се, међутим, немој задовољити само 
овим примером, него нека твој ум крене још даље. Када [у ватру] положи 
бакарно тело, вајар одатле не добија златну или бесмртну статуу, него 
опет прави бакарну. Бог, међутим, када положи [у земљу] смртно тело, 
враћа одатле златну и бесмртну статуу. Примивши пропадљиво и смртно 
тело, земља га враћа као непропадљиво и бесмртно. 

Не гледај, дакле, на онога што је склопио очи и што лежи без гласа, 
него на онога који васкрсава и задобија неизрециву, застрашујућу и чудесну 
славу, и од садашњег призора обрати мисли ка нади у будуће. Ти, међутим, 
по навици тугујеш и плачеш због тога? Зар то није чудно? Када удаш 
кћерку и када муж пође с њом у далеку земљу да би тамо живели срећно, 
ти то не сматраш за несрећу, пошто се туга због раздвајања ублажава ве-
стима о њиховом добром животу. Овде, пак, када твог ближњег не узима 
човек или теби сличан слуга, него Сам Господар, ти патиш и тугујеш? 

Како је, рећи ћеш ти, могуће да човек не тугује? Ја то и не кажем и не 
одбацујем туговање, него само оно прекомерно. Туга је природна, али ако 
прекорачи меру онда је знак махнитости, безумља и слабе [досл. женске, 
женствене] душе. Тугуј и заплачи, али не негодуј, не буди малодушан и 
не гневи се, него заблагодари Ономе Који га је узео и, почаствовавши 
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преминулог, спроведи га до Њега са светлим погребним даровима. Ако 
пак почнеш да негодујеш, увредићеш почившег, разгневићеш Онога Који 
га је узео и нашкодићеш самоме себи. Међутим, ако будеш благодарио, 
почившег ћеш почаствовати, Онога Који га је узео ћеш прославити, а за 
себе ћеш задобити корист. Плачи, као што је твој Господ плакао за Ла-
заром, показавши нам меру, правила и границе туговања, које не треба 
преступити. Тако је и Павле рекао: Нећемо, браћо, да вам буде непозна-
то шта је са онима који су уснули, да не бисте ШуГовали као они који 
немају наде. Тугуј, каже он, али не као незнабожац [Јелин] који не зна 
за васкрсење и нема наду у будући живот. 

Верујте ми да се стидим и да црвеним када видим како се гомиле 
жена ружно владају на јавном месту [досл. на трговима], како чупају косу, 
крше руке и гребу лице, и све то чине пред очима незнабожаца. Уистину, 
шта све они на то неће рећи, како нас неће клеветати? Јесу ли то они 
који верују у васкрсење [досл. који философирају о васкрсењу]? Требало 
би да су они, али њихова дела нису у. складу са њиховим учењем! Они 
на речима расуђују о васкрсењу, док на делу поступају као да му се не 
надају. Када би веровали да постоји васкрсење, не би тако чинили. Када 
би били чврсто убеђени да је умрли отишао у бољи живот, онда не би 
туговали. Ово и више од овога говоре неверујући када чују такав плач. 
Постидимо се, уразумимо се и престанимо да наносимо толико штете и 
себи и онима који нас гледају. 

Кажи ми, зашто толико плачеш за оним који је отишао? Зато што 
је био порочан? У том случају би требало да заблагодариш, јер је дошао 
крај његовим пороцима. Да ли зато што је био добар и врлински човек? 
И због њега се треба радовати, јер је на време подишут, пре но што је 
злоба изменила разум њеХов (Прем.4;11), јер је отишао у крај где је безбе-
дан, где не треба да се плаши никакве промене. Можда зато што је био 
млад? И због тога прослави Онога Који га је узео, јер га је брзо позвао у 
бољи живот [досл. у боље наслеђе]. Да ли зато што је био стар? И због 
тога заблагодари Онога Који га је узео и прослави Га. Постиди се и саме 
погребне поворке: псалмопојање, молитве, збор отаца и мноштво браће 
нису ту зато да би ти плакао, туговао и негодовао, него да би заблаго-
дарио Ономе Који га је узео. Као што оне који су призвани да владају 
многи прате са почастима, тако и верне који одлазе испраћају са многим 
молитвама, будући да су призвани на вишње почасти. 

Смрт је починак, избављење од житејских напора и брига. Према 
томе, кад видиш да је неко од ближњих отишао одавде, не негодуј, не-
го буди скрушеног срца, уђи у самог себе, испитај савест и помисли 
на то да и тебе убрзо очекује исти такав крај. Уразуми се и уплаши ка-
да видиш смрт другога, одсеци сваки немар, просуди о својим делима, 
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исправи прегрешења, измени се на боље. Ми се од неверујућих и разлику-
јемо по томе што другачије расуђујемо о стварима. Неверујући види небо 
и клања му се, јер сматра да је оно Бог; види земљу и служи јој, дивећи 
се вештаственим стварима. 

Ми пак не поступамо тако: када видимо небо, дивимо се његовом 
Творцу, јер верујемо да оно није Бог него дело Божије. Видим васцелу тво-
ревину и она ме руководи ка Творцу. Онај [неверујући] види богатство, па 
му се диви и усхићује се њиме; ја видим богатство и презирем га. Он види 
сиромаштво и тугује; ја видим сиромаштво и радујем се. Ја другачије гле-
дам на ствари, а другачије он. Тако је и у односу на смрт: он види мртваца 
и сматра га мртвим; ја гледам умрлог и уместо смрти видим сан. Сви ми, 
и писмени и неписмени, гледамо слова истим очима, али са различитим 
мислима: када их виде они који их не познају, сматрају их за проста сло-
ва, а они који их познају вешто допиру до смисла који се у њима крије. 
Тако је и са свим стварима: ми на догађаје гледамо истим очима, али не 
и са истим мислима и схватањима. Будући да се од незнабожаца разлику-
јемо у свему осталом, зар ћемо с њима бити сагласни у поимању смрти? 

3. Помисли куда је отишао умрли и утеши се: он је отишао тамо где 
је Павле, где је Петар, где је сав збор светих. Помисли у каквој ће слави и 
светлости он устати. Помисли, да сузама и вапајима не можеш исправити 
оно што се догодило и да ћеш само нашкодити самоме себи. Помисли 
кога ти подражаваш и удаљи се од заједнице у греху. Кога подражаваш и 
с ким се надмећеш? Неверујуће, оне који немају наду, као што је и Павле 
рекао: Да не бисте туТовали као они који немају наде. Обрати пажњу 
на тачност у изражавању. Он није рекао: "они који немају наду у васкрсе-
ње", него једноставно: они који немају наду. Онај који се не нада будућем 
суду, тај нема никакву наду, не зна да Бог постоји, да промишља о свему 
овдашњем и да Његова божанска правда све надгледа. Онај пак који то 
не зна и не мисли о томе неразумнији је од сваке звери, јер је из своје ду-
ше протерао и законе и судове и одредбе и, уопште, свако добро. Ко не 
очекује да одговара за своја дела удаљује се од сваке врлине и препупгга 
се сваком пороку. Размисливши о томе и расудивши о незнању и безумљу 
незнабожаца, на које личимо по туговању за умрлима, избегавајмо такву 
сагласност са њима. Павле зато и подсећа на њих да би ти, размисливши о 
бешчашћу у које и сам падаш, престао да се саглашаваш са њима и да би 
се вратио племенитости [благородности] каква ти је својствена. Блажени 
Павле то не чини само овде, него и на многим другим местима. Када жели 
да нас удаљи од грехова, он показује са ким посредством њих ступамо у 
заједницу, да би се ти постидео особина тога лица и да би се удаљио од 
такве заједнице. Пишући Солуњанима, рекао је следеће: Исваки од вас 
да зна држати своје тело у светости и части, а неу страснојжељи, 
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као и незнабошци који не познају БоТа (1.Сол.4;4-5). На другом месту каже: 
Ово, дакле, Товорџм и сведочим у Господу да више не живите као што 
живе и осШали незнабошци у празноумљу своме (Еф.4;17). 

Тако је и овде рекао: Нећемо, браћо, да вам буде непознаШо шШа је 
са онима који су уснули, да не бисШе ШуТовали као они који немају наде. 
Догађаји немају то својство да нас сами по себи ражалошћују, него је то 
ствар наше слободне воље: није у питању смрт преминулог, него слабост 
ожалошћенога. Онога који верује ништа овдашње не може да ражало-
сти; он се од неверујућег разликује и тиме пгго још у овом животу, и пре 
будућих добара, задобија не мала добра од мудрољубља у Христу, чији 
су плодови духовно ликовање и непрестана радост. Зато Павле и каже: 
РадујШе се сваТда у Господу, и опеШ велим: радујШе се\ (Филипљ.4;4). Ми 
на тај начин и пре васкрсења добијамо не малу награду, јер ни у каквој 
несрећи не падамо у очајање, него нам нада у будућа добра доноси велику 
утеху. И као што ми задобијамо двоструку корист, тако незнабошци трпе 
двоструку штету: како због тога што ће у будућем животу бити кажњени 
због неверовања у васкрсење, тако и због тога што у садашњем животу 
падају у очајање, будући да после њега [садашњег живота] не очекују 
ништа добро. Требало би, дакле, да заблагодаримо Богу не само за васкр-
сење, него и за наду у васкрсење. Ова нада може да утеши ожалошћену 
душу и да је укрепи због раздвајања са онима који су отишли, јер и они 
треба да васкрсну и да се сједине са нама. Ако већ треба да тугујемо и 
да плачемо, онда ћемо то чинити због оних који живе у греху, а не због 
оних који су отишли са врлинама. 

Тако и Павле у Посланици Коринћанима каже: Да ме опет кад дођем 
не понизи БОГ мој код вас, Ше не заплачем, али није казао "за умрлима", 
него: за мношма који су пре Грешили и нису се покајали за нечисШоШу 
и блуд и развраШ шШо починише (2.Кор.12;21). За таквима би требало 
плакати. Томе нас и неко други поучава овим речима: Исплачи се над 
мрШвим јер је изгубио светлост, и над безумником се исплачи јер је из1у-
био разум. Мање плачи над мрШвим, јер је починуо, а безумнику је боља 
смрШ нехо зао живоШ (Прем.Сир.24;9-10). Ако је увек достојан плача онај 
који је изгубио разум, онда је тим пре тога достојан онај који је лишен 
праведности и који је напустио наду у Бога. 

Такве ћемо и ми да оплакујемо: такав плач је користан и ми их својим 
туговањем често поправљамо. Туга за умрлима је бесмислена [безумна] и 
уједно штетна. Нећемо, дакле, реметити поредак, него ћемо плакати само 
због греха; а све остало - било да је то сиромаштво, болест, превремена 
смрт, увреда, клевета или било какво друго зло које човека задеси - од-
важно ћемо подносити. Ако будемо будни, те невоље ће нам послужити 
као повод за добијање блиставијих венаца. 
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4. Како је могуће, рећи ћеш ти, да постоји човек који не тугује? Ја 
ћу ти, напротив, рећи: како може да тугује човек који је обдарен [поча-
ствован] речју, разумом и надом у будућа добра? Ти ћеш пак упитати: ко 
је тај којега није надвладала ова страст [патња, страдање, тј. туговање, 
жалост]? То су многи, и то се често догађа, како међу нама, верујућима, 
тако и међу нашим прецима. Саслушај шта је рекао Јов када је остао без 
све своје деце: Господ даде - Господ узе: како Господ изволе, Шако и би 
(Јов.1;21). Ово су чудесне речи, само ако их неко послуша! Ако их пажљиво 
размотриш, увидећеш да су још чудесније. Размисли о томе, како му ђаво 
није одузео половину деце, а другу половину оставио; нити му је одузео 
већи део, а мањи оставио, него је откинуо сав плод, а дрво је оставио; 
васцело море је узбуркао таласима, али лађу није потопио; источио је сву 
силу, али тврђаву није уздрмао. Напротив, иако потресан са свих страна, 
он је непоколебиво стајао; летели су облаци стрела али га нису убили, 
или боље речено, оне су биле бачене на њега, али га нису повредиле. 

Размисли, како је видети пропаст толике деце? Шта је још недостајало 
што је могло да га позледи? Сва деца су била узета [отета, уграбљена], сва 
истога дана, и то у цвету младости: деца, која су се одликовала великим 
врлинама, окончала су живот таквом казном! После толиких удараца, 
нанесен је и овај, јер је он био чедољубив, а отишли су они који су му били 
најдражи. Ако неко изгуби порочну децу, он, наравно, бива ожалошћен, 
али не толико силно, јер порочност умрлих не допушта жалости да буде 
снажнија. Међутим, уколико су деца била врлинска, онда та рана не за-
раста, успомена на њих не бледи, а бол остаје неутешан, јер га подстиче 
двострука сила: природно осећање и сећање на врлину почивших. Да су 
Јовова деца била врлинска, види се из следећег: отац се тако много старао 
о деци, да је и од сна устајао и приносио жртве за њих, страхујући и због 
њихових тајних грехова; од те бриге он није имао ништа важније. То не 
доказује само врлине ове деце, него и његову очинску љубав према њима. 
Ако је Јов био толико чедољубив отац, ако је за децу био везан не само 
по природи него и побожношћу, и ако су умрли били тако преиспуњени 
врлинама, онда се пламен туге утростручује. 

И опет, када се изгубе само нека деца, у жалости постоји и извесна 
утеха; јер они који су остали умирују [умањују] тугу за умрлима. Међу-
тим, када умру сва деца, на кога онда да погледа отац многе деце, који је 
одједном остао без иједнога од њих? Свему овоме се може додати и пети 
ударац. Који? То што су сва деца изненада уграбљена. Када неко умре за 
три или пет дана, жене и родбина нарочито плачу због тога што је умр-
ли тако брзо и неочекивано уклоњен од њихових погледа. Како је онда 
могао да тугује Јов, који је остао без све своје деце. али не у току три, 
два или једног дана, него у једном једином часу! Ма колико да је тешка, 
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несрећа која се током извесног времена очекује бива лакша и због самог 
тог ишчекивања. Оно, међутим, што се догоди неочекивано и изненада, 
постаје неподношљиво. Помисли колико је неподношљива несрећа која је 
тешка сама по себи и која је увећана тиме што се неочекивано догодила: 
то се не може ни описати! 

Хоћеш ли да чујеш и за шести ударац? Јов је сву децу изгубио у њи-
ховим најлепшим годинама [досл. у цвету младости, у цветном узрасту]. 
Ви знате колико су болне преране смрти и колико бола доносе. Ова смрт 
није била само превремена, него и насилна. То је био седми ударац, јер 
ова деца нису изнемогла у постељи и испустила душу, него су удављена 
рушењем куће. Замисли како му је било када је, откопавајући ту руше-
вину, вадио одатле час камен, час неки део тела свога чеда, када је видео 
руку која још држи пехар, а другу која лежи на послужавнику; када је 
видео унакажено тело, поломљен нос, разбијену главу, испале очи, просут 
мозак - уопште, до те мере осакаћен сваки лик, да отац због мноштва 
позледа није могао да препозна лица која је толико волео. 

Узнемирили сте се док сте ово слушали и почели сте да плачете; 
замислите како је њему било да то и види! Ако ми ни после тако дугог 
времена не можемо без суза да слушамо о тој трагедији, иако при том 
слушамо о туђој несрећи, какав ли је онда дијамант морао да буде тај 
који је све ово гледао сопственим очима и дубоко размишљао не о ту-
ђим, него о својим несрећама? И поред тога, он није узнегодовао, нити 
је рекао нешто слично овоме: "Шта то значи? Да ли је то награда за моју 
љубав према људима? Јесам ли ради тога отварао свој дом странцима, 
да бих га видео како постаје гроб моје деце? Јесам ли зато толико бри-
нуо о њима, да би умрли оваквом смрћу?" Он ништа од овога није нити 
изрекао, нити помислио, него је све одважно поднео, иако их је после 
толико бриге изгубио. Као што искусан вајар брижљиво украшава злат-
не статуе које ствара, тако је и Јов устројавао, уобличавао и украшавао 
дечије душе. И као што трудољубиви ратар стално залива палмова или 
маслинова стабла, ограђује их, окопава и свесрдно се труди око њих, тако 
ни Јов није престајао да душу сваког детета, као неку плодну маслину, 
усавршава у врлини. Видевши да су те младице настојањем злог духа 
ишчупане, да су бачене на земљу и да су жалосно пропале, он не само 
да није изговорио никакву хулу, него је заблагодарио Богу, наносећи на 
тај начин ђаволу смртоносну рану. 

5. Јов је, рећи ћеш ти, имао много синова, док други понекад остане 
без сина јединца, због чега ни њихова туга није једнака. Добро си то ре-
као: и ја кажем да жалост није једнака, јер је Јовова много већа. Какву 
је корист имао од тога што је имао много деце? Његова цесрећа била је 
утолико већа и туга утолико горча, будући да је рану добио посредством 
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многе деце. Ако пак хоћеш да видиш и другог светог, који је имао сина 
јединца, а показао је исту такву, па чак и већу одважност, онда се опомени 
патријарха Авраама, који је, мада није видео мртвог Исаака, ипак - што 
је било још страшније и теже - добио заповест да га сам закоље. Он се 
није успротивио тој заповести, није се побунио, нити је рекао било шта 
слично овоме: "Јеси ли ми зато дао да будем отац, да би ме учинио уби-
цом сопственог детета? Боље би било да ми га ниси ни дао, ако га сада 
узимаш на такав начин! Хоћеш да га узмеш? Зашто онда мени самом 
наређујеш да га закољем, да ми десница буде обливена његовом крвљу? 
Зар ниси обећао да ћеш посредством овог детета мојим потомцима на-
пунити целу васељену? Како то да створиш плод, а онда га истргнеш из 
корена? Како ми обећаваш потомство, кад наређујеш да буде заклан син? 
Ко је видео, ко је чуо тако нешто? Обманут сам и преварен." 

Он ништа слично није нити рекао, нити помислио, нити се супрот-
ставио Ономе Који је то заповедио. Он није захтевао објашњење, него 
је, зачувши божанске речи: Узми сада сина свош, јединца сво1 љубљеноГ, 
Исаака, па иди у земљу Морију, и принеси ш на жртву тамо на брду 
1де ћу ти казати (1.Мојс.22;2), тако спремно испунио заповест да је учи-
нио и више него што је заповеђено. Сакривши то од жене и утајивши 
од слугу које је оставио у подножју планине, он сам се тамо попео и са 
собом повео само жртву. То значи да оно што му је заповеђено није ис-
пунио противно својој вољи, него са великом усрдношћу. Замисли како 
му је било да насамо и без сведока разговара са сином, кад се срце сил-
није разгара и љубав постаје пламенија, и то не током једног или два, 
него током више дана. 

Да је заповест морао да изврши истога трена, и то би било необично 
и велико, али не и толико достојно дивљења као у овом случају, када 
је током више дана морао да подноси страдања и душевну борбу, не по-
казујући људску слабост пред дететом. Бог је зато и продужио борбу и 
проширио арену, како бисмо боље упознали борца. Уистину, он је био 
ратник који се није сукобио са човеком, него са тиранском влашћу при-
роде. Која би реч могла да опише његову храброст? Повео је дете на 
планину, свезао му руке и ноге, положио дрва, узео нож и био спреман 
да нанесе ударац! Затим... не знам како и шта да кажем; то зна само онај 
који је ово и учинио. Ниједна реч не може да опише како се рука није 
скаменила, како није ослабила снага мишица, како га није поколебао 
љубљени лик детета! 

Исаак је такође достојан дивљења. Као што се његов отац повиновао 
Богу, тако се он повиновао оцу. И као што онај, када му је Бог запове-
дио да принесе жртву, није захтевао објашњење, тако ни овај, када га 
је отац везивао и полагао на жртвеник није упитао: "зашто то радиш", 
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него се приклонио под очеву руку. Овде можеш да видиш оца а и уједно 
и свештенослужитеља [јереја], затим бескрвну жртву, паљеницу без ог-
ња и, најзад, праобраз смрти и васкрсења на жртвенику. Отац је сина и 
заклао и није га заклао: није га заклао руком, али га је заклао хтењем 
[према својој слободној вољи]. Бог му такву заповест није дао због 
тога што је хтео да види проливање крви, него зато да би теби пока-
зао Авраамову слободну вољу, да би по целој васељени објавио његову 
одважност, и да би све његове потомке поучио да заповести Божије 
треба претпоставити и деци, и природи, и целокупној имовини, па чак 
и сопственом животу. Тако је он са Исааком, као са живим мучеником, 
сишао са планине. Реци ми, какав ћемо опроштај добити и какво ћемо 
оправдање имати ако, видевши овако одважног човека који се с таквом 
готовошћу повинује Богу и у свему Му је покоран, и даље будемо негодо-
вали? Не говори ми о жалости, нити о неподношљивој тежини несреће, 
него размисли о томе како се он уздигао и изнад најстрашније патње. 
Таква заповест је могла да помути његов ум, да га баци у недоумицу и 
да поколеба веру у претходна обећања. Ко од обичних људи не би сма-
трао за обману све оно што је речено о мноштву обећаних потомака? 
Авраам, међутим, није тако размишљао. 

Јов је у својој несрећи показао исто такво мудрољубље и зато би тре-
бало да му се дивимо, јер је после такве врлине, после таквог милосрђа 
и човекољубља, када ни он ни деца на савести нису имали ништа лоше, 
доживео тако велику, необичну и неочекивану несрећу, каква се није 
догодила ни онима што су се одважили на најстрашнија зла. Он се није 
испунио горчином као што би се испунило мноштво људи, нити је поми-
слио да је врлина бескорисна или да је он сам раније поступао погрешно. 
Овој двојици [Аврааму и Јову] не би требало само да се дивимо, него би 
требало и да се са њима надмећемо и да их подражавамо у врлини. Не-
ка ми нико не каже да су они били чудесни људи. Уистину, они су били 
чудесни и велики, али се од нас сада захтева веће мудрољубље него што 
је њихово и свих оних што су живели у Старом Завету, као што је речено: 
Јер вам кажем да, ако не буде правда ваша већа не1о правда књижевника 
и фарисеја, нећете ући у ЦарсШво небеско (Мт.5;20). 

Будући свим овим уразумљени и сабравши све оно што смо рекли о 
васкрсењу и о овим светим људима, непрестано то понављајмо у својим 
душама, не само у време туге него и онда када смо слободни од патње. 
Зато сам и ја, иако не видим никога да је обузет очајањем, изложио ову 
беседу како бисмо, сећајући се реченог, имали довољну утеху када нас за-
десе сличне недаће. И војници се у мирно време баве ратним вештинама 
како би онда, када почне рат, када је потребно да покажу своје искуство, 
благовремено показали умешност коју су усавршавали у време мира. 

БЕСЕДЕ НА РАЗНЕ ОДЛОМКЕ СВЕТОГ ПИСМА 
390 

Припремимо и ми себи, у време мира, оружје и лекове, како бисмо, 
кад настане борба са бесловесним страстима, жалошћу, болом или нечим 
сличним, добро се наоружавши и оградивши са свих страна, са великом 
умешношћу могли да одбијемо нападе лукавог демона и да заштитимо са-
ме себе исправним мислима, законима Божијим, примерима благородних 
људи и на сваки други начин. Тако и овај живот можемо да проведемо у 
радости и да се удостојимо Царства небеског у Христу Исусу, Којем нека 
је са Оцем и Светим Духом слава и сила у векове векова. Амин. 

ШЕСТА БЕСЕДА 
О ЗЕМЉОТРЕСУ И О ТОМЕ 

ОДАКЛЕ ЈЕ ПОТЕКЛО РОПСТВО 

Да ли сте видели силу Божију, да ли сте видели човекољубље Божије? 
Силу у томе што је Бог потресао васељену, а човекољубл>е у томе што ју је, 
док је падала, зауставио или, боље речено - и у једном и у другом и силу 
и човекољубље? И потресање и заустављање су дело силе и човекољубља, 
јер је Он поколебао васељену и утврдио је, кад је била готова да падне 
Он ју је зауставио. И премда је земљотрес прошао, нека страх остане. 
Потрес је прошао, али нека благочашће остане. Молили смо се три дана, 
али нећемо прекратити нашу усрдност. Због тога се и догодио земљотрес 
- због нашег немара [лењости, безбрижности]. Били смо немарни, и узро-
ковали смо земљотрес. Поправили смо се и удаљили смо гнев. Нећемо 
се опет препуштати немару, да не бисмо опет изазвали гнев и казну, јер 
Бог не жели смрШ Грешника, не1о да се преобрати и жив буде (Језек.зЗ;11). 

Да ли сте видели смртност [пропадљивост, трулежност] људског рода? 
Кад се догодио земљотрес, размишљао сам и рекао: "Г^е је отимачина? 
Где је користољубље? Где је тиранија? Где је гордост? Где је моћ? Где је 
тлачење? 1̂ де је пљачкање сиромаха? Где је надменост богатих? Где је 
власт старешина? Гђе су претње? Г̂ це су страхови? Један тренутак, и све 
се покидало лакше него паучина, све се срушило. Настао је плач у граду 
и сви су потрчали у цркву. Помислите шта бисмо претрпели да је Бог 
одлучио да све разруши! Говорим вам ово зато да би у вама стално био 
присутан страх од онога што се догодило и да би утврдио ваше мисли. 
Потресао је [Бог земљу], али је није уништио. Да је хтео да је уништи, 
не би је потресао. Будући да Он то није хтео, упозорио нас је земљотре-
сом као неким гласником, који свима нама објављује гнев Божији, како 
бисмо услед страха постали бољи и избегли истинску казну. 
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Тако је поступио и са варварима [незнабошцима]. Ево још Шри дана 
и Ниневија [Нинива] ће пропасти (в. ЈонаЗ;4). Зашто онда није пропала? 
Будући да Ја не желим да пропадне, зато јој и претим. Зашто говориш? 
Да не бих учинио оно о чему говорим. Нека реч предупреди и спречи де-
ло. Ево још три дана и Ниневија ће пропасти, говорио је тада пророк, а 
сада зидине испуштају глас. Говорим вам ово и нећу престати да говорим, 
ни богатима ни сиромашнима: помислите колико је велики гнев Божији 
и како је ЈБему све могуће и лако, и одустанимо од зла. У само једном 
временском тренутку Он је паралисао мисли и умове свакога човека и 
потресао је темеље наших душа. 

Помислимо на онај страшни дан који неће постојати само у једном 
временском тренутку, него у бесконачне векове, и огњене реке, и прете-
ћи гнев, и силе које одвлаче на суд, и страшни престо, и непоткупљиву 
судницу, и дела сваког човека која ће му изаћи пред очи. Тада неће бити 
никога ко би помогао, ни суседа, ни беседника, ни рођака, ни брата, ни 
оца, ни мајке, ни странца, ни било кога другог. Реци ми, шта ћемо тада 
учинити? Наводим на вас страх, даЈшх устројио спасење. Учинио сам 
да поука буде оштрија од гвожђа како би сваки, који је има, уклонио 
своју загнојену рану. Зар нисам увек говорио, зар не говорим, и нећу 
престати да говорим: докле ћете бити привезани за овдашње? Ја гово-
рим свима, али посебно болеснима и онима који не обраћају пажњу 
на оно што се говори. Боље речено, ово слово корисно је и једнима и 
другима, болеснима да би оздравили а здравима да се не би разболели. 
Докле новац? Докле богатство? Докле раскошне куће? Докле необузда-
на страст према бездушном сластољубљу? Ево, догодио се земљотрес, 
и какву је корист донело богатство? Пропао је труд и овога и онога, 
пропала је имовина заједно са власником, пропала је кућа заједно с 
оним који ју је градио. Град је постао заједнички гроб, гробница коју, 
сасвим неочекивано, нису подигли зидари, него ју је начинила несрећа. 

је богатство? Г̂ це су користољубља? Видите ли да се све показало 
као ништавније од паучине? 

2. Ти ћеш, међутим, рећи: каква је корист од твојих речи? Оне кори-
сте ономе који ме слуша. Ја творим своје дело, а сејач сеје. Изађе сејач 
да сеје... нека семена падоше поред пута, нека падоше на каменита ме-
ста, нека на трње, а нека на земљу добру (Мт.13;3-8). Три дела [семена] 
су пропала а један део се сачувао [спасао], али он није напустио обрађи-
вање земље него је, пошто се један део сачувао, наставио да је обрађује. 
Немогуће је да ми семе које је бачено у толико мноштво [присутних] не 
донесе клас. Ако не послушају сви, послушаће половина. Ако не послуша 
половина, послушаће трећина. Ако не послуша трећина, послушаће десе-
тина. Ако не послуша ни десетина, послушаће бар један, а није неважно 
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ако се спасе макар и једна овца, јер је и онај пастир оставио деведесет 
девет оваца и похитао за оном једном која се изгубила. 

Ја не презирем човека: чак и кад би био један, он је човек, живо би-
ће које Бог највише љуби. Чак и кад би био роб, ја га не бих сматрао 
достојним презира, јер ја не тражим звање [достојанство, положај], него 
врлину. Не тражим ни господарство ни ропство, него душу. Чак и ако је 
један, он је човек, ради којега је раширено небо, ради којега сија сунце 
и месец хита, и ваздух се разлива, и извори теку, и море се распростире, 
ради њега су и пророци били послати, и био дат закон. И зашто би тре-
бало да набрајам све ово? Ради њега је и јединородни Син Божији постао 
човек! Мој Господ је био жртвован [досл. заклан] и пролио је Своју крв 
ради човека, како онда ја да га презирем? Какво ћу оправдање имати за 
то? Зар нисте чули да је Господ беседио са Самарјанком и да је изговорио 
безброј речи? Он је није презрео зато што је била Самарјанка, него јој 
је посветио сву Своју бригу, будући да је имала душу. Није био немаран 
према њој зато што је била блудница, него јој је, зато што је могла да се 
спасе и да покаже веру, посветио велику бригу. 

Ни ја нећу престати да говорим, чак и кад ме нико не би слушао. Ја 
сам лекар и нудим лекове; ја сам учитељ, и моја је дужност да саветујем, 
јер је речено: Поставих ли те за стражара дому Израиљеву (Језек.3;17)? 
Никога нисам поправио? Шта са тим? Ја ћу добити своју плату! Уосталом, 
ово што сам изрекао је преувеличано, јер је немогуће да се у толиком 
мноштву нико не поправи! Другачија су правдања и изговори немарних 
[равнодушних] слушалаца. Свакога дана, каже, слушам, али не делам. 
Слушај, чак и кад ништа не би делао, јер од слушања долази и до делања. 
Чак и ако не будеш делао, застидећеш се због греха. Чак и ако не будеш 
делао, променићеш начин размишљања. Најзад, одакле потиче твоје осу-
ђивање самога себе? Оно је плод мојих речи. Када са жаљењем кажеш 
да слушаш а да не делаш, то жаљење је почетак твоје промене на боље. 

Сагрешио си и заплакао? Тиме је твој грех избрисан, јер је речено: 
Најпре Ми кажи безакоња своја, да се оправдаш. Ако тугујеш и ако 
жалиш, у тој жалости се налази неко спасење, али не услед природе са-
ме жалости, него услед човекољубља Господњег. Ако, дакле, неко има 
грехе, није мала утеха што пати због самога себе, јер је речено: Видех 
да ту1ује и јадикује, и исцелићу ње1ов бол (Иса.57;18-премаСептуагинти). О, 
какво неописиво човекољубље, каква неописива доброта! Ражалостио се, 
и Ја сам га исцелио! Шта је велико у томе што се ражалостио? Уистину, 
то није ништа велико, али Ја сам у томе нашао разлог да исцелим његов 
бол. Видите ли како је све сабрао у један временски тренутак? 

Непрестано размишљајте о оној вечери кад се догодио земљотрес. 
Сви остали су се уплашили земљотреса, док сам се ја уплашио оних 
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узрока који су изазвали земљотрес. Да ли сте схватили шта сам рекао? 
Други су се плашили да ће се град срушити и да ће они изгинути; ја сам 
се, међутим, уплашио зато што се Бог разгневио на нас. Није страшно 
умрети, него је страшно разгневити Господа. Ја се, дакле, нисам уплашио 
земљотреса, него узрока земљотреса, јер је узрок земљотреса био гнев 
Божији, а узрок овог гнева наша сагрешења. Никада се немој плашити 
казне, него се плаши греха, који је мајка казне. Затресао се град? Шта 
са тим? Нека се твоје мисли не поколебају, јер ни у случају болести ни 
рањавања не оплакујемо оне који се исцељују, него оне који страдају од 
неизлечивих болести. Грех је исто оно што је болест или рана, а казна је 
исто што и одсецање [ранеј или лек. 

3. Да ли сте схватили шта сам рекао? Будите пажљиви, јер бих хтео 
да вам предам једну мудрољубиву поуку [досл. да вас поучим једном му-
дрољубивом слову]. Зашто оплакујемо оне који су кажњени, а не оне који 
греше? Казна није толико страшна колико је страшан грех, јер је грех 
узрок кажњавања. Ако, дакле, видиш некога ко има трулежну рану и из 
чијег тела излазе црви и гној а ко не обраћа пажњу на ту рану или гној, 
као и другога, који страда од истог [од исте болести] и предао се рукама 
лекара, допуштајући спаљивање и одсецање и узимајући горке лекове, 
реци ми, кога ћеш од њих жалити? Да ли онога који је болестан и не 
лечи се, или онога који је болестан, али се лечи? Очигледно, онога који 
је болестан и не лечи се. На исти начин претпоставимо да постоје и два 
грешника и да један бива кажњен а други некажњен. Немој ми рећи: овај 
је блажен јер је богат, отима од сиротиње и угњетава удовице. Никада 
не болује, и упркос отимачини о њему имају добро мишљење, ужива у 
почастима и власти, не трпи ништа од онога што се људима догађа, нити 
грозницу, нити штету, нити неку другу болест; окружен је мноштвом де-
це, има спокојну старост. За њим би, међутим, требало више да плачеш, 
јер је болестан а не лечи се. Како? Ја ћу ти рећи како. 

Ако видиш човека који пати од водене болести и којем је услед те 
страшне болести натечено тело, а да тај човек при том не хита код ле-
кара, него користи хладну воду, раскошну трпезу, свакодневно се опија, 
окружен је слугама и појачава своју болест, реци ми хоћеш ли га сматра-
ти срећним или несрећним? Ако, опет, видиш некога другог да пати од 
водене болести али се поверио лекарским рукама, исцрпљује се глађу 
и живи веома строго, непрестано узимајући горке лекове који, иако су 
непријатни, својом горчином доприносе његовом оздрављењу, хоћеш ли 
га сматрати срећнијим од оног другог? Сигурно је да хоћеш, јер је један 
болестан и не лечи се, док је други такође болестан, али се лечи. Зар ле-
чење није непријатно? Међутим, његов крај је због тога користан. 
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Исто се догађа и у овом животу. Пренеси ове речи са тела на душе и 
са болести на грехове, са горких лекова на казне и на суд Божији. Оно 
што су лек, одсецање и спаљивање које користи лекар, то је и казна која 
долази од Бога. Уистину, као што пламен, који се често користи, спаљује 
рану и спречава њено ширење, и као што гвожђе, док одсеца трулеж задаје 
бол, али доноси и корист, тако се и глад, и зараза, и све привидне несре-
ће, шаљу на душу уместо гвожђа и пламена да би, сагласно са примером 
тела, спречили ширење болести и да би је учинили [душу] бољом. 

И опет, нека постоје два развратника - допустимо то на речима и 
ради примера - постоје, дакле, два развратника [блудника], али је један 
богат а други сиромашан. Који се може више надати спасењу? То је, 
свакако, онај сиромашни. Немој, дакле, говорити да богаташ блудничи 
и да се богати, и немој га због тога називати срећним. Боље би било да 
га сматраш срећним ако блудничи и ако је сиромашан, ако блудничи и 
ако је убог, јер би му у том случају сиромаштво неминовно било учитељ 
мудрољубља. Када видиш да порочан човек живи у благостању, плачи 
за њим, јер овде постоје два зла: болест и неисцељивање. Када пак ви-
диш да порочан подноси несреће, утеши се, али не само зато што ће он 
постати бољи, него и зато што ће многи његови грехови још овде бити 
избрисани. Обрати пажњу на ове речи. Многи од људи и овде бивају 
кажњени и тамо осуђени, неки само овде, а неки пак само тамо. Запам-
ти ово учење јер ће оно, уколико добро разумеш моје речи, од твог ума 
удаљити многе пометње. 

Замислимо, ако хоћеш, најпре човека који тамо бива кажњен а овде 
се наслађује раскошним животом. Нека и богати и сиромашни обрате 
пажњу на ове речи, јер ће ова поука бити од користи и једнима и други-
ма. О томе да многи бивају осуђени и овде и тамо, саслушај Христа Који 
говори: А кад у који 1рад или село уђете, улазећи у кућу поздравите је 
Говорећи: Мир дому овоме! И ако буде кућа достојна, нека дође мир ваш 
на њу; а ако ли не буде достојна, нека се мир ваш вама врати. Ако вас 
ко не прими нити послуша речи ваше, излазећи из куће или из Града 
оно1а, отресите прах са но1у својих. Заиста вам кажем: лакше ће бити 
земљи содомској и Гоморској у дан Суда не1о ли граду ономе. Кад у који 
1рад или село дођете, испитајте ко је у њему достојан и онде останите 
док не изиђете (Мт.10; 11-15). Одатле је очигледно да су житељи Содоме 
и Гоморе и овде осуђени и тамо кажњени, јер када Господ каже да ће 
житељима Содоме бити лакше него тим људима, Он показује да су они 
уистину кажњени, али не онако као ови. 

4. И опет, постоје неки који бивају кажњени само овде, као што је 
случај са оним [коринтским] блудником. Пишући Коринћанима, блажени 
Павле је рекао следеће: Свуда се чује да је блуд међу вама, и то такав 
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блуд какав се ни међу незнабошцима не помиње, да неко има жену оид 
својеш. И ви сте надувени, уместо да плачете, да би се избацио између 
вас онај који је учинио такво дело. Јер ја, одсутан телом а духом прису-
тан, већ сам осудио, као да сам тамо, онош који је то тако учинио. У 
име Господа нашеI Исуса Христа, кад се саберете ви и мојдух, са силом 
Господа нашеш Исуса Христа, да се такав преда на мучење тела, да би 
се дух спасао у дан Господа Исуса (1. Кор. 5; 1-5). 

Видиш ли да је овај кажњен овде а не тамо? Будући да је овде ка-
жњено његово тело, он тамо није кажњен. Хоћу, дакле, да вам покажем 
онога који се овде наслађивао а тамо био кажњен. Човек пак неки бе-
ше бошт (Лк. 16; 19). Иако унапред знате повест овог догађаја, сачекајте 
свршетак казивања. Моја је част [слава] а вама похвала када, тек што 
смо засејали почетке, већ сабирамо класје. Непрестано наслађивање 
слушањем учинило вас је учитељима; међутим, како су заједно с вама 
ушли и неки туђи, не журите, него сачекајте оне што храмљу, јер је Цр-
ква тело: она има око, као што има и главу. Када се у пету забоде трн, 
око се приклања доле, јер је и она [пета] део тела. Оно [око] не каже: 
"будући да ја седим на висини, презирем оне удове што су доле", него се 
приклања и напушта своју висину. Уистину, шта је ниже од пете и шта 
је племенитије од ока? Међутим, неједнакост се исправља састрадањем, 
а љубављу се све сједињује. 

Тако поступи и ти. Ако си хитар и ако си спреман за поуку, али имаш 
брата који не може да прати оно што се излаже, нека се твоје око при-
клони ка пети и нека покаже састрадање према оном уду који храмље, 
како ни он, услед твоје хитрине и његовог оклевања, не би био лишен 
поуке. Немој да злоупотребиш своје разумевање на његову пропаст, него 
заблагодари Богу на својој хитрости. Ти си богат? Радуј се и ликуј. Он је, 
међутим, још сиромашан? Не допусти да он због твог богатства остане 
у сиромаштву. Код њега постоји трње, тј. узнемирујуће помисли? Спусти 
се до њега и ишчупај то трње. 

Шта каже Господ? Човек пак неки беше бошт, по именовању а не 
у стварности.* Човек пак неки беше бошт и облачаше сеускерлет: по-
стављао је раскошну трпезу, имао је винске пехаре украшене венцима, 
свакодневно је приређивао гозбе. А беше неки сиромах, по имену Лазар. 
Г)це је име оног богаташа? Нигде, јер је он без имена. Толико богатства 
- а не налазимо његово име! Какво је то богатство? То је дрво украшено 
лишћем, али без плодова. То је храст који се распростире у висину, али 
чији жиреви служе као храна бесловеснима, човек који нема човечији 

* Тј. називали су га и сматрали богатим иако он то у суштини није био, јер је духовно 
био сиромашан, прим. прев. 
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плод [тј. човечија дела]. Наиме, тамо где је богатство и отимачина, тамо 
видимо вука; где је богатство и зверство, тамо видим лава а не човека, 
јер је он своје благородство изгубио нискошћу [неблагородством, непле-
менитошћу] порока. 

Човек пак неки беше бо1ат и свакога дана се облачаше у скерлет, 
док је његова душа била преиспуњена паучином; од њега се ширио миоми-
рис, а био је испуњен злосмрадијем; постављао је богату трпезу, а хранио 
је паразите и удворице, насићивао је слушкињу, тј тело, док је царицу, 
тј. душу, оставио да пропадне од глади. Гирландама је украшавао кућу, 
док је њене темеље окречио грехом, његова душа била је утопљена у пи-
јанству. Тај богаташ је, дакле, имао раекошну трпезу и пехаре украшене 
гирландама, хранио је паразите и удворице, тај порочни ђаволски призор, 
те вукове који поробљавају многе богаташе, њиховом пропашћу купују 
презасићење својих утроба а исказивањем поштовања и ласкањем уни-
штавају њихово богатство. Неће погрешити онај који такве људе назове 
вуковима: постављајући богаташа, као овцу, међу друге [људе], они га 
преузносе похвалама и надимају величањем. не допуштајући му да види 
сопствену рану, него ослепљују његов ум и увећавају њену трулежност. 
Када се пак околности измене, ови пријатељи одлазе, а остајемо ми који 
га услед састрадања разобличујемо, док они скривају своје маске. Тако 
се често и сада догађа. 

5. Овај богаташ је, дакле, хранио паразите и удворице и своју кућу 
претворио је у позориште, свакога од њих је заливао вином и живео је у 
великом благостању. Други је био неки Лазар који је био сав у ранама, а 
седео је поред богаташевих врата и прижељкивао мрвице [са његове тр-
пезе]. Њега је поред извора мучила жеђ, гладовао је поред изобиља. Где 
је он био бачен? Нити на улицу, нити на узан пут, нити на тесно место, 
нити насред трга, него испред богаташевих врата, кроз која је богаташ 
неизбежно улазио и излазио, како не би могао да каже: "Нисам видео, 
нисам запазио, моје очи нису приметиле." Пред твојим улазом налазе се 
бисери у блату и ти их ниси видео? Лекар је пред твојим вратима, а ти 
се не лечиш? Кормилар је у луци, а ти си доживео бродолом? Храниш 
паразите, а не храниш сиромахе! 

Тако се догађало онда, а догађа се и сада. Због тога је засигурно и 
написано, да би се потомци научили и да не би пострадали као што је он 
[богаташ] пострадао. Сиромах је, дакле, лежао пред улазом. Он је сиромах 
био споља, док је изнутра био богат. Лежао је онај чије је тело било пре-
кривено ранама, сличан ризници која на површини има трње а изнутра 
бисере. Уистину, какву је штету он претрпео због телесне болести, кад 
је његова душа била здрава? Нека ово чују сиромаси и нека се не гуше у 
очајању. Нека ово чују и богаташи, и нека се покају због своје порочности. 
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Ова два призора [ове две слике], богатство и сиромаштво, суровост и 
истрајност, трпљење и користољубље, налазе се пред нама управо због 
тога да ти, видевши изранављеног и презреног сиромаха, не би овога на-
звао несрећним, нити да би богаташа, видевши га у сјају, назвао срећним. 
Прибегавај овој причи кад год те збуни узбурканост помисли, похитај у 
ову луку и задобиј утеху од овог казивања; замисли презреног Лазара, за-
мисли и богаташа који живи у благостању и наслађује се раскалашношћу, 
и нека те не збуни ништа од онога што се догађа у животу. Ако будеш 
правилно расуђивао, таласи те неће потопити; ако расуђивањем [твојих 
помисли] будеш разликовао ствари, твоја лађа неће потонути. 

Зашто ми говориш: моје тело страда? Нека твој ум не буде оштећен. 
Неко је био богат и порочан. И шта то значи? Порочност не подлеже 
чулима. О човеку немој судити према спољашњем, него према оном уну-
трашњем. Када видиш дрво, да ли примећујеш лишће или плодове? Тако 
је и у случају човека. Када, дакле, видиш човека, немој о њему судити 
према спољашњем, него према унутрашњем, односно, испитај плод а не 
лист: да ли је то дивља маслина, иако је сви сматрају питомом, да ли је то 
вук, иако га сматрају човеком? Не истражуј на основу [телесне] природе, 
него на основу расположења [душевне склоности], не на основу изгледа, 
него на основу мишљења, и не само на основу мишљења, него испитај 
и његов живот. Ако воли сиротињу, онда је човек; ако његова дружења 
имају у виду корист, онда је дрво [досл. храст]; ако је његова душа сурова, 
онда је лав; ако је отимач, онда је вук; ако је притворан, онда је аспида. 
Ти кажеш: ја тражим човека, зашто ми онда уместо човека показујеш 
звер? Научи шта је врлина у човеку и немој се збуњивати. 

Лазар је, дакле, прекривен ранама и мучен глађу, лежао пред вратима. 
Прилазили су му пси и лизали његове ране. Пси си били човекољубивији 
од човека и лизали су Лазареве ране, скидајући и чистећи гној. Он је ле-
жао, изранављен, као злато у пећи и постајао све блиставији. Није говорио 
оно што говоре многи сиромаси: "Зар је то доказ промишљања? Зар Бог 
гледа на оно што је људско? Ја сам праведан а сиромашан док је онај 
порочан [досл. неправедан] а богат!" Он није помишљао ништа слично, 
него се препустио непојмљивом човекољубљу Божијем, умивајући своју 
душу, трпељиво подносећи и пројављујући трпљење, телом лежећи али 
стремећи духом, окриљујући се мишљу, тежећи да уграби награду, клоне-
ћи се зла и сведочећи о добру. Он није говорио: "Паразити се наслађују 
изобиљем, а ја не могу да се удостојим чак ни мрвица." Шта је он чинио? 
Благодарио је и прослављао Бога. 

Дошло је време да умру и један и други. Умро је богаташ, и био је 
сахрањен. Отишао је и Лазар; нећу да кажем да је умро, јер је смрт оног 
богаташа значила смрт и гроб, док је смрт сиромаха значила одлазак 
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и пресељење у боље, са попришта у награду, са мора у луку, из битке 
у тријумф, из труда у венце. Обојица су отишли тамо где су све ствари 
истините*, позоришта су се затворила и скинуте су маске. Уистину, у ов-
дашњим позориштима се и у подне навлаче завесе, и многи се на сцени 
појављују са туђим ликом и са маскама на лицу, приповедајући древне ми-
тове и казујући о негдашњим делима. Један се представља као философ, 
иако није философ, а други се представља као цар иако није цар, имајући 
само лик цара у представи. Неки се, опет, представља као лекар, иако ни 
дрветом не уме да рукује, и само носи одећу лекара. Неки се представља 
као роб, иако је слободан, а неки као учитељ, иако је неписмен. Показу-
ју оно што нису, а шта уистину јесу - не показују. Као лекар се показује 
онај који није лекар, показује се као философ онај којем само маска има 
косу пострижену као код философа; као војник се представља онај што 
носи само одећу војника. Међутим, ма колико да је варљива маска, она не 
може да слаже у погледу природе [стварности] коју мења истина. Маске 
остају све дотле док они што траже разоноду седе у позоришту. Међу-
тим, када падне вече, позоришта се затварају, сви се разилазе, а маске 
се скидају: испоставља се да је онај што се представљао као цар изван 
њега [позоришта] казанџија. Маске падају, заблуда ишчезава и истина 
излази на видело; показује се да је изван позоришта роб онај што се у 
њему [позоришту] представљао као слободан. Као што сам рекао, изну-
тра [у позоришту] је обмана, а изван њега је истина. Наступило је вече, 
представа се заврпшла а разоткрила се истина. 

Тако је и у животу, и приликом његовог свршетка. Садашњост је позо-
риште, овдашње ствари су варљиве представе - богатство и сиромаштво, 
старешинство и покорност, и све томе слично. Када се оконча тај дан и када 
наступи она страшна ноћ - или, боље речено, дан, али за грешнике ноћ а за 
праведнике дан, када се затвори позориште, када спадну маске, свакоме ће 
бити суђено према његовим делима, не са богатством [почастима] или са 
влашћу, него са делима, и старешини и цару, и женама и мушкарцима, јер 
ће Бог од нас тражити добар живот и дела, а не велике почасти, безвредно 
сиромаштво или тирански презир: дај Ми дела, и ако си био роб нека буду 
боља него [дела] слободног, ако си жена, боља него [дела] мушкарца. Ка-
да буду збачене маске, показаће се и богаташ и сиромах. И као што овде, 
после затварања позоришта, неко од оних што су седели горе, када види 
да је философ из позоришта заправо казанџија, каже: "Гле, зар овај у позо-
ришту није био философ, а изван њега видим да је казанџија; зар овај није 
тамо био цар, а сада видим некога незнатног; зар овај није био међу богата-
шима, а изван [позоришта] видим да је сиромашан", тако ће бити и тамо. 

* А не привидне, прим. прев. 
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6. Ову беседу нећу раширити, како обиље изреченога не би збунило 
слушаоце. Међутим, хтео бих да варљивост позоришта представим помо-
ћу само два лица. Користим два лица, да бих вам помоћу њих прокрчио 
пут и дао полазиште. Проширио сам вашу мисао казивањем о садашњем 
животу, да би сваки од вас научио да разликује ствари. Ту су, дакле, 
два лица: једно је носило маску богаташа, а друго маску сиромаха. Лик 
сиромаха је Лазар, а лик богаташа - онај богаташ. Оно што се видело 
биле су само маске, а не истина о стварима. Обојица су отишли тамо, и 
богаташ и сиромах. Лазара су прихватили ангели - после паса ангели, 
после богаташевих врата - Авраамово наручје, после гладовања - бес-
крајно изобиље, после недаћа - неописиви починак. Онога богаташа пак 
дочекали су после богатства сиромаштво, после богате трпезе казна и 
мучење, а после радости - неподношљив бол. 

Погледај шта се догодило: они су отишли тамо, позориште се затво-
рило, маске су спале а показала су се истинска лица. Обојица су отишли 
тамо и богаташ је, горећи у огњу, видео Лазара у Авраамовом наручју, 
радосног, срећног и како се наслађује, па је рекао: Оче Аврааме, пошаљи 
Лазара, нека ми врхом прста расхлади језик, јер се мучим у овоме пла-
мену (Лк. 16; 24). Шта му је на то рекао Авраам? Синко, примио си добра 
своја у животу своме, а тако и Лазар зла; сада пак он се теши, а ти се 
мучиш. Поврх свега тога, постављена је међу нама и међу вама провалија 
велика, да они који би хтели одовуд к вама прећи не мо1у (ст.25-26). Обра-
тите пажњу, јер су речи о овоме корисне: оне застрашују, али и очишћују; 
болне су, али и поправљају. Прихвати ово о чему се говори. 

Док се богаташ мучио, подигао је поглед и спазио Лазара, видео је но-
ву ствар. Он је свакога дана био пред твојим вратима; да ли си изашао и 
ушао само два - три пута, па га ниси видео? Сада пак, када си у пламену, 
и издалека га видиш? Док си живео у богатству и док је од твоје воље 
зависило хоћеш ли да га видиш, ти ниси хтео да га видиш! Откуда то да 
га сада тако јасно видиш, када између вас постоји толика провалија?! 
Зар није био пред твојим вратима? Како то да га ниси видео? Док је био 
близу, ти га ниси видео, а сада га видиш издалека, и то кад између вас 
постоји толика провалија! Шта је он учинио? Назвао је Авраама оцем. 
Зашто си назвао оцем онога чије гостољубље ниси подражавао? Назвао 
га је оцем, а он [Авраам] је њега назвао сином. Називи показују сродство, 
али од тога нема никакве помоћи. Изнео је [Господ] ове називе да бисте 
ви научили да од сродства нема никакве користи. 

Племенитост [благородство] се не састоји у знаменитости предака, 
него у врлинском животу. Немој ми говорити: "Мој отацје конзул [ипат]." 
Шта то мени значи? Не говорим о томе, и немој ми рећи: "Мој отац је 
конзул." Чак и кад би ти отац био апостол Павле и кад би ти браћа били 
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мученици, ово сродство ти ни у чему неће помоћи уколико ниси подража-
вао њихову врлину: напротив, оно ће ти нашкодити и допринети твојој 
казни. Моја мајка је, кажеш, милосрдна. Какве то везе има са тобом, не-
човечним? Њено човекољубље увећава осуду твоје рђаве нарави. Шта је 
Јован Крститељ рекао јудејском народу? Родите плодове достојне покаја-
ња и немојте мислити да можете да кажете: Имамо оца Авраама (в. Лк.3;8). 

Имаш славног претка? Ако будеш ревностан као он, имаћеш од тога 
користи; ако се пак не будеш трудио да га подражаваш, онда ће славни 
предак постати твој тужилац, јер си од доброг корена ти изашао као 
горак [рђав] плод. Никада блаженим немој називати човека који има 
праведног рођака, уколико он не подражава његов начин живота. Твоја 
мајка је света? То ти ничему не користи. Твоја мати је порочна? То ти 
ништа не значи. И као што ти врлина оне прве не доноси никакву корист 
уколико је не подражаваш, тако ти ни порочност оне друге неће нашкоди-
ти уколико се не препустиш пороцима. И као што ћеш у првом случају 
бити више осуђен јер је, имајући њу као образац, ниси подражавао, тако 
ћеш и у другом имати већу похвалу јер, имајући порочну мајку, ниси по-
дражавао њене пороке, него си се од горког [рђавог] корена појавио као 
сладак плод. Од нас се не тражи знаменитост предака, него врлински 
начин живота. Ја ћу и роба назвати племенитим [благородним], и госпо-
дара достојним ланаца, када упознам њихов начин живота. За мене је и 
достојанственик неплеменит, уколико има ропску душу: ко је роб осим 
онога што твори грехе? Оно друго ропство зависи од неповољних окол-
ности, и то ропство потиче од различитости мишљења, јер је и у почетку 
ропство отуда ушло у наш живот. 

7. У старини није било роба. Када је стварао човека, Бог га није ство-
рио као роба, него као слободног. Он је створио Адама и Еву и обоје су 
били слободни. Одакле је потекло ропство? Људски род је застранио и, 
прекорачивши меру у жељама, дошао је до разузданости. Саслушај како 
се то догодило. Догодио се потоп, свеопшта пропаст васељене, отвориле 
су се уставе небеске и отворили су се бездани (в.1.Мојс.7;10). Све се претво-
рило у воду, све се разлило [разложило] на првобитне елементе [стихије], 
земља се није видела и све је постало море, имајући свој узрок у гневу 
Божијем. Све се претворило у таласе, све се претворило у море. Плани-
не су се високо уздизале, али је море и њих прекрило. Постојали су само 
море и небо, људски род је пропао и преостала је само искра нашег рода 
- Ноје, искра насред мора која се није угасила и која је у себи садржала 
зачетке нашег рода, жена и деца, са голубом и гавраном и свим осталим 
бићима. Сви су били унутра, и ковчег [кивот] је ношен по површини 
воде, усред таласа, и није се потопио, јер је његов Кормилар био Господ 
сваке твари. Уистину, човека нису спасле даске, него моћна рука Божија. 
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Обрати пажњу на чудо. Када је умивена земља, каде су истребљени они 
што су чинили зло, кад је укроћена бура - показали су се врхови планина. 
Ковчег се зауставио, и Ноје је послао голубицу, 

У ономе што је исприповедано садржала се тајна, прошлост је била 
праобраз будућег, односно, ковчег [кивот] је предизображавао Цркву, 
Ноје Христа, голубица Светога Духа, а маслинова гранчица човекољу-
бље Божије. Питоме животиње су биле пуштене и удаљиле су се од 
ковчега. То је, међутим, био праобраз, а ово је истина. Обрати пажњу на 
изобиље истине. Као што је ковчег насред мора спасао оне што су били 
у њему, тако и Црква спасава све који лутају [све заблуделе]. Ковчег је, 
међутим, само спасао, а Црква чини много више. На пример, ковчег је 
примио бесловесне, и бесловесне је и спасао. Црква пак прима неразумне 
људе, и не само да их спасава, него их и преображава. Ковчег је примио 
гаврана и гаврана је пустио, док Црква прима гаврана а пушта голуба; 
прима вука а пушта овцу. Када овде ступи лопов или користољубац и 
када зачује речи божанствене поуке, преображава своје мишљење, тако 
да онај што је био вук постаје овца: и док вук отима и оно што је туђе, 
овца даје и сопствено руно. 

Ковчег се зауставио и отвориле су се његове двери. Изашао је Ноје, 
који се спасао од потопа. Видео је пусту земљу, видео је блато које је по-
стало гроб, заједнички гроб за животиње и људе, у који су била закопа-
на тела и коња, и људи, и свих бесловесних животиња. Погледао је овај 
страшан призор [досл. ову трагедију], видео је земљу испуњену несрећом 
[досл. горчином] и обузело га је велико очајање. Сви су изгинули: није 
се спасао ни човек, ни животиња, ни било које друго биће које је остало 
изван ковчега [кивота]. Видео је само небо, мучио га је бол, обузело га 
је очајање и зато је попио вино и предао се сну, да би на тај начин убла-
жио рану очајања. Лежао је на постељи и предао се сну као лекару, не би 
ли његов ум заборавио оно што се догодило, као што се остарели људи 
опијају и предају сну. Требало би ово рећи ради оправдања праведника, 
јер оно што се догодило није представљало пијанство или страствену 
жељу, него је помоћу ово двоје [пијанства и сна] лечио своју рану. Тако је 
говорио и Соломон: Дајте силовито пиће ожалошћенима и вино онима 
који су ШужноГ срца (ПричеСол.31;6). 

Због тога многи људи, посебно у време сахране, када неко изгуби дете 
или жену, када их мучи бол, када их захвата очајање и обузима сазнање 
о томе, одводе пријатеље у свој дом и тамо приређују богату гозбу, где 
ожалошћеноме дају вино, како би ублажио свој бол. Тако је у оно време 
страдао и овај старац. Будући да га је мучио бол, он је вино употребио 
као лек и помоћу вина се предао сну. Ви би, међутим, требало да дознате 
одакле потиче ропство. После неког времена, изашао је његов проклети 
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син, син по природи а не по начину живота (и опет племенитошћу не 
називам знаменитост предака, него врлински начин живота), и кад је 
изашао, син је видео обнаженост свога оца. Требало је да га сакрије и 
да га прекрије одећом, због његове старости, због несреће, због очајања, 
због тога што је то његов отац, а он је, изашавши, разгласио о томе и од 
тога начинио жалостан призор. Међутим, његова остала браћа су узела 
одећу и, корачајући уназад да не би видела оно о чему овај разглашава, 
прекрила оца. Када је устао, отац је све разумео и почео да говори: Про-
клеШ да је Ханан, и да буде слуш слушма браће своје (1.Мојс.9;25). Смисао 
његових речи је следећи: ти ћеш бити слуга [роб], јер си разгласио о 
обнажености свога оца. Увиђаш ли да ропство потиче од греха, и да је 
порочност [исквареност] донела ропство? 

Хоћеш ли да ти покажем ослобађање од ропства? Беше неки роб, 
Онисим, достојан презира и бегунац; он је побегао и утекао код Павла, 
примио је крштење, опрао своје грехе и остао поред његових [Павлових] 
ногу. Павле пише његовом господару: Молим Ше за чедо моје Онисима, 
некада Шеби непоШребнош, а сада и Шеби и мени поШребнош, прими ш 
као мене. Шта се догодило? Родих ш у оковима својим (Флм 10-12). 

8. Увиђаш ли племенитост? Увиђаш ли да начин живота доноси сло-
боду? И роб и слободан су само именовања. Шта значи: "роб"? То је само 
назив. Колико је господара који пијани леже на постељи, док робови, 
трезни, стоје поред њих! И кога ћеш назвати робом? Да ли оног који је 
трезан или онога који је пијан? Да ли онога који робује [служи] човеку 
или онога којега је заробила страст? Ропство оног првог је спољашње, 
док овај други унутар себе носи ропство. Говорим ово и нећу престати 
да говорим, како би ваше размишљање било сагласно са природом ства-
ри, како вас не би завеле заблуде мноштва, него да бисте научили ко је 
роб, ко је сиромах, ко је безначајан [ништаван], ко је блажен и шта је 
страст. Када научите да то разликујете, нећете бити изложени никаквој 
пометњи. Уосталом, да ова беседа не би била исувише опширна и да се 
не бисмо удаљили од слова, вратимо се нашој теми. 

Онај је, дакле, био богат, а сада је сиромашан или, боље речено, и 
кад је био богат, био је сиромашан. Каква је корист човеку ако има туђе 
а своје нема? Каква је корист човеку ако стекне новац, а не стекне врли-
ну? Зашто онда узимаш туђе а своје губиш? Ја имам, кажеш ти, плодну 
земљу. Шта са тим? Немаш плодоносну душу! Имам робове. Ти, међутим 
немаш врлину! Имам одећу. Врлину, пак, ниси задобио. Туђе имаш а своје 
немаш! Ако би ти неко поверио да чуваш његово благо, зар би се ти могао 
назвати богатим? Не. Зашто? Зато што код себе имаш оно што је туђе, 
зато што је то благо које ти је поверено. О, кад би то само било поверено 
благо а не и увећање твоје казне! Богаташ је, дакле, видео Лазара и каже: 
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Оче Аврааме, смилуј се на мене\ То су речи сиромашног, нишчег, убогог! 
Оче Аврааме, смилуј се на мене! Шта то хоћеш? Пошаљи Лазара. Молиш 
да ти сада ради твог спасења пошаље онога поред којег си безброј пута 
прошао а да ниси хтео ни да га погледаш?! Пошаљи Лазара. Г)це су сада 
они који су ти наливали вино? Где су сагови? Где су паразити? Где су 
удворице? Где је гордост? Ј̂ це је надменост? је закопано злато? Г)це 
је одећа коју су појели мољци? Где је сребро, које си толико ценио? Где је 
сјај и наслађивање? Све је то било лишће, дошла је зима и оно је увенуло. 
То је било сновиђење, а онда је настао дан и сновиђење је ишчезло. Била 
је то сенка, а онда је дошла истина и сенка је нестала. 

Пошаљи Лазара. Зашто није видео ниједног другог праведника - ни 
Ноја, ни Јакова, ни ЈТота, ни Исаака, него Авраама? Зашто? Зато што 
је Авраам био гостољубив, па је примио намернике под свој шатор. Ње-
гово гостољубље значило је увећање богаташеве казне за нечовечност. 
Пошаљи Лазара. Када то зачујемо, љубљени, уплашимо се да и ми, када 
видимо сиромахе, не прођемо поред њих и тако уместо једног Лазара 
задобијемо многе тужиоце. Пошаљи Лазара нека умочи у воду врх од 
прста својеш да ми расхлади језик, јер се мучим у овоме пламену. Међу-
тим, каквом мером мерите, онаквом ће вам се мерити (Мт.7;2). Ниси му 
дао мрвице, зато ни кап нећеш добити. Пошаљи Лазара нека умочи у 
воду врх од прсШа својеш да ми расхлади језик, јер се мучпм у овоме пла-
мену. Шта му је на то рекао Авраам? Синко, сеШи се да си Ши примио 
добра своја у живоШу своме, а Шако и Лазар зла; сада пак он се Шеши, 
а Ши се мучиш (ст.25). 

Он овде поново не каже једноставно: примио си [грч. Ал^фа^оо] него: 
примио си заузвраШ [грч. атгоХацРауш]. Уистину, употреба предлога 
уноси велику разлику. И као што сам много пута говорио вашој љубави, 
требало би да обратимо пажњу и на слогове, јер је речено: ИсШражујШе 
Писма (Јн.5;39). Често се догађа да једна јота или један знак [једно слово] 
створи другачији смисао. Да би ти научио како и додавање једног слова 
има смисла, знај да се и сам патријарх Авраам у почетку звао Аврам. 
Њему је Бог рекао: Више се нећеш зваШи Аврам, не\о ће Ши име биШи 
Авраам (1. Мојс. 17; 5). Додао је слово а и учинио га оцем многих народа. На 
тај начин је додавање једног слова показало његово [Авраамово] вели-
ко благородство. Немој то једноставно превидети, јер није рекао само: 
Примио си добра своја, него примио си заузвраШ, што значи да је добио 
оно што је заслужио. Обрати пажњу на ово што кажем, јер једно значи: 
"примио си", а друго: "примио си заузврат". Заузврат примају оно што су 
имали, док се често догађа да само приме оно што нису имали. 

Примио си добра своја у живоШу своме, а Шако и Лазар зла. Ево, и 
богаташ је примио своја добра, а Лазар је примио своја зла. Све сам то 
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рекао због оних који бивају кажњени овде а не тамо, и због оних који 
овде живе у благостању а тамо бивају кажњени. Обрати пажњу на ово 
што кажем: Примио си своја добра, као и Лазар своја зла, тј. примили 
су оно што је требало, оно што им је следовало. Обратите пажњу на ово 
питање, као и на пословицу: "Конац дело краси." Немојте се збуњивати на 
самом почетку: када говорим нешто слично, сачекајте крај. Желео бих да 
изоштрим ваш поглед и да вас не занима површина, него да вас уведем 
у дубину божанствених Писама, у дубину на којој нема бура, у дубину 
која је безбеднија него мирно море. И што се дубље будеш спуштао, уоча-
ваћеш све већу безбедност, јер овде не постоји немирно таласање воде, 
него складно устројство мисли. 

Примио си своја добра, као и Лазар своја зла; сада пак он се Шеши, 
а Ши се мучиш. Ово је велико питање. Рекао сам да заузврат прима онај 
који прима оно што је заслужио. Да је Лазар био праведан, као што је 
уистину и био, показало је Авраамово наручје, као и венац, награда, 
починак, наслађивање, издржљивост и трпљење. Онај [богаташ] је био 
грешан, порочан, нечовечан, препуштен раскоши и опијању, нудио је бо-
гату трпезу, живео је у толикој раскалашности и разузданости. Зашто 
му Авраам каже: Примио си [заузвраШ/? Шта је требало дати заузврат 
њему, човеку богатом, расипном и нечовечном? Шта му је требало дати? 
Зашто није рекао само: примио си, него: примио си заузвраШ? 

9. Обрати пажњу на оно што се говори. Требало је да буде мучен, 
требало је да буде кажњен, требало је да страда. Зашто Авраам није ре-
као: примио си, него: примио си заузвраШ добра своја, тј. овај живот, а 
Лазар своја зла? Усредсреди све снаге свога ума, јер се спуштам у дубину 
смисла. Међу свим људима који постоје, неки су грешници а неки правед-
ници. Обрати пажњу на разлику која постоји и међу праведницима: неко 
је праведан, а неко још праведнији; овај је узвишенији, а онај је већи и од 
њега. Као што постоје многа светила, тј. сунце, месец и звезде, тако се раз-
ликују и они [праведници], јер друш је слава сунца, а друш слава месеца, 
и друТа слава звезда, јер се звезда од звездеразликује у слави (1. Кор. 15;41), 
тј. слава једних је већа а слава других мања. И као што постоје небеска, 
тако постоје и земаљска тела, и међу тим телима једно је јелен, једно пас, 
једно лав а једно нека друга животиња, једно је змија [аспида], а једно не-
што томе слично. Тако постоје разлике и у гресима. Међу људима, неки 
су праведни а неки грешни. И међу праведнима постоји велика разлика, 
док је та разлика међу грешницима велика и безгранична. 

Обрати сада пажњу: чак и кад би неко био праведан, кад би и безброј 
пута био праведан и кад би се избављењем од греха уздигао до самог вр-
ха [праведности], он ипак не може да буде чист од скверне: чак и кад би 
безброј пута био праведан, он је ипак човек, јер је речено: Ко може рећи: 
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очистио сам срце своје, чисШ сам од Греха својеш (ПричеСол.20;9)? Зато 
нам је и заповеђено да у молитви говоримо: ОпросШи нам дуХове наше 
(Мт.б; 12), како би нас непрекидност молитве опомињала да тамо подлеже-
мо кажњавању. Апостол Павле био је изабрани сасуд, храм Божији, уста 
Христова, лира Светога Духа, учитељ васељене који је обишао земљу и 
море, ишчупао трње греха и засејао семе благочашћа, и био је богатији 
од царева, моћнији од богаташа, снажнији од војника, мудрољубивији од 
философа, речитији од беседника, ништа није имао и имао је све, њего-
ва сенка је избављала од смрти, његова одећа исцељивала је од болести, 
поставио је трофеј у море, узнео се на треће небо, ушао је у рај, пропове-
дао је Христа Бога, а ипак је за себе говорио: Не осећам ништа на својој 
савесШи, али заШо нисам оправдан (1.Кор.4;4). Он, који је задобио такво и 
толико мноштво врлина, каже: ОнајКојиме суди јесШе Господ (1.Кор.4;4). 

Ко може да се похвали да има чисто срце? Ко може одважно да каже 
да је чист од греха? Немогуће је да постоји човек који би био безгрешан. 
Шта то кажеш? Он је праведан, он је милосрдан, он воли сиромахе. Он, 
међутим, има и неки недостатак: или неправедно вређа, или је славољу-
бив, или чини нешто слично, нема потребе да све набрајамо. Неко је ми-
лосрдан; он, међутим, често није целомудрен. Неко је, опет, целомудрен, 
али није милосрдан. Неко је славан по овој, а неко по оној врлини. Нека 
је неко и праведан, али се често догађа да се и праведни, који имају све 
добре особине, погорде због своје праведности, и та гордост поништава 
сву њихову праведност. Фарисеј, који је постио два пута недељно, није 
био праведан. Шта је он говорио? Нисам као друш људи, Трабљивид и 
корисШољупци (Лк.18;11). Често се догађа да човек чисте савести падне у 
надменост: ако му није нашкодио грех, нашкодила му је надменост. 

Није могуће да постоји човек који би био сасвим праведан или који 
би био сасвим чист од греха. И опет, не постоји ниједан толико лош човек 
који не би имао ниједно, макар и мало добро. Објаснићу у наставку ово 
што говорим. Неко отима, користољубив је и наноси штету, али понекад 
даје милостињу, понекад је целомудрен, понекад каже неку лепу реч, 
некад је макар једном човеку помогао, понекад је заплакао, понекад се 
понизио. На тај начин, не постоји ни праведник без греха, нити пак гре-
шник без неког добра. Ко је био лошији од Ахава? Отимао је и убијао; 
међутим, када се понизио, Бог је рекао Илији: Јеси ли видео како се Ахав 
понизио преда Мном (1.Цар.21;29)? Увиђаш ли да се и у толиком бездану 
зла пронашло и неко мало добро? Шта је било горе од Јуде издајника, 
који је робовао среброљубљу? Међутим, и он је после тога учинио неко, 
премда мало добро, рекавши: СаГреших, јер издадох крв праву (Мт.27;4). 

Као што сам рекао, природа порочности није таква да поред ње не 
би било места за врлину. Овца никад не може да буде сурова, јер је 
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по природи кротка. Вук никад не може да буде кротак, јер је по природи 
суров. Закони природе се не поништавају, нити се колебају, него остају 
непроменљиви. У мени тога нема, тако да могу да будем и свиреп и кро-
так, када то хоћу, јер ја нисам свезан природом, него сам почаствован 
слободном вољом. Као што сам рекао, нити је неко толико добар да не 
би имао ни најмању мрљу, нити је неко толико лош да не би имао и неко, 
макар и мало добро. 

Према томе, за еве постоји узвраћање и за све постоји плата. Чак и 
кад би неко био убица, порочан, користољубац, али ако је учинио неко 
добро, биће му узвраћено за та добра, тако да због зла које је починио 
добро неће остати без награде. И опет, чак и ако је неко учинио безброј-
на добра дела, али је учинио и нешто лоше, добиће плату и за то што је 
лоше. Обрати пажњу на то, сачувај то чврсто и непоколебиво: не постоји 
добар човек без греха, као ни зао човек без врлине. Опет понављам да 
бих вам ово укоренио, да бих усадио и положио дубоко у вас. Ђаво у душу 
уноси разне бриге, како би ваше умове довео у заблуду и поништио ово 
што сам рекао, и зато ово полажем у дубину. Ако то овде добро сачуваш, 
нећеш га изгубити ни када пођеш тамо. Када положим злато у врећу, ја 
врећу затворим и запечатим, како лопов у мом одсуству не би узео злато. 
Тако поступам и према вама, љубљени: непрестаним понављањем поука 
ја затварам, печатим и осигуравам ваше мисли, како се не би развејале у 
безбрижности и како би, добро их сачувавши, унутрашњим спокојством 
удаљио спољашњу пометњу. 

Оно што сам вам рекао није само мноштво речи, него су то речи 
учитељске бриге, љубави и жеље да се његове речи [тј. речи учитеља] 
не развеју. Говорити о томе мени није досадно, а вама је на укрепљење 
(Филипљ.3;1). Ја хоћу да вас поучим, а не једноставно да се покажем. Не 
постоји, дакле, праведник који је без греха и не постоји грешник који не 
би имао неко добро. Будући да за свакога постоји плата, обрати пажњу 
шта се догађа. Грешник за своја добра дела добија одговарајућу награду 
[плату], ма како да је мало то његово добро. Исто тако, и праведник за 
своја сагрешења бива осуђен, ма како мало било то сагрешење. Шта се 
догађа и шта чини Бог? Он одређује да грех буде кажњен и у садашњем 
животу и у будућем веку. Ако је, дакле, неки праведник и починио неко 
зло, а онда овде пострадао, будући изложен казни, немој да се збуниш 
него размисли о самоме себи и реци: нТај праведник је једном починио 
неки мали грех и овде је добио плату за то, да не би био кажњен тамо." 

И опет, ако видиш грешника који отима и користољубивог, који чини 
многа зла, али и поред тога живи у благостању, помисли да је учинио неко 
добро и да се овде наслађује добром, да тамо не би тражио награду. Тако 
је и са праведником: ако трпи неку несрећу, онда он плату добија овде, 
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да би овде збацио грех и тамо отишао чист. Грешник, који је испуњен злом 
и има мноштво неисцељивих болести, који је грабљив и користољубив, 
наслађује се овде да тамо не би тражио награду. Будући да се и Лазару 
догодило да почини неке грехе, а да је и богаташ учинио неко добро, 
Авраам каже: не очекуј овде ништа, јер си примио своја добра, а тако 
и Лазар своја зла. Да би се ти уверио да ово не говорим неосновано и да 
се тако догодило, каже: Примио си добра своја. Каква? Учинио си неко 
добро? Зато си добио богатство, здравље, раскош, старешинство и част, 
и теби више ништа не следује: примио си добра своја. Шта то значи? Зар 
Лазар ни у чему није сагрешио? Не, сагрешио је, и примио је своја зла. 
Када си ти добијао добра, Лазар је добијао зла, и зато се он сада теши, 
атисемучиш. 

Када, дакле, видиш, да је праведник овде изложен казни, сматрај га 
блаженим и реци: "Овај праведник је или сагрешио и сада добија плату 
за то да би одавде отишао чист, или пак бива кажњен више него што је 
сагрешио, да би му се то урачунало у врлину." Тамо долази до разрачуна-
вања, и Бог каже праведнику: "Од Мене си добио толико и толико." На 
пример, ако му је поверио десет обола, и обрачунаће му десет обола. Ако 
потроши шездесет обола, Бог му каже: "Десет обола ћу ти урачунати у 
грех, а педесет обола у праведност." Да би се ти уверио, да ће му се остатак 
урачунати у праведност, опомени се: Јов је био праведан, беспрекоран, 
веран, благочастив и далек од сваког порочног дела. Међутим, његово 
тело је било кажњено овде, да би тамо могао да тражи награду. Шта му 
је рекао Бог? Зар мислиш да те збо1 нечеш друШ створих, осим да те 
покажем као праведноТ (Јов40;3)? 

Ако и ми покажемо исто трпљење као праведници, ако покажемо 
исто трпљење као и они у свом врлинском животу, наслађиваћемо се 
добрима приуготовљеним за свете који љубе Бога. Нека их сви ми задо-
бијемо благодаћу и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, Којему 
нека је слава и сила у векове векова. Амин. 
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СЕДМА БЕСЕДА 
ПРОТИВ ОНИХ КОЈИ СУ ИШЛИ НА 

ХИПОДРОМ и о еванђелској изреци: Уђите на уска 
врата, јер су широка врата и широк пут што воде 

у пропаст, и много их има који њиме иду (Мт.7;13), 
а на крају и о богаташу и Лазару 

1. Желео бих да опет започнем уобичајено поучавање и да вам по-
нудим духовну трпезу. Оклевам, међутим, и избегавам то, јер видим да 
непрекидно поучавање није донело никаквог плода. Када штедром руком 
баци семена у недра земље а затим не види изданке који би одговарали 
његовом труду, земљоделац не приступа обрађивању земље са пређашњом 
усрдношћу, будући да нада у добијање плодова увек олакшава тежину тру-
да. На исти начин, и ја бих лако поднео велики труд поучавања, када бих 
знао да ћете од мојих савета имати неку корист. Сада сам пак увидео да су 
и после толиких мојих савета, после толиких поука и претњи - јер нисам 
престајао да вас подсећам на страшну судницу и на неизбежне казне, на 
неугасиви огањ и на неуморног црва - неки од оних што су слушали - ја 
уистину не осуђујем све вас, нека је далеко таква мисао - заборавили на 
све то и опет се предали сатанским представама на хиподрому. Са каквом 
надом могу да се прихватим истог труда и да им понудим ову духовну 
поуку, када видим да од тога немају никакве користи? Напротив, они по 
навици аплаудирају мојој беседи, показујући да тобоже са задовољством 
прихватају моје речи, да би после тога опет похитали на хиподром и са 
још већом лармом и необузданом махнитошћу аплаудирали возачима, 
силовито притичући, често се међусобно препирући и говорећи: овај коњ 
није добро трчао, онај се спотакао и пао. Један подржава једног, а други 
другог возача, а о мојим речима нити размишљају, нити их се опомињу, 
као ни духовних и страшних Тајни које се овде савршавају. Напротив, 
као да су заробљени ђаволским мрежама, проводе тамо по читаве дане, 
препуштајући се сатанском призору и срамотећи се пред Јудејцима, Јели-
нима [незнабошцима] и свима који хоће да нас исмеју. 

Ко би могао, чак и када би био сасвим каменосрдан и неосетљив, да 
ово поднесе без жаљења, а посебно ми који се старамо да према вама 
покажемо очинску бригу? Нас не ражалошћује само то што се показује 
да је наш труд на вама сасвим бескористан, него се далеко више жало-
стимо када помислимо да они што тако поступају привлаче на себе још 
тежу осуду. Ја за свој труд очекујем награду од Господа: извршио сам 
све своје, принео сам сребро, поделио сам таланте који су ми поверени, 
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не пропустивши ништа што је требало да учиним. Међутим, реци ми 
какво ће оправдање и какав ће опроштај имати они што су добили то 
духовно сребро, када се од њих не буде тражило само то сребро, него и 
добитак? Каквим ће очима гледати Судију, како ће поднети онај стра-
шни дан и неизрециве казне? Неће моћи да се оправдају незнањем [досл. 
да притекну незнању], јер свакога дана оглашавам, саветујем, убеђујем, 
указујем на погибељност заблуде, на величину штете, на варљивост сатан-
ских скупова, па ипак не могу да досегнем до вас! И зашто да говорим 
о оном страшном дану? Испитајмо најпре оно садашње. 

Реци ми, како је могуће да они што су учествовали у том сатанском 
призору одважно дођу овамо, када се њихова савест буни и громогласно 
вапи? Зар нису чули шта каже блажени Павле, учитељ васељене: Какву 
заједнииу има светлост са Шамом, и шта има праведносШ са безако-
њем (2.Кор.б;14)? Какве осуде није достојно то што верујући који су уче-
ствовали у молитвама, страшним Тајнама и духовним учењима каква се 
овде савршавају, после овдашњих богослужења одлазе одавде и заједно 
с неверујућима седе при оним сатанским призорима, они који су озарени 
светлошћу Сунца Правде са онима који лутају у тами незнабоштва? Реци 
ми, како ћемо затворити уста Јелинима [незнабошцима] или Јудејцима? 
Како да их уразумимо и убедимо да се обрате благочашћу, када виде да 
се они који припадају нашој заједници мешају са њима на тим погубним 
представама, испуњеним сваком гнусобом? 

Реци ми зашто ти, који си боравећи овде очистио своје мисли и упра-
вио свој ум ка будности и покајању, опет одлазиш тамо и скрнавиш са-
мога себе? Зар ниси чуо шта говори премудри? Када један 1ради а друш 
разТрађује, шШа им корисШи, осим Шруда (Прем.Сир.34;23)? Исто се догађа 
и сада. Када оно што смо ми овде изградили непрестаним поучавањем и 
духовним саветовањем, ти одмах обараш и, да тако кажемо, рушиш до 
темеља када тамо одеш, каква је корист што ми опет подижемо здање 
које ви опет рушите? Зар то није крајње неразумно и неразборито? Реци 
ми: када би видео да то неко чини са видљивим [опипљивим] здањима, 
саграђеним од камења, зар га не би сматрао за безумника који се непроми-
шљено и узалудно труди? Тако расуђуј и износи своје мишљење и о овом 
духовном здању. Од оног времена, кад сам благодаћу Божијом одређен [на 
ово служење], свакога дана подижем у висину то духовно здање и бринем 
да вас приведем учењу о врлини. Међутим, услед свога немара, неки од 
оних што долазе овамо у једном тренутку готово да сопственим рукама 
до основе руше здање подигнуто с великим трудом. На тај начин, мени 
узрокују велики бол, а себи највећу штету и неподношљив губитак. 

2. Можда је моје разобличавање исувише строго: оно је строго услед 
моје љубави према вама, а према величини сагрешења није ни какво би 
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доликовало да буде. Међутим, како би требало да руку помоћи пружим 
и онима што су пали и да своју очинску љубав пројавим и према онима 
што су доспели до таквог немара, ја не одустајем од њиховог спасења, 
ако не буду хтели да падају у исте преступе, ако прекину са својим нема-
ром и ако одустану од одласка на хиподром и од сваке сличне сатанске 
представе. Имамо човекољубивог и кротког Господа Промислитеља. Он 
познаје слабост наше природе и када се догоди да се услед немара спо-
такнемо и паднемо у неки грех, од нас тражи само то да не очајавамо, 
да одустанемо од погрешке и да похитамо да је исповедимо. Уколико 
тако учинимо, Он ће нам убрзо опростити, јер Он Сам каже: Ко падне, 
не усШаје ли? Ко зађе зар се не враћа (Јерем.8;4)? 

Знајући за то, нећемо презрети нашег човекољубивог Господара, не-
го ћемо победити своје штетне навике и нећемо корачати пространим 
путем и кроз широка врата, као што сте данас слушали од заједничког 
Господа свих нас, Који нам саветује: УђиШе на уска враШа, јер су широ-
ка врата и широк пуШ шШо воде у пропасШ, и МНОГО их има који њиме 
иду (Мт.7;13). Када зачујеш о "пространим и широким вратима", нека те 
не превари овакав почетак и не гледај на то што многи иду овим путем, 
него помисли на то да он на крају постаје тесан. Разборито помисли о 
томе да се овде не говори о видљивим вратима и о обичном путу, него о 
васцелом нашем животу и да нам се даје савет о врлини и пороку. Господ 
је услед тога и започео беседу речима: УђиШе на уска врата, називајући 
тако вратима врлину. 

Затим нас је, рекавши: УђиШе на уска врата, поучио и разлогу због 
којега нам то саветује. Иако су каже, ова врата уска, иако је потребан 
велики труд да би се на њих ушло, ви ћете, ако се мало потрудите, изаћи 
на велико пространство и на широко место које ће вам донети починак. 
Не гледајте, каже Он, на то што су ова врата уска; нека вас не збуњује 
почетак, и нека вас стешњеност улаза не учини лењима, јер широка врата 
и простран пут воде у пропаст. Обманувши се почетком и улазом и не 
гледајући унапред, шта ће се даље догодити, многи су се предали пропа-
сти. Он због тога и каже: Широка су врата и широк пут што води у 
пропаст, и МНОГО их има који њиме иду. 

Правилно је широким путем и широким вратима назвао оне што воде 
у пропаст. Они који хитају на хиподром и на остале сатанске представе 
немарни су према целомудрености, ни најмање се не брину о врлини, хоће 
да живе раскалашно, да се препусте опијању и преједању, свакодневно 
трошећи своје време на махнитост и помаму за новцем и привезујући се 
за дела садашњег живота, и они уистину иду пространим путем и кроз 
широка врата. Када они далеко узнапредују овим путем сабравши вели-
ко бреме грехова, исцрпљени дођу на крај пута и не могу даље да иду, 
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јер их у томе спречава суженост пута. Будући обремењени греховима, 
они више не могу да иду по њему, због чега неминовно падају у провалију 
пропасти. Реци ми, каква је корист онима што су накратко ишли широ-
ким путем, кад бивају изложени вечној пропасти и кад, да тако кажемо, 
након што су се наслађивали у сну, на јави трпе казну? 

Уистину, у поређењу с казнама и мукама које нас очекују васцели са-
дашњи живот није ништа друго до сан једне ноћи. Зар је све то написано 
само зато да бисмо ми то читали? Благодат Духа је учинила да нам буду 
предате записане речи Господње како бисмо, добијајући одатле лекове 
који ће спречити наше страсти, могли да избегнемо претећу казну. Због 
тога је и наш Господ Христос, дајући нам лекове какви одговарају ранама, 
саветујући нас рекао: Уђите на уска врата. Он их уским није назвао зато 
што су она по својој природи уска, него зато што их наша воља, која је 
наклоњена немару, сматра ускима. Осим тога, уским их није назвао зато 
да бисмо се ми одвратили од њих, него да бисмо, удаљивши се од оних 
других, широких [врата] и познавши и једна и друга по њиховом крају, 
изабрали она уска. 

3. Да би ово слово свима било разумљиво, сада ћу вам, ако хоћете, 
представити оне што су улазили на широка врата и корачали простра-
ним [широким] путем. Погледаћемо какав је крај очекивао њих, а какав 
оне што су ушли на уска врата и ишли тегобним путем, па ћемо научити 
каква су добра задобили. Због тога и изводим пред вас једнога од оних 
што су ушли на широка врата и једнога од оних што су корачали уским и 
тегобним путем. Да бих вам показао истинитост речи Господњих, поново 
ћу искористити причу [параболу] Господњу. Ко је био тај што је улазио 
на широка врата и корачао пространим путем? И заиста, требало би 
најпре да покажем ко је био он и колику је дужину пута прешао, корача-
јући пространим [широким] путем, а затим да вам откријем до каквог је 
краја стигао. Будући да сте проницљиви, знам да сте већ разумели шта 
ће бити речено, али је неопходно да и ја то кажем. 

Присетимо се оног богаташа који се свакодневно облачио у свилу и 
скерлет, приређивао блиставе гозбе и хранио паразите и удворице, који је 
наливао обиље вина и свакодневно се пресићивао. Препуштао се сваком ве-
сељу, улазио на широка врата и непрестано живео у овоземаљској наслади 
и задовољству. Све му је притицало као са извора - многобројна послуга, 
неизрецива наслада, телесно здравље, прегршти новца, почаст од људи, 
похвале од ласкаваца, и није постојало ништа што би га жалостило. Не 
само да је живео у таквом опијању и насићивању и не само да је уживао 
у телесном здрављу и у свакој наслади, него је, осим тога, немилосрдно 
пролазио поред убогог Лазара који је мучен глађу и у ранама лежао пред 
вратима и којега су лизали пси, и није му давао чак ни мрвице. 
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Пошто је ушао на широка врата, овај богаташ је корачао пространим 
[широким] путем, путем раскалашности, насладе, смеха, безбрижности, 
стомакоугађања, опијања, обиља новца, раскошног одевања. Он је дуго, 
током читавог пута овоземаљског живота, корачао широким путем, није 
осећао никакву жалост и као да га је свагда пратио повољан ветар. Бу-
дући да је увек ишао широким путем, он се по њему кретао са великом 
сигурношћу. Нигде није било ни стена, ни клисура, ни подземног камења, 
ни бродолома, ни изненадних заокрета. Напротив, он је кроз садашњи 
живот ишао као да је свагда корачао по чврстом и равном путу. Иако су 
га свакодневно потапали таласи порока, он то није осећао. Иако су га 
свакодневно мучиле недоличне жеље, он се тиме још више наслађивао. 
Иако је стално био опкољен разузданошћу, стомакоугађањем и помамом 
за новцем, он та зла уопште није осећао, нити је могао да предвиди како 
ће се окончати његов пут. Напротив, он се толико наслађивао угодно-
стима садашњег, да није ни помишљао на вечне муке, него је, да тако 
кажемо, заблудело корачао широким путем и хитао ка провалији коју 
услед велике опијености није могао да види. 

Благостање у свему житејском успавало је [отупело је] његов разум, 
ослепело његово духовно око и он је, као затворених очију, корачао а да 
није ни знао куда се запутио. Он можда није ни размишљао о људској 
природи, јер је видео да он сам ни у чему не трпи тешкоће. Не само да 
се веселио, него је био и богат. Не само да је био богат, него је уживао 
и у телесном здрављу; не само да је уживао у телесном здрављу, него и 
служењем других људи. И док су га други служили, видео је да му све 
притиче као са извора, због чега је живео у непрестаној наслади. Видите 
ли, љубљени, каквим се спокојством наслађивао човек који је ушао на 
широка врата и који је корачао пространим [широким] путем? 

Нека се, међутим, нико од оних што ово слушају не одважи да га пре 
краја назове блаженим, него нека сачека завршетак дела, па тек онда 
нека изнесе свој суд. Сада ћу вам, ако хоћете, представити и онога који 
је ушао на уска врата и корачао тегобним путем. Тада ћемо, погледавши 
свршетак и једнога и другога, о свакоме донети одговарајући суд. И кога 
бисмо другог сада могли да представимо осим Лазара, који је лежао пред 
богаташевим вратима и био прекривен ранама, који је гледао како језици 
паса додирују његове ране а није имао снаге чак ни да их отера? И као 
што је онај који је ушао на широка врата корачао пространим путем, 
тако је овај блажени ушао на уска врата (већ га називам блаженим и са-
мо због тога што је ушао на уска врата), која су сасвим противна оним 
широким. Као што се онај непрестано веселио, тако се овај непрестано 
борио са глађу. Онај се, поред раскоши и телесног здравља, наслађивао 
и изобиљем новца, проводећи све своје време у пијанству и преједању. 
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Овога је, поред глади, мучило и највеће сиромаштво, неизлечива болест 
и неподношљиве ране; он није имао чак ни неопходну храну и прижељки-
вао је мрвице са богаташевог стола, којих није био удостојен. 

4. Видиш ли да је он, ушавши на уска врата, непрестано корачао те-
гобним путем? Видиш ли како је онај ушао на широка врата и корачао 
пространим [широким] путем? Погледајмо сада свршетак и једног и дру-
гог, тј. како је један дошао до тесног краја а други до широког и испуње-
ног великим спокојством. Када све то сазнамо, нећемо настојати да се 
домогнемо пространог пута, нити ћемо се трудити да уђемо на широка 
врата, него ћемо тражити уска врата и корачати уским путем, да бисмо 
достигли добар крај, преиспуњен спокојством. 

Када је живот свакога од њих дошао до свог свршетка, обрати пажњу 
да [Господ] најпре говори и ономе што је корачао тегобним путем: А кад 
умре сиромах, однесоше ш атели у наручје Авраамово (Лк.16;22). Одмах 
су га одвели ангели, идући испред њега и окруживши га као чувари, да 
би га после многих недаћа и корачања уским путем привели на место 
починка. Видиш ли какво се пространство открива после уских врата и 
уског пута? Обрати сада пажњу и на погибељни свршетак широког пута. 
А умре и бошташ, каже, и сахранише ш. Нико није ишао испред њега, 
нико га није окружио, нико га није одвео као што је одвео Лазара. Будући 
да се он свим тим наслађивао на пространом путу, да је било много оних 
који су га окруживали и служили, тј. паразита и удворица, када је дошао 
до краја био је сам и лишен свега тога, и то после оног великог спокојства 
или, боље речено, после оног краткотрајног спокојства и благостања, јер 
је васцели садашњи живот кратак када се упореди са будућим веком. 
После тог краткотрајног спокојства којим се наслађивао док је корачао 
пространим [широким] путем, доспео је на место тескобе и жалости. 

Лазар је пак отпочинуо у патријарховом наручју, добивши награду за 
труд и за многобројне недаће. После глади, рана и лежања пред вратима по-
стао је причасник оног неизрецивог спокојства које се речима не може опи-
сати. Онај је, опет, после среће и спокојства, после стомакоугађања и мно-
гог опијања, био изложен великој казни и мучио се у пламену. Да би сваки 
од њих посредством самог дела познао - један корист од узаног а други ште-
ту и погубност од широког пута, они су са великог растојања гледали један 
другога. Саслушај на који начин: Иу паклу, налазећи се у мукама, подиже 
очи своје и уиаеда издалека Авраама и Лазара у наручју његовом (Лк. 16; 23). 

Сматрам да се богаташ силно ражалостио када је видео тако велику 
промену околности: онај који је лежао пред његовим вратима и којег су 
обеспокојавали псећи језици, сада се наслађивао толиком одважношћу 
да обитава у патријарховом наручју. Он сам је, напротив, био прекривен 
великим стидом а упоредо с тим горео је у пламену. Будући, дакле, да је 
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видео да су се околности измениле у сасвим супротне и да он сам који се, 
да тако кажемо, веселио у сну и сенци, сада трпи неподношљиву казну, 
да су га широка врата и широк пут довели до узаног краја, док се Лазару 
догодило сасвим супротно, да се он због овдашњег трпљења наслађује 
неизрецивим тамошњим добрима, богаташ је био обузет пометњом и, 
дознавши из искуства да се обмануо када је изабрао широк пут, обратио 
се патријарху с молбом, изговарајући тужне речи испуњене сузама. Онај 
који некада није хтео да се обрати Лазару нити да погледа овог сиромаха 
што је лежао пред његовим вратима, онај који га се гнушао због задаха 
његових рана и због сопствене размажености у каквој је, с непрестаном 
радошћу, увек живео, сада преклиње патријарха и каже: Оче Аврааме, 
смилуј се на ме и пошаљи Лазара, нека умочи у воду врх од прста сво-
јеГа да мирасхлади језик, јер се мучим у овом пламену (Лк. 16;24). Те речи 
би могле бити довољне да изазову сажаљење. Међутим, ни оне му нису 
користиле, јер је његово исповедање било неправовремено, и његова про-
зба није дошла у одговарајуће време. 

Пошаљи, каже, оног Лазара, сиромаха којег сам се некада гнушао, 
којем нисам давао ни мрвице. Он ми је сада потребан, и тражим онај 
прст који су лизали пси. Видиш ли колико га је смирила [унизила] казна? 
Видиш ли до каквог га је краја довео широки пут? Он своју молбу није 
упутио Лазару, него патријарху, и то је сасвим исправно, јер сиромаха 
није смео ни да погледа. Мислим да се стидео сопственог нечовештва 
и, размишљајући о немилосрдности коју је показао према њему, сматрао 
је да га Лазар, можда, неће ни удостојити одговора. Услед тога своју 
молбу није ни упутио њему, него патријарху. Ни то му, међутим, није 
користило, јер је велико зло неблаговременост и злоупотреба времена 
овог живота које нам је човекољубље Божије дало ради нашега спасе-
ња. Какав то дијамант иначе не би омекшале ове речи и приклониле га 
самилости и састрадању? 

И поред тога, патријарх се није приклонио његовој молби. Удостојио 
га је одговора и поучио да је он сам [богаташ] узрок тога зла. Патријарх 
му каже: Синко, сети се да си ти примио добра своја у животу своме, а 
тако и Лазар зла; сада пак он се теши а ти се мучиш. И поврх свеш тош, 
постављена је међу нама и вама провалија велика, да они који би хтели 
одовуд к вама прећи, не мо1у; нити они отуда к нама прелазе (Лк. 16; 25-26). 
Ово су страшне речи и могу да подстакну оне што имају ум. Да би га 
[богаташа] поучио да га он [Авраам] сажаљева и да састрадава са њим 
јер види тежину његове казне, али да више ништа не може да учини да 
га утеши, патријарх му говори као да се правда: "Хтео бих да ти пружим 
руку помоћи, да ти ублажим бол и олакшам мучење, али си ти самога 
себе унапред лишио такве утехе." Због тога му и каже: Синко, сети се. 
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Обрати пажњу на патријархову доброту: он га назива својим сином! 
Међутим, иако то указује на његову кроткост, ономе није било ни од ка-
кве помоћи, јер је он самога себе издао. Синко, каже, сети се да си ти 
примио добра своја у животу своме. Помисли на прошлост, не заборави 
каквим си се благостањем наслађивао, каквим спокојством, каквом рас-
коши, као и да си читав живот провео у преједању и опијању, верујући 
да се у томе садржи цео живот и сматрајући да су то добра. Он је богата-
шу дао одговор сагласан са његовим мишљењем јер је, не помишљајући 
ни на шта узвишено и немајући пред очима будуће казне, он те насладе 
сматрао за добра. 

5. Многи од оних којима господаре раскош и стомакоугађање и сада 
имају обичај да кажу: "Стекли смо многа добра", када хоће да искажу 
велико задовољство. Не називај човече, добрима само те ствари, поми-
шљајући да су ти оне дате од Господа зато да би се умерено њима насла-
ђивао, да би њима одржао живот и укрепио слабост тела, јер постоје и 
истинска добра. Ништа од овога није добро - ни раскош, ни богатство, 
ни блистава одећа, и њих само тако називају. Зашто кажем да их само 
тако називају? Те ствари често бивају узрок наше пропасти, уколико их 
не употребљавамо како доликује. 

Уистину, богатство ће за онога који га је стекао постати добро онда 
када га не буде трошио само на насладу, на опијање и штетна задовољ-
ства, него када, умерено се наслађујући весељем, остатак подели за ис-
храну сиромаха; тек тада богатство постаје добро. Ако се пак неко буде 
препуштао уживањима и другим видовима раскалашности, богатство не 
само да му неће користити, него ће га одвести и у дубоку пропаст. Тако 
је пострадао и овај богаташ. Због тога му патријарх каже: Синко, сети 
се да си ти примио добра својау животу своме. Оно што си сматрао 
истинском добрима, то си и добио, а тако и Лазар зла - не зато што их 
је Лазар сматрао за зла, нека је далеко таква мисао - него је у складу са 
богаташевим мишљењем [Авраам] изрекао ове речи. 

У њему се [у богаташу] утврдило мишљење и уверење да су богатство, 
наслада, разузданост и сваки други прохтев добра, док је сиромаштво, глад 
и тешку болест сматрао за зла. Будући да си тако сматрао и да си имао то 
погрешно мишљење, сети се да си, сагласно свом мишљењу, примио ова 
добра док си корачао широком и пространим путем а Лазар, опет према 
твом расуђивању, своја зла, док је пролазио кроз узана врата и ишао уза-
ним путем. И док си ти видео само почетак пута, он је гледао на његов 
крај и није постао немаран због почетка пута, због чега се он сада теши, 
а ти се мучиш: крај је за вас двојицу био сасвим противан. 

Видели смо и на самом делу какав је крај широког и пространог 
пута; научили смо како је онај, што је изабрао узана врата и узан пут, 
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дошао до доброг краја. Саслушајте сада нешто још страшније: И поврх 
свеш то!а, постављена је међу нама и вама провалија велика, да они 
који би хтели одовуд к вама прећи, не мо1у; нити они отуда к нама 
прелазе. Нећемо, љубљени, једноставно прећи преко овога што је рече-
но, него ћемо размислити о значењу овог исказа и о томе како велику 
част и узвишено место ужива онај што је лежао пред вратима, презрени 
сиромах који се стално борио са глађу и био прекривен ранама, који је 
лежао окружен псима. 

Са задовољством се често окрећем овој теми, како нико од сирома-
шних, болесних или гладних не би презирао самога себе и сматрао се 
несрећним, него да би се, подносећи све с трпљењем и благодарношћу, 
хранио добрим надама и ишчекивао оне неизрециве награде и плату за 
свој труд. И поврх свеш то1а. Шта значе речи: И поврх свеш то1а! Када 
је рекао богаташу: примио си у овом животу све за шта си веровао да је 
добро, а Лазар је примио оно што си ти сматрао за зло, Авраам је додао 
ове речи, напомињући му да је сваки од њих стигао до одговарајућег свр-
шетка, поврх свега што је речено: након што си се наслађивао оним што 
си сматрао за добро, стигао си до патње, тескобе и неугасивог огња; он 
је, пак, пошто се читавог живота борио са оним што си ти сматрао за 
зло, стигао до спокојства, до наслађивања добрима и до починка међу 
светима. Будући да је сваки од вас стигао до одговарајућег краја - тебе су 
широка врата и простран пут довели до тескобе, а њега су тесна врата и 
тегобан пут довели до спокојства, онда је поврх свеш тош, постављена 
међу нама и вама провалија велика. 

Погледај сиромаха прекривеног ранама (опет о томе говорим) који 
се придружио патријарху и био прибран збору праведника. Међу нама и 
вама, каже он. Видиш ли какав је крај очекивао онога што је трпељиво 
и с благодарношћу подносио ону тешку болест и глад? Речено је: Поста-
вљена је међу нама и вама провалија велика. Постоји, каже, много тога 
што нас дели, и не каже једноставно: "провалија", него: провалија велика. 
Уистину, постоји велико растојање и велика разлика између врлине и по-
рока, јер је једно широко и пространо, а друго узано и тегобно; наслада 
је широка и пространа, а сиромаштво и оскудица су узани и тегобни. 

И као што су овде путеви противни, и један, одабравши девственост, 
следећи целомудреност, прихватајући несебичност [нестјажатељство, до-
бровољно сиромаштво], и презревши испразну славу корача уским и те-
гобним путем, док се други, који усрдно корача широким и пространим 
путем, предаје пијанству и наслади, помами за новцем, раскалашности 
и погубним [штетним] призорима - као што је, дакле, велика разлика 
међу тим путевима, тако ће се и у време казне и награде показати велика 
разлика у плати, јер је речено: постављена је међу нама и вама провалија 
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велика, тј. између праведних и врлинских који су достигли такав крај и 
вас, који сте живот провели у пороку и греху. Та провалија је толико ве-
лика да они који би хтели одовуд к вама прећи, не мо1у; ниШи они оШуда 
к нама прелазе. Увиђаш ли колика је та провалија? Видиш ли одговор 
који је тежи него сам пакао? 

Када сте на почетку слушали о богаташевом великом благостању, 
о великој услужности свих којима је био окружен и о томе како се 
свакодневно препуштао уживању, зар га нисте сматрали блаженим? 
И опет, када сте видели сиромаха како лежи пред вратима и у оним 
страшним ранама, зар нисте оплакивали његов живот? Сада, међутим, 
при завршетку свега, видимо сасвим противно: онај се после весеља и 
опијања нашао у пламену, а овај, после крајњег сиромаштва и глади, 
у патријарховом наручју. 

Уосталом, да не бисмо исувише продужили ову беседу, могли бисмо 
овде да окончамо поуку и да вас замолимо, љубљени, да не тражимо 
широка врата и простран пут и да се не трудимо да се на сваки начин 
домогнемо спокојства, него да, имајући у виду крај и једног и другог пута 
и помишљајући на удео оног богаташа, избегавамо широк пут и тражи-
мо узана врата и узан пут, како бисмо после овдашњих недаћа доспели 
на место починка. 

Избегавајте, молим вас, сатанске призоре и штетне представе на хи-
подрому! Подстакнут онима које је привукло корачање по широком путу, 
морао сам ово да изговорим, како би се уразумили, напустили овај пут и 
пошли уским путем, тј. путем врлина и удостојили се, као Лазар, наруч-
ја Авраамовог, али и да бисмо се сви ми избавили од пакленог огња и 
наслађивали се оним неизрецивим добрима која око не виде и ухо не чу 
(1.Кор.2;9). Нека се сви ми тога удостојимо благодаћу и човекољубљем Го-
спода нашег Исуса Христа, са Којим нека је Оцу и Светоме Духу слава, 
сила и част сада и увек и у векове векова. Амин. 

БЕСЕДА 
О ЧЕТВОРОДНЕВНОМ ЛАЗАРУ 

У Беседи о четвородневном Лазару св. Златоуст је испунио старо обе-
ћање да ће беседити о васкрсењу Лазаревом и његовом значењу. Беседа 
је изговорена на празник светих жена, сестара Вернике и Просдоке и 
њихове мајке Домнине (св. Златоуст им је посветио још једну, похвалну 
беседу). Била је то повољна прилика за св. Златоуста да васкрсавање 
Лазара упореди са смрћу ове три жене и да нама пренесе сведочанства 
о њиховом мучеништву. 

Плетући, љубљени, недавно пред вама пролећни венац од мноштва 
цветова и изображавајући речима, као на слици, ово годишње доба, нисмо 
предочавали само тек изникле изданке, озеленеле лугове и поветарце који 
подстичу оживљавање, него смо поменули да у то доба и наша природа 
показује символе васкрсења, те смо у жељи да пронађемо тему која од-
говара овом времену изабрали оживелог Лазара. Како нисмо могли да 
испунимо обећање, завршили смо беседу на самом почетку. Истражујући 
најпре зашто су о томе прећутали сви други еванђелисти, а записао је 
само Јован, рекли смо да је Дух Свети, правовремено пресецајући подо-
зрење да је у питању измишљотина, допустио еванђелистима да слично 
и сагласно опишу чудеса Спаситељева, али је уз то уредио тако да један 
од њих пропусти једно а други друго, дајући тиме очигледан доказ да су 
они Еванђеља написали без рђаве намере, без припреме, без претходног 
усаглашавања и са намером да некоме угоде, тако да све изражава неиз-
вештачену истину и онда када се чини да нешто недостаје. 

Пошто смо тада све ово довољно испитали, погледајмо какву су ко-
рист имали еванђелисти од чуда које је благовремено извршено на Лаза-
ру. Беседећи много и често са ученицима о Свом страдању, Спаситељ је 
видео да они трну од страха и да се ужасавају таквих речи, да страдање 
на које им је унапред указано у већој мери сматрају за слабост него за 
дело домостроја, да мисле оно што је људско, да се колебају и да дрхте. 
Стога, када се страдање већ приближило и када је требало да узађе на 
Крст, Он васкрсава умрлог Лазара како би ученике делом поучио да крст 
и смрт нису последица слабости, али и да би присутне уверио да Он за-
поведа смрти и дозива душу која се раздрешила од земаљских окова. Он 
са одређеним циљем супротставља ову [смрт] Својој добровољној смрти, 
предизображавајући у Лазару Своје тродневно васкрсење и краткотрајно 
обитавање у земљи, да би утешио слабе и у предвечерје Свог распећа 
умирио ученике, показујући да ће оно што је даровао другом још лакше 



498 СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ - СЛАВА ГОСПОДУ ЗА СВЕ 

сатворити на Самоме Себи. Он истоветношћу дела поучава оне сумњи-
чаве и, у исто време, претвара речи у дела. 

Тиме што је учинио готово да каже следеће: никада нисам људску 
природу, коју сам примио на Себе, лишавао учешћа божанске силе, деј-
ствујући час као човек, а час као Бог, или пројављујући природу или 
потврђујући домострој, учећи да се људска природа дотиче оног нижег, 
док оно више треба сматрати за дело Моје божанске природе. Таквим, 
неједнаким спајањем дела објашњавао сам неједнакост сједињења при-
рода, а кроз власт над страдањима указао Сам на добровољност Својих 
страдања. Тако Сам као Бог обуздао природу, продуживши пост током 
четрдесет дана, да бих затим као човек огладнео и заморио Се. Ја сам 
као Бог умирио усталасано море; ђаво Ме искушавао као човека, док 
Сам као Бог заповешћу изгонио нечисте духове. Требало је да као човек 
пострадам ради спасења људског рода и немојте мислити да је оно што 
се догодило било пројављивање слабости. Пред наступање Моје смрти, 
призвао Сам у живот и тиме обзнанио силу Моје божанске природе, да 
бих касније вратио стари дуг људске природе. Најпре сам скинуо окове 
смрти, а затим Сам их поново ставио, откривајући тим делима да власт 
имам живот да положим и власт имам опет узети ш (Јн.10;18). 

Такво је учење које нам Спаситељ предаје делима. Када не би било 
тако, и када Он чудо извршено над Лазаром не би усклађивао са неким ци-
љем, тада - кад су Га на путу обавестили о Лазаревој болести, јер, како ка-
же еванђелиста, послаше к Њему 1оворећи: ево болује онај ко1а Ти љубиш 
(Јн.И;3) - несумњиво, зачувши такво нешто, не би толико оклевао, него 
би, како је учинио и са капетаном и са Хананејком када је спасао његовог 
слугу (в. Мт. 8; 5-13 и Лк. 7; 1-10) И њену кћер (в. Мк. 7; 24-30 иМт. 15; 21-28), учинио И 
са Маријом која Га је известила да је њен брат болестан. Сада пак Он 
промишљено ишчекује његову смрт, дуго оклева и намерно одлаже Свој 
долазак, како би и пре Своје борбе показао победу над смрћу. Он Свој од-
лазак одлаже за три дана, како би се доказало да је [Лазарева] смрт ствар-
на. И када су Јудејци били присутни, Он отвара гроб, да би они што су Га 
прогонили постали весници чуда. Он Лазара буди [подиже] молитвом и 
призивањем Оца, да не би изгледало да се супротставља закону Творца. 

Запази, молим те, и ову необичност. Он није рекао: "Лазаре, оживи", 
него је рекао: Лазаре, изиђи напоље (Јн.11;43), како би тиме присутнима 
показао да је Он Тај Који зове непостојеће као постојеће (Рим.4;17) и да 
је Он - Бог живих, а не мртвих. Осим тога, Он им правовремено показује 
да за божанску заповест нема никакве препреке и подсећа присутне на 
Онога Који је рекао: Нека буде свод посред воде... нека се сабере вода 
што је под небом на једно место, и нека се покаже сухо... нека пусти 
земља из себе траву... нека врве по води живе душе (1.Мојс.1;6,9Д1,20). 
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Лазаре, изиђи напоље - рекао је то ради умножавања и јачања вере 
оних што су се ту сабрали, како би одежда и повоји сведочили о смрти, 
а тренутно послушање и необуздани страх о власти Господњој. Лазаре, 
изиђи напоље - и усправио се онај који се распадао, онај који је трулио 
почиње да осећа, мртвац је послушао, свезани је побегао, оплакивани је 
поскочио. Зашто се Спаситељ у овом случају обратио громким гласом? 
Еванђелиста каже: Иово рекавши, викну Хромким Хласом: Лазаре, изиђи 
напоље (Јн. И;43). Можда је Он оваквим позивом предизобразио будуће 
васкрсење: Јер ће затрубити и мртви ће васкрснути, рекао је Павле 
(1. Кор. 15; 52). Могао бих о томе да кажем још много тога, али ме привлачи 
друга тема и неопходно је да са гроба пређем на гроб. 

2. Уистину, сада је право време да Лазарев гроб упоредимо другим 
гробовима. Право је време, јер се чини да смрт жена празнујемо на ње-
говом гробу. Тамо је гроб, и овде је гроб. Међутим, када се отворио Ла-
заров гроб, он је открио силу Христову, док је гроб тих жена затворен 
и проповеда о дејствовању благодати Спаситеља. Тамо је мртвац који 
натприродно излази из гроба, а овде жене које неприродно хрле у гроб. 
Тамо је знамење божанске силе, а овде сведочанство о одважности воље. 
Тамо је Лазар одважно ступио кроз врата смрти, а овде жене одважно 
пролазе кроз врата пакла*. Тамо налазимо оживљавање после смрти, 
а овде налазимо живот. Тамо је смрт насилно покрадена, овде је смрт 
отворено погажена [презрена]. Онога [Лазара] је смрт, посудивши га 
животу, убрзо опет узела назад, или, како је речено: Неке жене прими-
ше своје мртве васкрсењем (Јевр.И;35), како је Бог заповедио. Оне пак, 
што су нас данас сабрале, прешле су из пролазног у бесконачни живот: 
благочестива мајка која је претрпела порођајне болове и кћерке које те 
болове нису познале, мајка која се раздрешила од девствености да би 
родила девственице, мајка која је кроз порођајне муке родила чистоту, 
мајка која је према природном закону родила девственице. 

Тиранин је свуда ратовао против побожних и мач варварског убиства 
управљао је на крв својих сународника; тиранин је прогонио невидљивог 
Христа и мислио да ће помоћу стчда поразити Пастира; тиранин је по-
кушавао да стрелама гађа небо, мучила га је завист због пространости 
Царства Христовог. Онај што их је прогонио био је тиранин и усамљен 
човек, неприступачне су биле кћери које су се заједно бориле. Имовина 
им је била отета и лишене су отаџбине. Безбожни војници вукли су као 
разбојнике њих, које су заволеле целомудреност и скромност [уздржање], 
присиљавајући их да се поклоне слици [лику] духовног Навуходоносора. 

* На овом месту, изворни текст је оштећен (постоји празнина), а у издању ЕПЕ је допу-
њен на основу латинског превода, штампаног у Мињеовој Патрологији. (прим. изд.) 
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Међутим, и ова вавилонска пећ учинила је за три мученице исто што и 
она, односно, када је раздрешила окове тела и душе, допустила је слобод-
ним душама да узлете у небо. А она древна змија, која је прогонила Еву у 
рају и која лови просте и безазлене [незлобиве] душе, видевши да је река 
постала крвава купељ и да се поток помешао са божанственим Духом, 
прогонила је и ове блажене све до саме реке, да би је затим зауставила 
вода помешана са духовним огњем. Размишљајући о својој оштроумно-
сти, оплакивала је бескорисност свог древног лукавства, јер је видела да 
се жене, које је раније лако обмањивала и застрашивала, одважно боре 
са смрћу и гледала како нога [досл. пета], коју је покушавала да озледи, 
одскаче са земље на небо. 

Уосталом, похваливши довољно победоносне жене, понудивши вам 
корист од читаве ове теме, украсивши древни гроб новим [гробом], сједи-
нивши натприродно оживљавање са трпељивом смрћу, дајући мушкарцима 
и женама примере врлине и благочешћа и показавши хваљену смрт и 
жељено васкрсење, заблагодаримо Христу Који има власт над животом 
и над смрћу. Њему нека је слава и сила са Оцем и Светим и живототвор-
ним Духом у векове векова. Амин. 

БЕСЕДЕ О КРСТУ И РАЗБОЈНИКУ 

БЕСЕДА ПРВА 
О КРСТУ И РАЗБОЈНИКУ, О ДРУГОМ 

ДОЛАСКУ ХРИСТОВОМ И О НЕПРЕСТАНОЈ 
МОЛИТВИ ЗА НЕПРИЈАТЕЉЕ 

Две беседе, О Крсту и разбојнику и О Крсту за своју основну тему 
имају силу Крста Господњег и последице које је он узроковао. Осим то-
га, оне се односе и на значај покајања и на обавезу верујућих да се моле 
за своје непријатеље. На крају ових беседа св. Златоуст говори о Другом 
доласку Христовом. Ове беседе испољавају потпуну међусобну сличност 
у погледу идеје, али и начина изражавања. И једна и друга позивају веру-
јуће да подражавају личности Старог и Новог Завета - Мојсеја, Самуила, 
Давида, Христа, Стефана и Павла. Беседе су изговорене на Велики петак, 
али није познато које године. Верује се да је прва изговорена 395, док за 
другу не постоје никаква сведочанства. 

1. Данас је наш Господ Исус Христос на Крсту а ми празнујемо, како 
би ти научио да је Крст духовни празник и свечаност. Крст је некада био 
назив који је означавао осуду, а сада му се указује част. Некада је био 
символ кажњавања, а сада је основа нашег спасења. Он је за нас постао 
узрочник безбројних добара: ослободио нас је од заблуда, просветлио је 
оне што седе у мраку, учинио је да будемо пријатељи Бога Којем смо не-
кад били непријатељи, отуђене је повезао, удаљене је учинио блискима. 
Крст је поништење непријатељства и заштита мира, а за нас је он постао 
ризница безбројних блага. Због њега више не лутамо кроз пустиње, јер 
смо познали истински пут. Нисмо више изван Царства, јер смо пронашли 
врата, не бојимо се ђавољих огњених стрела, јер смо видели извор. Због 
њега нисмо више удовице, јер смо пронашли Женика, не бојимо се вука 
јер имамо доброг Пастира. Ја сам, каже, Пастир добри (Јн.10;11). Због 
Крста више не дрхтимо пред тиранином, јер седимо поред Цара. Зато 
празнујемо Крст и творимо му помен. И Павле је заповедио да празнујемо 
Крст. Зато да празнујемо, каже, не у квасиу старом, него у бесквасним 
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хлебовима искрености и истине (1.Кор.5;8). Затим је, указујући на разлог, 
додао да се Пасха наша Христос жртвова за нас (1.Кор.5;7). 

Видиш ли, дакле, да је заповедио да прослављамо Крст? На Крсту се 
жртвовао Христос, а где је жртва тамо је и поништење грехова, тамо је 
помирење са Господом, тамо је празник и радост. Пасха наша Христос 
жртвова се за нас. А где се то, кажи ми, жртвовао? На високом стра-
тишту. Нов је жртвеник ове жртве, као што је и жртва нова и чудесна. 
Један исти био је и жртва и свештеник: жртва је био телом, а свештеник 
духом. Један исти је приносио жртву и био приношен телом. Саслушај 
како је Павле објаснио и једно и друго: Јер сваки првосвештеник, ка-
же, који се узима између људи, поставља се за људе на служење Бо1у... 
зато је потребно да и Овај има нешто да принесе (Јевр.5;1,8;3). И ево, 
Он приноси Самога Себе. На другом месту каже да Христос једанпут 
принесе Себе на жртву да понесе Грехе мноТих. А друш пут ће се поја-
вити за спасење оних који Га чекају (Јевр.9;28). Овде је Он принесен, а 
тамо је принео Себе. Видиш ли како је Он постао и жртва и свештеник, 
док је жртвеник био Крст? 

Зашто се, рећи ће неко, жртва не приноси у храму, него изван града 
и зидина? Зато да би се испунило пророштво према којем ће Он бити 
стављен међу злочинце (в.Иса.53;12). Зашто је прободен на високом страти-
шту, а не под кровом? Да би очистио природу ваздуха: зато је прободен 
на узвишењу, тј. не под кровом, него под небом. Очистио се ваздух када 
се Јагње на узвишењу приносило на жртву, али се очистила и земља јер 
је на њу капала крв из Његових ребара. Због тога жртва није принета 
под кровом, као што није принета ни у јудејском храму, да Јудејци не би 
прикрили жртву и да ти не би помислио да се она приноси само за овај 
народ. Принета је изван града и зидина, како би ти научио да је жртва 
саборна и да је приношење за целу земљу, како би научио да је очишћење 
опште а не делимично, као што се догађало код Јудејаца. 

Бог је Јудејцима заповедио да оставе васцелу земљу, а да жртве при-
носе и да се моле на једном месту, јер је цела земља била нечиста, јер се 
свуда распростирао дим, задах спаљених приноса и свака друга скверна 
идолских жртава. Будући да је Христос дошао и очистио целу васеље-
ну, за нас је свако место постало место молитве. Због тога је и Павле 
смело наговарао да се без страха молимо свуда, говорећи: Хоћу, дакле, 
да се мужеви моле на сваком месту, подижући свете руке без шева и 
двоумљења (1.Тим.2;8). Видиш ли како је очишћена васељена? На сваком 
месту можемо да подижемо свете руке, јер је цела земља постала светија 
од светиње над светињама [јерусалимског храма]: тамо је приношено бе-
словесно а овде духовно Јагње, и уколико је већа жртва, утолико је веће 
и освећење. Због тога празнујемо Крст. 
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2. Хоћеш ли да знаш које је друго доброчинство Крста? Он нам је 
данас отворио рај који је био закључан више од пет хиљада година, јер је 
у овај дан, у овај час, увео тамо разбојника. Тако је извршио два дела: јед-
но је отварање раја, а друго увођење разбојника. Данас нам је Он вратио 
древну отаџбину, опет нас је довео у град отаца и даровао обитавалиште 
целој људској природи. Данас ћеш, каже, бити са Мном у рају (Лк.23;43). 
Шта то говориш? Ти си распет и прикован, а обећаваш рај? Да, одговара 
Он, како би ти схватио Моју силу на Крсту. Пошто је призор био потресан, 
Он на Крсту извршава чудо које особито пројављује Његову силу, да ти 
не би обраћао пажњу на природу Крста, него да би познао моћ Распетога. 
Овога пута није васкрсао мртваца, и није заповедао мору и ветровима, 
нити је пак изгонио демоне, него је, иако распет, прикован, батињан, 
испљуван, извређан и исмејан преобразио искварени разбојников ум, да 
би ти у оба случаја видео Његову моћ: потресао је васцелу творевину и 
померио стене, а душу разбојника, која је била безосећајнија од камена, 
покренуо је и удостојио части. 

Данас ћеш, рекао је, бити са Мном у рају. Херувими су чували рај, 
али Христос је господар и херувимима. Они замахују пламеним мачем, 
али Христос има власт и над пламеном и над паклом, и над животом и над 
смрћу. Уосталом, ниједан цар никада не би пристао да покрај себе стави 
разбојника или неког другог слугу и да га тако уведе у град, а Христос је 
и то учинио. Улазећи у. свештену отаџбину, Он са Собом уводи разбојни-
ка, али не да би ниподаштавао рај или да би га осрамотио разбојничким 
стопама, него да би му указао част, јер је рају част да има таквог Госпо-
дара Који је и разбојника учинио достојним да се наслађује у рају. Када 
је у Царство небеско узвео цариника и блудницу, Он га није обешчастио 
него га је почаствовао, показујући да је Господ небеског Царства толико 
моћан да и блудницу и цариника учини толико славним да се покажу до-
стојнима тамошње части и дарова. Као што се лекару нарочито дивимо 
онда кад видимо да од болести ослобађа неизлечиве болеснике и да им 
васпоставља здравље, праведно је да се дивимо и Христу када лечи неиз-
лечиве ране, када блудници и царинику у тој мери васпоставља здравље 
да се показују као достојни небеса. Ти ћеш, међутим, упитати: Шта је 
слично томе показао разбојник, па да после крста задобије рај? 

Хоћеш ли да ти укратко укажем на његову одважност? Када се Петар 
доле [на земљи] одрекао [Христа], разбојник Га је горе [на Крсту] испове-
дио. Не говорим то са жељом да прекорим Петра - нека је далеко таква 
мисао - него у жељи да покажем узвишеност разбојникове душе. Ученик 
није издржао претњу непознате девојке, док разбојник, видевши како сав 
присутни народ виче, бесни, хули и подсмева се, није на то обраћао па-
жњу, није гледао на привидну ништавност Распетога, него је, прешавши 
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очима вере преко свега тога и оставивши за собом све безначајне пре-
преке, познао Господара небеса и, поклонивши Му се, завапио: Сети ме 
се Господе, када дођеш у Царству Своме (Лк.22;42). Немојмо превидети 
овог разбојника и немојмо се стидети да за учитеља узмемо онога, кога 
се ни наш Господ није постидео да га првог уведе у рај. Немојмо се сти-
дети да за учител>а узмемо човека који се пре сваког створења показао 
достојним живота на небесима, него брижљиво и посебно испитајмо сваки 
његов поступак, како бисмо познали силу Крста. Христос му није рекао, 
као што је рекао Петру: Хајде за Мном и учинићу те ловцем на људе 
(Мт.4;19), нити му је рекао као Дванаесторици: Сешћете на дванаест пре-
стола и судити над дванаест племена Израиљевих (Мт.19;28). Напротив, 
Он готово да га није удостојио ни речи. Није му показао чудеса, није Га 
видео како васкрсава мртваца, како изгони демоне, како заповеда мору. 
Христос му ништа није рекао ни о Царству, ни о паклу, а разбојник Га 
је, и поред тога, исповедио пре свих, и то у исто време док Га је други 
разбојник вређао. Са Христом је био распет и други разбојник, да би се 
испунило пророштво: И би метнут међу злочинце (Иса.53;12). 

Јудејци су хтели да помраче Његову славу и свуда су клеветали оно 
што се догодило. Међутим, истина је свуда просијавала и узрастала чак 
и кроз такве препреке. Други разбојник га је, дакле, вређао. Видиш ли 
и једног и другог разбојника? Обојица су на крсту, обојица због разбој-
ничког живота, обојица због порочности. И поред тога, њихов крај није 
био једнак: један је наследио Царство небеско, а други је био послат у 
пакао. Тако је било и јуче: ученици и ученик, тј. Јуда и једанаесторица. 
Они су говорили: Где хоћеш да Ти уготовимо да једеш Пасху (Мт.26; 17), а 
овај је припремао издајство и говорио: Шта ћете ми датиу и ја ћу вам 
Га издати (Мт.26;15)? Они су се припремали за служење и за божанско 
тајноводство, док је овај хрлио у издајство. Тако је и овде - разбојник и 
разбојник. Међутим, један вређа док се други клања, један хули док дру-
ги прославља и ућуткује богохулника речима: Зар се ти не бојиш Бо1а 
када си и сам осуђен тако (Лк.23;40)? 

3. Видиш ли смелост разбојника? Видиш ли његову смелост на кр-
сту? Видиш ли његово мудрољубље у време мучења и благочешће при-
ликом кажњавања? Ко се неће запрепастити када види да је он сачувао 
присебност и разбор, иако је био прободен клиновима? И не само да је 
сачувао присебност, него је, занемаривши самога себе, бринуо о други-
ма. Он је на крсту постао учитељ, јер је с прекором упитао: Зар се ти не 
бојиш Бош! Не обраћај пажњу, говорио је он, на земаљски суд. Постоји 
и други, невидљиви Судија, постоји непоткупљиви суд. Зато не гледај на 
то што је Он осуђен на земљи. Небески суд није такав. Овде, на земаљ-
ском суду, и праведници бивају осуђени и неправедни избегавају казну, 
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и кривци бивају ослобођени а невини кажњени, будући да судије, вољно 
или невољно, често погреше: или због незнања или због обмане, или, 
чак и када им је истина позната, често доносе неправедну пресуду јер су 
поткупљени новцем. На небеском суду нема ничег сличног. Бог је пра-
ведни Судија, и Његов суд исходи као светлост, будући да у њему нема 
ни мрака ни незнања. Да му онај [други разбојник] не би приговарао 
како је [Христос] осуђен и кажњен на земаљском суду, он га узводи до 
небеског суда и, подсећајући га на Страшни суд, као да говори: Тледај 
и нећеш донети осуђујућу пресуду, нећеш стати уз искварене земаљске 
судије, него ћеш прихватити суд који се доноси на небесима." Увиђаш ли 
мудрољубље овог разбојника? Увиђаш ли како је разборит? Он је непо-
средно са крста одскочио на небо! 

Затим је, одлучно затварајући уста ономе [другом разбојнику], рекао: 
Зар се не бојиш што смо овако осуђени? Шта значи: овако осуђени? 
Значи: на исту казну, односно на крст. Зар и ти ниси на крсту? Прекоре-
вајући другога [Христа], ти најпре прекореваш себе: као што грешник, 
прекоревајући другог, пре њега прекорева самог себе, тако и онај ко се 
налази у невољи, а другог због ње прекорева, пре свега прекорева самог 
себе, а не другога. "И сами смо тако осуђени." Он му изговара апостол-
ски закон и казује еванђелске речи: Не судите, да вам се не суди (Мт.7;1). 
И сами смо осуђени тако. Шта то чиниш, разбојниче? Зар у жељи да 
Га заштитиш, и Њега Самог убрајаш у разбојнике? Не, каже, ја такву 
помисао поништавам речима које следе. Да ти не би помислио како је 
Он кроз заједницу у мучењима постао и заједничар у гресима, додаје: 
Ми смо праведно осуђени, јер примамо по својим делима као што смо 
заслужили; а Он никаква зла не учини (Лк.23,41). 

Видиш ли савршено исповедање? Видиш ли како се он на крсту осло-
бодио грехова? Најпре кажи безакоња своја да се оправдаш, рекао је 
пророк (Иса. 43; 26). Нико га није приморао, нико га није присиљавао, али 
је самога себе осудио, говорећи: Ми смо праведно осуђени, јер примамо 
по својим делима као што смо заслужили; а Он никаква зла не учини. 
После тога каже и ово: Сети ме се Господе, када дођеш у Царству Сво-
ме. Није се усудио да најпре каже: Сети ме се Господе, када дођеш у 
Царству Своме. док кроз исповедање није скинуо бреме грехова. Видиш 
ли шта значи исповест? Исповедио се, и отворио [себи] рај. Исповедио 
се, и добио тако велику одважност да је после разбојништва молио за 
Царство. Видиш ли каква је све добра узроковао Крст? Помињеш ли Цар-
ство? Реци ми шта видиш? Виде се клинови и Крст. Међутим, управо тај 
Крст, каже, и јесте символ Царства. Називам га Царем зато што видим 
како се распиње на Крст, јер је царева дужност да умре за потчињене. 
И Он сам је рекао: Пастир добри живот свој полаже за овце (Јн.10;11). 
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Исто тако, и добар цар полаже своју душу за потчињене. Он је положио 
Своју душу за нас, зато Га и називам Царем. Сети ме се Господе, када 
дођеш у Царству Своме. 

4. Видиш ли како Крст представља символ Царства [небеског]? Хоћеш 
ли да упознаш и друге доказе за то? Христос га није оставио на земљи, 
него га је подигао [са Собом] и узнео на небо. Одакле се то види? Одатле, 
што Он са њим треба да дође о Свом Другом и славном доласку. Да би ти 
дознао каква част доликује Крсту, Он га је назвао славом. Погледајмо сада 
како ће то Он да дође са Крстом. За то треба да наведемо доказ. Ако вам 
ко рече: овде је Христос или онде, не верујте; ако вам дакле кажу: ево Га 
у пустињи, не излазите; ево Га у собама, не верујте (Мт.24;23-26). Говоре-
ћи о Свом Другом и славном доласку, Он опомиње на лажне христосе, на 
лажне пророке и на антихриста, да се неко не би прелестио и потчинио 
се овом последњем. Пошто ће пре Христа доћи антихрист, предочавам 
ти знамења присуства Пастира, како се не би догодило да неко, тражећи 
Пастира, наиђе на вука. Пошто је Први долазак био прикривен, Он ти је 
дао овај знак, да не помислиш да ће и Други долазак бити такав. За онај 
[Први] долазак било је природно да буде прикривен, јер је Он дошао да 
потражи изгубљено. Овај, међутим, неће бити такав. Реци ми онда, какав 
ће бити? Као што муња излази од истока и сине до запада, тако ће 
бити и долазак Сина Човечијеш (Мт.24;27). Он ће се дакле јавити свима 
одједном и нико неће имати потребу да пита: да ли је Христос овде или 
онде? Као што при појави муње не морамо да питамо да ли је то она, 
тако и када дође Христос нећемо морати да испитујемо да ли је то Он. 

Ми се пак питамо: хоће ли Он доћи са Крстом? Ми нисмо заборавили 
обећања и зато саслушај шта каже у наставку. И одмах, каже. Када то: 
одмах? Када дође Син Човечији. (И одмах) ће се по невољи оних дана 
сунце помрачити, и месец своју светлост изТубити (Мт.24;29). Тада ће 
постојати такво изобиље светлости да ће се сакрити и најблиставије зве-
зде. И звезде ће с неба пасти, и силе небеске покренуће се. И тада ће се 
показати знак Сина Човечијеш на небу (Мт.24;29-30). Видиш ли колика је 
сила крсног знамења? Сунце ће се помрачити, месец ће бити невидљив, 
а оно се јавља и блиста, да би ти научио да је то знамење блиставије од 
сунца и месеца. Када цар улази у град војници носе такозвана знамења и 
носе их на својим плећима, најављујући његов улазак. Тако ће и приликом 
силаска Господњег с небеса Њему претходити војске ангела и архангела, 
носећи крст на плећима и најављујући тако Његов царски долазак. Тада 
ће се и силе небеске покренути (Мт.24;29), каже за ангеле, тј. обузеће их 
трепет и велики страх. 

Зашто, кажи ми? Страшан ће бити тај Суд, јер васцелој нашој приро-
ди треба да се суди и она треба да стане пред страшног Судију. Зашто се 
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ангели боје и дрхте? Зар ће се њима судити? Када суди неки старешина, 
страх пред њим не осећа само оптужени [одговорни], него и стражари: 
иако не осећају никакву кривицу, они се плаше и дрхте због страха пред 
судијом. Тако ће се онда, када буде суђено нашој природи, плашити и 
ангели који не осећају никакву кривицу, али осећају велики страх пред 
Судијом. Због чега ће се тада јавити Крст и због чега ће Спаситељ доћи са 
њим? Зато да би они који су Га распели познали своју сопствену неправду, 
и Он ће им управо због тога показати символ њихове бестидности. А да је 
то разлог због којег ће га донети, послушај пророка који каже: Заплакаће 
збо1 Ње1а сва племена земаљска (Отк.1;7) када виде Онога Који их опту-
жује и кад познају свој грех. А како ћеш се тек задивити када Га видиш 
да је дошао са Крстом и ако Он уз то покаже и Своје ране? По1ледаћеђ 
каже пророк. на Мене КојеГа прободоше (Зах. 12; 10). И као што је учинио 
са Томом, желећи да исправи неверовање Свога ученика и показавши 
му после васкрсења рупе од клинова и ране, говорећи: Пружи прст свој 
амо и види руке Моје; и пружи руку своју и метни у ребра Моја, јер дух 
нема тела и костију (Јн.20;27,Лк.24;39), управо тако ће Он и тада показати 
ране и Крст, како би доказао да је Он био Распети. 

5. Његово неизрециво човекољубље не пројављује само Крст, него 
и речи које је изговорио на Крсту. Док је био разапињан на Крст и био 
изложен подсмесима, поругама и пљувању, говорио је: Оче, опрости им, 
јер незнају шта чине (Лк.23;34). Распети се моли за оне који Га распињу, 
иако су говорили: Ако си Син Божији сиђи са крста па ћемо веровати 
у Тебе (Мт. 27; 40,42). Међутим, Он са Крста не силази управо зато што је 
Син Божији, јер је зато и дошао да би био распет за нас. Сиђи, кажу, са 
Крста, па ћемо веровати у Тебе. То су речи изговора за неверовање, јер 
је устајање из гроба на који је био наваљен камен представљало много 
веће дело него силазак са Крста; извођење из гроба Лазара који је био 
мртав четири дана и обавијен мртвачким покровом такође је било много 
веће дело него силазак са Крста. Они су, дакле, говорили: Ако си Син 
Божији спаси се сам, а Он је чинио све како би спасао оне који Га вређају, 
говорећи: Опрости им грехе,/ер не знају шта чине. И шта се догодило? 
Да ли им је опростио грехе? Јесте, ако су били спремни да се покају. Да 
им није опростио, онда Павле не би постао апостол; да им није опростио 
грехе не би истога трена поверовало ни три, ни пет хиљада њих, него 
безбројно мноштво. О томе пак да је поверовало безбројно мноштво Ју-
дејаца саслушај шта апостоли кажу Павлу: Видиш ли, брате, колико је 
хиљада Јудејаца који повероваше (Делаап.21;20)? 

Подражавајмо, дакле, Господа и молимо се за непријатеље. Опет се 
обраћам са истим саветом: данас вам већ пети дан беседим о овој теми, 
али не зато што сам приметио да сте непажљиви - нека је далеко таква 
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мисао - него превасходно у нади да ћу вас убедити. Ако пак међу вама 
има оних који су каменосрдни, гневни, својеглави, оних који не маре за 
ово што је речено о молитви [за непријатеље], можда ће и такви, пости-
девши се због броја дана, оставити своје непријатељство и ускогрудост. 
Подражавај свога Господара. Док су Га распињали, Он се Оцу обраћао за 
оне који Га распињу. Како бих, кажеш, ја могао да подражавам Господа? 
Можеш ако желиш, јер када не би могао да Га подражаваш, Спаситељ 
не би рекао: Научите се од Мене, јер Ја Сам кроШак и смирен срцем 
(Мт.11;29). Када не би могли да Га подражавамо, Павле не би рекао: У1ле-
дајШе се на мене, као и ја на ХрисШа (1.Кор.И;1). Уосталом, ако нећеш да 
подражаваш Господара, онда подражавај онога који је теби сличан слу-
га, а ту мислим на апостола Стефана, јер је и он подражавао Господа. 
И као што је Христос, окружен онима који Га распињу, занемарио Крст, 
занемарио све што се тиче Њега Самог и молио Оца за оне који Га рас-
пињу, тако је и овај слуга, окружен онима који су га каменовали, од свих 
ударан и засипан камењем, занемарио болове које је услед тога подносио 
и говорио: Господе, не урачунај им 1рех овај (Делаап.7;60). 

Видиш ли како говори Син? Видиш ли како моли слуга? Господ каже: 
Оче, опросШи им, јер не знају илШа чине\ а Стефан: Господе, не урачунај 
им Грех овај. Да би ти било јасно да се он усрдно молио, обрати пажњу на 
то да се није молио стојећи - јер су га засипали камењем - него је своју 
молитву изговорио преклоњених колена, са скрушеним срцем и великим 
састрадањем. Ако желиш, показаћу ти и другог слугу који је пострадао 
и више него овај. Павле каже: Три пуШа сам био шибан, једном каме-
нован, Шри бродолома преШрпео, ноћ и дан провео на морској пучини 
(2.Кор.11;25). Шта говори после тога? Молио бих се, каже, да ја сам будем 
одлучен од ХрисШа за браћу моју (Јудејце), за сроднике моје по Шелу 
(Рим.9;3). Зар не желиш да видиш и друге, али не у Новом, него у Старом 
Завету? Највише и изненађује што се тамо, где није било заповести да 
се љубе непријатељи, него је било наређено да се вади око за око и зубза 
зуб (2.Мојс.21;24-25) и да се на зло узвраћа [једнаким] злом - што се, дакле, 
управо тамо пројавило апостолско мудрољубље. Саслушај шта каже Мој-
сеј, којег су Јудејци много пута презрели и каменовали: ОпросШи им Грех; 
ако нећеш, избриши ме из књше Своје, коју си написао (2.Мојс.32;32). 

Видиш ли како је свако од њих безбедност других претпостављао 
свом сопственом спасењу? Ти ни у чему ниси сагрешио. Зашто онда 
желиш да будеш кажњен са свима њима? Зато, каже, што не осећам 
потпуну срећу када други трпе зло. Довољно нам је ових примера. Да 
бисмо се у потпуности поправили, представићу вам још једног [светог] 
који размишља на исти начин. Против блаженог и кротког Давида поди-
гла се сва његова војска, у жељи да га убије. Она је наоружала његовог 
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сина Авесалома и предала му власт. Међутим, Бог се разгневио (какав 
значај има то што је нашао други повод за помор?) и послао је ангела 
с мачем да са неба побије народ. А шта је Давид рекао видевши да сви 
гину? Ја сам, каже, као пастир сагрешио; ја сам, као пастир, учинио зло, 
а Ше овце, шШа су учиниле? Нека се рука Твоја обраШи на мене и на дом 
оца мојеГа (2.Сам.24;17). 

Видиш ли сличност доброчинстава? Ако хоћеш, показаћу ти и други 
пример. Неће ми бити тешко да представим још једног, који је тако разми-
шљао. Пророк Самуило био је тако увређен, одбачен и презрен од Јудејаца, 
да је Бог пожелео да га утеши, говорећи: Не одбацише Шебе неГо Мене 
(1.Сам.8;7). А шта је на то одговорио овај унижени, презрени, увређени? 
А мени не дао БОГ да зГрешим Господу и пресШанем молиШи за вас; неГо 
ћу васупућиваШи на пуШдобар и прав (1.Сам. 12;23). Он је сматрао за грех 
да се не моли за непријатеље: А мени не дао БОГ да зГрешим Господу и 
пресШанем молиШи за вас. Христос каже: Оче, опросШи им, јер не знају 
шШа чине; Стефан каже: Господе, не урачунај им Грех овај; Павле каже: 
Желео бих да ја сам будем одлучен од ХрисШа за браћу моју, за сроднике 
моје по Шелу\ Мојсеј каже: ОпросШи им Грех; ако нећеш, избриши ме из 
књше Своје, коју си написао; Давид каже: Нека се рука Твоја обрати на 
мене и на дом оид мојеГа; Самуило каже: А мени не дао БОГ да зГрешим 
Господу и пресШанем молиШи за вас. Кажи ми, дакле, да ли ћемо ми 
имати било какво оправдање ако се будемо противили и молили против 
непријатеља, пошто нас и Господар и слуге и свети, како старозаветни 
тако и новозаветни, подстичу на молитву за непријатеље? 

Ја вас, браћо, молим да то не чинимо. Што је више добрих примера 
већа је и казна, уколико их не будемо подражавали. Молитва за непри-
јатеље већа је од молитве за пријатеље, и ова последња не доноси нам 
толико користи као прва. Јер ако љубиШе оне који вас љубе, какву плаШу 
имаШе? Не чине ли Шако и цариници (Мт.5;46)? Ако се будемо молили 
само за пријатеље онда нисмо ништа бољи од незнабожаца и цариника. 
Ако пак будемо љубили непријатеље, онда ћемо се, по мери људских 
сила, уподобити Богу Који својим сунцем обасјава и зле и добре, и даје 
дажд и праведнима и неправеднима (Мт.5;45). Уподобимо се, дакле, Оцу. 
Будите, каже Христос, као Отац ваш Који је на небесима, да бисте се 
удостојили Царства небеског, благодаћу и човекољубљем Господа и Бога 
и Спаситеља нашег Исуса Христа, Којем нека је слава и власт у векове 
векова. Амин. 
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БЕСЕДА ДРУГА 
О КРСТУ, О РАЗБОЈНИКОВОМ 

ИСПОВЕДАЊУ И О ПОТРЕБИ ДА СЕ 
МОЛИМО И ЗА НЕПРИЈАТЕЉЕ 

1. Ми, љубљени, данае празнујемо и славимо, јер је наш Господ клино-
вима прикован на Крст. Нека те не зачуди што празнујемо када је догађај 
тужан, јер је све духовно такво и противно људском обичају. Да би се ти 
овоме јасно поучио, знај да је Крст, који је раније био друго име за осуду 
и кажњавање, сада постао оно што поштујемо и за чим жудимо. Нека-
да је био предмет понижења и казне, а сада је постао узрочник славе и 
части. А да је Крст уистину слава, послушај Христа Који каже: И сада 
прослави Ти Менеу Оче, славом коју имадох у Тебе пре не1о свет поста-
де (Јн. 17; 5), при чему крст назива Својом славом. Крст је начало нашег 
спасења; крст је основа безбројних добара. Због њега смо ми, који смо 
раније били лишени части и одбачени, сада примљени у звање синова; 
због њега се више не налазимо у заблуди, него смо познали истину; због 
њега смо ми, који смо се раније клањали дрвећу и камењу, сада познали 
Творца сваке твари; због њега смо ми, који смо били слуге греху, приве-
дени у слободу праведности; најзад, због њега је земља постала небо. 

Он нас је ослободио од заблуда, он нас је руководио ка истини, он је 
помирио Бога и људе, он нас је извукао из дубине порока и узвео на сам 
врх врлине, он је уништио демонску заблуду, он је срушио обману. Због 
њега више нема дима, задаха спаљених идолских приноса и изливања 
крви бесловесних животиња, него су свуда духовна служења, појање и 
молитве. Због њега су демони натерани у бекство, због њега је удаљен 
ђаво, због њега је људска природа по начину живота почела да се над-
меће са ангелском, због њега је девственост задобила силу на земљи. 
Наиме, откако је Он рођен од Дјеве, људска природа је упознала овај 
пут ка врлини. Он је просветлио нас који смо седели у тами, измирио 
је са Богом нас који смо с Њим војевали, нас који смо били далеки учи-
нио је блискима, својима је учинио нас који смо били туђи, грађанима 
неба учинио је нас који смо били странци, он је прекратио наш рат, он 
је за нас постао ослонац мира. Због њега се више не плашимо распа-
љених стрела ђавољих, јер смо пронашли извор живота; због њега смо 
престали да будемо удовице, јер смо добили Женика. Због њега се више 
не бојимо вука, јер смо познали Доброг пастира. И Сам Господ каже: 
Ја сам Пастир добри (Јн.10;11). Због њега се више не плашимо тиранина, 
будући да седимо уз Цара. 
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Видиш ли колико нам је добара узроковао крст? Зато га праведно 
празнујемо. Тако нас и Павле саветује да празнујемо, говорећи: Зато да 
празнујемо не у квасцу старом, ни у квасиу злоће и неваљалства, неХо 
у бесквасним хлебовима искрености и истине (1.Кор.5;8). Зашто нам, 
блажени Павле, заповедаш да празнујемо? Кажи нам разлог. Јер и Пасха 
наша Христос, жртвова се за нас (1.Кор.5;7). Видиш ли зашто празнујемо 
крст? Да ли си разумео због чега заповеда да празнујемо крст? На крсту 
је принесена жртва, а где је жртва тамо је отпуштање грехова, тамо је 
измирење са Господом, тамо су празник и радост. Пасха наша Христос, 
жртвова се за нас. Реци ми, где је Он жртвован? На високом крсту. Био 
је то нови и чудесни жртвеник, јер је и Жртва чудесна и различита од 
свих осталих. Он Сам је и жртва и свештеник - жртва по телу, свештеник 
по духу. Он Сам је и принео и био принесен. Саслушај опет Павла који 
говори: Јер сваки првосвештеник који се узима између људи, поставља 
се за људе на служење Бо1у; зато је потребно да и Овај има нешто да 
принесе (Јевр.5; 1,8,3). И све до сада Он приноси. А на другом месту апостол 
каже: тако и Христос једанпут принесе Себе на жртву да понесе Грехе 
мношх (Јевр.9,28). Ево овде је Он принесен, а тамо је принео Самог Себе. 
Видиш ли да је Он био и жртва и свештеник, док је Крст био жртвеник? 

Неопходно је, међутим, да сада дознамо зашто жртва није принета 
у храму, а мислим на јерусалимски храм, него је принета изван града, 
изван зидина. Он је распет изван града, као да је преступник, зато да би 
се испуниле пророчке речи: Иметнуше Га међу злочинце. Зашто је, да-
кле, распет изван града, на узвишеном месту, а није распет испод неког 
крова? Ни то није било без разлога, јер је требало да очисти ваздух. На 
узвишењу, немајући над собом кров и имајући небо уместо крова, распет 
је зато да би очистио васцела небеса, јер се на узвишењу жртвовало Јагње. 
Он је, дакле, очистио небо, а очистио је и земљу, јер је из Његовог ребра 
на земљу капала крв и очистила сву њену скверну. Због тога жртва није 
принета испод неког крова. 

Зашто пак жртва није принета у јудејском храму? Ни то се није до-
годило случајно, него зато да Јудејци не би присвојили жртву и да ти 
не би помислио да се та жртва приноси само за овај народ. Због тога је 
принета изван града и изван зидина, како би ти научио да је ова жртва 
приношење за целу земљу и да је очишћење заједничко за читаву нашу 
природу [тј. за цео људски род]. Будући да је цела земља била нечиста и 
да се свуда распростирао дим, задах спаљених приноса и свака друга не-
чистота идолских жртава, Бог је Јудејцима заповедио да оставе васцелу 
земљу, а да жртве приносе и да се моле само на једном месту. Међутим, 
када је Христос дошао и пострадао изван града, очистио је целу земљу 
и свако место учинио погодним за молитву. Хоћеш ли да дознаш како 
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је поеле тога читава земља постала храм и како је свако место постало 
погодно за молитву? Саслушај опет блаженог Павла који каже: Хоћу, 
дакле, да се мужеви моле на сваком месту, подижући свеШе руке без 
1нева и двоумљења (1.Тим.2;8). Видиш ли како је очистио васељену, јер се 
освештала читава земља или, боље речено, постала светија од светиње 
над светињама. Тамо је приношено бесловесно а овде словесно Јагње и 
уколико је словесно узвишеније од бесловесног, утолико је веће и овда-
шње освећење. Због тога је Крст уистину празник. 

2. Хоћеш ли да дознаш и за друго доброчинство Крста, које превазила-
зи сваку људску мисао? Он нам је данас отворио рај који је био закључан, 
јер је данас [тј. на овај дан] тамо увео разбојника. Ту су два највећа дела: 
отварање раја и увођење разбојника. Он нам је вратио нашу древну отаџ-
бину, опет нас је увео у отачки град. Данас ћеш биШи са Мном у рају, 
рекао је Христос. (Лк.23;43). Шта то говориш? Ти си распет и прикован за 
Крст, а обећаваш рај? Како ћеш то извршити? И Павле каже: РаспеШ би 
по слабосШи (2.Кор.13;4). Послушај, међутим, шта је томе додао: Сила се 
Моја у немоћи показује савршена (2.Кор.12;9). Зато ти, каже, и обећавам 
сада, на Крсту, да би ти и из тога познао Моју силу. Будући да је ово био 
жалостан догађај, Он на Крсту извршава чудо које особито пројављује 
Његову силу, да ти не би обраћао пажњу на природу Крста, него да би 
познао моћ Распетога. Овога пута није васкрсао неког мртваца, и није 
заповедао мору и ветровима, нити је пак изгонио демоне, него је, иако 
распет, прикован, пребијен, испљуван, извређан и исмејан имао силу да 
привуче рђаву разбојникову душу. 

Обрати пажњу на Његову силу која се пројављује у две ствари. Он 
је потресао васцелу творевину и померио стене, али и учинио да душа 
разбојника, која је била тврђа од камена, постане мекша од воска. Данас 
ћеш биШи са Мном у рају. Шта то говориш? Рај чува херувим и пламе-
ни мач, а ти разбојнику обећаваш да ће ући тамо? Да, каже, јер ја сам 
Господар херувимима и имам власт и над пламеном и над паклом, и над 
животом и над смрћу. Због тога и каже: Данас ћеш бити са Мном у 
рају. Када ове [бестелесне] силе виде Господара, истог часа се повлаче 
и одступају. И заиста, ниједан цар никада не би пристао да покрај себе 
постави разбојника или неког другог слугу и да тако уђе у град. Господ 
је и то учинио. Улазећи у свештену отаџбину, Он са Собом уводи разбој-
ника, али не да би разбојничке стопе осрамотиле рај - нека је далеко 
таква мисао - него да би га [рај] тиме још више почаствовао, јер је рају 
част да има Господара, толико силног и човекољубивог, да је и разбојни-
ка учинио достојним да се наслађује у рају. 

Када је у Царство небеско узвео цариника и блудницу, Он га није 
обешчастио него га је почаствовао, показујући да је Господ небеског 
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Царства толико моћан да и блудницу и цариника у тој мери учини слав-
ним да се покажу достојнима такве части и доброчинства. Као што се 
лекару нарочито дивимо онда кад видимо да од болести ослобађа неиз-
лечиве болеснике и да им васпоставља здравље, тако се, љубљени, диви 
и зачуди Христу Који је узео људе погођене неизлечивим душевним боле-
стима и био у стању да их избави од зла, а затим да као достојне Царства 
небеског покаже оне који су достигли крајње безбожништво. Данас ћеш 
биШи са Мном у рају. Велика је част, бесконачно човекољубље, неизреци-
ва и неизмерна доброта ући заједно са Господаром у рај, много већа част 
него ући у њега сам. Реци ми, шта се догодило? Шта је учинио разбојник, 
па да се непосредно после крста удостоји раја? 

Хоћеш ли да ти укратко кажем и да ти укажем на одважност овог 
разбојника? Када се Петар, врховни међу ученицима доле [на земљи] 
одрекао [Христа], тада Га је он, будући горе [на крсту] исповедио. 
Не говорим то са жељом да прекорим Петра - нека је далеко таква ми-
сао - него у жељи да покажем узвишеност разбојникове душе и његово 
мудрољубље. Онај [Петар] није издржао претњу безначајне девојке, док 
разбојник, видевши како сав присутни народ, окупљен унаоколо, бесни, 
виче и силно вређа Распетога, није обраћао пажњу на понижење Распе-
тога него је, прешавши очима вере преко свега тога и оставивши испод 
себе сва понижења и све препреке, познао Господа небеса и изговорио 
оне кратке речи које су га учиниле достојним раја: СеШи ме се Господе, 
када дођеш у ЦарсШву Своме (Лк.22;42). 

Немојмо запоставити ове речи и немојмо се постидети да за учитеља 
узмемо разбојника, јер се ни наш Господ није постидео да га првог уведе 
у рај. Немојмо се стидети да за учитеља узмемо човека који се пре чита-
вог људског рода показао достојним да обитава у рају. Испитајмо, дакле, 
брижљиво сваку његову реч, да бисмо и одатле познали силу Крста. Хри-
стос му није рекао, као што је рекао Петру и Андреју: Хајде за Мном и 
учинићу Ше ловцем на људе (Мт.4; 19), нити му је рекао као Дванаесторици: 
СешћеШе на дванаесШ пресШола и судиШи над дванаесШ племена Израи-
љевих (Мт.19;28). Уопштено, готово да му није рекао ни једну једину реч. 
Он није видео чуда, нити васкрсавање неког мртваца, нити истеривање 
демона, нити је пак видео како се море покорава Његовој заповести, није 
са Њим беседио о Царству. Како је онда и дознао за Царство? 

Погледајмо његову велику разборитост. Други разбојник, речено је, 
хуљаше на Ње1а (Лк.23;29), јер је и други разбојник био распет с Њим да 
би се испуниле пророчке речи: И би меШнуШ међу злочинце (Иса.53;12). 
Незахвални Јудејци хтели су да затамне Његову славу и свуда су клевета-
ли оно што се догодило. И поред свега тога истина је свуда просијавала 
и кроз такве препреке постајала све блиставија. Други разбојник Га је, 
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дакле, вређао. Један од еванђелиста каже да су Га оба разбојника вређала 
(в. Мк. 15; 32). И то је истина, али то још више узвисује одважног разбојника. 
Уистину, природно би било да Га је и он у почетку вређао. Међутим, он 
је одмах потом показао велику промену. Према томе, други разбојник, 
како каже хуљаше на Њега. 

Видиш ли и једног и другог разбојника? Обојица се налазе на крсту, 
обојица због порочности, обојица због разбојничког живота. И поред 
тога, њихов крај није био једнак: један је наследио Царство небеско, а 
други је послат у пакао. Тако је било и јуче: ученици и ученик, тј. Јуда и 
једанаесторица. Један се припремао за издају, а они су се припремали за 
служење [Христу]. Онај један је упитао фарисеје: Шта ћете ми дати, и 
ја ћу вам Га издати (Мт.26;15)? Они су пришли Исусу и упитали Га: Где 
хоћеш да Ти у1отовимо да једеш Пасху (Мт.2б;17)? Тако је било и овде - је-
дан је био разбојник, као што је и други био разбојник. Међутим, један 
вређа, док му други затвара уста; један хули, а други га прекорева, и то 
онда кад види да је Исус распет и осуђен, када види да Га народ који је 
доле [у подножју Крста] вређа и виче. Њега, међутим, ништа од тога ни-
је одвратило, нити га је удаљило од предстојеће славе, него је, напротив, 
прекоревао другог разбојника, говорећи: Зар се ти не бојиш Бош када 
си и сам осуђен тако (Лк.23;40)? 

3. Видиш ли смелост разбојника? Видиш ли да он ни на крсту не за-
боравља свој занат и да исповедањем отима Царство небеско? Зар се ти 
не бојиш Бош, каже. Видиш ли његову одважност на крсту, видиш ли 
мудрољубље, видиш ли благочешће? Он је сачувао присебност, сачувао 
је разбор, иако је био прободен клиновима и трпео неописиве болове, 
какве клинови узрокују. Зар не заслужује да се зачудимо због његове 
племените храбрости? Ја бих рекао да он није само достојан чуђења, него 
је достојан и да га назовемо блаженим. Не само да није обраћао пажњу 
на своје болове, него је, запостављајући самога себе, бринуо о другом 
и на сваки начин настојао да га удаљи од заблуде, да на крсту постане 
учитељ. Зар се ти не бојиш Бош, каже. Он после тога као да говори: не 
обраћај пажњу на земаљски суд, немој судити према ономе што видиш, 
не гледај само оно што се сада догађа. Постоји и други, невидљиви Суди-
ја, и постоји непоткупљиви суд, који не може да погреши. 

Не гледај на то што је Он осуђен на земљи, јер није такав суд на не-
бесима. Овде, на земаљском суду, и недужни бивају осуђени и кривци 
ослобођени, праведни бивају кажњени а неправедни избегавају казну. 
Многи људи, било својевољно, било невољно, често изопачују судска де-
ла: или зато што не познају правду и обмањују се, или је пак знају али су 
поткупљени новцем, па издају истину и осуђују недужнога. На небеском 
суду не догађа се ништа слично. Бог је праведни Судија и Његов суд 
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исходи као светлост, јер код њега нема ничега нејасног или скривеног и 
Он не допушта никакво изопачење. Да му онај [други разбојник] не би 
приговарао како је [Христос] осуђен на земаљском суду, он га узводи до 
небеског суда, до страшног престола, до непоткупљиве суднице и непо-
грешивог Судије, подсећа га на Страшни суд. Погледај, каже, и нећеш 
донети осуђујућу пресуду, нити ћеш се сагласити с исквареним земаљским 
судијама, него ћеш се задивити и прихватити вишњи суд. 

Зар се ти не бојиш Бош, каже. Увиђаш ли мудрољубље овог раз-
бојника, увиђаш ли његову разборитост и његово поучавање? Он је 
непосредно са крста узлетео на небо! Погледај како он већ испуњава 
апостолски закон и не брине само о себи, него све чини и покушава да 
и другог разбојника избави из заблуде и да га приведе истини. Затим је, 
рекавши: Зар се ти не бојиш Бо1а} додао: Када си и сам осуђен тако 
(Лк. 23; 40). Погледај савршено исповедање. Шта значи: када смо и сами 
овако осуђени? То значи: осуђени смо на исту казну, јер смо и ми на 
крсту. Услед тога, када вређаш Њега, ти најпре вређаш самога себе. 
И као што грешник, прекоревајући другог, прекорева самога себе а не 
другога, тако и онај ко се налази у невољи а другог због ње прекорева, 
пре свега прекорева самога себе, а не другога. И сами смо, каже, тако 
осуђени. Он му изговара апостолски закон и казује еванђелске речи: 
Не судите, да вам се не суди (Мт.7;1). И сами смо осуђени тако. Шта то 
чиниш, разбојниче? Зар у жељи да Га заштитиш и Њега Самог убрајаш 
у разбојнике? Не, каже, и оно што сам казао исправљам речима које сле-
де: Ми смо праведно осуђени, јер примамо по својим делима као што 
смо заслужили (Лк.23;41). 

Да ти, када чујеш да каже: И сам си осуђен тако, не би помислио да 
он Христа представља као учесника [досл. заједничара] у њиховом гре-
ху, додаје: Ми смо праведно осуђени, јер примамо по својим делима као 
што смо заслужили. Видиш ли савршено исповедање на крсту? Видиш 
ли како је овим речима опрао своје грехе? Видиш ли извршење пророчке 
заповести: Најпре кажи безакоња своја да се оправдаш (Иса.43;26)? Нико 
га није приморао, нико га није осуђивао, нико га није нападао, али је он 
самога себе осудио. Зато га касније нико други није осудио. Он је преду-
хитрио све који су га могли оптужити и самога себе жигосао, говорећи: 
Ми смо праведно осуђени, јер примамо по својим делима као што смо 
заслужили; а Он никаква зла не учини. Видиш ли неизмерно исповедање? 
Када је осудио самога себе, када је признао своја дела, када је оправдао 
Господа, рекавши: Ми примамо по својим делима као што смо заслужи-
ли, а Он никаква зла не учини, задобија одважност да принесе и прозбу, 
говорећи: Сети ме се Господе, када дођеш у Царству Своме. Није се усу-
дио да најпре каже: Сети ме се, док се кроз исповедање није очистио од 
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грехова, док се оптуживањем самога себе није учинио невиним. Видиш 
ли колику силу има исповест и на самом крсту? 

Слушајући ово, љубљени, никада немој да очајаваш него, замисливши 
неизрециву величину човекољубља Божијег, пожури да исправиш своја 
сагрешења. Ако је Он разбојника који је био на крсту удостојио тако 
велике части, онда ће Он утолико пре Свога човекољубља удостојити 
нас, уколико будемо хтели да исповедимо своје грехове. Да бисмо се и 
ми наслађивали Његовим човекољубљем, немојмо се стидети да испове-
димо своје грехе јер је велика снага исповести и огромна је њена сила. 
Разбојник се исповедио, и нашао је отворен рај. Исповедио се, и задобио 
одважност да тражи Царство небеско он, који је био разбојник. До тог 
времена, он није тражио Царство небеско! Реци ми, разбојниче, како си 
се сетио Царства? Шта ти сада видиш? Ти видиш крст и клинове, осуду, 
подсмехе и клевете. Да, каже, али мени и сам тај крст изгледа као знаме-
ње [символ] Царства. Ја Га и називам Царем зато што видим да је распет, 
а царева дужност је да умре за потчињене. И Он сам је рекао: Пастир 
добри живоШ свој полаже за овце (Јн. 10; 11). Исто тако, и добар цар пола-
же своју душу за потчињене. Он је положио Своју душу за нас и зато Га 
називам Царем. СеШи ме се Господе, када дођеш у Царству Своме. 

4. Хоћеш ли да дознаш да је Крст символ Царства [небеског] и да је 
нешто што треба поштовати? Он [Христос] га није остћвио на земљи, 
него га је подигао [са Собом] и узнео на небо. Одакле се то види? Ода-
тле што Он са Крстом треба да дође о Свом Другом и славном доласку. 
Погледајмо како то Он треба да дође са Крстом. Слушао си како је Сам 
Христос рекао: Ако вам ко рече: овде је ХрисШос или онде, не верујШе; 
ако вам дакле кажу: ево Га у пустињи, не излазиШе; ево Га у собама, не 
верујШе (Мт. 24; 23-26). Он говори тако о Свом Другом доласку због лажних 
христоса, лажних пророка и антихриста, да се неко не би прелестио и 
упао у њихове замке. Пошто ће пре Христа доћи антихрист, немојте да 
вам се догоди да неко, тражећи пастира, упадне у чељуст вука. Зато вам 
и предочавам знамења присуства Пастира. Пошто је Први долазак био 
прикривен, немој да мислиш да ће и Други долазак бити такав. За онај 
[Први] долазак било је природно да буде прикривен, јер је Он дошао да 
потражи изгубљено. Други долазак, међутим, неће бити такав. Реци ми и 
поучи ме, какав ће бити? Као шШо, каже, муња излази од истока и сине 
до запада, Шако ће биШи и долазак Сина Човечијеш (Мт.24;27). Он ће се 
јавити [показати, открити] свима одједном и нико неће имати потребу да 
испитује. Као што при појави муње не морамо да питамо да ли је то она, 
тако и када дође Христос нећемо морати да испитујемо да ли је то Он. 

Сада пак још нисмо разоткрили оно о чему смо говорили, односно, 
да ли ће Он доћи са Крстом? Саслушај шта Сам Христос јасно говори: 
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И одмах, каже, тј. када дође, по невољи оних дана сунце ће се помрачи-
Ши, и месец своју свеШлосШ изГубиШи (Мт.24;29), Та светлост ће бити то-
лико снажна да ће се сакрити и најблиставије звезде. И звезде ће, каже, 
с неба пасШи, и силе небеске покренуће се. И Шада ће се показаШи знак 
Сина Човечијеш на небу (Мт.24;29-30). Видиш ли колико је превасходство 
овог знамења, колика његова светлост, колика блиставост? Сунце ће 
се помрачити, месец ће бити невидљив, а звезде ће пасти. Једино ће 
оно блистати, да би ти научио да је [то знамење] блиставије од месеца 
и сјајније од сунца. Када цар улази у град, испред њега иду војници и 
носе такозвана знамења; они их носе на својим плећима, најављујући 
његов улазак. Тако ће и приликом снисхођења Господа сваке твари са 
небеса Њему претходити војске ангела и архангела, носећи ово зна-
мење и најављујући Његов царски долазак. Тада ће се и силе небеске 
покренуШи (Мт.24;29), каже мислећи на ангеле и архангеле, тј. обузеће 
их трепет и велики страх. 

Зашто ће се, кажи ми, уплашити и ове силе? То је сасвим природно. 
Страшан ће бити тај Суд, јер ће се судити васцелој нашој природи: она 
треба да да одговор и да стане испред страшног престола. Зашто ће се 
ангели уплашити, и зашто ће страховати бестелесне силе, када се њима 
неће судити? Када судија позива на суд кривце и седи на узвишеном 
месту, страх и стрепњу пред судијом не осећају само кривци, него и они 
што се налазе у близини ради очувања реда, иако се не осећају кривима. 
Тако ће и онда, када се буде судило нашој природи и када се од ње буде 
тражило да да одговор за своја сагрешења, и ангели и остале небеске 
силе, иако не осећају никакву кривицу, страховати и плашити се пред 
претећим Судијом. Због чега ће, међутим, и са којим циљем Христос 
тада доћи са Крстом? Да би они који су Га распели и на основу самих 
дела познали своју неблагодарност, Он ће им показати Крст који ће раз-
обличити њихово безумље. 

А да би ти научио да ће управо због тога доћи са Крстом, саслушај 
пророка који каже: Тада ће се појавиШи знак Сина Човечијеш и заплакаће 
збо! Њеш сва племена земаљска (Отк. 1;7). Зашто те чуди што ће Он доћи 
са Крстом? Он ће доћи носећи на Себи и Своје ране. Саслушај пророка 
који каже: ПоГледаће на МенеКојеш прободоше (Зах.12;10). И као што је 
поступио са Томом када је желео да исправи неверовање Свог ученика 
па му је показао рупе од клинова и Своје ране, рекавши: Пружи прсШ 
свој амо и види руке Моје; и пружи руку своју и меШни у ребра Моја, јер 
дух нема Шела и косШију (Јн.20;27,Лк.24;39), и доказавши му да је уистину 
васкрсао, тако ће и тада донети и Своје ране и Свој крст, да би им пока-
зао да је управо Он био Распети. 
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5. Његово неизрециво човекољубље не пројављује само Крст, него 
и речи које је изговорио на Крсту. Саслушај ове речи. Док су они што 
су Га распели стајали унаоколо и изругивали Му се, Он је говорио: Оне, 
опрости им, јер не знају шШа чине (Лк.23;34). Увиђаш ли човекољубље 
Божије? Док су га распињали, Он се молио за оне што су Га распињали, 
што су Му се изругивали и исмевали Га говорећи: Ако си Син Божији 
сиђи са крсШа па ћемо вероваШи у Тебе (Мт. 27; 40,42). Међутим, Он са Кр-
ста не силази управо зато што јесте Син Божији, Који је и дошао зато да 
би био распет за нас. Сиђи, кажу, са КрсШа, па ћемо вероваШи у Тебе. 
Погледај њихове бестидне речи и доказ њиховог неверовања. Чинио је 
много већа дела него што је силазак са Крста, па ипак нису поверовали. 
Сада пак кажу: Сиђи са КрсШа, па ћемо вероваШи у Тебе. Далеко је веће 
дело васкрснути мртвог на чији је гроб наваљен камен, него силазак са 
Крста; извођење из гроба Лазара који је био мртав четири дана и обавијен 
мртвачким покровом много је веће дело него силазак са Крста! 

Видиш ли неразборите речи, видиш ли крајње безумље? Молим вас 
да сада усредсредите своју пажњу како бисте видели неизмерно човекољу-
бље Божије, односно како је Христос и само њихово безумље искористио 
као повод за опроштај. Оче, опрости им, каже, јер не знају шШа чине. 
Они су, дакле, говорили: Ако си Син Божији спаси се сам, а Он је на све 
начине покушавао да спасе оне који су Га вређали, кудили и исмевали. 
говорећи: ОпросШи им, каже, овај грех,/ер не знају шШа чине. И шта се 
догодило? Да ли им је опростио грехе? Опростио је онима који су хтели 
да се покају. Да им није опростио, Павле никада не би постао апостоЛ; 
да им није опростио грехе, не би истога трена поверовало ни три, ни пет 
хиљада њих, него безбројно мноштво. Саслушај шта о томе Јаков каже 
Павлу у Јеруеалиму: Видиш ли, брате, колико је хиљада Јудејаид који 
повероваше (Делаап.21;20)? 

Молим вас, дакле, да подражавамо Господа и.да се молимо за непри-
јатеље. Јуче сам вас томе саветовао, а саветујем вас и данас. Познавши 
величину овог дела, подражавај свог Господа. Док су Га распињали, Он 
се молио за оне који Га распињу. Како бих ја, упитаће неко, могао да 
подражавам Господа? Можеш, ако хоћеш, Кад би то било немогуће, Он 
нам не би рекао: НаучиШе се од Мене, јер Ја Сам кроШак и смирен срцем 
(Мт. 11;29). Када човеку не би било могуће да Га подражава, ни Павле не 
би рекао: УХледајШе се на мене, као и ја на ХрисШа (1. Кор. 11; 1). Ако пак не 
желиш да подражаваш Господара, подражавај себи сличног слугу, а ту 
мислим на апостола Стефана, који је први отворио пут ка мучеништву. 
И он је подражавао Господа: као што се Христос, окружен онима који 
Га распињу, молио за оне који Га распињу, тако је и архиђакон Стефан, 
окружен онима који су га каменовали, од свих ударан и засипан камењем, 
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занемарио болове које је због тога трпео и говорио: Господе, не урачунај 
им Грех Овај (Делаап.7;60). 

Видиш ли како беседи Син, а како се моли слуга? Господ каже: Оче, 
опросШи им грех овај,јер не знају шта чине\ а Стефан: Господе, не ура-
чунај им 1рех овај. Да би ти дознао да је он све то чинио с великом усрд-
ношћу, обрати пажњу на то да се није молио због дужности, немарно и 
стојећи - јер су га засипали камењем - него да је своју молитву изговорио 
преклоњених колена, скрушено и са великим састрадањем. Ако желиш, 
показаћу ти и другог слугу који је и више него овај пострадао од својих не-
пријатеља. Павле каже: Три пуШа сам био шибан, једном каменован, Шри 
бродолома преШрпео, ноћ и дан провео на морској пучини (2.Кор.И;25). 
Набројавши невоље и лукавства које је свакодневно трпео од њих, додаје: 
Молио бих се, каже, да ја сам будем одлучен од ХрисШа за браћу моју 
(Јудејце), за сроднике моје по Шелу (Рим.9;3). 

Зар не желиш да видиш и друге, али не у Новом, него у Старом Заве-
ту, који су чинили то исто? Највише нас зачуђује што се тамо, где није 
било заповести о љубави према непријатељима, него је било наређено 
да се вади око за око и зубза зуб (2.Мојс.21;24-25), и да се на зло узвраћа 
[једнаким] злом - што се, дакле, управо тамо пројавила апостолска узви-
шеност. Саслушај шта каже Мојсеј, којег су Јудејци много пута камено-
вали: ОпросШи им 1рех; ако нећеш, избриши ме из књше Своје, коју си 
Написао (2.Мојс.32;32). 

Видиш ли како сваки праведник далеко више тежи безбедности дру-
гих, него свом сопственом спасењу? Ти ни у чему ниси сагрешио. Зашто 
онда желиш да будеш заједничар у њиховом кажњавању? Зато, каже, што 
не осећам потпуну срећу када други страдају. Могао бих да вам укажем и 
на друге, који су изговарали исту молитву. Наводим вам многе примере 
зато да бисмо поправили себе и из својих душа искоренили тако тешку 
болест као што је проклињање непријатеља. Саслушај шта говори бла-
жени Давид када се Бог разгневио и послао ангела са мачем да казни 
народ. Када је дакле, видео ангела са исуканим [досл. голим] мачем и 
спремног да зада ударац, Давид каже: Ја сам као пасШир сагрешио; ја 
сам, као пасШир, учинио зло, а Ше овце, шШа су учиниле? Нека се рука 
Твоја обрати на мене и на дом оца мојеш (2.Сам.24;17). 

Увиђаш ли сличност између ових узвишених дела? Хоћеш ли да ти 
покажем још једнога који је поступао на исти начин? Пророк Самуило 
био је тако увређен, осрамоћен и презрен од Јудејаца, да је Бог поже-
лео да га утеши, говорећи: Не одбацише тебе не1о Мене (1.Сам.8;7). А 
шта је на то одговорио овај осрамоћени, презрени и увређени? Саслу-
шај шта он каже: А мени не дао Бо1 да зГрешим Господу и престанем 
молити за вас; неГо ћу вас упућивати на пут добар и прав (1.Сам.12;23). 



4 4 2 СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ - СЛАВА ГОСПОДУ ЗА СВЕ 

Запази да је он сматрао за грех да се не моли за непријатеље: А мени не 
дао Бо1, каже, да згрешим Господу и престанем молити за вас. Видиш 
ли да се сваки праведник трудио да подражава Господа у том великом 
делу? Подсетимо се опет онога што је речено. Господ каже: Оче, опрости 
им, јер не знају шта чине\ Стефан каже: Господе, не урачунај им 1рех 
овај:1 Павле каже: Желео бих да ја сам будем одлучен од Христа за браћу 
моју, за сроднике моје по телу; сам Мојсеј каже: Опрости им 1рех; ако 
нећеш, избриши ме из књше Своје, коју си написао; Давид каже: Нека 
се рука Твоја обрати на мене и на дом оца моје1а\ Самуило пак каже: 
А мени не дао БоХда зГрешим Господу и престанем молити за вас. Кажи 
ми, дакле, хоћемо ли било какав изговор имати ми, када нас сви, који су 
живели и у Старом и у Новом Завету, подстичу да се молимо за неприја-
теље, а ми се не трудимо да то ревносно испунимо? Зато вам саветујем 
да не будемо немарни. Уколико је више добрих примера, утолико је већа 
и казна, ако их не будемо подражавали. Далеко је важније да се молимо 
за непријатеље, него за пријатеље, јер нам ова друга молитва не доноси 
толико користи као прва. Саслушај Христа Који каже: Јер ако љубите 
оне који вас љубе, какву плату имате? Не чине ли тако и идриници 
(Мт.5;4б)? Ако се молимо само за пријатеље, још увек, дакле, нисмо бољи 
од цариника. Ако пак будемо љубили непријатеље и ако се будемо мо-
лили за њих, онда ћемо, се, сразмерно људским силама, уподобити Богу. 
Будите, каже Он, слични Оиу свом Који је на небесима и Који својим 
сунцем обасјава и зле и добре, и даје дажд и праведнима и неправеднима 
(Мт.5;45). Ако нам, дакле, и Господар и слуге дају пример, будимо усрдни и 
упражњавајмо ову врлину, да бисмо се удостојили да задобијемо Царство 
небеско и да бисмо са већом одважношћу приступили оној страшној Трпе-
зи, да бисмо очистили своју савест и досегли обећана добра, благодаћу 
и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, са Којим нека је Оцу и 
Светоме Духу слава, власт и част у векове векова. Амин. 

БЕСЕДЕ О СВЕТОМ 
АПОСТОАУ ПАВАУ 

ПРИЗИВАЊЕ ПАВЛОВО 

Беседа изговорена приликом читања одломка: А Савле још дишући 
претњом и убиством... (Делаап.9;1), када су сви очекивали да буде изгово-
рена беседа на почетак 9. главе Дела апостолских, а говори о томе да је 
призивање Павлово доказ васкрсења. 

У беседи са насловом "Призивање Павлово" и под насловом "А Савле 
још дишући претњом и убиством..." св. Златоуст говори о Павловом 
призивању и преобраћању. На почетку примећује да није човек онај који 
једноставно има људско тело и глас, него да је човек онај који има људску 
душу и људске склоности. Такав човек је онај који се, поред вештастве-
не хране, наслађује и божанственим и духовним речима. У наставку се 
правда што је пропустио да тумачи почетак Дела апостолских, а затим се 
враћа Павлу. Наглашава да његов непријатељски однос према проповеди, 
Христу и апостолима, не представља повод за његову осуду, него повод 
за похвалу, јер се тек на основу завршетка суди о читавом делу. Преобра-
ћање Павлово представља највеће чудо након Распећа и гроба Христовог 
и служи као очигледан доказ Његовог васкрсења. То преобраћање није 
било дело људских напора, него дело божанствене благодати. 

1. Зар се то може поднети? Зар се то може отрпети? Наша сабрања 
свакога дана постају све малобројнија. Град је препун људи, а црква је 
празна. Тргови, позоришта и шеталишта су пуни, а дом Божији је пуст. 
Међутим, боље би било ако бих рекао истину и огласио да је град празан 
а црква пуна људи, јер људима не би требало називати оне што су на 
тргу, него вас који сте у цркви, не оне равнодушне, него усрдне, не оне 
који су се привезали за житејско, него вас који сте духовно претпостави-
ли житејском. Није човек онај који има људски глас и људско тело, него 
онај који има човечију душу и [човечије] душевне склоности. О души 
човековој ништа не сведочи тако као што сведочи љубав према слушању 
речи Божије; исто тако, ништа тако не разобличује бесловесну и сличну 
животињи душу као презирање речи Божије. 
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Хоћеш ли да знаш да еу они што презиру слушање речи Божије из-
губили своје људске особине, да су изгубили своје благородство? Како 
бисте увидели да је наш град остао без људи, нећу вам изговорити своје 
речи, него пророчку изреку која потврђује моју мисао да они који не 
љубе духовне речи не могу ни да буду људи. Громогласни Исаија, тај 
созерцатељ чудесних виђења, који се, иако у телу, удостојио да види сера-
фиме и да слуша ону тајанствену песму, дошао је у многољудну јудејску 
престоницу, у Јерусалим. Стојећи насред трга и будући окружен целим 
народом, желео је да покаже да онај што не слуша пророчке речи није 
човек и узвикнуо: Дођох, и не беше човека; позвах, и не беше никоГ ко 
ће саслушати (Иса.50;2). Као доказ да он то није изрекао због недостатка 
присутних, него због равнодушности слушалаца, после речи: Дођох, и не 
беше човека додаје: не беше никоГ ко ће саслушати. 

Према томе, било је присутних, али се нису могли сматрати присут-
нима, пошто нису слушали пророка. Како је дошао, а није било човека, 
и како је звао, а нико се није одазвао, он своје речи упућује природним 
стихијама [елементима] и каже: Чујте, небеса, и слушај, земљо (Иса.1;2). 
Ја сам, каже, послат код људи, код људи који имају ум. Међутим, како ови 
људи немају ни разума ни чула, својим речима се обраћам стихијама које 
немају чула, да бих разобличио оне који су чулима почаствовани, али се 
не користе таквом чашћу. Тако говори и други пророк, Јеремија, који је 
у том истом граду, као да нико није био присутан, ускликнуо: Коме да 
Говорим и да посведочим (Јерем.6;10)? Шта то говориш? Иако видиш толи-
ко мноштво људи питаш се коме да говориш? Да, каже он, ту је много 
тела, али не и много људи; много је тела, али она немају уши. Због тога 
је и додао: Необрезане су уши њихове, и не моГу да слушају. Видиш ли 
да нису сви људи, зато што не слушају? Тако и Исаија каже: Дођох, и 
не беше човека, и не беше никоГ ко ће саслушати, док овај други каже: 
Необрезане су уши њихове, и не моГу да слушају. 

Ако пророци и за присутне кажу да нису људи јер су равнодушни пре-
ма речима, шта онда ми да кажемо о онима који не само да не слушају, 
него нису хтели чак ни да уђу у светилиште, о онима који лутају изван 
овог свештеног стада, налазећи се далеко од овог мајчинског дома, на рас-
кршћима и на улицама, као неваспитана и лења деца? И она напуштају 
очински дом и лутају тамо-амо, проводећи читав дан у дечјим играма. 
Због тога таква деца често губе и слободу и живот, падају у руке отмича-
ра и лопова и често због своје самовоље [распуштености] бивају кажњена 
смрћу јер ови, када их нађу, скидају са њих златне украсе и утапају их у 
речним таласима или их пак, ако хоће да са њима донекле човекољубиво 
поступе, одводе у туђу земљу и лишавају слободе. Исто се догађа и са 
онима који не долазе у цркву. И они се удаљују од очинског дома и од 
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боравка на овом месту, тако да доспевају у чељусти јеретика и на језике 
непријатеља истине, а ови, када их дограбе као отмичари, преотимају им 
златне украсе вере и истог часа их убијају, али не погружавањем у реку, 
него у смрадно блато својих учења. 

2. На вама је да се побринете за ту браћу и да их доведете овамо, ма 
колико да се томе противе, ма колико били тврдоглави, ма колико се 
изговарали и ма колико се гневили. Таква тврдоглавост и нерад [равно-
душност] својствени су дечјој души. Ви, међутим, треба да поправите 
њихове душе, које су још тако несавршене, на вама је да их убедите да 
постану људи. И као што онога који се одвраћа од људске хране и једе, 
заједно са животињама, трње и траву, не можемо да назовемо човеком, 
не можемо човеком да назовемо ни онога који не љуби истинску храну 
каква доликује људској души, тј. реч Божију, него седи на световним 
скуповима и зборовима који су увек пуни свакога срама и где се храни 
безаконим речима. Ми сматрамо да човек није онај који се само храни 
хлебом, него онај који пре те хране окуша божанствене и духовне речи. 
Да би се уверио да је уистину то човек, саслушај Христа који каже: Не 
живи човек о самом хлебу, но о свакој речи која излази из уста Божи-
јих (Мт.4;4). Према томе, нама је за живот потребна двојака храна, једна 
слабија [лошија], а друга боља. Потребно је да превасходно узимамо ову 
другу, како бисмо нахранили и душу, не допуштајући да је мучи глад. 

Требало би да учините да наш град буде препун људи. Будући да је 
опустео овај велики и многољудни град, требало би да ви учините то 
добро дело за своју отаџбину и да овамо привучете браћу, преносећи им 
шта сте овде слушали. И заиста, ми друге не уверавамо да смо окусили 
трпезу само онда када ту трпезу хвалимо, него када и онима што је нису 
окусили, можемо да понудимо нешто од јела која су се на њој налазила. 
Тако и ви сада поступите, и тада ће се неминовно догодити једно од ово 
двоје: или ћете их убедити да нам се врате или ће се, ако остану тврдогла-
ви, нахранити вашим речима а затим неминовно доћи овамо. Они неће 
хтети да се хране милостињом, када имају право да окусе ову очинску 
трпезу. Чврсто се надам и верујем да ви то чините. да сте учинили или да 
ћете то учинити, јер сам вам и ја стално то саветовао. Ви сте обогаћени 
познањем и можете да поучавате и друге. 

Сада је пак време да вам понудимо нашу трпезу, која је, наравно, оскуд-
на, ништавна и веома сиромашна, али има изврсне зачине, а то је ваша 
усрдност за слушање. Трпезу не чини пријатном само скупоценост јела, 
него и глад званица. На тај начин и величанствена трпеза бива оскудна 
уколико гости нису гладни, као што и она убога изгледа богато када за 
њу седну гладни. И неко други је, знајући да се о богатству трпезе не суди 
на основу скупоцености јела него на основу расположења гостију, рекао: 
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Душа сита шзи и саће, а гладној души слатко је и оно што је Горко 
(Приче Сол. 27; 7), не зато што се мењају особине понуђених јела, него зато 
што им расположење гостију одузима укус. Ако се због глади званица и 
горко чини слатким, утолико пре ће се оскудно учинити богатим. Због 
тога ћемо и ми, премда крајње сиромашни, подражавати оне што при-
ређују богате гозбе, позивајући вас, приликом сваког сабрања, за нашу 
трпезу. Ми то не чинимо зато пгго се уздамо у своје богатство, него зато 
што смо уверени у обиље вашег пажљивог слушања. 

3. Отплатили смо вам читав дуг везан за назив, тј. за назив књиге 
Дела апостолских. Сада би требало да се латимо почетка ове књиге и 
да кажемо шта значе речи: Прву ти књту написах, Теофиле, о свему 
што поче Исус и творити и учити (Делаап.1;1). Међутим, Павле који 
призива моје речи ка себи и својим подвизима, не допушта ми да очувам 
овај поредак. Желео бих да га видим како одлази у Дамаск, али не свезан 
гвозденим ланцима, него свезан гласом Господњим; хтео бих да видим 
како је уловљена та велика риба због које се усковитлало читаво море, 
која је на Цркву подигла хиљаде таласа; хтео бих да видим како је она 
ухваћена, али не удицом, него речју Господњом. Као што риболовац који 
седи на високом камену подиже штап и спушта удицу у море, тако је и 
наш Господ, показавши нам духовни риболов и као да седи на узвишеном 
небеском камену, спустио одозго као удицу тај глас и рекао: Савле, Савле, 
зашто Ме 1ониш (Делаап.9;4) и тако уловио ову велику рибу. 

Оно што се догодило са рибом коју је према заповести Господњој уло-
вио Петар, догодило се и са овом [тј. са Павлом]. И овој риби су у устима 
нашли статир [новчић], с тим што је тај статир био кривотворен јер је 
Павле имао ревност, али ревност не по разуму (Римљ.10;2). Због тога је 
Бог, Који му је подарио истинско познање, и тај новчић учинио правим. 
Оно што се догађа са уловљеним рибама, догодило се и са Павлом. Као 
што оне ослепе чим их извуку из мора, тако је и он, чим је узео удицу и 
био извучен, истог часа ослепео. Међутим, то слепило га је приморало да 
прозре [да сагледа] читаву васељену. Ја бих све то желео да видим. Зами-
слите да смо у рату са варварима [иноплеменицима], да су се непријатељи 
наоружали и да нас силно узнемирују, да варварски војсковођа против 
нас довози многе ратне справе, да уноси пометњу у све наше послове, 
да свугде изазива немире и таласање, да прети да ће срушити и спалити 
град а све нас одвести у ропство. Замислите затим како га је наш цар 
одмах заробио и свезао и као заробљеника довео у наш град. Сви бисмо 
ми, заједно са женом и децом, похитали да видимо овај призор. 

Ево, започео је рат, и Јудејци су све узбунили и довели у пометњу, 
постављајући мноштво ратних справа против безбедности Цркве. Вођа 
непријатеља био је Павле, који је више од свих осталих делао и говорио, 
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све узнемиравао и узбуњивао. Зар сад, кад га је свезао наш Цар, Господ 
Исус Христос, када је, дакле, свезао и као заробљеника довео онога који 
је све обеспокојавао, нећемо сви изаћи пред тај призор да бисмо видели 
како га [Павла] воде као заробљеника? Гледајући тада са небеса како је 
он свезан и вођен, и ангели су ликовали, не само због тога што је он све-
зан, него због тога што су помислили колико ће људи он ослободити од 
окова; кад су видели како га воде за руку, помислили су колико ће људи 
он са земље повести на небо. Они се, дакле нису радовали зато што је 
он ослепео, него што су помислили колико је оних које ће он извести из 
таме. Иди код незнабожаца, рекао му је Господ, ослободи их из таме и 
П р и в е д и у царство љубави Христове (в.Делаап. 26; 17-18). 

Ето због чега ја, оставивши почетак књиге Дела апостолских, журим 
ка њеној средини. Павле и љубав према Павлу приморали су ме да начи-
ним овај скок. Опростите ми или, боље речено, немојте ми опростити, 
него се надмећите са мном у тој љубави. Онај ко љуби нечистом љуба-
вљу, има разлога да тражи опроштај. Међутим, онај који љуби оваквом 
љубављу, мора се њоме украшавати и мора многе учинити заједничарима 
тог расположења, мора у хиљадама људи побудити љубав сличну својој. 
Поред тога, ако би нам било могуће да идући правим путем и напре-
дујући по реду говоримо и о томе шта се у књизи Дела апостолских 
налази пре онога што је у њеној средини, ми не бисмо одмах прешли на 
средину и оставили почетак. Међутим, како закон Отаца налаже да се 
после Педесетнице одложи ова књига и да се, заједно с окончањем овог 
празника прекрати и читање ове књиге, уплашио сам се да би, уколико 
се задржим на тумачењу њеног почетка, даља историја могла да измакне 
нашем разматрању. 

Због тога сам се удаљио од почетка казивања и, придржавајући ее 
увода, наложио сам вам да се зауставите и да станете на почетак пута. 
Осврнувши се на почетак казивања, ја ћу одважно разматрати све оста-
ло, чак и кад прође празник. Нико тада неће моћи да ме оптужи за не-
благовременост, јер ће нас сама неопходност да наставимо избавити од 
оптужби за неблаговременост. Управо због тога сам од увода прешао на 
средину. Да је немогуће доћи до Павла уколико идемо правим путем, да 
би та књига ускоро утекла од наших речи и затворила пред нама врата, 
показаћу вам из самог увода, иако је то јасно само по себи. 

4. Ако смо половину празника искористили за то да бисмо прочита-
ли и растумачили само наслов, колико би нам онда, почевши од увода 
и пустивши реч у само море књиге, било потребно времена да дођемо 
до Павла? Биће боље да се потрудим да вам то објасним из самог увода. 
Прву ти књту написах, о Теофиле, о свему (Делаап.1;1). Шта мислите, 
колико је овде питања? Прво: зашто га [ап. Лука] подсећа [Теофила] 
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на своју прву књигу? Друго: зашто ту књигу назива управо књигом [досл. 
словом], а не еванђељем, док је Павле назива еванђељем када о Луки 
говори следеће: Хвале ш по свим ирквама збоТ проповедања еванђеља 
(2. Кор.8;18). Треће: зашто каже: о свему што поче Исус и ШвориШи и 
учиШи? Ако се Јован, љубљени Христов ученик, који је имао толику од-
важност и био удостојен да се приклони на свете груди и одатле исцрпе 
изворе Духа, ако се, дакле, ни он није усудио да тако каже, него је био 
толико опрезан да је рекао: Има и МНОГО друШ шШо учини Исусу које 
кад би се редом записало, ни у сами свеШу мислим, не би сШале записане 
књте (Јн.21;25), откуда онда да се Лука усудио да каже: Прву Ши књшу 
написаху о Теофиле, о свему шШо поче Исус ШвориШи? Зар ће нам то 
питање изгледати као неважно? 

Осим тога, тамо у Еванђељу је речено: племениШи Теофиле (Лк. 1;3), 
тј. употребљено је име са почасним придевом. Светитељи нису једностав-
но само тако говорили и чини ми се да смо делимично већ доказали да 
у Светом Писму ниједна јота, ниједна црта није узалудно употребљена. 
Ако, дакле, толико питања постоји на самом уводу, колико бисмо време-
на изгубили ако бисмо разматрали све од почетка? Управо због тога сам 
морао да, запоставивши оно што је испред тога, пођем до Павла. Зашто 
ми, поставивши питања, нисмо понудили и њихове одговоре? Да бисмо 
вас научили да не узимате само сажвакану храну, него да и сами тражите 
решење, као што чине голубови. Док су птићи у гнезду, они их хране из 
својих уста; међутим, када успеју да их изведу из гнезда и када виде да 
су им израсла крила, не поступају више тако него у устима доносе зрно и 
показују га младима. Када птићи који очекују храну приђу сасвим близу, 
мајка оставља храну на земљу и наређују им да је сами узму одатле. Тако 
смо и ми учинили: узевши духовну храну у уста, ми смо вас позвали као 
да желимо да вам, како обично и чинимо, понудимо решење. Када сте 
пришли и када сте се надали да ћете га добити, ми смо вас оставили да 
сами изучите [усвојите] смисао. 

Тако ћемо, оставивши увод, пожурити ка Павлу. Нећемо говорити 
само о томе колико је он користи донео Цркви, него ћемо рећи и колико 
јој је штете нанео, јер би требало говорити и о томе. Рећи ћемо колико се 
он противио речи проповеди, како је ратовао са Христом, како је прого-
нио апостоле, како је потхрањивао непријатељске замисли, како је више 
него сви остали обеспокојавао Цркву. Нико се не стиди да слуша то о 
Павлу, јер то не служи као оптужба, него као похвала. За њега не би би-
ло срамно то што је, будући раније зао, касније постао добар, него то да 
је, будући раније добар, касније прешао на страну зла. О делима, наиме, 
свагда треба судити на основу њиховог окончања. Ни о кормиларима 
не говоримо лоше уколико лађу препуну терета успешно доведу у луку, 
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чак и ако су пре тога претрпели хиљаду бродолома, зато што је крај 
сакрио све претходно. Ако је борац, који је претходно претрпео безброј 
пораза, успео да задобије победу у борби за венац, ми га због његових 
претходних пораза нећемо лишити похвале која следи за такву победу. 

Тако ћемо учинити и када је реч о Павлу. Иако је претходно претрпео 
безброј бродолома, и он је, стигавши у луку, довео лађу препуну терета. 
И као што Јуди ни најмање није користило то што је најпре био ученик 
а затим постао издајник, тако ни Павлу ни најмање није нашкодило што 
је најпре био прогонитељ а затим постао благовесник. То служи као по-
хвала Павлу, али не зато што је рушио Цркву, него зато што ју је поново 
сазидао; не зато што се противио речи [проповеди], него зато што ју је 
после тога он сам ширио; не због тога што је прогонио апостоле и што 
је расејао стадо Христово, него зато што га је после тога сам сабрао. 

5. Шта би нас могло зачудити више од овога? Вук је постао пастир! 
Онај који се опијао крвљу оваца, почео је сопствену крв да пролива за 
спасење оваца! Хоћеш ли да знаш како се он опијао крвљу оваца и коли-
ко је био окрвављен његов језик? А Савле још дишући преШњом и уби-
сШвом на ученике Господње (Делаап.9;1). Међутим, послушај како је тај 
што је дисао претњом и убиством и што је проливао крв светих, и сам 
проливао своју крв за свете: Ако се по човеку борих са зверима у Ефесу, 
каже он (1.Кор.15;2) и сваки дан умирем (ст.31) и СмаШрају нас овцама за 
клање (Римљ.8;36). То је говорио онај који је био присутан кад су проливали 
Стефанову крв и који се сагласио с његовим убиством (в.Делаап.7;58и8;1). 
Видиш ли како је вук постао пастир? Зар се стидите да слушате како је 
он раније био гонитељ, хулник и опадач? 

Видите ли како је пређашња оптужба послужила његовом просла-
вљењу? Нисам ли вам на претходном сабрању говорио да су чуда, која су 
се догодила после Крста, била већа од оних пре Крста? Нисам ли вам и 
чудесима и благошћу ученика показао како је Христос раније заповешћу 
васкрсавао мртве, а касније је то чинила сенка Његових ученика? Како 
је тада Он Сам речју творио чудеса, док су то Његови ученици касније 
чинили Његовим именом? Нисам ли вам говорио о непријатељима Хри-
стовим, о томе како је Он престрашио њихову савест и покорио Себи 
читаву васељену? Како су чуда после Крста била већа од оних пре Крста? 
Томе је сродна и данашња беседа. 

И заиста, какво чудо може да буде веће од онога које се збило над Па-
влом? Петар се одрекао живог Исуса, а Павле га је исповедио мртвог. При-
влачење и покоравање Павлове душе било је чудо веће од васкрсавања мр-
твих сенком. Тамо се потчињавала природа и није противуречила оном који 
јој је заповедао, а овде је требало покорити слободну вољу која има власт 
и да се не потчини; према томе, велика је сила Онога Који ју је покорио! 
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Било је далеко важније изменити вољу него исправити природу; Према 
томе, то што се Павле обратио Христу после Крста и Гроба било је веће 
чудо од свих осталих. Христос му је због тога и допустио да покаже све 
своје непријатељство а потом га је призвао, како би учинио несумњивим 
доказ свог васкрсења и реч Свог учења. 

У Петра су, на пример, могли да сумњају када би говорио о Христу, 
јер би неки од бестидних људи могао да каже нешто против њега. Рекао 
сам: од бестидних, јер је и тамо доказ био јасан. И он се [Петар] раније 
одрекао Христа, и то Га се одрекао са заклетвом. Касније је, међутим, 
исповедао тог истог Христа, и за Њега предао и свој живот. Да Христос 
није васкрсао, онда онај, који Га се живог одрекао, не би претрпео хиља-
ду смрти само зато да се не одрекне умрлога. Зато и Петар представља 
јасан доказ васкрсења. Бестидни су, међутим, могли да кажу да је он био 
Његов ученик, да је с Њим седео за трпезом, да је три године провео по-
ред Њега, да се користио Његовим учењем и обманама, да је и сам почео 
да обмањује и да проповеда Његово васкрсење. Међутим, када видиш да 
Павле, који Христа није ни видео ни чуо, који се није користио Његовим 
учењем него је ратовао против Њега и после Крста убијао оне који у 
Њега верују, који је све обеспокојавао и доводио у пометњу, када, дакле, 
видиш да се он изненада променио и да је трудом на проповедању прева-
зишао све пријатеље Христове, какав ћеш изговор имати за бестидност, 
не верујући учењу о васкрсењу? 

Да Христос није васкрсао, ко би привукао тако суровог и нечовечног, 
распламсаног непријатељством и разјареног као звер? Реци ми, Јудејине, 
ко је приморао Павла да се преобрати ка Христу? Да ли Петар? Јаков? 
Јован? Међутим, сви они су га се плашили и дрхтали пред њим, и не само 
до његовог преобраћања, него и онда кад је стао међу пријатеље Христо-
ве, када га је Варнава, узевши га за руку, довео у Јерусалим. Они су се 
чак и тада плашили да му приђу! Рат је већ био прекинут, а апостоли 
су се и даље плашили. Да ли су се, дакле, они, који су га се плашили и 
онда, кад се преобратио, усуђивали да га убеђују онда кад је био њихов 
противник и непријатељ? Да ли су могли да се приближе, да стану, да 
отворе уста или бар да се јаве? 

То никако није могло да се догоди! То није било дело људског напора, 
него дело божанствене благодати. Ако је, дакле, Христос био мртав, како 
ви кажете, и ако су Његови ученици дошли и украли Га, како то да су се 
већа чуда догађала после Крста? Како то да се снажније доказала Ње-
гова сила? Христос није само изменио свог непријатеља и врховног вођу 
ваше војске, иако би, да је и само то учинио, заробљавање непријатеља и 
противника опет било дело највеће силе. Он је, међутим, учинио и много 
више од тога: Он не само да је променио Павла, него га је учинио толико 
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блиским Себи и толико га приклонио љубави према Себи, да му је поверио 
сва дела Цркве. Он Ми је сасуд изабрани да изнесе Име Моје пред незна-
бошце и цареве, каже Господ (Делаап.9;15), Који га је навео да се више од 
осталих [апостола] потруди за ону Цркву против које је раније ратовао. 

6. Хоћеш ли да дознаш како га је Христос изменио, како га је привукао 
к Себи, како га је поставио међу прве од својих пријатеља? Он није благо-
волео да било коме од људи открије такве тајне, какве је открио Павлу. 
Одакле се то види? Чух неисказане речи које човеку није допуштено 
шворити, каже Павле (2.Кор.12;4). Видиш ли какву је љубав показао про-
тивник и непријатељ? Због тога је неопходно да говоримо и о његовом 
пређашњем животу. То ће нам разоткрити и човекољубље и силу Божију 
- човекољубље због тога што је Бог благоволео да спасе и да привуче 
к Себи и онога који је починио толико зла, а силу због тога што је Он 
могао да учини све што је хтео. То ће нам показати и Павлову душу, од-
носно, показаће нам да он ништа није чинио због тврдоглавости или због 
страсти за људском славом, као Јудејци, него је све чинио због ревности, 
мада не исправне, али ипак због ревности, о чему је и сам говорио: Бих 
помилован јер Шо из незнања учиних, у неверовању (1.Тим.1;13). Дивећи 
се човекољубљу Божијем, Павле је рекао: Исус Христос показа на мени 
првом сво дуГотрпљење, за пример онима који ће веровати у Њеш за 
живот вечни (1.Тим.1;1б). На другом месту је рекао да је Бог величину 
силе ЊеГове најпре показао на нама који верујемо (Еф.1;19). 

Видиш ли како Павлов пређашњи живот показује и човекољубље и 
силу Божију, и искрено расположење самог Павла? Он је и у Посланици 
Галатима навео сведочење о томе да њега нису изменили људи, него да 
га је преобратила сила Божија: Кад бих људима ушђао, не бих био слуГа 
Христов (Гал.1;10). Одакле се види да ти проповед Христову ниси прихва-
тио ради угађања људима? Јер сте чули, каже, моје живљење некад у 
јудејству, да одвише Хоних Цркву Божију и пустоших је (Гал.1;13). Уоста-
лом, он се не би обратио вери да је хтео да угађа људима. Зашто? Павле 
је био поштован међу Јудејцима, наслађивао се великим спокојством и 
не би [ради угађања људима] приступио животу апостола преиспуњеном 
понижењима [досл. рђавом славом] и недаћама. На тај начин, ово изне-
надно напуштање јудејских почасти и спокојног живота као и прелазак у 
апостолски живот, повезан са хиљадама смрти, представља најснажнији 
доказ да се Павле није преобратио због било каквих људских повода. 

Због тога смо и ми желели да представимо његов пређашњи живот 
и да кажемо како је пламтео ревношћу против Цркве и да би ти, када ви-
диш његово велико старање о Цркви, заблагодарио Богу који све ствара 
и пресаздава. Зато нам је и његов [Павлов] ученик сасвим тачно и изра-
жајно говорио о његовим некадашњим делима користећи следеће речи: 
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Савле још дишући претњом и убиством на ученике Господње. Данас 
бих хтео да започнем и увод, хтео бих да приступим и почетку казивања, 
али у једном имену видим море мисли. Помисли какво питање у нама 
рађа ово име: Савле. У Посланицама пак видимо да је употребљено дру-
го име: Павле: Павле, слуш Исуса Христа, позвани апостол (Римљ.1;1); 
Павле и Состен, Павле позвани апостол (1.Кор.1;1). 

Зашто је он себе најпре називао Савлом, да би се после називао Па-
влом? То није празно питање: ево, сада се јавља Петар, који се раније 
звао Симон, да би касније био назван Кифом; синови Зеведејеви, Јаков и 
Јован, названи су 'синовима грома' (Воанергес, в.Мк.3; 16-17). Не само у Но-
вом, него и у Старом Завету налазимо да се Авраам најпре звао Аврам а 
затим Авраам, да се Јаков најпре звао Јаков а затим Израиљ, да се Сарра 
најпре звала Сара, а затим, Сарра. Једном речју, промена имена подстиче 
нас на брижљивије испитивање али се плашим да, пустивши многе речне 
бујице, не потопимо реч поуке. Као што се у влажној земљи извори поја-
вљују где год почнеш да копаш, тако и из земље божанственог Павла, ма 
где да почнеш да копаш, избијају многе реке, због чега би било страшно 
да данас одједном ослободимо све те реке. 

Зато ћу, заградивши ваш поток, послати вашу љубав ка свештеном 
извору ових предстојатеља и учитеља, ка оном чистом, опојном и слатком 
извору који извире из самог духовног камена. Припремимо своје умове 
за прихватање поуке, за напајање духовним потоцима, да би се и у нама 
открио извор воде која тече у живот вечни и нека га сви ми задобијемо 
благодаћу и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, кроз Којег и са 
Којим нека је слава, част и сила Оцу, са Светим и живототворним Духом, 
сада и увек и у векове векова. Амин. 
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ПОХВААНЕ БЕСЕДЕ 
АПОСТОАУ ПАВАУ 

Св. Златоуст је био посебно наклоњен апостолу Павлу. Тумачио је 
његове Посланице, у сваком делу наводио је многа места из њих и често 
је за тему беседе узимао неку Павлову изреку. Беседе посвећене апостолу 
Павлу издвајају се међу свим његовим похвалним беседама и одзвањају 
одушевљењем и усхићењем Павловом личношћу и врлинама. Ових седам 
беседа изговорено је у Антиохији. 

У првој беседи, св. Златоуст пореди Павла са најзнаменитијим правед-
ницима Старог Завета и показује да је Павле у себи сабрао све њихове 
врлине. Он је узвишенији од Авеља, Јова, Мојсеја, Давида, пророка Илије 
и Јована Претече, и Павле чак и небеске силе превазилази по извршава-
њу заповести Божијих. 

У другој беседи наглашава да се Павле прославио и постао то што 
је постао иако је био само човек, да је живео као да је бестелесан, иако 
је имао тело. 

У трећој беседи истиче Павлову незлобивост и милосрђе, који су 
резултат његове љубави. Та љубав се распростирала и на оне који су се 
на сваки начин борили против њега и настојали да га униште. Ту љубав 
Павле назива испуњењем закона, савезом савршенства, мајком свих до-
бара, почетком и свршетком врлине. 

На почетку четврте беседе, изговорене у апологетском расположењу, 
св. Златоуст представља Павла као призваног, али и изабраног апостола 
Божијег. Упркос природним препрекама, упркос тешкоћама са којима 
се суочавао и упркос моћним противницима, Павле је успео да победи и 
да покори васељену, будући наоружан једино истином. 

У петој беседи велича Павлову усрдност и ревност. Ништа није могло 
да спречи његов пут ка врлини: нити смртност тела, нити свакодневне опа-
сности. Ради спасења многих, у свему је примењивао најбољи начин. 

У шестој беседи св. Златоуст износи Павлове људске слабости, као 
што су страх од рањавања или смрти, прекоревање других, удаљавање 
Јована [Марка] или гнев. Павле је, међутим, и саме слабости потчинио 
и поставио на служење Еванђељу. 

На почетку седме, завршне беседе, св. Златоуст позива верујуће да 
изађу у сусрет Павлу који носи крст небеског Цара, Христа. У наставку 
изражава дивљење свему што је Павле претрпео Христа ради. Посебно 
издваја његову жељу да отпутује у Рим, бригу за сапутнике и његову до-
броту, долазак у Рим и у Шпанију. 
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БЕСЕДА ПРВА 

1. Не би погрешио онај ко би Павлову душу назвао лугом врлине и 
духовним рајем: тако је он обилно процветао благодаћу и пројавио толико, 
благодати достојно мудрољубље душе! Пошто је постао сасуд изабрани и 
пошто се добро очистио, на њега се обилно излио дар Духа Светога. Тако 
нам је источио и дивне реке, и то не само четири, као рајски извор, него 
много већи број, које теку свакодневно и не квасе земљу, него подстичу 
људске душе да донесу плодове врлине. 

Које ће речи бити довољне да опишу његова добра дела, који ће језик 
моћи да досегне похвалу какву он заслужује? Кад су у једној души саберу 
све људске врлине, кад она свима њима преизобилује и кад то нису само 
људске него и ангелске врлине, како онда да нађемо похвалу равну њеној 
величини? Ми ипак због тога нећемо ћутати, него ћемо управо зато и 
говорити. Најузвишенији вид похвале је онај када величина дела далеко 
превасходи уметност речи, јер тада и пораз за нас бива славнији него хиља-
ду трофеја. Одакле би било најпогодније да започнемо похвале? Одакле 
ако не од тога што ћемо најпре показати како је он имао све врлине? Све 
племенито што су пројавили пророци, патријарси, праведници, апостоли 
или мученици, он је имао сједињено у себи и то у таквој мери, у каквој 
нико од њих није имао ниједну од тих врлина појединачно. 

Погледај, Авељ је принео жртву (1.Мојс.4;4) и због тога се прославио. 
Међутим, ако представиш Павлову жртву, показаће се да је она толико 
узвишенија од ове [Авељеву] колико је небо узвишеније од земље. На коју 
[Павлову жртву] да вам укажемо, будући да његова жртва није само једна? 
Он је свакога дана себе самог приносио на жртву, и тај је принос, опет, дво-
струко извршавао - умирући свакога дана и носећи на Шелу умирање Госпо-
да Исуса (1.Кор.15;31 и 2.Кор.4;10). Он се непрестано борио против опасности; 
по сопственој вољи заклао је себе и умртвио природу тела до те мере да се 
налазио у стању које ниуколико није заостајало за стањем закланих жрта-
ва, па га је чак и превазилазило. Он није приносио волове и овце, него је 
самога себе свакога дана двоструко клао [жртвовао]. Зато се и осмелио да 
каже: Ја се већ приносим на жрШву, називајући жртвом своју крв (2.Тим.4,б). 

Уосталом, он се није задовољавао само овим жртвама, него је, саврше-
но приневши себе на жртву, принео Богу и сву васељену, копно и море, 
и Јеладу и варварске крајеве, и сву земљу коју гледа сунце. Он ју је преле-
тао као да има крила, не просто пролазећи, него истребљујући трње греха, 
сејући учење побожности, изгонећи заблуде, ширећи истину, претварајући 
људе у ангеле или, боље речено, претварајући људе из демона у ангеле. 
Када је предстојало да после многих напора [досл. после много зноја] 
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и многих трофеја оде [из овог света], он је за утеху својим ученицима 
говорио: Ако се и приносим на жртву и службу вере ваше, радујем се, и 
са свима вама се радујем; исто тако се и ви радујте, и будите радосни 
са мном (Фил.2,17-18). Шта се може упоредити са том жртвом коју је он 
заклао духовним мачем и принео на наднебески жртвеник? 

2. Авељ се прославио јер га је подмукло убио Каин, а ја сам ти на-
бројао мноштво смрти - онолико колико је дана на проповеди провео 
овај блажени [апостол]. Ако пак хоћеш да дознаш и о тој смрти која га 
је задесила, онда знај да је Авељ пао од руке брата коме није учинио ни 
неправду али ни добро дело, док су Павла убили они које је покушавао 
да отргне од безбројних зала и ради којих је подносио сва своја страдања. 
Ноје је био праведан и савршен у свом роду - једини такав међу свим 
људима (в.1.Мојс.6;9). И Павле је био једини такав међу свима осталима. 
Онај [Ноје] је спасао само себе и своју децу, док је овај, у време када је 
много већи потоп захватио васељену, уграбио из таласа - али не помоћу 
ковчега направљеног од дасака, него тако што је уместо дасака саставио 
посланице - не двојицу, или тројицу, или петорицу сродника, већ целу 
васељену која само што није потонула. 

Овај ковчег није био такав да пребива на једном месту, него је стигао 
до крајева васељене, и од тих времена па све до данас Павле у њега при-
ма свакога, јер је направљен сразмерно мноштву оних који се спасавају, 
да прима и оне који су неразумнији од бесловесних животиња и да их 
чини равним вишњим силама, те на тај начин овај ковчег превазилази 
онај Нојев. Онај ковчег, ако је примио гаврана, пустио је опет - гаврана 
(1.Мојс.8), и ако је примио вука, није изменио његову зверску природу; овај 
ковчег није такав: ако прими вукове начини од њих овце, и ако прими 
јастребове и чавке начини од њих голубове; одстрањујући из људске при-
роде сваку бесловесност и зверство, усељавао је у њу кротост духа. Овај 
ковчег је све до данас остао да плови, и он не пропада. Бура невоља није 
била у стању да разбије његове даске, него је, напротив, пловећи усред 
буре, укротио њен бес; и то је сасвим природно, јер његове даске нису 
премазане катраном и смолом него Духом Светим. 

Аврааму се сви диве зато што је, зачувши речи: Иди из земље своје 
и одрода сво1а (1.Мојс.12;1), оставио отаџбину, дом, пријатеље и сроднике, 
јер је заповест Божија за њега била све. Томе се дивимо и ми. Међутим, 
шта је једнако Павлу? Он је због Христа оставио не само отаџбину, 
дом и сроднике, него и сам свет, тако да није марио чак ни за небо и 
тражио је само једно: љубав Исусову. Слушај како он то изражава када 
каже: Уверен сам да нас ни смрт, ни живот, ни ашели, ни поТлаварства, 
ни силе, ни садашњосШ, ни будућност, ни висина, ни дубина, ниШи ика-
ква друш Швар неће моћи одвојити од љубави Божије, која је у Христу 
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Исусу Господу нашем (Рим.8;38-39). Онај се изложио опасностима да би 
братанца уграбио од варвара; овај пак није избавио само свог рођака, 
нити три или пет градова; он је избавио читаву васељену, и то не из руку 
варвара, него из руку демона. Свакога дана излагао се [Павле] безброј-
ним опасностима и сопственим умирањем пружао је сигурност другима. 
Код Авраама се за врхунац врлине и за круну мудрољубља сматра при-
ношење сина на жртву; код Павла ћемо и овде пронаћи предност, јер он 
на жртву није приносио сина, него самог себе, и то - као што сам већ 
рекао - хиљаду пута. 

3. Чему се можемо дивити код Исаака? Осим много чега другог, по-
себно можемо да се дивимо његовој незлобивости - наиме, док је копао 
студенце и био истериван са свога имања (1.Мојс.2б), он се није противио 
видећи како их затрпавају, него је стално прелазио на друго место. Осим 
тога, никада није устајао на оне који су га вређали, него се увек повла-
чио и одрицао свога имања, све док није заситио њихову неправедну 
похлепу. Павле, међутим, није гледао како камењем засипају студенце, 
него његово сопствено тело и не само да се повлачио, као Исаак, него 
се још и трудио да узведе на небо оне који су на њега бацали камење. 
Што су више засипали тај извор, он се више отварао и у трпљењу изли-
вао обилније реке. 

Свето Писмо се диви трпељивости Исааковог сина. Међутим, каква 
дијамантска душа може да испољи Павлову трпељивост? Он се за невесту 
Христову није трудио само двадесет седам година, него читав живот, под-
носећи не само врућину дању а хладноћу ноћу, него и пљусак искушења, 
будући данас бичеван а сутра каменован, час се борећи са зверима а час 
са морем, и непрестано је, дан и ноћ, трпео глад и хладноћу, у опасностима 
са свих страна, отимајући овце из ђавоље чељусти. Јосиф је био целому-
дрен. Бојим се, међутим, неће ли бити смешно хвалити због тога Павла 
који се распео свету (в.Гал.б;14) и који је не само на телесну лепоту него и 
на све друге ствари гледао као на прах и пепео и био за њих непокретан 
као мртав за мртво. Кротећи брижљиво природне прохтеве, никада није 
гајио никакво пристрашће за било шта људско. 

Сви људи се диве Јову, и то сасвим оправдано, јер је био заиста велики 
подвижник. По свом трпљењу, по чистоти живота, по исповедању Бога, 
по истрајној борби и по чудесној победи која је њом уследила, он може 
да се упореди и са самим Павлом. Павле, међутим, у таквим подвизима 
није провео неколико месеци, него много година; он није земљу заливао 
гнојем седећи на ђубришту, него је непрестано упадао у чељуст духовног 
лава и, борећи се са безбројним искушењима, био тврђи од сваког камена; 
осим тога, он није претрпео увреде, погрде и клевете од три или четири 
пријатеља, него од неверујуће лажне браће. 
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Јовова гостољубивост и брига за невољне била је велика. Ми то неће-
мо оповргавати, али сматрамо да је она била нижа од Павлове у оној мери 
у којој је тело ниже од душе. То што је Јов чинио за телесно повређене, 
овај је је чинио за духовно осакаћене, исправљајући све који су били ду-
ховно хроми и унакажени, одевајући све који су били наги и непристојни 
у одећу мудрољубља; он је Јова превазилазио чак и у односу на телесне 
потребе других људи, јер је помоћ убогима већа онда када неко и сам 
трпи сиромаштво и глад, него када је пружа од свог изобиља. Онај је 
имао дом који је био отворен за свакога ко би дошао; а овај је имао душу 
отворену за целу васељену, душу која је примала све народе. Он је зато 
и говорио: Вама није Шесно у намау не1о вам је тесно у срцима вашим 
(2. Кор. 6; 12). Онај није штедео на невољнима, имајући безбројно мноштво 
оваца и волова; а овај није имао ништа осим тела и самим тим телом 
трудио се за невољне: Потребама мојим, каже он, и оних који су са мном 
били, послужише оверуке моје (Дап.20,34), тј. он је својим телесним радом 
издржавао гладне и жедне. 

4. Јову су црви и ране причињавали страшне и неподношљиве болове. 
То и ја признајем; али, ако са тим упоредиш бичевања која је толико годи-
на трпео Павле, његово непрестано гладовање, голотињу, окове, тамницу, 
опасности, подвале које су му спремали и ближњи и туђи и власти и цела 
васељена, и заједно с тим, што је још теже, његову тугу због оних који 
падају [због маловерних], његову бригу за све цркве, пламени немир који 
је осећао због сваког саблажњеног - онда ћеш видети како је душа која је 
све то поднела била тврђа од камена и да је [чврстином] превазилазила 
гвожђе и дијамант. Оно, дакле, што је Јов трпео телом, Павле је трпео 
душом, и туга због сваког саблажњеног изједала је његову душу јаче од 
било каквог црва. Зато је он непрестано лио сузе, и дању и ноћу, и због сва-
ког од њих мучио се више од жене која се порађа; говорећи: Дечице мојау 
коју опет с муком рађаму докле се Христос не уобличи у вама (Гал.4,19). 

Коме се можемо дивити осим Јову? Свакако, Мојсеју, али Павле је 
и њега у многоме превазишао. Много је у њему [Мојсеју] великог, али 
круна ове свете душе била је његова спремност да ради спасења Јудејаца 
он сам буде избрисан из књиге Божије (в.2.Мојс.32;32). Он је одлучио да 
погине заједно са осталима; Павле није одлучио да погине са осталима, 
него да се други спасу, а да се он сам лиши вечне славе. Онај се борио 
против фараона, а овај се свакодневно борио против ђавола; онај се под-
визавао за један народ, а овај за целу васељену, обливан знојем, и крвљу 
уместо зноја, и исправљајући не само насељене земље, него и пустиње, и 
не само Јеладу, него и варварске крајеве. 

Требало би затим да представимо и Исуса [Навина], и Самуила, и 
друге пророке. Међутим, да не бисмо одвише раширили беседу пређимо 
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на оне најузвишеније међу њима: када се буде видело да он [Павле] над-
висује ове, онда ни за друге неће бити никакве сумње. Који су, дакле, нају-
звишенији? Ко је то после поменутих, ако не Давид, Илија и Јован. Један 
од њих је био претеча првог, а други претеча Другог доласка Господњег, 
и зато једног називају именом оног другог. Шта је био превасходни дар 
Давидов? Смиреноумље и љубав према Богу. Међутим, ко је то поседовао 
у већој мери него Павле? Шта је задивљујуће код Илије? Није ли то што 
је он затворио небо, навео глад и спустио огањ? Ја мислим да није реч о 
томе, него о његовој ревности за Господа, у чему је био силнији од огња. 
Ако пак погледаш Павлову ревност, видећеш да он превазилази Илију 
онолико, колико овај превазилази друге пророке. 

5. Шта се заправо може упоредити са речима које је он изговарао, 
ревнујући за славу Господњу: Јер бих желео да ја сам будем одлучен од 
Христа за браћу своју, сродникемоје по Шелу (Рим.9,3)? Услед тога, када 
су пред њим били небеса, венци и награде он није журио, него је одуго-
влачио и говорио: ОсШаШи у Шелу поШребније је вас ради (Фил.1,24). Он 
зато ниједну од видљивих и невидљивих ствари није сматрао довољном да 
изрази његову љубав и ревност, него је тражио другу, која не постоји, да 
би изразио оно што је хтео и желео. Јован је јео скакавце и дивљи мед, а 
Павле је и у свету живео као Јован у пустињи - и премда се није хранио 
скакавцима и дивљим медом, имао је много скромнију трпезу и због рев-
ности за проповед оскудевао је чак и у најнеопходнијој храни. Јован је по-
казао велику смелост разобличавајући Ирода, док Павле није заграђивао 
уста једноме, двојици или тројици, него безбројном мноштву таквих као 
што је био Ирод, па чак и много горима него што је овај тиранин. 

Остаје, на крају, да Павла упоредимо са ангелима: стога оставимо 
земљу и узнесимо се на небеске сводове. Неко нико наше речи не сматра 
за дрске. Ако Свето Писмо ангелом назива Јована и свештенике, шта је 
онда чудно у томе што ми са небеским силама поредимо онога који је 
био изнад свих? Шта је то велико код њих? То што се они у потпуности 
повинују Богу, о чему је Давид са дивљењем писао: БлашсловиШе Госпо-
да сви амели ЊеГови, моћни снаГом Шворећи реч Њехову, да чујеШе Глас 
речи ЊеГове (Пс.102,20). И заиста, овоме нема ничег равног, па нека су и 
хиљаду пута бестелесни, јер њих блаженима и чини управо то што се 
повинују заповестима Божијим и ни у чему се о њих не оглушују. И код 
Павла се, међутим, може видети да је ово у потпуности сачувао: он не 
само да је испунио реч Божију, него и сваку заповест, па чак и више од 
заповести, како је и сам рекао: Каква ми је дакле плаШа? Да блаГовесШе-
ћи бесплаШно изложим еванђеље ХрисШово, да се не корисШим својим 
правом у еванђељу (1.Кор.9Д8). 
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Шта још пророк са дивљењем каже о ангелима? Који чиниш ашеле 
Своје духовима и служиШеље Своје пламеном оГњеним (Пс.103;4). И то 
се може видети код Павла, јер је он као ветар и огањ обилазио целу васе-
љену и чистио земљу. Рећи ћеш да он још није наследио небо? Дивљење 
заслужује управо то што је он такав био на земљи и, мада обучен у смртно 
тело, могао је да се надмеће са бестелесним силама. Какву ли осуду заслу-
жујемо, ако је један човек у себи сабрао све врлине, а ми се не трудимо 
да га подражавамо ни у најмањем? Расуђујући, дакле, о томе, избавимо 
себе од осуде и трудимо се да подражавамо његову ревност, како бисмо 
се удостојили да добијемо иста таква блага, благодаћу и човекољубљем 
Господа нашег Исуса Христа, Којем нека је слава и сила, сада и увек и 
у векове векова. Амин. 

БЕСЕДА ДРУГА 

Шта је човек, колико је племенита наша природа и за какву је врли-
ну способно то биће - више од свих људи показао је апостол Павле. Од 
времена када је постао [апостол] па све до сада, он громогласно оправ-
дава Господа против оних који су Га осуђивали зато што нас је створио 
таквима какви јесмо. Павле подстиче на врлину, затвара бестидна уста 
богохулника и показује како између ангела и људи не постоји велика 
разлика, уколико смо само спремни да пазимо на себе. Он није добио 
неку другачију природу нити је имао другачију душу, није живео у неком 
другом свету, него је био васпитан на истој земљи и у истом крају, по 
истим законима и обичајима, а превазишао је све људе који су живели 
од оног тренутка када је човек настао. Гце су они који говоре да је врли-
на тешка а порок лак? Павле тврди супротно, јер наша пролазна мала 
невоља припрема нам преизобилно и неизмерно вечно боГаШсШво славе 
(2.Кор.4; 17). Ако су невоље лаке, онда су утолико лакше прирођене насла-
де. Није код њега задивљујуће само то, што по својој изузетној ревности 
није осећао напоре који је подносио ради врлине, него и то што се врлини 
није посветио ради награде. 

Ми, опет, ни поред награда које нам предстоје не можемо да издржи-
мо напоре који су за врлину потребни, а он ју је и без награде испуњавао 
и волео. Препреке које су се појављивале на путу ка њој побеђивао је 
сасвим лако, не жалећи се ни на слабост тела, ни на тешке околности, 
ни на тиранију природе, ни на било шта друго. Без обзира на то што је 
био обремењен бригама више од било ког војсковође или цара на земљи, 
он је свакога дана узрастао у снази и како се повећавала опасност тако је 
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задобијао нову ревност, како је и сам рекао: Што је за мном заборављам, 
а стремим за оним што је преда мном (Фил. 3; 14). Очекујући смрт, он је по-
зивао на учешће у тој радости, говорећи: Радујте се и будите радосни са 
мном (Фил.2; 18). Пред опасностима, увредама и разним понижењима, опет 
се радовао. У Посланици Коринћанима каже: Зато сам добре воље у немо-
ћима, у поруГама, у невољама у Гоњењима, у тескобама за Христа;јер кад 
сам слаб онда сам силан (2. Кор. 12; 10). Он је све то називао оружјем правде, 
желећи тиме да каже да је и одатле извлачио највећу корист, да непријате-
љи ни са једне стране нису могли да га ухвате. Свуда наилазећи на ударце, 
увреде и псовке, он је, као да у неком тријумфалном походу по целој земљи 
непрестано уздиже трофеје, био усхићен и узносио је благодарност, гово-
рећи: Хвала Бо1у који нам сва1да даје победу у Христу Исусу (2.Кор.2Д4). 

2. Понижења и увреде због проповеди он је тражио више него што 
ми тражимо почасти, смрт је тражио више него што ми тражимо живот, 
сиромаштво је тражио више него ми богатство, напоре више него други 
спокојство - и не само више, него много више - тугу више него други 
радост, и молитву за непријатеље више него други против непријатеља. 
На тај начин он је преиначио поредак ствари или, боље речено, ми смо 
га преиначили а он га је сачувао онаквим, каквог га је Бог установио, јер 
је ово прво било природно, а ово друго супротно. Ко то може да покаже? 
Павле, који је био човек, а ипак је ово прво тражио више него друго. За 
њега је само једно било страшно и једнога се клонио - да увреди Бога, и 
ништа друго. Исто тако, он није желео ништа друго него да угоди Богу. Не 
кажем: ништа од садашњег [није желео], него чак ни од будућег. Не причај 
ми о градовима, народима, царевима, војскама, оружју, богатству, госпо-
дарењу [досл. о сатрапијама] и власти, јер то за њега није значило ништа 
више него паучина. Међутим, замисли оно што је на небесима и тада ћеш 
видети сву силу његове љубави према Хриету. Због те љубави, он се није 
дивио ни достојанству ангела, ни архангела, нити чему другом сличном. 

Он је у себи имао оно што је веће од свега, а то је љубав Христова, и 
са њом себе је сматрао блаженијим од свих а без ње није желео да буде 
ни са господствима, ни са началима, ни са властима. Он је више желео да 
са том љубављу буде међу последњима и кажњенима, него да без ње буде 
међу највишима и најпоштованијима. Једина казна за њега била би - да 
буде лишен те љубави: то би за њега био пакао, мучење, неизмерно зло, 
управо онако као што је поседовање те љубави за њега било наслада. То је 
за њега био живот, свет, ангео, садашње, будуће, царство, обећање, највеће 
благо. Све друго, што није спадало ту, он није сматрао ни за жалосно ни за 
пријатно, него је све видљиво презирао као гњилу траву. Владари и народи 
испуњени гневом изгледали су му попут комараца, а смрт, казне и безброј-
не муке попут дечијих играчака, осим онда када их је трпео ради Христа. 
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3. Тада је био усхићен од радости и ланцима се поносио онако како 
се ни Нерон није поносио круном коју је имао на глави; у тамници је 
живео као да је на небу, а ране и бичевања је примао са већим задовољ-
ством него што други отимају награде. Он је напоре волео не мање него 
награде, сматрајући их наградом саме по себи, због чега их је и називао 
благодаћу. Гледај: разлучити се [од тела] и бити са Христом то је за њега 
била награда, а остати у телу - подвиг. Он ипак бира ово друго, дајући му 
предност над првим и говорећи да је то за њега неопходније. Бити одвојен 
од Христа за њега је представљало подвиг и напор, или тачније - више 
од подвига и напора, а бити са Христом представљало је награду. Ипак, 
он бира прво, дајући му, Христа ради, предност над оним другим. 

Неко ће можда рећи да је све то њему било угодно Христа ради. И ја 
кажем да је оно, што је за нас узрок патње, у њему изазивало [духовну] 
насладу. И зашто да говорим о опасностима и другим невољама? Он је 
непрестано туговао и зато је говорио: Ко слаби, адаи ја не ослабим; ко 
се саблажњава, а ја да не Горим (2.Кор.11;29)? Неко ће рећи да и у патњи 
постоји задовољство; нпр. многи који су изгубили децу предају се плачу 
и налазе утеху у томе, јадикујући ако их неко у томе спречава. Тако је 
и Павле ноћ и дан проливао сузе, налазећи у њима утеху, јер нико није 
тако плакао због својих невоља као што је он плакао због туђих. Шта 
ли је он осећао - помишљаш - када је видео да се Јудејци не спасавају и 
када се молио да он сам буде лишен вечне славе, како би се они спасли 
(Рим.9;3)? Одатле се види да је то што се они не спасавају за њега било 
много теже, јер да није било тако, он не би молио за то. Изабрао је да буде 
лишен небеске славе као лакше и утешније, и није просто желео, него је 
и запомагао: Врло ми је жао и срце ме моје боли без престанка (Рим.9,2). 

Дакле, ако је неко свакодневно, да тако кажемо, плакао за онима који 
живе по свој васељени, и уопште за свим народима и градовима, и за сва-
ким човеком понаособ, шта се са њим може упоредити? Какво гвожђе? 
Који драги камен? Како да назовемо такву душу? Златном или дијамант-
ском? Она је била тврђа од било ког драгог камена и вреднија од злата. 
Прво је превазилазила својом чврстином, а друго својом драгоценошћу. 
Са чим да је упоредимо? Ни са чим на свету. Када би дијамант постао 
злато и злато дијамант тада би од њих настало неко њено подобије. 

5. Због чега бисмо ту душу поредили са златом и дијамантом? Стави 
насупрот њој читав свет, и тада ћеш видети да је Павлова душа и од ње-
га вреднија. У ствари, ако се за оне који су се потуцали по пустињама и 
горама и по пештерама и јамама каже да их читав свет није био достојан 
(Јевр. 11,38), онда то још пре можемо да кажемо за њега самог. Ако га, да-
кле, свет није био достојан, шта онда јесте? Можда небо? Не, и оно је 
мало; јер, ако је он сам љубав Господњу претпоставио небу и свему што 
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је на њему, онда тим пре Господ - Који га благошћу толико надвисује ко-
лико добро надвисује зло - њега претпоставља мноштву небеса. Господ 
нас љуби не онако како ми љубимо Н>ега, него неупоредиво више, што 
се речима не може изразити. 

Гледај чега је Он удостојио Павла и пре будућег васкрсења: узнео га 
је у рај, на треће небо, и саопштио му тајне које нису доступне никоме 
од људи. И то је праведно јер је он, још док је ходао по земљи, све чинио 
као да живи у заједници са ангелима; иако је био спутан смртним телом 
показивао је њихову чистоту и, будући изложен немоћима, трудио се да 
никако не буде нижи од вишњих сила. И заиста, он је као птица летео по 
васељени, и као бестелесан презирао је напоре и опасности, ниподашта-
вао је све земаљско како би што пре досегао небо и био у непрекидном 
бдењу као да се налази међу бестелесним силама. 

Ангели су често били упућени разним народима, али ниједан од њих 
није тако устројио поверени му народ као што је то Павле постигао са 
целом васељеном. Не говори ми да је није Павле уредио, јер и ја то при-
знајем. Међутим, ако то и није постигао сам, опет га не треба лишити 
похвале јер је себе учинио достојним такве благодати. Михаилу је био 
поверен јудејски народ, а Павлу копно и море, насељени и ненасељени 
крајеви. Ово не говорим да бих унизио ангеле - нека је далеко таква ми-
сао - него да бих показао да и човек може да буде заједно с њима и да 
стоји поред њих. Зашто то није било поверено ангелима? Зато да ти не 
би имао никакво оправдање за свој немар и да се не би позивао на раз-
личитост природа као на оправдање за своју безбрижност. Догодило се 
међутим и нешто још чудесније. Заиста, зар није задивљујуће и чудно то 
што реч изговорена смртним језиком прогони смрт, ослобађа од греха, 
исправља повређену природу и земљу претвара у небо? 

5. Зато се ја и дивим сили Божијој, зато сам надахнут Павловом рев-
ношћу, јер је примио такву благодат, јер је себе учинио таквим. И вама 
саветујем: немојте само да се дивите, него и подражавајте тај узор врли-
не; јер тако и ми можемо да задобијемо венце које је он задобио. Ако 
си изненађен што чујеш да ћеш и ти, када све испуниш, добити то исто, 
онда слушај шта он сам каже: Добар рат ратовах, трку заврших, веру 
одржах. Сад ме чека венац правде који ће ми у онај Дан дати Господ, 
праведни Судија, али не само мени, не1о и свима који с љубављу очекују 
долазак Ње1ов (2.Тим.4;7-8). 

Видиш ли како он све позива у ову заједницу? Дакле, ако то свима 
предстоји, онда се сви и постарајмо да постанемо достојни обећаних блага; 
не гледајмо само на узвишеност и величину његових дела, него и на труд 
његове ревности којом је задобио такву благодат, на сродство природа по 
коме он има све оно што имамо и ми. На тај начин ће нам и оно што је 
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веома тешко за извршење постати угодно и лако и, ако се потрудимо за 
ово кратко време, удостојићемо се да понесемо непропадљиви и бесмртни 
венац, благодаћу и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, Којем 
нека је слава и сила, сада и увек и у векове векова. Амин. 

БЕСЕДА ТРЕЋА 

1. Указујући на силу људске ревности и на то да и ми можемо да 
узлетимо до самог неба, остављајући за собом ангеле, архангеле и све 
остале силе, апостол Павле понекад подстиче [верујуће] да, посредством 
њега, подражавају Самога Христа и каже: УХледајте се на мене, као и ја 
на Христа (1.Кор.11;1), док их понекад непосредно узноси ка Самом Богу: 
УГледајте се, дакле, на Бош, као чеда вољена (Ефесц.5;1). Желећи затим 
да покаже да се то подражавање ни у чему не састоји толико колико у 
живљењу за опште добро [досл. за општу корист], као и у настојању да 
свакоме будемо од користи, додаје: Живите у љубави (Ефесц.5;2). Зато је, 
рекавши: У1ледајте се на мене, одмах наставио да говори о љубави, по-
казујући да нарочито ова врлина приближава Богу. Све остале су ниже 
од ње и тичу се самог човека, на пример борба са пожудом, рат са про-
ждрљивошћу, побуна против среброљубља или битка са гневом. Љубав 
је, међутим, заједничка и нама и Богу. Због тога је Христос и говорио: 
Молите се за оне који вас вређају, да будете слични Оцу вашем Који је 
на небесима (в.Мт.5;44-45). 

Познавши је као главну међу врлинама, Павле ју је пројављивао са 
великом усрдношћу. И заиста, нико није толико волео непријатеље, нико 
није чинио толико добара онима што су му постављали замке, нико није 
толико пострадао од оних што су га прогонили. Он није гледао на оно 
што је он сам трпео, него је помишљао на заједничку природу и, уколико 
је њих више обузимала јарост, он је утолико више жалио због њихове 
махнитости. Као што се понаша отац према сину обузетом махнитошћу 
(јер он, уколико га болесник више вређа и удара, утолико више жали 
због њега и плаче), тако се и Павле, разумевши да је њихова болест под-
стакнута демонским дејствима, приклањао већој бризи о њима. 

Послушај с каквом је кроткошћу и са каквим састрадањем говорио 
о онима који су га пет пута бичевали, каменовали, бацали у окове, били 
жедни његове крви и свакодневно желели да га растргну: Сведочим им 
да имају ревност за Бош, али не поразуму (Рим.10;2). На другом месту је, 
обуздавајући оне који су се преузносили над њим, рекао: Не поноси се, 
неГо се бој, јер кад Бо1 природне 1ране не поштеде, можда неће ни тебе 
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поштедети (Рим.И;20-21). Будући да му је била позната одлука Божија 
донета против њих, чинио је све што је било у његовој моћи - непрекидно 
је плакао због њих, туговао, спречавао оне што су желели да их униште 
и трудио се да, кад год је то могуће, за њих пронађе неко оправдање. Ка-
ко услед њихове тврдоглавости [упорности] и окорелости није могао да 
их убеди речју, обраћао се непрестаним молитвама: Браћо, жеља је срца 
моГа и молитва моја за Израиљ да се спасе (Римљ.10;1)'. 

2. Подстичући у њима добре наде, говорио је: Бо1 се неће раскајати за 
Своје дарове и призвање (Римљ. И;29), како не би потпуно пали у очајање и 
пропали. Све је то било знак његове велике брижности и привржености 
према њима, о чему говоре и следеће речи: Доћи ће од Сиона Избавитељ, 
и одвратиће безбожност од Јакова (Иса.59;20). Он је толико патио и мучио 
се гледајући их како пропадају! Због тога је проналазио многе утехе у та-
квом болу и говорио: Доћи ће Избавитељ и одвраШиће безбожност од Ја-
кова и Као што се и ви некад не покоравасте Бо1у, а сад сте помиловани 
збо1 њихове непокорности (Римљ. 11; 31). Тако је поступао и Јеремија, труде-
ћи се и настојећи да пронађе било какво оправдање за грешнике и говоре-
ћи: Кад безакоња наша сведоче против нас, Господе, учини ради имена 
СвојеГа (Јерем. 14; 7) и Знам, Господе, да пут човеков није у њеГовој власти, 
нити је човеку који ходи у власти да управља корацима својим (Јерем. 10; 23). 
На другом месту је речено: СеШи се да прах јесмо (Пс.102;14). Тако обич-
но поступају они што се моле за грешнике. Ако не могу да кажу нешто 
основано, измишљају неко привидно оправдање које, мада није тачно и не 
може се сматрати истином, теши оне што тугују због њиховог пропадања. 

Ми нећемо исцрпно истраживати таква оправдања, него ћемо их при-
хватити тако што ћемо имати на уму да су то речи ожалошћене душе 
која тражи нешто што би могла рећи за грешнике. Међутим, да ли се он 
тако односио само према Јудејцима, док је према иноплеменицима [не-
знабошцима, досл. "спољашњима"] другачији? Не, он је био подједнако 
кротак према свима, и према својима и према туђима. Саслушај шта он 
говори Тимотеју: СлуГа пак Господњи не Шреба да се свађа, неГо да буде 
тих према свима, поучан, незлобив, који са кроткошћу прекорева оне 
који се противе, еда би им како БОГ дао покајање за познање истине и 
да се избаве из замке ђавола, који их је живе уловио да врше вољу њеГову 
(2.Тим.2;24-26). Хоћеш ли да видиш како је говорио са онима што су сагре-
шили? Саслушај шта каже у Посланици Коринћанима: Јер се бојим да 
вас, кад дођем, нећу наћи какве хоћу, а одмах затим: да ме опет кад дођем 
не понизи БОГМОЈ' код вас, те не заплачем за мноГима који су пре Греши-
ли и нису се покајали за нечистоту и блуд и разврат што починише 
(2.Кор. 12;20-21). И у Посланици Галатима каже: Дечице моја коју опет с 
муком рађам докле се Христос не уобличи у вама (Галат.4;19). 
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Саслушај како он жали и због блудника, ништа мање од њега самог, и 
како убеђује, говорећи: Потврдите љубав према њему (2. Кор.2;8). Када га је 
удаљавао [од цркве], учинио је то са многим сузама: Од мно1е жалости и са 
болом срца написах вам са мноГим сузама, не да се жалостите неГо да по-
знате преобилну љубав коју имам према вама (2.Кор.2;4) и опет: Постадох 
Јудејцима као Јудејац, онима који су под законом као под законом, слабима 
постадохкао слаб, да како Год неке спасем (1.Кор.9;20,22), а на другом месту: 
Да бисмо показали свакоГа човека савршена у ХрисШу Исусу (Колош.1;28). 

3. Видиш ли душу која превасходи васцелу земљу? Он је свакога 
човека хтео да покаже као савршеног и, са своје стране, он их је такве 
и показивао. Уистину, као да је сам родио читаву васељену, он је био 
неспокојан, ужурбан, настојао да све уведе у Царство, исцељујући, саве-
тујући, обећавајући, молећи, просећи, плашећи демоне, прогонећи оне 
што их изопачују. Својим присуством, посланицама, речима, делима, по-
средством ученика и лично подизао је пале, крепио усправне, подстицао 
посрнуле, исцељивао скрхане, покретао немарне [равнодушне], страшно 
вапећи против непријатеља, с претњом гледајући на противнике. Слично 
неком војсковођи или изврсном лекару, и он сам је носио оружје, и био 
штитоноша, и заштитник, и помоћник, сам био свима уместо целе вој-
ске, и то не само у духовним, него и у телесним потребама, показујући 
велико старање и бригу. 

Саслушај како он целом народу пише о једној жени: Препоручујем вам 
пак Фиву, сестру нашу, која је служитељица цркве у Кенхреји, да је при-
мите у Господу као што приличи светима, и да јој будете од помоћи у сва-
кој ствари коју од вас затреба (Римљ. 16; 1-2). Саслушај и ово: Знате за дом 
Стефанинов, да се и ви покоравате таквима; уважавајте, дакле, такве 
(1.Кор. 16; 15,18). Обележје љубави светих јесте да помаже и у таквим потреба-
ма. Тако и Јелисеј није показао само духовну помоћ жени која га је гостољу-
биво примила, него се трудио да је награди и вештаственим добрима. Због 
тога јој је и говорио: Имаш ли шта да ховорим цару или војводи (2. Цар. 4; 13)? 

Зашто се онда чудиш ако се у Павловим Посланицама налазе и препо-
руке и што, ако је некога позвао код себе, није сматрао недостојним да се 
побрине и за оно што им је потребно на путу и да то помене у посланици? 
Тако он у Посланици Титу каже: Законика Зина и Апола марљиво опре-
ми, да не оскудевају ни у чему (ТитЗ; 13). Ако се он, поверавајући дужности, 
тако усрдно бринуо, онда је утолико више чинио све када би видео да је 
неко у опасности. Обрати пажњу на то како се у Посланици Филимону 
брине о Онисиму, како мудро и брижно пише о њему. Ако није одбио да 
о једном слуги, који је побегао и уграбио много тога од свог господара, 
састави целу посланицу, замисли онда какав је био према другима. 



4 6 6 СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ - СЛАВА ГОСПОДУ ЗА СВЕ 

4. Он је само једно сматрао достојним срамоте, а то је запостављање 
било чега што је потребно за спасење. Због тога је све покретао и никад 
није оклевао да све употреби ради оних што се спасавају, било да су то 
речи, имовина или телесни напор. Ако је безброј пута био спреман да 
самога себе преда на смрт, он би утолико пре жртвовао имовину, да ју је 
поседовао. Шта ја то говорим? Да ју је поседовао?! Без обзира на то што 
није поседовао имовину, може се доказати да је он није жалио. Не сматрај 
ове речи за загонетку, него опет саслушај шта каже он сам: А ја ћу врло 
радо Шрошити иисШрошићу се поШпуно за душе ваше (2.Кор.12;15). И у 
речима упућеним Ефесцима каже: Сами знаШе да поШребама мојим и 
оних који су са мном били послужише оверуке моје (Делаап.20;34). 

Будући велики у најважнијој од свих врлина, тј. у љубави, он је био 
снажнији од сваког пламена. И као што гвожђе, бачено у огањ, и само 
у потпуности постаје огањ, тако је и он, пламтећи жаром љубави, сав 
постао љубав. И као заједнички отац читаве васељене, настојао је да по-
дражава очеве или, боље речено, превазишао је сваког оца својом бригом 
о духовним и телесним потребама, не штедећи за своје љубљене ништа 
- ни имовину, ни речи, ни тело, ни душу. Он је због тога љубав називао 
испуњењем закона, савезом савршенства, мајком свих добара, почетком 
и свршетком свих врлина. Зато је и говорио: Циљ заповесШи јесШе љубав 
од чисШа срца и савесШи добре (1.Тим.1;5). И опет: Не чини прељубу, не 
убиј, не укради, не сведочи лажно, не пожели и било која дру1а заповесШ 
испуњава се у овојречи:Љуби ближњеш свош као себе самоГа (Римљ. 13;9). 

Ако је, дакле, и почетак, и крај, и свако добро у љубави, и ми ћемо 
следити Павла, јер је и он посредством љубави постао такав. Не указуј 
ми на мртве које је васкрсавао, нити на губаве које је чистио. Бог од те-
бе не тражи ништа томе слично. Задобиј Павлову љубав и задобићеш 
савршен венац. Ко то каже? Онај исти који је потхрањивао љубав и по-
стављао је изнад знакова, чуда, и много чега другог. Будући да га је она 
у потпуности руководила, он је непогрешиво познавао њену силу. Њеним 
посредовањем је и он сам постао такав и ништа му није донело толико 
достојанства колико сила љубави. Због тога је и говорио: РевнујШе за 
већедарове, и показаћу вам још узвишенији пут (1.Кор.12;31), називајући 
љубав најизврснијим и угодним путем. 

И ми ћемо доследно корачати тим путем да бисмо видели Павла или, 
боље речено, Павловог Господа, и удостојили се непропадљивих [вечних] 
венаца, благодаћу и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, Којем 
нека је слава и сила сада и увек и у векове векова. Амин. 
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БЕСЕДА ЧЕТВРТА 

1. Блажени Павле, који нас је данас сабрао и који је просветлио [оза-
рио] васељену, једном је био погођен слепилом, и то у време свог призи-
вања. Међутим, његово ослепљење значило је просветљење за васељену. 
Будући да је он рђаво гледао, Бог га је ослепео, да би затим [Павле] 
прогледао на своју корист. Тиме му је Он предочио и доказ Своје силе, 
и унапред му изобразио будуће страдање, научио га проповедању и томе 
да он, одбацивши од себе све пређашње и затворивши и саме очи, треба 
да следи Н>ега [Христа]. Због тога је и сам Павле, изражавајући то исто, 
ускликнуо: Нико нека се не вара: ако неко мисли да је мудар у овоме веку, 
нека буде луд да би био мудар (1. Кор. 3; 18). И њему самом би било немогуће 
да прогледа да претходно није сасвим ослепео и одбацио сопствене поми-
сли које су га доводиле у пометњу, да се није у потпуности предао вери. 

Уосталом нека нико, када ово чује, не помисли да је његово призивање 
било присилно. Он је опет могао да се врати тамо одакле је кренуо. Многи 
су видели и већа чуда, па су се опет враћали пређашњем, како у Новом, 
тако и у Старом Завету. Такви су, на пример, били Јуда (в.Мт.27;3-4), Наву-
ходоносор, чаробњак Елима (в.Делаап.13;б-12), Симон, Ананија и Сапфира 
(в. Делаап.8;9-25), али и сви Јудејци. Павле није тако поступио него се, када 
је прогледао, уздигао ка чистој [истинској] светлости и узлетео на небо: 
Јер сШе чули моје живљење некад у јудејству, да одвише Гоних Цркву 
Божију и пусШоших је. Инапредоваху јудејсШву више одмноГих врсника 
својих у роду своме, будући одвише ревниШељ за своја оШачка предања 
(Галат. 1; 13-14). Будући да је био снажан и недостижан, за њега је била по-
требна и снажнија узда како се, руковођен поривом ревности, не би оглу-
шио о оно што му буде речено. Желећи да заузда његову јарост, Господ је 
у почетку посредством ослепљења умиривао таласе његовог неукротивог 
гнева. Затим је беседио са њим и показао му недостижност [неприступач-
ност] Своје премудрости и превасходство Свога знања. Поучио га је да он 
[Павле] не може да поднесе Онога с Којим се бори и да не може да поднесе 
не само Његове казне, него ни Његова доброчинства, будући да Павла 
није ослепела [досл. осакатила] тама, него га је ослепело обиље светлости. 

Зашто то, рећи ћеш, није било учињено на почетку? Не истражуј то и 
не испитуј, него примереност времена препусти несхватљивом промислу 
Божијем. Тако поступа и сам Павле када каже: А када блаГоволи БОГ Који 
ме изабра од уШробе маШере моје и призва блаГодаћу Својом да објави 
Сина СвојеГа у мени (Галат.1; 15-16). Услед тога, ни ти немој ништа више да 
истражујеш, када већ Павле тако каже. То је било благовремено онда, ка-
да су се удаљиле саблазни. Ми ћемо пак одатле научити да нико никада, 
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нити од оних који су били пре Павла нити пак он сам, није пронашао 
Христа сам од себе, него им је Христос откривао Самога Себе, због чега 
је и говорио: Не изабрасте ви Мене, не1о Ја вас изабрах (Јн.15;16). Уоста-
лом, зашто [Павле] није поверовао видевши мртве васкрснуте Његовим 
именом? Иако је видео да хроми хода, да демони беже и да се одузети 
усправљају, он од тога није имао никакве користи. За све то је, међутим, 
морао да зна онај који је свугде следио апостоле. Када су каменовали 
Стефана, и он је био присутан, и видео његово лице као лице ашела (Де-
лаап.б;15), али ни од тога није задобио никакву корист. Зашто он од тога 
није задобио никакву корист? Зато што још није био призван. 

2. Када ово слушаш, немој да помислиш да је призивање присилно. 
Бог нас не присиљава, него и после призива препушта људима да буду 
господари своје слободне воље. Када је било потребно, Он се открио и 
Јудејцима, али они нису хтели да Га прихвате због тежње ка људској сла-
ви (в. Јн. 12; 43). Ако пак неко од неверујућих каже: "Одакле се види да је 
Он Павла призвао са неба па је овај поверовао? Зашто онда Он и мене 
не призове", одговорићемо му следеће: "Реци ми, човече, да ли ти верујеш 
у то? Ако верујеш, онда ти је то довољно као доказ. Ако пак не верујеш 
да је Господ Павла призвао са неба, како онда можеш да питаш: зашто 
мене не призове?" Ако дакле верујеш, то ти је довољно као доказ! Веруј 
да ће Он и тебе призвати са небеса, ако је твоја душа благонаклона. Ако 
си пак неблагонаклон и порочан, онда ни глас који би сишао са небеса 
одозго не би био довољан за твоје спасење. 

Колико су пута Јудејци слушали глас који је долазио са небеса, па 
опет нису поверовали! Колико су знамења видели и у Новом и у Старом 
Завету, али због тога нису постали бољи. Напротив, у Старом Завету 
су, и после безбројних чуда, начинили златно теле! За разлику од њих, 
јерихонска блудница, која није видела ништа слично, показала је зади-
вљујућу веру пред уходама (в.Ис.Нав.2;1-21). И поред знамења у Обећаној 
земљи, они су остали неосетљиви као камење. Ниневљани су, међутим, 
чим су видели Јону, одмах поверовали и покајали се, одагнавши тиме гнев 
Божији (в. Јона3;3—5). У Новом Завету, у време самог доласка Христовог, 
разбојник Га је видео на крсту и поверовао је. Они пак, који су гледали 
како васкрсава мртве, свезали су Га и распели. 

Шта је са нашим временом? Зар огањ, који је изашао из темеља јеруса-
лимског храма, није пошдио градитеље и тако их спречио у тадашњем не-
законитом покушају [подухвату]?* И поред тога, они се нису променили, 

* Ово чудо догодило се у време када је цар Јулијан Отпадник (Апостата) помогао 
Јудејцима да обнове јерусалимски храм, а о чему св. Златоуст опширно говори у 
циклусу беседа Против Јудејаца (пета беседа) (прим. прев.). 
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нити су одустали од своје безосећајности. Колико је после тога било и 
других чуда, а они ни од тога нису имали никакве користи? Такво чудо 
била је и удар грома који је погодио кров Аполоновог храма, као и пред-
сказање самог тог демона који је приморао тадашњег цара да пренесе 
мученика који је лежао у близини, говорећи да не може да предсказује 
све док у својој близини гледа гробницу мученика, будући да се она на-
лазила недалеко одатле. Затим је стриц тог истог цара, који је оскрнавио 
[увредио, изложио подсмеху] свештене сасуде, умро изједен црвима. Због 
другог безакоња учињеног према цркви, управитељ царске ризнице умро 
је тако што му је утроба пукла по средини. И наши извори, чије су бујице 
биле силније од река, изненада су се сакрили и пресушили, што се ника-
да раније није догодило, него тек онда када је овај цар оскрнавио земљу 
приношењем жртава и изливањем на [идолске] жртвенике. 

3. Шта да кажемо о глади која је у време тог цара захватила градове 
по читавој васељени и о царевој смрти у Персији, о његовој предсмртној 
заблуди, о војсци остављеној међу варварима као у некој клопци и зам-
ци, и о њеном задивљујућем и чудесном повратку одатле? Када је пак 
безбожни цар тако жалосно окончао а наследио га други, благочестиви, 
све недаће су се истог тренутка прекратиле. Војници, који су се нашли 
у замци и нигде нису могли да пронађу никакав излаз, најзад су се, на је-
дан знак руке Божије, избавили од варвара и безбедно се вратили. Коме 
то не би било довољно да га приведе благочешћу? Зар ово садашње није 
далеко чудесније од пређашњег? Зар се Крст не проповеда, и зар му не 
притиче цела васељена? Зар се не објављује срамна смрт, и зар јој се сви 
не клањају? Зар нису биле распете хиљаде људи? Зар поред Самог Хри-
ста нису била распета и два разбојника? Зар је било мало мудраца? Зар 
је било мало силника? Међутим, чије је име икада имало такву силу? И 
зашто да говорим о мудрима и силнима? Зар није било прослављених 
царева? А ко је за тако кратко време завладао васељеном? 

Немој ми говорити о многим и различитим јересима: све оне пропо-
ведају једног истог Христа, мада неправилно [досл. нездраво]. Међутим, 
сви они се клањају Њему, распетом у Палестини у време Понција Пила-
та. Зар то није јаснији доказ Његове силе, него глас који би се зачуо са 
небеса? Зашто никада ниједан цар није извојевао такву победу какву је 
извојевао Он, и то уз небројене препреке? И цареви су ратовали, и тира-
ни су се наоружавали, и народи су устајали, а наша вера [досл. ово наше] 
није се умањила, него је постала још блиставија. Одакле, реците ми, по-
тиче таква сила? Неко ће рећи да је Он био чаробњак. А зар је једино 
Он био чаробњак? Ви сте, наравно, слушали да је и код Персијанаца и 
код Индијаца било много чаробњака, и да их још увек има, али њихова 
имена никоме нису позната! 
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Ти ћеш ми рећи да ее прославио онај шарлатан и чаробњак из Тија-
не? Г^е и када? У малом делу васељене и за кратко време, а затим је 
убрзо ишчезао и пропао, не оставивши за собом ни цркву, ни народ, ни 
било шта томе слично. И зашто да говорим о ишчезлим маговима и 
чаробњацима? Зашто су се угасили сви идолски храмови, и онај у Додо-
ни, и онај у Клариси, зашто ћуте сва та безбожна пророчишта и зашто 
су затворила своја уста? Зашто демони дрхте, не само пред Распетим, 
него чак и пред костима оних што су се жртвовали за Њега? Зашто они 
ишчезавају чим чују за Крст? Чини се да би требало да се смеју: зар је 
крст нешто чувено и славно?! Напротив, он је нешто понижавајуће и 
срамно; он је означавао смрт преступника [осуђеника], смрт која је пред-
стављала највеће зло и код Јудејаца била сматрана за проклетство, а код 
незнабожаца за срамоту. 

Зашто га се онда демони плаше? Зар није истина да се плаше силе 
Распетога? Ако би се плашили крста самог по себи, онда би то било са-
свим недостојно богова. Многи су били распети и пре и после Христа, а 
двојица су чак распети заједно с Њим. Значи ли то да ће неко почети да 
призива име распетог разбојника, или некога другог, и да ће демони због 
тога побећи? Не, него ће се још и подсмехнути. Када пак поменеш Исуса 
Назарећанина, они ће побећи као од огња. Шта, дакле, сада кажеш? Ода-
кле му таква сила? Да ли одатле што је варалица? Нису, међутим, такве 
Његове заповести! Поред тога, било је и много варалица. Да ли одатле 
што је чаробњак? Његово учење не сведочи о томе! И чаробњаци су се, 
исто тако, појављивали често и у великом броју. Да ли одатле што је Он 
мудар? И мудраца је било много. Ко је, дакле, имао такву власт? Нико 
и никада се томе није чак ни приближно. 

4. Јасно је, дакле, да та сила не потиче отуда што је био варалица 
или чаробњак, него зато што је управо такве исправљао и што је био 
нека божанствена и несавладива сила. Због тога је Он Сам све надвла-
дао, због тога је и у Павла, израђивача шатора, удахнуо такву силу о 
којој сведоче сама дела. И заиста, човек који је стајао на тргу и бавио 
се обрадом кожа толико је оснажио да је за непуних тридесет година 
привео истини и Римљане, и Персијанце, и Индусе, и Ските, и Етиопља-
не, и Савромате [Сармате], и Парћане, и Миђане, и Сарацене и, уопште, 
васцели људски род. 

Реци ми, на који је начин тај прости човек који је боравио на тргу, 
живео у радионици и у рукама држао нож за сечење кожа и сам задобио 
такво мудрољубље и друге њему научио - и народе, и градове, и земље 
- не показујући силу речи него се, напротив, одликујући крајњом неуко-
шћу? Саслушај како он сам без стида говори: Јер ако сам и невешт у 
речи, алинисаму знању (2.Кор.И;б). Богатство није имао, о чему сам каже: 
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До овоГа часа подносимо и Глад и жеђ и ГолоШињу и ударце и поШуцамо 
се (1.Кор.4;11). 

И зашто да говорим о богатству, кад често није имао нити неопход-
ну храну, нити одећу коју би обукао? Да ни по занату није био славан, 
показује његов ученик: ОсШао је, каже, код Акиле и Прискиле, пошШо 
беше исШога занаШа, јер им занаШ беше прављење шаШора (Делаап.18;3). 
Он није био славан ни по прецима. Како би то и могао да буде неко ко се 
бави сличним занатом?! Није био славан ни по отаџбини, ни по народу 
којем је припадао. Међутим, чим би иступио и појавио се, све би своје 
непријатеље доводио у пометњу, све би обеспокојавао и, слично ватри 
која падне у грање и сено, уништавао сва демонска дела и све преобра-
жавао у оно што је хтео. 

Не чуди нас само то што је он имао такву силу, него и то што су њего-
ви ученици углавном били сиромаси, прости и неуки људи који су трпели 
глад, ништавни [неплеменити пореклом] који су потицали од ништавних. 
О томе сведочи он сам, не стидећи се да говори о њиховом сиромаштву 
и да чак тражи милостињу за њих: А сада идем у Јерусалим служећи све-
Шима (Римљ. 15;25) и СвакоГ првоГдана недеље нека сваки од вас осШавља 
код себе сакупљајући колико може, да не бивају прикупљања онда када 
дођем (1.Кор.16;2). Сам Павле у Посланици Коринћанима говори да су они 
[ученици] већином били прости људи: ГледајШе, браћо, на вас позване, 
јер нема Шу МНОГО мудрих по Шелу и неплеменитог порекла: ни МНОГО 

племениШа рода. И не само да су били неплеменитог порекла, него и са-
свим унижени: Оно шШо је лудо пред светом, оно изабра БОГ да посрами 
мудре и оно шШо је нишШавно да унишШи оно шШо јесШе (1.Кор.1;26-28). 

5. Да ли је он, премда прост и неук [необразован], био убедљив док 
беседи? Ни такав није био, што опет показује он сам када каже: И ја 
дошавши к вама, браћо, не дођох с високом речи или мудрошћу да вам 
јавим сведочансШво Божије. јер расудих да не знам међу вама нишШа 
осим Исуса ХрисШа и Шо распеШоГа. И реч моја и проповед моја не би 
у убедљивим речима људске мудросШи (1.Кор.2;1-2,4). Да ли је оно о чему 
је проповедао било довољно да привуче слушаоце? Напротив, саслушај 
шта он каже о томе: Јудејци ишШу знамења а Јелини Шраже мудросШ. 
А ми проповедамо ХрисШа распеШоГа, Јудејцима саблазан а Јелинима 
лудосШ (1.Кор.1; 22-23). 

Да ли се наслађивао безбедношћу? Напротив, он никада није могао 
ни да предахне од опасности: И ја бејах међу вама, каже, у слабосШи и у 
страху и у великом ШрепеШу (1.Кор.2;3), и не само да је то трпео он сам, 
него су то трпели и његови ученици. А сећаШе се, говори он, првих дана 
у које, Шек просвеШљени, поднесШе мноГе подвше сШрадања, изложени 
с једне сШране поруГама и невољама а са друГе посШавши сасШрадалници 
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онима који Шо исШо доживљавају, јер сШе с радошћу подносили оШима-
ње имовине ваше (Јевр. 10; 32-34). И опет, пишући Солуњанима, каже: И ви 
пропаШисШе од својих сународника исШо шШо и они од Јудејаца, који 
убише и Господа Исуса и своје пророке, и нас прогонише, и ЕоГу не уГађа-
ју, и проШивни су свим људима (1.Сол2;14-15). У Посланици Коринћанима 
саопштава ово: Као шШо су сШрадања ХрисШова обилна у вама, Шако 
јеиуШеха (2.Кор.1;5), док у Посланици Галатима говори: Зар Шолико по-
сШрадасШе узалуд? Кад би било само узалуд (Галат.3;4). 

Ако је, дакле, проповедник био прост, сиромашан и незнатан човек, 
ако његова проповед није била привлачна па је чак била и саблазан, ако 
су слушаоци били убоги, слаби и ништавни, ако су опасности следиле 
једна другу, како за учитеља, тако и за ученике, ако је Онај о Којем су 
проповедали био Распети, шта му је онда помогло да победи? Зар није 
очигледно да је то била нека божанствена и неизрецива сила? То је 
потпуно очигледно, и може да се разуме и из супротног. И заиста, када 
видимо да се ујединило све што је томе било супротно - и богатство, и 
благородство, и знаменитост порекла, и сила беседништва, и безбедност, 
и велико старање, и ако је све то што је смишљено одмах било уништено, 
док је, напротив, противник победио, кажи ми онда шта је томе узрок? 
Тако би се догодило и када цар са војском, опремом и ратном вештином 
не би могао да победи варваре и кад би затим дошао неки сиромах, наг и 
усамљен, који не зна да рукује копљем и нема одговарајућу одећу, а затим 
извршио оно што други нису могли ни са свим оружјем и опремом. 

6. Према томе, не буди неразуман, него свакодневно размишљај о 
томе и поклањај се Распетоме. Ако би видео да неко гради утврђења, 
копа ровове, поставља машине на зидине, кује оружје, прикупља војни-
ке, има небројено мноштво новца па и поред тога не може да освоји ни 
један једини град, а да неко, борећи се обнаженог тела и користећи само 
своје руке, пролазећи не кроз један, два или двадесет градова него кроз 
читаву васељену и освајајући градове заједно са њиховим житељима, да 
ли би рекао да је то дело човечије силе? Тако се, очигледно, догодило и 
у овом случају. 

Бог је због тога и допустио да са Христом буду распета и два разбој-
ника и да се пре Њега појаве неке варалице, како би се кроз поређење и 
онима најнеосетљивијима [најбезосећајнијима] разоткрило превасходство 
истине и како би ти дознао да Он није припадао њима, него да између 
Њега и њих постоји огромна и безгранична разлика. Ништа није могло 
да засени Његову славу - ни то што је страдао као и они [разбојници], 
ни то што еу живели у исто време. Ако се демони плаше крста а не силе 
Распетога, двојица разбојника затварају уста онима штотако говоре. Ако 
пак кажу да су све то потпомогла тешка времена, против тога говоре 
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следбеници Тевде (в. Делаап.5;36) И Јуде (в. Делаап.5;37) који су се појавили у 
исто време и са многим знаковима, па су опет били уништени. 

Као што сам рекао, Бог је то допустио да би пројавио превасходство 
Своје силе. Због тога је допустио да се појаве и лажни пророци у вре-
ме пророка, и лажни апостоли у време апостола, како би ти научио да 
ништа не може да засени [помрачи] Његова дела. С друге стране, гово-
рим ти о чудесној и необичној сили проповеди, показујем ти како је она 
нарастала и ширила се чак и међу самим непријатељима. Неки, који су 
били непријатељски расположени према Павлу, почели су да проповеда-
ју [хришћанско] учење у Риму. Желећи да разјаре Нерона који је осећао 
силно непријатељство према Павлу, они су и сами почели да проповедају 
да би се, због ширења проповеди и умножавања ученика, гнев тиранина 
још више распламсао, а ова звер постала још свирепија. 

О томе је казивао сам Павле у Посланици Филипљанима: Хоћу пак да 
знаШе, браћо, да је оно шШо се збило са мном само допринело напреШку 
еванђеља; Шако да сав царски суд и сви осШали знају да сам у оковима 
за ХрисШа. И мноГа браћа у Господу, ободрена оковима мојима, још 
више су се осмелили да без сШраха Говоре реч Божију. Једни, додуше, 
из зависШи и свађе проповедају ХрисШа, а друГи од добре воље. Тако 
да једни из пркоса објављују ХрисШа с нечисШом намером, мислећи да 
ће нанеШи жалосШ мојим оковима. А друГи џз љубави, знајући да сам 
овде за одбрану еванђеља. ШШа онда? Било како му драГо, приШворно 
или исШински, ХрисШос се проповеда, и Шоме се радујем а и радоваћу 
се (Филипљ.1; 12-18). Увиђаш ли да су многи проповедали због ненависти? 
Међутим, он је побеђивао и посредством непријатеља! 

7. Поред свега тога, постојале су и друге препреке. Древни закони 
не само да нису помогли проповеди, него су јој се чак и супротстављали 
и постајали њени непријатељи, на њу није устајала само злоба, него и 
незнање клеветника. "Хришћани за цара имају Христа", говорили су они. 
Нису знали за Његово небеско Царство, страшно и бесконачно, него су их 
клеветали [хришћане] да уводе тиранију у васељену, нападајући их како 
сви заједно, тако и појединачно. Заједнички су их нападали зато што су се 
хришћани тобоже бунили против државе и кршили законе, а појединачно 
зато што се због хришћана наводно распада и подрива сваки дом. 

И заиста, у то време је отац устајао на сина, син се одрицао оца, жене 
мужева, мужеви жена, кћери су се одрицале мајки, рођаци рођака, пријате-
љи пријатеља. Вођена је разноврсна и многолика борба која је захватала 
и домове, разделила рођаке, узнемирила сенате, узбунила суднице. Тако 
су нарушени отачки обичаји, укинути су празници и служење демонима, 
због чега су се древни законодавци бринули више него због било чега 
другог. Упоредо с тим, и подозрење тирана утицало је да хришћане свуда 
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прогоне. Нико не може да каже да се то догађало само међу незнабошци-
ма, док је међу Јудејцима све било мирно. Напротив, Јудејци су нападали 
са још већом озлојеђеношћу, јер су и они оптуживали хришћане за рушење 
државе. Овај човек не престаје да хули на ово свеШо месШо и на закон, 
ГОВОрнЛИ су ОНИ [о Стефану] (Делаап.6;13). 

И управо тада, кад се пламен уздизао са свих страна - из домова, из 
градова, са њива, из пустиња, од незнабожаца, од Јудејаца, од старешина, 
од потчињених, од копна, од мора и од царева, кад су се сви разјаривали 
једни на друге и једни друге нападали свирепије од сваке звери, блажени 
Павле је, доспевши усред такве ватре и стојећи међу вуковима, са свих 
страна добијао ударце, али не само да га нису срушили, него је и све њих 
управио ка истини. Говорићу и о другим ратовима, и то оним најтежим, 
тј. о ратовима са лажним апостолима. Оно што га је највише жалостило 
био је рат са слабима међу својима, јер су се многи верујући изопачили 
[поколебали]. Он је, међутим, и то поднео. Како и којом силом? Оружје 
нашеГ раШовања није Шелесно, не1о силно БОГОМ за рушење уШврђења, 
обарајући помисли и сваку охолосШ која усШаје проШив познања Божи-
јеш (2.Кор.10;4-5). Због тога се све одмах променило и преобразило. 

8. Када се запали ватра, трње постепено бива уништено, повлачећи 
се пред пламеном и остављајући чисте њиве. Тако се догодило и тада: 
када је Павлов језик говорио и све захватао силније од пламена, њему 
се све покоравало и пред њим је све узмицало - и служење демонима, и 
празници, и општенародне свечаности, и отачки обичаји, и нарушавање 
закона, и гнев гомиле, и претње тирана, и злонамерност ближњих, и лу-
кавства лажних апостола. Када се појаве сунчеве луче, тама ишчезава. 
Звери се скривају и одлазе у своја легла, разбојници беже, човекоубице 
одлазе у пећине, гусари се повлаче, пљачкаши гробова се удаљују, а пре-
љубници, лопови и провалници одлазе далеко и скривају се, јер страхују 
да ће их светлост разобличити. Тада све постаје јасно и светло, и земља 
и море, јер зраци са неба све озарују: и море, и планине, и земље, и градо-
ве. Исто тако је и онда, када се појавила проповед коју је Павле свугде 
сејао, ишчезла заблуда а вратила се истина. Задах идолских жртава и 
дим са жртвеника, кимвали и тимпани, пијанство и преједање, блуд и 
прељуба и све остало што се догађало у идолским храмовима а о чему 
не доликује ни да говоримо, прекратило се и ишчезло, као што се восак 
топи због ватре или као што пламен уништава сламу. Блистави пламен 
истине узнео се јасно и високо до самога неба, јер су га узвисили управо 
они што су му се противили и што су га свим силама ометали. Његово 
узношење и устремљеност нису могле да зауставе ни опасности, ни тира-
нија престарелих навика, ни сила отачких обичаја и закона, ни тешкоћа 
у прихватању учења закона, ни било шта од наведеног. 
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Да би ти научио колико је то велико, припрети незнабошцима, али 
не говорим о опасностима, о смрти или о гладовању, него им припрети 
малим губитком имовине. Видећеш да ће се они истог тренутка промени-
ти. Наши, међутим, нису такви, него су и онда, кад су били посецани и 
убијани, када су са свих страна били окружени непријатељима и на разли-
чите начине прогоњени, они још више процветали. И зашто да говорим 
о садашњим незнабошцима, униженим и презреним? Замислимо пред 
собом оне који су у древна времена били славни и свима познати по свом 
мудрољубљу - Платона, Питагору, Клазомењанина [Анаксагору] и многе 
друге, њима сличне, и тада ћеш увидети силу еванђелске проповеди. 

Након што је Сократ узео отров, неки [његови ученици] су отишли у 
Мегару, плашећи се да ће пострадати на исти начин а неки су били лише-
ни отаџбине и слободе, не придобивпга никога осим једне жене. Онај из 
Китиона записао је своју Политику и тако умро. И мада их тада ништа 
није спречавало - ни опасност, ни неукост, будући да су својим речима 
изазивали дивљење, да су поседовали богатство и припадали су славној 
отаџбини - ни у ком случају нису победили. Такво је својство заблуде: 
она бива срушена и онда кад је нико не узнемирава. Такво је и својство 
истине: она јача и онда кад многи устају против ње. 

О томе сведочи и сама стварност: нису потребне беседе и речи, када се 
са свих страна оглашава васељена: градови, села, земља, море, настањене 
и ненастањене области, врхови планина. Господ ни пустињу није лишио 
Својих доброчинстава, него је и њу преиспунио добрима, која нам је Он, 
дошавши с Небеса, пренео посредством Павлових речи, кроз благодат 
која му је дарована. Будући да је Павле поседовао ревност достојну тога 
дара, и благодат је изобилно заблистала у њему, и већи део реченога из-
вршен је посредством његових уста. 

Ако је, дакле, Бог толико почаствовао наш род, да је једног човека 
удостојио да постане узрочник толиких добрих дела, он ће и нама бити 
узор, и ми ћемо га подражавати и настојати да будемо као он, не сматра-
јући то за немогуће. Често сам говорио, и нећу престати да говорим, да 
је и он имао исто тело као и ми, да је узимао исту храну, да је имао исту 
душу. Међутим, његова воља је била огромна, а ревност блистава. То га 
је и учинило таквим. Нека зато нико не очајава, нека нико не малаксава. 
Ако томе посветиш свој ум, ништа те неће спречити да задобијеш исту 
такву благодат, јер Бог није пристрасан. Он је створио Павла, као што 
је и тебе саздао. Као што је његов Господар, тако је и твој. Као што је 
њега прославио, тако и тебе жели да овенча. 

Обећајмо да ћемо се очистити како бисмо се и ми, задобивши изобилну 
благодат, удостојили тих истих добара, благодаћу и човекољубљем Госпо-
да нашег Исуса Христа, Којем нека је слава и сила у векове векова. Амин. 
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БЕСЕДА ПЕТА 

1. Где су сада они што оптужују смрт и кажу да им је ово тело, под-
ложно страдањима и пропадљиво, препрека за врлину? Нека слушају о 
Павловим добрим делима, и прекратиће ову злу клевету. Какву је ште-
ту смрт нанела људском роду? Како је пропадљивост била препрека за 
врлину? Погледај Павла, и видећеш да нам је од велике користи било 
управо то што смо смртни. Да није био смртан, не би могао да каже или, 
боље речено, не би могао да покаже оно што је делима изрекао: Сваки 
дан умирем, тако ми, браћо, ваше похвале, коју имам у Христу Исусу 
(1.Кор.15;31). У свему морамо имати душевну ревност и онда нам никаква 
препрека неће бити то што су нам одређене поменуте ствари. 

Зар Павле није био смртан? Зар није био прост човек? Зар није био 
сиромашан и зар своју храну није добијао захваљујући свакодневном раду? 
Зар није имао тело које је било изложено свим природним потребама? Шта 
га је спречавало да постане онакав какав је био? Ништа. Нека зато не оча-
јава нико од сиромашних, нека не клоне духом ниједан од простих људи, 
нека не јадикује нико од ништавних, него само они што имају слабу душу 
и одузету [парализовану] мисао. Само је једно препрека за врлину, а то је 
порочност душе и слабост воље, и ништа осим тога. То се види и из приме-
ра блаженог [апостола] који нас је сада сабрао. Како њему није нашкодило 
ништа од поменутог, тако ни незнабошци [досл. "они спољашњи"] нису 
имали никакве користи од своје красноречивости, ни од изобиља богат-
ства, ни од гордог порекла, ни од велике славе, ни од власти коју су имали. 

И зашто да говорим о људима? Боље речено, зашто да своју реч за-
државам на земљи, када бисмо могли да говоримо о вишњим силама, о 
началима и властима и о господарима таме овога века? Какве су користи 
они имали од тога што су добили такву природу? Зар свим тим силама 
неће судити Павле и они слични њему? Не знате ли да ћемо ашелима 
судити, каже он (1.Кор.б;3). Нећемо, дакле, туговати ни због чега другог 
осим због порока, нити ћемо се радовати и веселити било чему другом, 
осим врлини. Ако будемо ревновали на њој, ништа нас неће спречавати да 
постанемо као Павле. Ни он није такав постао само захваљујући благода-
ти, него и због сопствене усрдности, при чему је и благодат задобио због 
усрдности. Он је у изобиљу поседовао и једно и друго - изобилно су му 
били дати и Божији дарови, као што је имао и сопствену слободну вољу. 

2. Хоћеш ли да упознаш дарове Божије? Демони су се плашили и 
Павлове одеће. Ја се не чудим томе, као што ме не чуди ни то што је Пе-
трова сенка протеривала болести. Међутим, чудим се томе што је и пре 
благодати творио чуда, од самог прага и од самог почетка. Иако још увек 
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није имао такву силу и није био рукоположен, распламсао се таквом рев-
ношћу за Христа да је против себе побунио цео јудејски народ. Видевши 
да је у толикој опасности да су већ почели да опкољавају град, кроз неки 
прозор се спустио низ зид и утекао. Ни после тога, међутим, није пао у 
неодлучност, бојазан и страх, него је услед тога задобио још већу усрдност 
и разборито се уклањао од опасности. Није, међутим, напустио учење, 
него је опет пригрлио крст и наставио. Пред собом је имао Стефанов 
пример и видео је да Јудејци превасходно одишу убиством против њега 
и да желе да прождеру и само његово тело. 

Он се, на тај начин, није неразборито излагао опасности, нити је, кад 
се уклањао од њих, постајао бојажљив, Он је изузетно волео садашњи 
живот због користи коју овај доноси, али га је и презирао услед мудрољу-
бља које је досегао посредством тог презира или услед своје силне тежње 
да оде код Исуса. И ево шта стално говорим о њему, и никада нећу пре-
стати да то говорим: нико, ко би допао у тако противне околности, није 
се тако брижљиво занимао и једном и другом. Нико, па чак ни они који 
силно љубе своје душе, није толико волео садашњи живот, нити га је ико, 
чак ни међу онима који у највећој мери желе да умру, толико презирао. 
Будући да је био чист од сваке жудње и да није био страствено желео 
садашње, он је своју жељу свагда сједињавао са вољом Божијом. Понекад 
је говорио да је остати у животу потребније [због користи других] од ње-
говог саживота [заједнице] и беседовања са Христом [одласка Христу]. 
Понекад га је, међутим, сматрао толико неподношљивим и тешким да је 
уздисао и стремио да се разлучи са њим. Он је желео само оно што му је 
доносило корист по Богу, иако се понекад догађало да то буде противно 
његовим претходним поступцима. 

Он је уистину био многостран и дејствовао је на сваки начин, али не 
због лицемерја - нека је далеко таква мисао - него је бивао све што је 
захтевала корист проповеди и спасење људи, у чему је подражавао свог 
Господа. И Бог се јављао као човек када је требало да се тако јави, а у 
древна времена јављао се и у огњу, када су то околности захтевале. Јављао 
се и у лику наоружаног војника, и у лику ратника, и у обличју старца, 
и као ветар и као путник а најзад и као истински човек, при чему није 
одбио чак ни да умре. Када пак кажем: "када је тако требало", нека то 
нико не схвати у смислу нужности за Бога, него само као дело Његовог 
човекољубља. Понекад је Он заседао на престо, а понекад на херувиме. Ме-
ђутим, све је то чинио сагласно са домостројем, због чега је и рекао кроз 
пророка: Умножих јављања Своја и постадох виђење пророцима (Ос.12;11). 

3. Тако ни Павле, који је подражавао свог Господа, не подлеже осуди 
због тога што се једном појављивао као Јудејац а други пут као безако-
ник [идолопоклоник]; час је чувао закон, а час га је презирао; понекад се 
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чврсто држао садашњег живота а понекад га је ниподаштавао; понекад 
је тражио новац, а понекад одбацивао и онај који су му давали; приносио 
је жртве и постригао косу, а затим анатемисао оне који су то чинили; 
понекад је прихватао, а понекад одбацивао обрезање. Међутим, мисли и 
намере с којима је све то чинио, били су веома доследни и међусобно са-
свим усаглашени. Он је тражио само једно - спасење оних што слушају и 
гледају. Управо због тога некад уздиже закон, а понекад га ниподаштава. 
Иако је био разнолик и многостран не само на делима, него и на речима, 
није мењао мисао нити је од једног постајао други, него је остајао онај који 
је и био, али управљајући сваку своју реч према постојећим потребама. 

Немој га прекоревати због тога; напротив, требало би да га због то-
га посебно прославиш и овенчаш. Видевши да лекар час спаљује, а час 
ставља вруће облоге, час употребљава гвожђе а час мелем, да понекад 
лишава и хране и пића, а понекад допушта болеснику да се потпуно њима 
насити, понекад га умотавајући са свих страна, а понекад заповедајући 
том истом болеснику да, кад се сасвим загреје, испије пуну посуду хладне 
воде, ти га, наравно, нећеш осуђивати због промена и сталних преокрета. 
Напротив, посебно ћеш хвалити његово умеће кад видиш да оно, што на-
ма изгледа као противно и штетно, он примењује са великом одважношћу 
и непогрешиво нам то предаје. Тако поступа искусан [вешт, опитан] човек. 

Ако лекара хвалимо због овако противних поступака, онда би уто-
лико пре требало да похвалимо Павлову душу која се тако опходила са 
болеснима, будући да онима болесне душе није потребно ништа мање 
умеће и брига него онима што су болесни телесно. Ако им се пак непо-
средно приступи, губи се свака нада за њихово спасење. И зашто би нас 
чудило што тако поступају људи, када и свемогући Бог користи исти 
поступак исцелења и не беседи увек непосредно с нама? Будући да Он 
хоће да ми будемо својевољно добри а не услед нужности или присиле, и 
Њему је била потребна разноликост дејстава, али не услед Његове немо-
ћи, далеко била таква мисао, него због наше сопствене слабости. Њему 
је довољно само да да знак или, боље речено, довољно је само да Он хоће 
па да учини оно што жели. Ми пак, када једном добијемо слободну во-
љу, не пристајемо да Му се у свему покоравамо. Према томе, уколико би 
почео да нас повлачи против наше воље, лишио би нас онога што нам је 
Он сам даровао, односно, наше слободне воље. Да се то не би догодило, 
неопходно је много начина на које ће Он дејствовати. 

4. Ово нисмо изрекли без одређеног циља, него због разноликих и 
мудрих поступака блаженог Павла. Када га видиш да избегава опасност, 
задиви му се онолико, колико и онда када видиш да им иде у сусрет; и као 
што је ово друго знак његове храбрости, тако је и оно прво знак његове 
мудрости. Када видиш да о себи говори велике речи, задиви се колико 
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и онда, када је уздржан. И као што је ово друго знак његовог смирено-
умља, тако је и оно прво знак његове великодушности. Када видиш да 
се хвали, задиви се као и онда, када од себе удаљује сваку похвалу; ово 
друго је знак нарави која се не горди, а ово прво нарави љубвеобвилне и 
човекољубиве, јер је тако поступао устројавајући спасење многих, тако да 
каже: Ако смо ван себе, БоТу смо; ако смо присебни, вама смо (2.Кор.5;13). 
Уистину, нико није имао толико разлога за преузношење, и никада нико 
није био толико чист од надмености. 

Обрати пажњу: Знање надима (1. Кор.8;1), и сви то можемо да кажемо 
заједно са Павлом. У њему је било толико знања, колико ни у једном 
другом човеку који је икад постојао. Он се, међутим, није због тога пре-
узносио, него је и ту унижавао себе и зато говори: Делимично знамо, 
и делимично пророкујемо (1.Кор.13;9) и Браћо, ја за себе не мислим још 
да сам досттао (Филипљ.3;13), Ако ли неко мисли да нешШо зна, још 
ништа није сазнао (1.Кор.8;2). Пост такође надима што показује и онај 
фарисеј говорећи: ПосШим двапуШ у седмици (Лк. 12; 18). Павле, међутим, 
који није само постио, него је и глад трпео, назива себе недоношчеШом 
(в.1.Кор. 15; 2). И зашто да говорим о знању и посту, кад је он тако често 
беседио са Богом, као ниједан од пророка или апостола, премда се због 
тога још више смиривао? Ја не говорим само о ономе што је записао, јер 
је већи део тога он прећутао. Он није говорио о свима њима, да не би 
самоме себи приписао велику славу, али није о свима ни прећутао, како 
лажни апостоли не би отварали уста. 

Он ништа није чинио случајно, него оправдано и са добрим разлогом. 
Са таквом мудрошћу је извршавао противна дела да се у свему показао 
достојним подједнаких похвала. Ево шта подразумевам када ово кажем. 
Велико је благо не говорити ништа велико о себи, али Павле је и то чинио 
тако благовремено да то заслужује велику похвалу, и то много више онда 
када је говорио него онда када је прећутао: да то није учинио, заслужио 
би већу осуду него они што неправовремено хвале себе. Да се он није по-
хвалио, онда би уништио и изневерио све, а узвисио би дела непријатеља. 

Он је на тај начин свагда знао да се користи временом, да и оно што 
је забрањено учини с правом мишљу и са таквом коришћу да не заслужује 
ништа мању похвалу него за испуњење прописанога. И заиста, Павле је, 
хвалећи се, заслужио веће одобравање него други који је скривао своја 
добра дела, јер нико од оних што су скривали своја дела није починио 
толико добрих дела колико он, који је о својима говорио. Још више зади-
вљује што он није само говорио о њима, него је говорио управо онолико 
колико је било потребно. Када би му околности дозволиле велику сло-
боду да говори о себи, он се њоме није користио неумерено, него је знао 
докле треба да иде. 
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5. Он се није на томе задржавао него је, да не би кварио друге и да их 
не би подстицао на самохвалисање, себе називао безумним. И заиста, он 
је то чинио зато што је било потребно. Могло се догодити да се други, гле-
дајући на њега, узалудно и неразумно користе његовим примером. Тако се 
често догађа лекарима: један правовремено употреби неки лек, док други, 
неправовремено га употребивши, нанесе штету и сам лек лиши његове 
силе. Да се то не би догодило и овде, погледај како унапред исправља 
ствари, намеравајући да се похвали, и повлачи се не једном или два пута, 
него више пута: О, да бисте мало претрпели безумље моје (2.Кор.И;1) и 
А што Товорим, не Говорим по Господу, не1о као у безумљу. На шта се 
ко осмељује, по безумљу Говорим, и ја се осмељујем (2. Кор. 11,17,21). 

Говорећи ово, он се није на томе зауставио, него се, намеравајући 
да опет приступи похвалама, прикрива и каже: Знам човека и таквим 
ћу се хвалити, а самим собом нећу се хвалити (2.Кор.12;2,5), да би по-
сле свега тога додао: Постадох безуман хвалећи се, ви ме натерасте 
(2.Кор. 12; И). Ко је, дакле, толико безуман и толико безосећајан да, када 
види како овај свети човек - и то онда кад је постојала крајња потреба 
- оклева и избегава да о себи говори било шта велико, слично коњу ко-
ји, трчећи у јаругу, стално одскакује уназад - не схвати да ће он свим 
силама настојати да избегне да похвали самога себе, чак и онда кад 
намерава да изврши велико дело и да ће томе прибећи само уколико то 
околности захтевају? 

Хоћеш ли да ти у њему укажем на још нешто, што је томе слично? 
Уистину, задивљујуће је и то што он савест није сматрао за довољну, него 
је и нас поучавао како би свему томе требало да приступимо, припремају-
ћи не само оправдање за самога себе засновано на околностима, него је 
и друге поучавао да у случају потребе не избегавају похвале, али да им 
са друге стране, не прибегавају неправовремено. И заиста, речима које 
је изговорио готово да је изразио следеће: велико је зло уколико неко о 
себи говори нешто велико и чудесно. Доказ је крајњег безумља, љубљени, 
ако се неко украшава похвалама о самоме себи, иако га на то не наводи и 
не приморава потреба. То не значи говорити у Господу и служи као знак 
великог безумља, лишавајући нас награде за много зноја и труда. 

Све то и више од тога говорио је Павле свима, одбијајући да се по-
хвали чак и у случају потребе. Међутим, још је важније што он, чак ни 
у случају потребе, није говорио о свему, него је прећуткивао о оном нај-
већем и најважнијем. Доћи ћу на виђења и откровења Господња... али 
се уздржавам, да не би ко помислио за мене више од ОНОГП што види у 
мени или чује од мене (2.Кор.12;1,6). Рекавши ово, све нас је поучио да ми, 
чак ни у случају потребе, не исказујемо све што знамо о самима себи, 
него само оно што је корисно за слушаоце. 
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6. Тако је поступао и Самуило: није неприкладно да поменемо и овога 
светога, јер и његове похвале служе за нашу корист. Он је такође некада 
хвалио самога себе и говорио о својим добрим делима. О којим? О оним, 
која су доносила корист слушаоцима. Он није изговарао дугачке беседе 
нити о целомудрености, нити о смиреноумљу, нити о незлопамћењу. Него 
о чему? О ономе што је посебно требало да зна онај који је тада царевао 
- о праведности и о потреби да руке буду чисте од дарова (в. 1.Сам.17;34). 

Исто тако је чинио и Давид: када се хвалио, хвалио се само оним што 
је могло да поправи слушаоце. Ни он није говорио о некој другој својој вр-
лини, него је указао на медведа и лава и ништа више од тога (в. 1.Сам. 17; 34), 
будући да је говорење о себи својствено славољубивом и разметљивом 
човеку. Међутим, говорење о ономе што може бити неопходно за истин-
ску корист својствено је човекољубивоме и ономе који има у виду корист 
многих. Тако је чинио и Павле. Њему су пребацивали да он наводно није 
истински апостол и да нема никакву силу. Због тога је било неопходно 
да изнесе оно што је посебно доказивало његово достојанство. 

Увиђаш ли чиме је он научио слушаоца да се не хвали без разлога? 
Као прво, показавши да је он то чинио услед нужности; као друго, тиме 
што је себе називао чак и безумним и износио мноштво молби за опро-
штај; као треће, тиме што није све говорио, него је углавном прећуткивао, 
уколико је то било потребно; као четврто, тиме што је говорио у име 
неког другог лица, рекавши: знам човека (2.Кор.12;2); као пето, тиме што 
неку врлину није истицао у целини, него само ону њену страну која је 
била посебно потребна у одређеном времену. 

Он није био такав само онда када је хвалио самога себе, него и онда 
када је некога прекоревао. Иако је забрањено прекоревати брата, Павле 
је и то чинио тако долично да заслужује већу похвалу од оних који су их 
похваљивали. Тако је, на пример, Галате два пута назвао неразумнима (Га-
лат. 3;1), а Крићане злим зверовима, прождрљивцима лењим (Тит1;12). Он се, 
међутим, и због тога велича, јер нам је предао правило и савршен пример 
да не повлађујемо људима који су немарни према Богу, него да им упутимо 
оштру реч. Он у свему има меру: због тога је достојан похвале због свега, 
ма шта да је чинио или говорио: било да прекорева или да хвали, да се 
одвраћа од некога или да о некоме брине, било да преузноси себе или да 
се унижава, било да се хвали или да се смирује. Зашто би те чудило што 
прекор и покуда заслужују похвалу, када су похвале били достојни и уби-
ство, и превара, и лукавство, и то како у Старом, тако и у Новом Завету? 

Према томе, када све то пажљиво испитамо, дивићемо се Павлу и про-
слављаћемо Бога, користећи се и сами његовим примером да бисмо задоби-
ли вечна добра, благодаћу и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, 
Којему нека је слава и сила, сада и век и у векове векова. Амин. 
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БЕСЕДА ШЕСТА 

1. Желите ли данас, љубљени, да, оставивши дивна и чудесна дела Па-
влова, укажемо на оно за шта се некима чини да заслужује извесну осуду? 
Видећемо да ни оно последње није ништа мање од првог и да га чини исто 
тако славним и великим. Шта је, дакле, то што служи као повод за осуду ? 
Видели су некад, кажу, како се он плаши удараца. И заиста су то видели 
када су га бичевали, и не само тада, него и у продавници пурпура, где се 
чак и бранио од оних што су хтели да га изведу. Поступајући на тај начин, 
он није имао ниједан други циљ осим да заштити самога себе и да не буде 
опет изложен истом [батинању]. Шта ћемо ми на то рећи? То, да га ништа 
не показује тако великим и чудесним као ово што је управо речено, јер он, 
имајући душу која није била ни смела ни очајна и имајући рањиво тело 
које је дрхтало пред бичевањем, ништа мање од бестелесних сила није пре-
зирао све што се сматрало за страшно, кад је време то захтевало од њега. 

Према томе, када видиш да се пред ударцима препушта страху, сети 
се оних речи којима је превазишао небеса и надметао се са ангелима: 
Ко ће нас раставити од љубави Христове? Жалост илџ тескоба, или 
Гоњење, или Глад, или Јолотиња, или опасност, илимач (Римљ.8;35). Сети 
се оних речи којима он изражава ништавност свега тога, говорећи: Јер 
наша пролазна мала невоља припрема нам преизобилно и неизмерно 
вечно боТатство славе. Нама, који не Гледамо на ово што се види, не1о 
на оно што се не види (2. Кор. 4; 17-18). 

Томе присаједини и свакодневне невоље и његово свакодневно умира-
ње. Замисливши све то, задиви се Павлу и немој више да очајаваш. Оно, 
за шта се чини да је слабост природе, служи као највећи доказ његове 
врлине: иако му нису биле стране многе потребе, он се показао као та-
кав. Како би због прекомерних опасности многи могли да приговоре и да 
посумњају да је он био нешто више од осталих људи, те да је зато постао 
такав, допуштено је да страда како би ти сазнао да је он по природи био 
један од многих али да по усрдности не само да је стао изнад многих, 
него је и постао један од ангела. 

Са таквом душом и таквим телом он је подносио хиљаду смрти и пре-
зирао и садашње и будуће, због чега је и изговорио оне велике и многима 
непојмљиве речи: Желео бих да ја сам будем одлучен од Христа за браћу 
своју, сроднике моје по телу (Римљ.9;3). Могуће је, само ако хоћемо, да 
силом усрдности победимо сваку природну слабост и не постоји ниједна 
Христова заповест коју људи не би могли да испуне. Ако будемо имали 
онакву усрдност, какву би требало да имамо, Бог ће нас силно укрепити. 
Тако ћемо постати непобедиви за све недаће које нам се догоде. 
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Није страх од удараца достојан осуде, него је осуде достојно уколи-
ко се због страха од удараца учини нешто недостојно благочешћа, јер 
страх од удараца чини непобедивога у подвизима достојнијим дивљења у 
поређењу с оним који се удараца не плаши. Осим тога, кроз то снажније 
блиста воља, јер је природи својствено да се плаши удараца; међутим, да 
због страха од удараца не учини ништа недолично својствено је вољи ко-
ја је исправила тај недостатак природе и надвладала њену слабост. Тако 
ни туговање није унапред достојно покуде, него уколико се због несреће 
учини или каже нешто што Богу није угодно. 

2. Ако бих ти ја рекао да Павле није био човек, ти би, сасвим исправ-
но, могао да ми укажеш на недостатке његове природе и да тиме разоб-
личиш моје речи. Ако пак кажем и тврдим да је он био човек и да по 
природи ни у ком погледу није био бољи од нас али да је од нас постао 
бољи посредством воље, узалудно ћеш ми то предочавати или, боље ре-
чено, не узалудно него у Павлову корист. И заиста, тиме ћеш показати 
колико је он био велики када је, имајући такву природу, чинио оно што 
је изнад природе. Тиме не само да га хвалиш, него и затвараш уста рав-
нодушнима према сопственом спасењу, не допуштајући им да се позивају 
на превасходство природе, него их управљајући ка јачању воље. 

Рећи ће, можда, да се Павле понекад плашио смрти? И то је, у ствари, 
обележје природе. Међутим, онај исти, који се плашио смрти, рекао је 
следеће: Будућиу овом шатору [ШелуЈ уздишемо обремењени (2.Кор.5;4) 
и Ми сами у себи уздишемо (Римљ.8;23). Увиђаш ли како је он природној 
слабости супротстављао снагу воље? Тако су и многи мученици, будући 
вођени у смрт, били бледи, дрхтали, и плашили се. Међутим, они су упра-
во због тога достојнији дивљења јер, плашећи се смрти, нису избегавали 
смрт Христа ради. Тако се ни Павле, који се плашио смрти, ни пакла 
није клонио због љубљеног Исуса и, плашећи се окончања, жуди да се 
ослободи тела [тј. да умре]. 

И није само он био такав, него и врховни међу апостолима: иако је 
много пута говорио да је спреман да преда душу, и он се силно плашио 
смрти. Саслушај шта му о томе каже Христос: А кад остариш, друш ће 
Ше опасати и одвести куда не желиш (Јн.21;18), изражавајући тиме сла-
бост природе а не слабост воље. Природа испољава свој утицај на нас 
иако ми то не желимо; њене слабости не може да надвлада чак ни онај 
који то силно жели и који се много стара око тога. То нам, међутим, неће 
нанети никакву штету, него ћемо постати још достојнији дивљења. 

Зашто бисмо били достојни покуде ако бисмо се плашили смрти? 
Зар није похвално ако, плашећи се смрти, не извршимо услед страха ни-
какав ропски поступак? Није за покуду то што имамо природу са њеним 
слабостима, него онај ко служи тим слабостима, због чега је онај који 
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рђаве утицаје природе побеђује одважношћу воље, велики и достојан ди-
вљења. Он тиме показује колика је снага воље и затвара уста онима који 
кажу: зашто нисмо створени као добри по природи? Каква је разлика 
- бити такав по природи и бити такав по сопственој вољи? Зар ово друго 
није боље од првог? Утолико је боље, уколико доноси венце и блиставу 
славу. Зар дејствовање природе није постојано? Ако се пак потрудиш да 
имаш одважну вољу, онда ће ова друга [воља] бити постојанија од прве 
[тј. од природе]. 

3. Зар у телима мученика, која су посецана мачевима, не видиш како 
се природа повлачила пред гвожђем, док се воља није повлачила пред 
њим, нити је била постиђена? Реци ми, зар у Аврааму не видиш како је 
воља победила природу, када му је било заповеђено да на жртву принесе 
сина, и како се ова прва показала као одважнија од друге? Зар не увиђаш 
да се то исто догодило и тројици младића? Зар не познајеш јелинску по-
словицу која каже да воља од навике створи другу природу? Ја бих рекао 
да створи и прву [природу], као што се види из реченога. 

Видели сте да се може поседовати и снага која је својствена природи 
уколико је воља одважна и одлучна, и да већу похвалу заслужује онај 
што је изабрао и хтео да буде добар, него онај који је то учинио услед при-
нуде. Такво добро је највеће. И зато, када Павле каже: Изнуравам тело 
моје и савлађујем 1а (1.Кор.9;27), ја га посебно похваљујем, јер видим да он 
врлине није творио без труда и због тога лакоћа [у њиховом творењу] не 
може да послужи као изговор за немар оних који су живели после њега. 
Када пак каже: Ја се расиех свету (Галат.6;14), ја овенчавам његову вољу. 

Уистину је могуће да усрдност воље подражава силу природе. Уко-
лико као пример узмемо њега, тај истински стуб врлине, открићемо да 
је настојао да добро, задобијено посредством воље, упореди са снагом 
[крепкошћу] природе. Он је, на пример, осећао бол када је добијао ударце, 
али га није презирао ништа мање него што би га презирале бестелесне 
силе које бол и не осећају, тако да се од њега могу зачути речи које нас 
наводе да помислимо да он чак није ни имао нашу природу. 

Другим речима, када он каже: Мени се разапе свет и ја свету (Гал.6;14) 
и Живим не више - јау не1о живи у мени Христос (Галат.2.20), шта би се 
о њему друго могло рећи, осим да се он налази изван самога тела? Шта 
значе његове речи: Даде ми се жалац у телоу ашео сатанин (2.Кор.12;7). 
То није ништа друго, до указивање на то да се такво страдање огранича-
вало на његово тело, али не зато што се оно, наводно, није ширило на 
унутрашњост, него зато што га је Павле снагом воље удаљавао и проте-
ривао. Шта значи то, када он говори и о много чему другом, чудеснијем 
од овога, када се радује бичевању и када се хвали оковима? Шта би друго 
могао тиме да каже, осим онога о чему сам и говорио, односно, да речи: 
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Изнуравам тело моје и савлађујем 1ау страхујући дау проповедајући дру-
1има не будем сам одбачен (1.Кор.9;27) указују на слабост природе, док 
претходне које сам навео указују на благородство [племенитост] воље? 

И једно и друго речено је због тога да му ти, услед величине, не би 
приписао другу природу и почео да очајаваш, нити пак да би због ни-
штавности презирао ову свету душу, него да би се и кроз то, одбацивши 
очајање, руководио добрим надама. Он услед тога преизобилно указује 
и на благодат Божију или, боље речено, не преизобилно, него са благона-
клоношћу, како ти не би помислио да било шта припада теби. О својој 
усрдности, пак, говори због тога да се ти, положивши све на Бога, не 
би препустио дремежу и нераду. Код Павла ћеш свагда пронаћи меру и 
брижљиво одређена правила. 

4. Рећи ћеш, можда, да је он понекад прекоревао ковача Александра. 
Шта то значи? То нису речи гнева, него речи жаљења због истине: он 
није жалио због себе, него зато што се ковач противи проповеди: Јер 
се, каже, веома противио речима нашим (2.Тим.4;15). Према томе, његов 
прекор није указивао само на његову жудњу за истином, него је послу-
жио и као утеха за ученике. Он је то, дакле, рекао услед тога што би 
сви могли да се саблазне уколико противници проповеди не би ништа 
претрпели. Понекад је он и молио Бога против неких других, говорећи: 
Зар није праведно у Бо1а да узвратимуку онима који васмуче (2.Сол.1;6)? 
Он тиме није прижељкивао да они буду кажњени - нека је далеко таква 
мисао - него се трудио да утеши увређене, због чега је и додао: А вама 
страдалницима спокојство (ст.7). 

Саслушај, опет, и како је мудрољубиво говорио и узвраћао противни-
цима, уколико би он сам претрпео нешто неугодно: Кад нас, каже, 1рде 
бла1осиљамоу кад нас 1оне трпимо, кад хуле на насмолимо (1.Кор.4;12-13). 
Ако оно што је [Павле] рекао или учинио због других припишеш гневу, 
онда би могао да кажеш да је он због гнева ослепео и прекорео Елиму, 
као и да је Петар услед гнева усмртио Ананију и Сапфиру. Нико, међутим, 
неће бити толико неразуман и безуман да каже нешто такво. 

У Павловим речима и делима налазимо и много чега другог, што 
нам може изгледати као неугодно, али то посебно и указује на његову 
кроткост. Када је, на пример, коринтског блудника предао сатани, он 
је то учинио услед велике љубави и благонаклоности, као што се види 
из Друге посланице. Када пак прети Јудејцима и каже: Али их на крају 
сустиже 1нев (1.Сол.2;16), он то не чини стога што је, наводно, испуњен 
гневом, него зато што је желео да их застраши и учини разборитима. 

Можда ће неко рећи да је он увредио првосвештеника, говорећи: Тебе 
ће БОГ битиу зиде окречени (Делаап.23;3). Знамо да неки, желећи да ово 
оправдају, кажу да је то било пророштво. Ја не осуђујем оне што тако 
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говоре, јер се то уистину и испунило и првосвештеник је тако и умро*. 
Ако неки огорчени противник почне да противуречи и, разматрајући 
ово дело са претераном ситничавошћу, приговори: ако је ово било про-
роштво, зашто се онда Павле правдао и говорио: Не знадох, браћоу да је 
првосвештеник (Делаап;23;5), ја ћу му одговорити: зато да би уразумио 
друге и научио их да поштују старешине, као што је и Христос чинио. 
Исказујући о књижевницима и фарисејима много тога, и изговореног и 
неизговореног о њима, Он је ипак рекао: На Мојсејеву столииу седоше 
књижевнииџ и фарисеји; све, даклеу што вам кажу да држите, држите 
и творите (Мт.23;2-3). 

5. Исто тако је Павле овде и очувао достојанство првосвештеника 
и, истовремено, предсказао шта ће се догодити у будућности. Ако је он 
удаљио Јована, онда је и то учинио ради бриге о проповеди**. Онај који 
је прихватио такво служење, не би требало да буде нити неодлучан ни-
ти немаран, него би требало да буде племенит и снажан. Уколико није 
спреман да хиљаду пута изложи свој живот смрти и опасностима, не би 
требало ни да се дотиче овог прекрасног дела, као што каже и Сам Хри-
стос: Ако хоће ко за Мном ићи, нека се одрекне себе и узме крст свој и за 
Мном иде (Мт.1б;24). Онај који није томе наклоњен, издаје и многе друге. 
За њега би било много корисније да је остао у миру са самим собом, него 
да се истиче и да прихвата бреме које превазилази његову снагу, јер ће у 
противном одвести у пропаст и себе и оне који су му цоверени. 

Како то? Ако се онај што не познаје вештину кормиларења и борбе 
са таласима не одлучује да седне поред кормила, чак и кад би га хиља-
де за то молиле, како онда да се онај што полази на проповед прихвата 
тога дела узгредно и без припреме, несмотрено прихватајући дело којем 
прети хиљаду смрти? И заиста, нити кормилар, нити борац са зверима, 
нити онај што жели да се бори сам, нити било ко други, не мора да има 
душу која је толико спремна за смрт и мучење, колико онај што на себе 
прихвата дело проповеди. Овде постоји и више опасности, и противници 
су суровији, и свирепа смрт. Осим тога, ту ништа није случајно: небо је 
одређено као награда а пакао као казна за грешника, одређена је пропаст 
душе или њено спасење. 

Таква спремност није нужна само ономе који се припрема за проповед, 
него и сваком верујућем, јер је свакоме заповеђено да узме свој крст и да 
следи [Христа]. Ако је, дакле, ово заповеђено свима, онда је утолико пре 

* Првосвештеника Ананију убили су Римљани приликом заузећа Јерусалима, 70. г. 
после Христа (прим. изд.). 

** Мисли се на еванђелисту Марка, чије је име било и Јован. О овом догађају в. исцрп-
није: Дела ап. 15; 38 (прим. изд.). 
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[заповеђено] учитељима и пастирима, међу којима је тада био и Јован, 
назван Марко. Због тога је праведно био одбачен јер, стојећи у првим бор-
беним редовима, нимало није био одважан. Павле га је зато и одбацио, 
како ова колебљивост не би пресекла његов сопствени пут. Ако Лука 
каже да је међу њима дошло до љутње (Делаап.15;39), немој да их прекоре-
ваш због тога. Није зло гнев, него гнев који је неразуман [безразложан] и 
неоправдан. Премудри каже: Јарост неправедна неће остати некажњена 
(Прем.Сир. 1;22). И Сам Христос каже: Ко се 1неви на брата свош ни за што 
(Мт.5;22), а не једноставно: ко се шеви. И пророк је говорио: Гневите се и 
не Трешите (Пс.4;5). Ако ову страст не би требало пројављивати, она би 
нам узалудно и бесциљно била урођена; она, међутим, није бесциљна! 

6. Творац ју је укоренио у нас ради поправљања грешника, подстицања 
лење и безбрижне душе, успаванога и препуштенога слабости. Као што 
је оштрина својствена гвозденом оружју, тако је и сила гнева укорењена 
у нашу душу да бисмо је користили како доликује. Због тога се и Павле 
често њиме [гневом] користио, и у свом гневу био пожељнији од оних 
што су кротко говорили, чинећи све у одговарајуће време а на корист 
проповеди. Није добра благост уопште, него онда када то захтева време. 
Она се без тога претвара у слабост, као што се и неправовремени гнев 
претвара у дрскост. 

Све ово, што сам рекао, нисам рекао зато да бих оправдао Павла: ње-
му нису потребне наше речи, јер је таквоме похвала не од људи, не1о од 
Бош (Римљ.2;29). Рекао сам зато да бих слушаоце научио да све користе 
како доликује, о чему сам претходно и говорио. На тај начин ћемо моћи 
да из свега извучемо корист, да са великим богатством достигнемо мирну 
луку и задобијемо непропадљиве венце. Нека их се сви ми удостојимо 
благодаћу и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, Којем нека је 
слава и сила у векове векова. Амин. 

БЕСЕДА СЕДМА 

1. Када они што носе царска знамења уз звукове труба и у пратњи 
мноштва војника улазе у град, тада се обично окупи сав народ да би чуо 
ове звукове и видео високо уздигнуто знамење, као и онога који га одва-
жно носи. Будући да Павле данас улази, али не у град него у васељену, 
саберимо се и сви ми. Он не носи знамење земаљског цара, него крст 
небеског Христа, а њему не претходе људи него ангели, како у част оног 
што се уздиже [Крста], тако и ради сигурности оног [апостола Павла] 
који носи [знамење]. 
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И заиста, ако су и онима који брину само за сопствени живот и ништа 
не чине за заједницу, од Господа даровани ангели-чувари, као што је не-
где речено: Ашео, који ме избављао од младости моје (1.Мојс.48;16), онда 
су вишње силе у далеко већој мери својствене онима којима је поверена 
васељена и који носе такво бреме дарова. Мирјанима који су удостојени 
поменуте почасти облаче одежде, на врат им стављају златне украсе и у 
сваком погледу бивају блистави. Павле је, међутим, док носи крст уместо 
у злато обучен у окове. Он трпи прогоне, бичевање и глад. 

Ти, љубљени, немој да се збуњујеш због тога! Овај украс је далеко 
бољи и блиставији, и Бог га љуби, због чега се Павле није ни уморио 
док га је носио. Заиста је чудесно што је он, са ланцима, траговима би-
чевања и ранама био славнији од оних што су носили царски пурпур и 
круну [дијадему]. А да је уистину био славнији и да ово нису само празне 
речи, доказује његова одећа. Кад би на болесника ставио хиљаду царских 
круна и исто толико порфира, не би прекратио ни најслабију грозницу. 
Међутим, његови убруси, положени на болеснике, протеривали су сваку 
болест (в. Делаап. 19; 12). И то је сасвим природно. 

Ако се разбојници, видевши то знамење, не усуђују да приступе, него 
беже главом без обзира, онда се утолико пре болести и демони, видевши 
то знамење, не усуђују да приступе, него се дају у бекство. Он [Павле] га 
није носио зато да би га носио он сам, него да би свакога учинио таквим 
и научио их да га носе. Он је зато и говорио: Угледајте се на мене, браћо, 
и Гледајте на оне који тако живе (Филипљ.3;17), Што научисте, и прими-
сте и чусте и видесте на мени, оно чините (Филипљ.4;9) и Јер је вама 
даровано за Христа, не само да верујете у Њеш, не1о и да страдате за 
Њеш (Филипљ.1;29). Достојанства садашњег живота имају већу важност кад 
се сједине у једном човеку [у једној личности]. Кад је у питању духовно, 
сасвим је другачије: ту посебно блистају оне почасти код којих многи 
учествују у достојанству, када у њима не учествује само један, него када 
се многи, заједно с њим, наслађују једним истим. 

Ти, дакле, увиђаш да сви хришћани носе знамење и да сваки од њих 
носи име Христово испред народа и царева, а Павле и испред пакла и 
испред мучења. Он то, међутим, није рекао, јер не бисте сви ви могли то 
да поднесете. Увиђаш ли какву врлину може да задобије наша природа? 
Видиш ли да ништа није почаствованије од човека, иако он остаје смртан? 
И заиста, шта је то веће од њега, на шта би могао да ми укажеш? Шта 
је њему једнако? Којим ангелима и архангелима није једнак онај, који је 
изговорио ову изреку? Ако је он, будући у смртном и пропадљивом телу, 
све давао за Христа, ма шта да је имао, па чак и оно што није имао - ако 
је давао и садашње, и будуће, и висину, и дубину, и сваку другу твар - шта 
онда, да је по природи био бестелесан, не би рекао, и шта не би учинио? 
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2. Тако се ја ангелима дивим зато што су удостојени такве почасти, 
а не зато што су бестелесни. И ђаво је бестелесан и невидљив, али је 
несрећнији од свих, јер је увредио Бога Створитеља. Због тога и људе не 
називамо несрећнима онда кад видимо да су обучени у тело, него када 
га не користе како доликује. И Павле је био обучен у тело. Од чега је 
постао такав? И од самога себе, и од Бога, а од Бога зато што је такав 
био од самога себе, јер Бог није пристрасан. 

Ако пак упиташ како је нама могуће да подражавамо такве људе, са-
слушај шта каже он: Угледајте се на мене, као и ја на Христа (1.Кор.11;1). 
Он је подражавао Христа, а ти не можеш да подражаваш себи сличног 
слугу? Он је подражавао Господа, а ти не можеш себи сличног служите-
ља? Како ћеш се оправдати? Како је, рећи ћеш ти, он подражавао Христа? 
То можеш да видиш из самог почетка и његовог ступања [у хришћанску 
цркву]. Он је из свештене воде [крштења] изашао са таквим пламеном, 
да није очекивао учитеља. Он није очекивао Петра, није отишао код 
Јакова нити код било кога другог него се, покренут усрдношћу, толико 
распламсао својим проповедањем да се против њега подигла жестока 
битка. Док је још био Јудејац, чинио је више од свог звања, свезивао је 
хришћане и одводио их у тамницу, изводио их пред народ. 

Тако је и Мојсеј, и пре него што је рукоположен, штитио своје саплеме-
нике од неправде иноплеменика [варвара]. То је обележје одважне душе 
и слободног ума који није у стању да ћутке подноси несрећу других, чак 
и ако га нико није за то рукоположио. А да је Мојсеј праведно тежио ка 
власти показао је Бог Који га је касније за то и рукоположио, као што је 
поступио и са Павлом. Да је овај други, тј. Павле добро учинио што је та-
да приступио проповеди и учењу, такође је показао Бог Који га је ускоро 
уздигао до достојанства учитеља. Да су ова дела прихватили ради почасти, 
првенства и служења самима себи, праведно би заслужили осуду. Међу-
тим, како су заволели опасности и тражили смрт да би спасли све остале, 
ко ће бити толико достојан сажаљења да их осуди због такве усрдности? 

Да су они све то чинили због љубави према онима што су пропадали, 
доказао је и избор Божији, показала је пропаст оних што су безбожно 
жудели за таквим почастима. И други су понекад тежили почастима и 
власти, али су сви они пропали: неки су били спаљени огњем а неке је 
прогутала земља која се отворила, јер то нису чинили зато да би другима 
били руководитељи, него због првенства. И Озија је покушао да свештено-
дејствује, али се огубавио (в.2. Днев. 26; 16-23). Покушао је и Симон, али је био 
осуђен и изложен највећој опасности (в. Делаап.8). Одлучио је то и Павле и 
био овенчан, али не свештенством и почастима, него служењем, трудом 
и опасностима. Будући да се он на то одлучио услед велике ревности и 
усрдности, он се због тога и велича и од самог почетка постао је славан. 
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3. Као што постављени [изабрани] началник заслужује велику казну 
уколико власт не користи како доликује, тако је и сваке почасти досто-
јан онај који, премда није постављен [изабран, досл. рукоположен], свим 
управља на доличан начин, при чему не говорим о делима свештенства, 
него о делу бриге о многима. Тако ни Павле, силнији од пламена, није-
дан дан није провео спокојно, и чим је изашао из свештеног извора воде, 
запалио је у себи велики пламен, не мислећи нити на опасности, нити 
на подсмехе и изругивања Јудејаца, нити на њихово неверје, нити на би-
ло шта томе слично. Напротив, задобивпга другачије очи, очи љубави, 
и другачији разум, он се, као нека бујица, устремио с великом силином, 
рушећи све што је јудејско и Писмом доказујући да је Исус уистину Хри-
стос [Месија, Помазаник]. 

У њему још није било многих благодатних дарова, он још није био 
удостојен таквог Духа, али се истог часа распламсао и чинио све, до 
жртвовања сопствене душе. Он је тако поступао у свему и, као да се 
правда због прошлог времена, настојао је да се баци у оно место битке 
које је изобиловало опасностима и страхом. Будући толико одважан и 
устремљен и у тој мери одишући пламеном ревношћу, он је с друге стра-
не био толико кротак и послушан учитељима, да им се није противио ни 
поред толиког налета усрдности. 

Тако су њему, који је тада пламтео и био усхићен, рекли да би треба-
ло да иде у Тарс и у Кесарију, а он им није противуречио. Рекли су му да 
би требало да се спусти низ зидине, и он се сагласио. Саветовали су му 
да би требало да се постриже, и он се није успротивио. Рекли су му да 
се не појављује међу људима и на јавним местима, и он их је послушао. 
На тај начин, он је свагда имао у виду само корист верујућих, и свагда 
се чувао за проповед. И зато, када чујеш да је рођака послао код заповед-
ника (в.Делаап. 23; 16-22) желећи да се избави од опасности, да је захтевао 
ћесарев [цезаров] суд и да је журио у Рим, немој помислити да је томе 
била разлог плашљивост. 

Како да онај који је уздисао зато што остаје у овом животу, не чезне 
да буде са Христом? Како да онај који је Христа ради превидео небо и 
запоставио ангеле, не пожели оно будуће? Зашто је он то учинио? Зато 
да би продужио проповед и отишао одавде са многим људима, све њих 
овенчавши. И заиста, он се плашио да одавде не оде сиромашан и не 
остваривши спасење многих, због чега је и говорио: Али остати у телу 
потребније је вас ради (филипл>.1;24). 

4. И зато, када је видео да је суд донео пресуду која иде у његову ко-
рист, да је и Фест рекао: Овај човек мошше бити пуштен да се није по-
звао на ћесара (Делаап.2б;32), када је свезан и одведен заједно са мноштвом 
других осуђеника који су починили безбројна злодела, није се застидео да 
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буде свезан заједно с њима, него се и бринуо о свима што су пловили са 
њим, не стрепећи за себе и знајући да је он сам безбедан. Препловивши 
море у оковима, он се радовао као да је пошао ради добијања највеће по-
части (в. Делаап. 27-28). Уистину, њему се преобраћање града Рима у праву 
веру чинило као највећа награда. 

Он, међутим, није занемарио ни оне који су с њим били у лађи, него је 
и њих тешио, говорећи им о виђењу које је имао и из којег су дознали да ће 
сви што са њим плове ради њега бити безбедни (в. Делаап.27;21-2б). Није то 
учинио зато да би уздигао себе, него да би их приклонио да му буду послу-
шни. Због тога је и Бог допустио да се море усталаса, како би се јасно раз-
открила Павлова благодат, и кроз непослушност и кроз послушност њему. 
На пример, када је саветовао да не плове и када га нису послушали, опа-
сност је постала огромна. Међутим, он ни тада није био суров, него се опет 
бринуо о њима као отац о деци, учинивши све да нико од њих не погине. 

Када је пак стигао у Рим, с коликом је благошћу и тамо проповедао 
истину? Са коликом је слободом затварао уста неверујућих? Уосталом, 
он се ни овде није зауставио, него је одатле отпутовао у Шпанију. Тако је 
у опасностима он постајао још храбрији, и због њих је постајао одважни-
ји, и не само он, него посредством њега и [његови] ученици. И као што 
би они, да су га видели слабог и неодлучног, вероватно клонули духом, 
тако су и онда, кад су видели да он у опасностима и појачаним прогонима 
постаје још храбрији, и они одважно проповедали. Указујући на то, он је 
говорио: Имнош браћа у Господу, ободрена оковима мојима, још више 
су се осмелили да без страха Говоре реч Божију (Филипљ.1;14). 

Ако војсковођа није одважан само онда кад поражава и убија непри-
јатеље, него и онда када сам задобија ране, он своје потчињене чини хра-
бријима и то много више онда кад задобија ране, него када ране наноси 
[другима]. Када виде да је он обливен крвљу и израњаван, али да се и 
поред тога не повлачи пред непријатељем, него да одважно стоји, замахује 
копљем и баца га на непријатеље уместо да се препусти страдањима, и 
они сами боре се с већом усрдношћу. Тако се догодило и са Павлом. Ви-
девши га како свезан проповеда у тамници, како га бичују и како се он 
обраћа џелатима, његови ученици задобили су још већу одважност. 

5. Указујући на то, он није једноставно рекао: Браћа ободрена око-
вима мојима, него је додао и: Још више су се осмелили да без страха 
Говоре реч Божију. тј. браћа су сада постала храбрија него онда кад сам 
био слободан од окова. Тада би се и он сам испунио великом ревношћу, 
јер је тада још више нападао непријатеље. Јачањем прогона јачала је и 
његова смелост и то га је подстицало на још већу одважност. Једном је 
био затворен у тамницу и толико је заблистао да је потресао њене теме-
ље, отворио врата, преобратио тамничара и готово убедио судију, који је 
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тада рекао: Још мало па ћеш ме наГоворити да посШанем хришћанин 
(Делаап .2б ;28) . На њега еу бацали камење, али он је преобратио град који 
га је каменовао (в.Делаап. 14; 19-23). 

Изводили су га на суд, час Јудејци а час Атињани, а судије су поста-
јале његови ученици, противници су му постајали послушни. Као што 
се ватра још више распламсава када доспе међу различита вештаства, 
и као што се још више разгорева од запаљивог вештаства, тако је и Па-
влов језик, ма коме да се обраћао, све њих привлачио к себи. Они који 
су устајали против њега, будући заробљени његовим речима, ускоро су 
постајали храна том духовном пламену, а посредством њих проповед је 
опет нарастала и прелазила на друге. Због тога је и говорио: Ја сам у 
оковима, али се реч Божија не да свезаШи (2.Тим.2;9). Њега су прогонили, 
али су ти прогони за своју последицу имали изаслање учитеља. 

Оно, што би учинили другови и истомишљеници, чинили су непријате-
љи, не дозвољавајући му да остане у једном месту, него су својим замкама 
и прогонима свугде доводили лекара, како би сви могли да саслушају 
његову беседу. И опет су га везивали, и још више су га подстицали. Про-
гонили су ученике, и посредством тога слали учитеља онима који га нису 
имали. Спроводили су га на више судове, и на тај начин крристили већем 
граду. Због тога су Јудејци огорчено говорили о апостолима: ШШа ћемо 
чиниШи овим људима (Делаап.4; 16)? Уколико их више спречавамо, утолико 
се више умножавају. Предали су Павла тамничару да би брижно мотрио 
на њега, а Павле је још брижније свезао њега. 

Послали су га са заточеницима, а он није побегао, него је заточенике 
поучио хришћанској вери. Послали су га преко мора, како би, и противно 
својој вољи, што пре допутовао, али је бродолом који се догодио био повод 
за поучавање оних што су пловили заједно са њим. Претили су безброј-
ним казнама како би угушили проповед, али је она још више нарастала. 
И као што су о Господу говорили: Убићемо Га, да не би дошли Римљани 
и узели нам и 1рад и народ (Јн.И;48), догодило се управо супротно томе: 
управо због тога што су Га убили, Римљани су им узели и град и народ, 
а оно што су сматрали за препреку, постало је помоћ за проповед. Тако 
је и онда, када је проповедао Павле, све оно што су непријатељи предузи-
мали да би искоренили учење, потпомагало његово ширење и уздизање 
до неописиве висине. 

На свему томе заблагодаримо свемудром Богу и узвеличајмо Павла 
кроз којега се све то извршило. Молићемо се да се и ми удостојимо истих 
таквих добара, благодаћу и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, 
кроз Којега и са Којим нека је слава Оцу са Светим Духом, сада и увек 
и у векове векова. Амин. 

БЕСЕДЕ НА РАЗНЕ ОДАОМКЕ 
СВЕТОГ ПИСМА 

БЕСЕДА о ДУЖНИКУ КОЈИ ЈЕ ДУГОВАО 
ДЕСЕТ ХИЉАДА ТАЛАНАТА, А ЗАХТЕВАО 

ДА МУ БУДЕ ВРАЋЕНО СТО ДИНАРА 
(Мт. 18; 23-35), И О ТОМЕ ДА ЈЕ 

ЗЛОПАМЋЕЊЕ НАЈВЕЋИ ГРЕХ 

1. Осећам се данас као да сам након дугог путовања поново дошао 
међу вас. Близина [досл. присуство] не значи ништа онима који се во-
ле уколико нису са онима које воле: зато се ни ја, боравећи код куће, 
нисам осећао ништа боље од путника, јер током протеклог времена ни-
сам могао да разговарам са вама. Ви ћете ми опростити: то ћутање није 
било последица лењости [равнодушности], него последица болести. Ви 
се сада радујете јер сам оздравио, а ја зато што се поново наслађујем 
вашом љубављу. За мене је и онда, док сам био болестан, теже од саме 
болести било то што нисам могао да присуствујем овом љубвеобилном 
скупу. Сада пак, кад сам се опоравио, то што несметано могу да се на-
слађујем вашом љубављу драгоценије ми је него само здравље. Грозница 
не пали у тој мери тела која је обузела колико то нашим душама чини 
растанак са љубљенима. И као што грозничави траже пехаре и чаше са 
хладном водом, они [траже] љубљена лица. То добро знају они што су 
навикнути да љубе. 

Тако ћемо се сада, кад сам оздравио, опет засићивати једни другима, 
уколико је такво засићење уопште могуће, јер љубав не познаје засићење 
него се, уз непрестано наслађивање вољеним, све више и више расплам-
сава. Знајући то, ученик љубави, Павле, каже: Не будиШеникоме нишШа 
дужни осим да љубиШе један друШа (Рим.13;8). Само се тај дуг увек даје 
и никада не отплаћује: добро је и достојно похвале бити увек у оваквом 
дугу. Што се тиче новца, ми хвалимо оне који никоме ништа нису дужни, 
док у односу на љубав одобравамо и поштујемо свагдашње дужнике и 
оно, што је тамо одлика неблагодарних, овде је одлика благонаклоних, 
одакле следи да се дуг љубави никада не отплаћује. 
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Нека вам не буде неугодна дужина предстојеће беседе: хоћу да вас на-
учим једној дивној песми, али у руке не узимам мртву цитру него, уместо 
струна, затежем повест Писма и заповести Божије. Ја ћу учинити исто 
што и уметници који, узевши прсте ученика, лагано их полажу на струне, 
навикавају их да вешто ударају и уче како да из мртвих тонова и струна 
створе звук пријатнији и милозвучнији од свакога гласа. Узевши уместо 
прстију ваш ум и приклонивши га заповестима Божијим, замолићу вашу 
љубав да их додирује са умећем, како тиме не бисте до усхићења узнели 
скупове људи, него зборове ангелске. Није довољно само да изучавамо 
божанствене речи, него је потребно и да их делима докажемо. 

Жицама цитре може да приступи и вешт уметник и незналица. Међу-
тим, док незналица растужује слушаоце, уметник узноси и радује њихове 
душе: исти су прсти и исте су струне, али није исто умеће. Тако је и у погле-
ду божанственог Писма - многи приступе божанственим речима, али оне 
не користе свима, нити сви доносе плод. Разлог је тај пгго се не удубљују 
у оно што је речено и невешто дотичу цитру. И заиста, оно што је умеће 
за свирање цитре, то је доказивање делима у односу на законе Божије. 

Ја сам током читаве Четрдесетнице већ ударао по једној струни, чита-
јући вам закон о заклињању и, по милости Божијој, многа уста слушалаца 
научио сам мелодији тога закона. Они су одбацили рђаву навику и увек 
им је, током сваког разговора, на језику "да", "не" или "веруј ми", уместо 
да се заклињу Богом: нека их на то и присиљава безброј дела, они се не 
усуђују да иду даље од тога [тј. да изговоре било какву заклетву]. 

2. Како нам за спасење није довољно да прихватимо само једну од 
заповести Божијих, данас ћу вас повести ка другој. Ако и нису сви испу-
нили претходни закон [о заклетвама], заостали ће достићи напредне. И 
заиста, дознао сам да је ревновање на овоме такво да се око те заповести, 
у кући и за столом, мужеви споре са женама а робови са слободнима, и 
блаженима сам назвао оне који на тај начин окушају храну. Шта може да 
буде светије од оне трпезе са које су прогнани пијанство, преједање и сва-
ка неумереност и на коју је, уместо тога, унета чудесна беседа о очувању 
Божијих закона? Шта је светије од трпезе за којом муж будно мотри да 
жена не падне у бездан [греха] заклињања, а жена показује исто такво 
старање за мужа, док преступника очекује највећа осуда? Шта је светије 
од трпезе за којом се ни господар не стиди да слуша како га разобличују 
слуге, нити да их и сам у томе исправи? 

Неће погрешити онај ко такав дом назове црквом Божијом. Тамо, где 
је толика целомудреност да се и у време обеда размишља о божанстве-
ним законима, а сви присутни се у погледу њих надмећу једни са другима 
и старају се о њима, очигледно је протеран сваки демон и свака лукава 
сила. Уместо тога, ту је присутан Христос, радујући се светом надметању 
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својих слугу и изобилно им дарујући сваки благослов. Зато ћу, напустив-
ши најзад ту заповест (будући да знам да се, по Божијој милости, њено 
испуњавање распростире по читавом граду, јер сте јој ви поставили усрдан 
почетак и чврсту основу) прећи на другу - на презирање гнева. Као што 
се мелодија цитре не може извући из једне жице него се мора, са одређе-
ном вештином, прећи по свим жицама, тако нам ни у погледу душевне 
врлине, као што сам већ рекао, није довољна једна заповест и морамо се 
брижљиво старати да их све очувамо, ако већ желимо ону мелодију која 
је пријатнија и кориснија од сваке хармоније. 

Јесу ли твоја уста научила да се не заклињу? Да ли си свој језик вас-
питао да увек говори "да" или "не"? Нека се онда научи да се одвраћа и 
од сваког прекора и нека покаже још већу марљивост у вези с овом запо-
вешћу, јер она од нас захтева већи труд. Тамо је било довољно само да се 
надвлада навика, док гнев захтева много више марљивости: то је тиранска 
страст, која чак и оне обазриве често одвлачи у сам бездан пропасти. 

Будите дакле стрпљиви у погледу дужине ове беседе. Било би заиста 
недолично када се, будући свакодневно рањавани на трговима, код куће, 
од стране пријатеља, рођака, непријатеља, суседа, слуга, жене, сина, од 
стране својих сопствених помисли, ниједном у седмици не бисмо побри-
нули за исцелење тих рана, а посебно ако знамо да тај начин лечења не 
захтева трошење новца и не изазива бол. У рукама не држим гвожђе, 
али уместо гвожђа узимам реч оштрију од сваког гвожђа и одсецам гре-
ховну трулеж, не наносећи бол никоме коме је одсецам. У својој десној 
руци не држим пламен него учење моћније од пламена; оно не изазива 
опекотине него, заустављајући ширење зла, уместо бола доноси велико 
задовољство ономе који се од њега избавља. 

За ово није потребно много времена, није потребан напор, није потре-
бан новац: довољно је само пожелети и већ смо учинили све за врлину. 
Помислимо само на достојанство Бога Који заповеда и даје законе и 
бићемо довољно поучени и посаветовани: ја вас не поучавам сам од се-
бе, него све вас приводим Законодавцу. Следите ме, дакле, и саслушајте 
божанске законе. 

Где се говори и гневу и злопамћењу? На многим местима, али посеб-
но у оној причи [параболи] коју је Господ казивао Својим ученицима, по-
чевши овако: Зато је Царство небеско слично човеку идру, који хтеде 
да се прорачуна са слушма својим. И кад се поче рачунати, доведоше 
му једнош дужника од десет хиљада таланата; и будући да немаше 
чиме вратити, заповеди Господар ње1ов да продаду њеш и жену њеХову 
и децу и све што имаше, и да се наплати. Но слуш тај паде и клањаше 
му се шворећи: Господару, причекај и све ћу ти вратити. А 1осподар 
се сажали на онош слу\у, и пусти ш и дуХму опрости. А кад дође слу1а 
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Шај, нађе једноТа од својих друшра који му бијаше дужан сШо динара, и 
ухваШи ш и сШаде давиШи Говорећи: Дај ми шШо си дужан! Паде другар 
ње1ов пред но1е њеХове и мољаше 1а Товорећи: Причекај меу и све ћу Ши 
враШиШи. А он не хШедеу не1о 1а одведе и баиџ у Шамнииу док не враШи 
ду1 Видевши пак друшри њеГови Шај до1ађају ожалосШише се веома, и 
оШишавшиу објаснише господару својему све шШо се доГодило. Тада т 
позва Господар њеГов и рече му: Зли слуГоу сав дуГ онај опросШио сам Ши 
јер си ме молио. Није ли Шребало да се и Ши смилујеш на своГа друГара, 
као и ја на Ше шШо се смиловах? ИразГневи се Господар њеГов, и предаде 
Га мучиШељима, док не враШи све шШо је дуГовао. Тако ће и ОШаи, Мој 
учиниШи вамау ако не опросШиШе сваки браШу својему од срца својих 
саГрешења њихова (Мт. 18;23-35). 

3. Тако је речено у причи [параболи], али би требало да кажемо и с 
којим разлогом ју је Господ изложио. Он није једноставно рекао: "Цар-
ство небеско је слично", него: ЗаШо је ЦарсШво небеско слично. Зашто 
је, дакле, додао и узрок? Он је беседио с ученицима о незлопамћењу, по-
учавао их је да обуздавају гнев и да не обраћају пажњу на неправде које 
им чине други: Ако ли Ши зГреши браШ Швој, иди и прекори га насамо; 
ако Ше послуша, добио си браШа своГа (Мт. 18; 15). 

Када је о томе и томе сличном Христос беседио са Својим ученицима 
и учио их мудрољубљу, Петар је - као првоврховни у збору апостола, уста 
ученика, стуб Цркве, тврђава вере, темељ исповедања, рибар васељене 
који је наш род из бездана заблуда узнео на небо, увек усрдан и испуњен 
одважношћу или, боље речено, љубављу него одважношћу - будући да 
су сви ћутали, пришао Учитељу и казао: Господеу колико пуШау ако ми 
зГреши браШ моју да му опросШим? До седам ли пуШа? (ст.21). Он у исто 
време и пита и обећава, па иако још непоучен, већ показује великоду-
шност! Поуздано знајући да је Учитељево срце наклоњено човекољубљу 
и да ће Му највише угодити онај који више од осталих буде опраштао 
грехе ближњима и не буде их оштро кажњавао Петар је, да би угодио 
Законодавцу, рекао: До седам ли пуШа? 

Да би ти схватио шта је човек а шта Бог, и да је човечија вели-
кодушност, ма колико се распростирала, у поређењу са богатством 
Божијим ништавнија од сваког сиромаштва, као и да је наша доброта, 
у поређењу са Његовим неизрецивим човекољубљем исто што и кап у 
односу на безгранично море, послушај шта је казао Христос на Петрове 
речи: До седам ли пуШау када је овај помислио да је показао особиту 
великодушност и усрдност: Не велим Ши до седаму неГо до седамдесеШ 
пуШа седам (ст.22). Неки мисле да то значи седамдесет седам, али није 
тако: напротив, то је безмало пет стотина, јер је седам пута седамдесет 
четири сто деведесет. 
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Немојте мислити, љубљени, да је та заповест тешка. Ако грешнику 
опростиш једном, па и други, и трећи пут на дан, онда онај што те жало-
сти, макар био и од камена, макар био суровији и од самих демона, неће 
бити толико безосећајан да опет падне .у исти грех него ће, уразумивши 
се вишеструким праштањем, постати бољи и кроткији. Осим тога, ни 
ти, ако се припремиш да толико пута занемариш грехе учињене против 
тебе и ако стекнеш навику услед првог, другог итрећег праштања, више 
нећеш осећати напор због таквог мудрољубља. Ако будеш често праштао, 
научићеш да те не позлеђују греси ближњег [почињени против тебе]. 
Када је то чуо, Петар се запрепастио, забринувши се не само због себе, 
него и због оних који ће му бити поверени. 

И како не би чинио оно исто, што је чинио и у погледу других запове-
сти, Господ га је унапред удаљио од сваког питања. А шта је он то чинио 
у погледу других заповести? Ако је Христос некада заповедио нешто 
што је, како се чинило, било тешко, Петар је, иступајући испред осталих 
ученика, постављао питања и истраживао заповести. И заиста, када је 
дошао богаташ, питајући Христа за вечни живот, а затим, дознавши шта 
се мора учинити да би се достигло савршенство, оШишао жалосШан јер 
беше врло боГаШ (Мк.10;22), и када је Христос рекао да је лакше камили 
кроз Шлене уши проћи неГо ли боГаШоме у царство Божије ући (ст.25), 
Петар је, иако се већ свега одрекао, не задржавпга чак ни мрежу и одба-
цивши и свој занат и рибарску лађу, пришао и рекао Христу: Ко се онда 
може спасШи (ст.26). 

Овде треба да обратиш пажњу и на ученикову скромност и на њего-
ву ревност. Он није рекао: Ти заповедаш немогуће, заповест је тешка, 
закон је окрутан. Он међутим, није ни прећутао, него је показао бригу о 
другима, указујући, као ученик, и дужно поштовање према Учитељу и 
рекао: Ко се онда може спасШи? Он још није био пастир, али је већ имао 
пастирску душу; још није добио старешинство, а показивао је забрину-
тост каква доликује старешини, старајући се о читавој васељени. Да је 
био богат и да је поседовао много новца, неко би можда рекао да он то 
питање није поставио бринући се за друге, него за себе самог и своје соп-
ствене ствари. У овом случају, међутим, сиромаштво га ослобађа таквог 
подозрења и показује да се он толико узрујавао и распитивао бринући за 
друге и желећи да од Учитеља дозна о путу спасења. 

Зато му је Христос, храбрећи га, рекао: Људима јето немоГуће, али 
БоГу није (ст.27). Немојте мислити, каже, како ћете у том погледу бити 
препуштени самима себи. Ја ћу у тој тежњи учествовати заједно са вама 
и оно што је тешко учинићу угодним и лаким. А када је, опет, Христос 
беседио о браку и жени и говорио да сваки који оШпусШи жену своју 
осим збоГ прељубе, наводи је да чини прељубу (Мт. 5; 10), и када је убеђивао 
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да се жени опрости сваки преступ осим прељубе, Петар је, док су други 
ћутали, пришао и рекао Христу: Ако је тако човеку са женом, није добро 
женити се (Мт.19;10). 

Треба и овде да приметиш како је он у исто време сачувао и дужно 
поштовање према Учитељу и показао забринутост за спасење других, не 
бринући се ни у овом случају о својим сопственим стварима. Како и овде 
[тј. у погледу заповести о опраштању увреде] не би рекао нешто слично, 
Господ је причом [параболом] предупредио и спречио приговор с његове 
стране. Зато еванђелиста и каже: Зато је Царство небеско слично чове-
ку цару којихтеде да се прорачуна са слушма својим (Мт.18;23), показују-
ћи да Он ту причу казује зато да би ти знао да, ако би брату опростио и 
седамдесет пута седам сагрешења, опет не би учинио ништа велико и 
још би заостајао, далеко заостајао за човекољубљем Господњим, да још 
увек не би дао онолико колико си добио. 

4. Пажљиво саслушајмо причу: иако се чини да је она сама по себи 
јасна, у њој се скрива неизрецива ризница мисли. Зато је Царство не-
беско слично човеку цару који хтеде да се прорачуна са слу1ама својим. 
Према томе, немој немарно превидети ту изреку, него ми отвори судницу 
и, ушавши у своју савест, размисли о делима која си починио током чита-
вог живота. Када чујеш да се цар прорачунава са својим слугама, онда 
замисли и цареве, и војне и градске старешине, и богате, и сиромашне, 
и робове, и слободне, односно све људе, јер нам се ваља свима јавити на 
суду Христовом (2. Кор. 5; 10). 

Ако си богат, помисли да ћеш морати да поднесеш обрачун о томе 
да ли си новац разделио блудницама или сиромасима; да ли си га делио 
готованима и ласкавцима или убогима; да ли си га расипао на раскала-
шност или на човекољубље; на задовољство, ђаконије и пијанство или 
на помоћ страдалницима? Од тебе се неће тражити обрачун само за тро-
шење, него и за стицање богатства: да ли си га стекао поштеним радом 
или отимањем и користољубљем; да ли си добио родитељско наслеђе или 
си разарао домове сиротима и пљачкао имања удовицама? Као што се и 
ми разрачунавамо са својим слугама, не само у погледу трошења новца, 
него и у погледу његовог стицања, распитујући се одакле, од кога, како 
и колико су новца добили, тако се и Бог разрачунава са нама, не само у 
погледу употребе, него и у погледу стицања богатства. 

Обрачун не подносе само богати, подносе га и сиромашни - за сиро-
маштво: да ли су племенито и са захвалношћу поднели сиромаштво, да 
ли су падали у очајање, да ли су роптали, да ли су прекоревали промисао 
Божији гледајући друге у раскоши и изобиљу, а себе у оскудици? Као што 
ће се од богатих тражити да поднесу обрачун за милостињу, од сирома-
шних ће се тражити обрачун за трпељивост или, боље речено, не само за 
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трпељивост него и за саму милостињу, јер нас сиромаштво не спречава у 
милостињи: сведок је удовица која је приложила две лепте и тим малим 
приношењем превазишла оне што су приложили много (в.Лк.21;1-4). 

Не само богати и сиромашни, него ће исто тако и старешине, заједно 
са судијама, бити врло строго испитивани: да ли су искривили правду, 
да ли су пресуду оптуженику изрекли на основу благонаклоности или 
мржње, да ли су, попуштајући ласкању, донели неправедну одлуку или су, 
услед злопамћења, оштетили оне што нису починили никакво зло? 

Обрачун о свом старешинству неће поднети само световне старешине, 
него и црквени предстојатељи, који ће давати одговор за своју сопствену 
власт. Онај, којем је поверено служење речи, брижљиво ће бити испитан 
да ли је услед неодлучности или зависти превидео нешто што је требало 
да каже, да ли је делом доказао све што је требало да покаже и да ли је 
прикрио нешто што је корисно. Онај пак који је био удостојен епископ-
ства ће, уколико се уздигао на виши степен, утолико поднети и строжији 
обрачун, не само у погледу учења и заступања сиромашних него и за 
испитивање рукоположених, као и за мноштво других дела. Указујући 
на то, Павле је писао Тимотеју: Не полажи руке ни на ко1а брзо, нити 
учествују туђим Гресима (1.Тим.5;22). Саветујући Јевреје у погледу њихо-
вих старешина, посредно их застрашује говорећи: Слушајте старешине 
своје и повинујте им сеу јер они бдију над душама вашиму пошто ће 
одГоварати за њих (Јевр. 13; 17). 

Тада, међутим, нећемо поднети обрачун само за дела него и за речи. 
Када својим слугама поверимо новац, тражимо од њих да нам о свему 
поднесу обрачун; тако ће и Бог, Који нам је поверио дар речи, од нас 
тражити обрачун за начин на који смо га употребљавали. Од нас ће 
се, дакле, тражити обрачун и бићемо строго испитивани уколико смо 
безразложно и узалудно расипали речи. Узалудно трошење новца није 
толико штетно колико је то безразложна, испразна и бескорисна употре-
ба речи. Непотребно трошење новца понекад наноси штету имању, док 
беспотребна реч руши читаве домове, погубљује и разара душе. Губитак 
у новцу [иметку] се може поново надокнадити, док се реч, која је једном 
одбегла ["излетела"], више не може вратити. 

Саслушај шта Христос каже о томе да ћемо поднети обрачун за речи: 
А ја вам кажем да ће за сваку празну реч коју рекнуу људи дати одГовор у 
дан Суда. Јер ћеш збоГ својих речи бити оправдан и збоГ својих речи бити 
осуђен (Мт. 12;36-37). Ми нећемо дати одговор само за своје речи, него и за 
слушање [туђих речи], нпр. уколико смо слушали лажно оптуживање бли-
жњег, јер је речено: Не прихватај празне приче (поСептуагинти2.Мојс.23;1). 
Ако чак ни за оне који су прихватили празне приче нема оправдања, 
какво ће тек оправдање имати они што клеветају и осуђују? 
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5. И зашто уопште говорим о речима и слушању, када ћемо бити ис-
питивани чак и за своје мисли! Указујући на то исто, и Павле је говорио: 
Зато не судите ништа пре времена, докле не дође Господ, Који ће и осве-
тлити штоје сакривено у тами и објавити намере срца (1.Кор.4;5), док 
Псалмопојац каже: Свака мисао човекова исповедиће се Теби {1\с.И\\\). 
Шта значе речи: Свака мисао човекова исповедићесе Теби? На пример, 
да ли си подмукло и злонамерно говорио са братом, да ли си га хвалио 
устима и језиком, док си му у мислима пожелео зло или му позавидео? 
Указујући управо на то, тј. да нам неће бити суђено само за дела него и за 
мисли, Христос је рекао: Сваки који погледа на жену са жељом за њом, већ 
је учинио прељубу са њом у срцу своме (Мт.5;28). Иако грех још није спро-
веден у дело, он већ постоји у мислима; не може остати непрекорен онај 
који је на женску лепоту погледао зато да би распламсао блудну пожуду. 

Према томе, када чујеш да се господар "прорачунава са слугама сво-
јим", немој запоставити ту изреку него замисли људе сваког достојанства 
[тј. сваког сталежа], сваког узраста, оба пола, мушкарце и жене, помисли 
какав ће тада наступити суд и размисли о свим својим греховима. Иако 
би ти могао да заборавиш на своје преступе, Бог их никада неће забора-
вити и предочиће нам све наше грехове, уколико ми то сада не спречимо 
искупљујући их покајањем, исповешћу и незлопамћењем према ближњи-
ма. Због чега се он разрачунава са њима? Наравно, не због тога што Он 
нешто не зна (како не би знао Онај Који је познавао све ствари и пре њи-
ховог постања?), него зато да би тебе, слугу, уверио да све што дугујеш, 
праведно дугујеш, боље речено, не само да би то дознао, него и да би се 
очистио. Тако је и пророку заповедио да говори о гресима Јудејаца: Објави, 
каже, дому Јаковљевом безакоња њеХова и дому Израиљевом 1рехе њихо-
ве (Иса.58;1), не само зато да би о њима елушали, него да би се поправили. 

И кад се поче рачунати, доведоше му једнош дужника од десет хи-
љада таланата (Мт. 18-24). Ето колико му је било поверено и колико је 
потрошио! То је велико бреме дуга! Невоља није била само у дугу, него 
и у томе што су њега првог привели господару. Да је био приведен после 
многих савесних [дужника], не би чудило што се господар није разгневио: 
савесност претходних могла би га учинити благонаклоним [попустљи-
вим] према несавеснима који би за њима уследили. Овде је пак посебно 
зачуђујуће и неуобичајено што се господар показао као човекољубив и 
према првом који је приведен, без обзира на његову несавесност. 

Када сусретну своје дужнике, људи се обрадују као да су нашли плен 
или улов и све предузимају како би у потпуности наплатили дуг. Ако им 
то не успе због сиромаштва дужника, они свој гнев због новца изливају 
на убого тело оног несрећника: шибају га, туку и наносе му мноштво 
зла. Бог је, међутим, све покренуо и управио према томе да га [дужника] 
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ослободи дуга. За нас присилно наплаћивање дуга представља богатство, 
а за Бога је богатство опраштање [дугова]. Када наплатимо од оних што 
нам дугују, ми бивамо још богатији, а Бог се посебно богати опраштањем 
дугова; Божије богатство је људско спасење, као што каже Павле: Јер је 
исти Господ свију, бошт за све који Га призивају (Рим.10;12). 

Можда ће неко ипак рећи: како то да онај, када већ хоће да опрости 
кривицу, заповеда да га [дужника] продају? Управо то и доказује његово 
човекољубље. Нећемо, међутим, журити и пратићемо редослед у излага-
њу приче. Он немаше чиме вратити, каже Свето Писмо. Шта то значи: 
немаше чиме вратити? Поново налазимо наглашено сведочанство о не-
савесности дужника. Када се каже: немаше чиме вратити, то не значи 
ништа друго осим да је дужник био лишен сваке врлине и да није имао 
ниједно добро дело које би му се могло убројати ради опраштања грехова, 
јер нам се за опраштање грехова несумњиво убрајају добра дела, као што 
нам се и вера убраја у праведност: Ономе пак који не ради, а верује у Онош 
Који оправдава Грешника рачуна се вера њеТова у праведност (Рим.4;5). 

И зашто да говорим о вери и добрим делима, када нам се и патње 
убрајају ради опраштања [отпуштањај грехова? То доказује и Христос у 
причи о Лазару, уводећи Авраама који каже богаташу да је Лазар примио 
у животу своме своја зла и да се зато сада он теши (в.Лк.16;25). Доказу-
је то и Павле, када Коринћанима пише о блуднику и каже да се такав 
преда сатани на мучење тела, да би се дух спасао у дан Господа Исуса 
(1.Кор.5;5). Тешећи друге грешнике, овако је говорио: Зато су међу вама 
мнош слаби и болесни, и доста их умире. Јер да смо сами себе испити-
вали, не бисмо били осуђени. А кад нам суди Господ, прекорева нас да 
не будемо осуђени са светом (1.Кор.И;30-32). Ако нам се ради опраштања 
грехова убрајају и искушење, и болест, и слабост, и исцрпљивања тела 
која трпимо противно својој вољи и не узрокујемо их самима себи, утоли-
ко ће нам се више убројати дела [подвизи] која извршавамо добровољно 
и према сопственим склоностима. 

Овај дужник је, међутим, био лишен сваког доброг дела и носио је 
неподношљиво бреме грехова, због чега се и каже: Будући да немаше 
чиме вратити, заповеди Тосподар ње\ов да 1а продају (Мт. 18;25). Отуда се 
особито може дознати за господарево човекољубље, јер је он и направио 
обрачун, и наредио да га продају управо зато да га не би продао. Одакле 
се то може видети? Из завршетка. Ако је хтео да га прода, ко би га у 
томе спречио, ко би га задржао? 

6. Зашто је он то, дакле, заповедио, не намеравајући да испуни [ту 
заповест]? Зато да би повећао страх [дужника]. Страх је пак увећао прет-
њом зато да би га приморао да моли [за милост], а приморао га је да моли 
како би му се указала прилика за праштање. Он му је, наравно, могао 
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опростити и пре него што га је овај молио, али он то није учинио како 
дужника не би учинио још рђавијим. Он је могао да му опрости и пре 
разрачунавања, али да онај, који не познаје тежину својих грехова, не би 
постао још нечовечнији и суровији према ближњима, он му најпре указује 
на величину дуга, а затим му све опрашта. Ако је и после обрачунавања, 
указивања на дуг, изношења претње и изрицања пресуде којој је морао 
бити подвргнут тај човек, он опет био тако суров и нечовечан према при-
јатељу, колико би тек био суров да се ништа од тога није догодило? 

Бог је све то сатворио и устројио да би спречио такво његово нечо-
вештво. Ако га ништа од свега тога није поправило, онда кривица није 
у учитељу него у ономе ко није прихватио поуку. Погледајмо, међутим, 
како он покушава да исправи грешку: Слуш Шају каже, паде и клањаше 
му се Говорећи: Господаруу причекај ме и све ћу Ши враШиШи (Мт.18;26). 
Он му није рекао да не може да плати, јер је обичај дужника да обећају, 
макар ништа не могли да врате, само да би избегли садашњу невољу. 

Послушајмо сви ми, немарни према молитви, каква је сила молбе? 
Тај дужник се није могао похвалити ни постом, ни несебичношћу [некори-
стољубљем], нити било чим сличним; иако је био лишен и наг у погледу 
сваке врлине, господар је био подстакнут на милосрђе чим га је дужник 
замолио за то. Не смемо слабити у молитви. Ко може бити грешнији од 
тог дужника, кривог за толике преступе, а да притом нијб починио нијед-
но добро дело, ни велико ни мало? Он, међутим, није себи рекао: немам 
одважности, и обузет сам стидом, па како да приђем и да га замолим? 
А тако говоре многи грешници, болујући од ђаволске неодлучности! Ти 
немаш одважности? Ти и треба да приђеш зато да би задобио велику 
одважност! Онај, што хоће да се измири са тобом, није човек пред којим 
би се требало стидети и црвенети; то је Бог, и Он више од тебе самог 
жели да те ослободи грехова. Ти не желиш толико сопствену сигурност 
колико Он жели твоје спасење; Он нам је то показао самим делима. 

Ти немаш одважности? Управо зато што си у таквом стању [распо-
ложењу духа], ти и можеш бити одважан, јер је највећа одважност у 
томе да не мислиш како имаш одважности, исто као што је и највећа 
срамота правдати себе пред Господом. Такав је нечист [тј. онај ко себе 
правда пред Богом], макар био светији од свих људи; напротив, праведан 
постаје онај који себе сматра последњим међу свима. Сведоци овога о 
чему говорим су цариник и фарисеј. Нећемо, дакле, очајавати због грехо-
ва, нити ћемо дозволити да нас обузме безнађе, него ћемо прићи Богу, 
пасти пред Њим и преклињати Га, као што је то учинио и дужник, који 
је до тада показивао добру нарав. То што није клонуо духом, нити је за-
пао у очајање, што је исповедио [признао] свој грех и затражио извесно 
одлагање и одгађање рока - све је то било добро, и показује скрушено 
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срце и смирену душу. Међутим, оно што је уследило није личило на прет-
ходно: све што је задобио усрдном молбом развејао је у једном тренутку, 
гневећи се на ближњег. 

Сада ћемо прећи на начин праштања; дознаћемо како му је господар 
опростио и како је дошло до тога. Господар се, каже, сажали на оноТа 
слу\уу и пусШи ш и ду1 му опросШи (Мт.18;27). Он је молио за одлагање, 
а господар му је опростио дуг; према томе, добио је више него што је 
тражио. Због тога Павле каже: Онај Који може још и неупоредиво више 
учиниШи од онош шШо ми ишШемо или мислимо (Еф.3;20). Не можеш 
ни да замислиш колико је Он спреман да ти дарује. Немој се дакле, сти-
дети, и немој црвенети. Боље речено, требало би да се стидиш грехова, 
али немој падати у очајање, немој прекидати молитву него, иако си гре-
шник, приђи да би се помирио са Господаром, да би Му дао прилику да 
опраштањем твојих грехова покаже Своје човекољубл>е. Ако се, дакле, 
плашиш да приступиш, ти онда, будући да то зависи од тебе, ометаш 
Његову доброту и затвараш пут изобиљу Његовог милосрђа. 

Ми, дакле, нећемо клонути духом, нити ћемо оклевати са молитвом. 
Ако бисмо се сурвали и у највећу дубину порока, Он би чак и одатле 
брзо могао да нас изведе. Нико није сагрешио као тај дужник, јер је он 
починио сваку врсту зла: то доказује десет хиљада таланата [дуга]. Нико 
није био тако сиромашан као он. То се види отуда што није имао ништа 
чим би платио, па га је опет, иако га је све изневерило, спасла сила моли-
тве. Зар је, рећи ће неки, молитва толико снажна да може ослободити 
казне и мучења онога ко је Господа ражалостио безбројним делима и 
поступцима? Да, човече, она и то може да учини! 

Уосталом, она то не чини сама, него за свог саборца и помоћника има 
човекољубље Божије које прихвата молитву, тако да и овде [тј. у случају 
дужника] извршава све, учинивши снажном и саму молитву. Христос је, 
указујући на то, рекао: А Господар се сажали на онШ слу1уу и пусШи 1а 
и ду1 му опросШи, како би ти знао да је и после молитве, као и пре ње, 
све учинило велико милосрђе Господарево. А кад изиђе слуш Шају нађе 
једнош од својих друшра који му бијаше дужан сШо динарау и ухваШи ш и 
сШаде давиШи Говорећи: Дајми шШо си дужан (Мт.18;28). Шта може бити 
гнусније од тога? У његовим ушима још су одзвањале речи доброчинства, 
а он је већ заборавио на господарево човекољубље! 

7. Видиш ли, колико је добро сећати се својих грехова? Да их се непре-
стано сећао, ни овај дужник не би био тако суров и нечовечан. Зато стално 
говорим, и нећу престати да понављам, да је веома корисно и нужно да се 
непрестано сећамо свих својих поступака. Ништа не може учинити душу 
тако мудрољубивом, благом и кротком као непрестано сећање на грехове. 
Зато се и Павле сећао грехова, не само оних које је починио после, него и 
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пре крштења, иако су они у потпуности били избрисани. Ако се он сећао 
грехова почињених и пре крштења, онда се ми утолико пре морамо сећа-
ти грехова које смо починили након крштења. Ако их се будемо сећали, 
не само да ћемо их избрисати, него ћемо и према свим људима постати 
милосрднији, а Богу ћемо служити са већом снисходљивошћу, познавши 
из сећања на грехове Његово неизрециво човекољубље. 

Овај дужник није то учинио него је, заборавивши на величину дуга, 
заборавио и на доброчинство. Када је пак заборавио на доброчинство, 
постао је зао према пријатељу и злобом према њему уништио је све што 
је добио од Божијег човекољубља. Ухвати ш и стаде давити говорећи: 
Дајми што си дужан! Он није рекао: "дај ми сто динара", јер се стидео 
ништавности дуга, него: дај ми што си дужан. Паде друшр ње1ов пред 
но1е ње1ове и мољаше ш Говорећи: Причекај ме, и све ћу ти вратити 
(Мт.18;29). Оним истим речима, којима је он задобио опроштај, молио је 
и овај човек да буде спасен. Међутим, због његове неизмерне суровости 
ове речи не само да га нису приклониле на милосрђе, него није ни поми-
слио да су управо оне спасле њега самог. 

Чак и да је опростио, то више не би био чин човекољубља него дуг и 
обавеза. И заиста, да је он то учинио пре обрачунавања [са господаром], 
пре него што је уследила онаква одлука и њему било указано онолико 
доброчинство, такав поступак [опраштање] показао би његову сопстве-
ну великодушност. Сада пак, после таквог дара и опраштања толиких 
грехова, он је већ био обавезан, као неким неизбежним дугом, да не буде 
злопамтив према пријатељу. Он то, међутим, није учинио, нити је поми-
слио како је велика разлика између човекољубља какво је он уживао и 
оног какво је он морао да покаже према пријатељу. Увидећеш, заправо, 
велику разлику не само у величини дугова, не само у достојанству ових 
људи него и у самом начину опраштања. Тамо је дуг износио десет хиљада 
таланата, а овде сто динара; први [дужник] је био крив пред господаром, 
а његов дужник пред пријатељем; требало је да буде милостив након 
што је и њему учињено добро дело, а господар је њему опростио све, не 
видевши од њега никаквог добра, ни малог ни великог. 

Дужник, међутим, ни на шта од тога није помислио, и одмах га је, 
пламтећи од јарости, одвео и баидо у тамницу. Видевши пак друшри 
ње1ови тајдошђај узнегодоваше. Тако пријатељи осуђују пре него госпо-
дар, да би ти отуда познао господареву кроткост. Након што је чуо за то, 
његов шсподар га позива и опет почиње да се разрачунава са њим. Он, 
међутим, не само да доноси пресуду, него му најпре суди. Шта он тада 
каже? Зли слу1о, сав дуг онај опростио сам ти (ст.31). 

Шта би могло бити боље од господара? Када му је онај био дужан 
десет хиљада таланата, он га чак ни речју није ражалостио, нити га је 
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назвао злим, заповедивши једино да га продају и то стога да би га осло-
бодио дугова. Када се он показао зао према свом пријатељу, господар 
се разгневио и разјарио, како би ти дознао да он лакше опрашта грехе 
почињене против њега самог од грехова [почињених] против ближњих. 
Он не поступа тако само овде, него и у другим приликама. Ако дакле, 
каже, принесеш дар свој жртвенику, и онде се сетиш да брат твој има 
нешто против тебе... иди те се најпре помири са братом својим, па 
онда дођи и принеси дар свој (Мт. 5; 23-24). Видиш ли како Он увек наше 
претпоставља Своме и ништа не поставља изнад мира и љубави према 
ближњем? На другом месту каже: Сваки, који отпусти жену своју, осим 
збо1 прељубе, наводи је да чини прељубу (Мт.5;32), док кроз Павла даје 
следећи закон:Ако неки брат има жену неверујућу и она се приволи да 
живи с њим, нека је не оставља (1.Кор.7;12). 

Ако она, каже, почини прељубу, остави је, а ако је неверујућа, немој 
је остављати, односно, ако сагреши против тебе, остави је, а ако сагреши 
против Мене, нека остане с тобом. Тако је и овде ономе, ко је починио 
мноштво грехова против Њега, опростио, а када је сагрешио против 
пријатеља, иако далеко мање и лакше него против Господара, није му 
опростио и казнио га је. Сада га је назвао и злим, а онда га чак ни речју 
није ражалостио. Зато се овде и додаје да се разшеви господар њеТов и 
предаде 1а мучитељима\ он то није додао онда када је од њега тражио 
обрачун за десет хиљада таланата како би ти знао да претходна одлука 
није потекла од гнева него од брижности која је водила ка опроштају, а 
да га је овај грех разјарио више од свега другог. 

Шта може бити горе од злопамћења, када оно поништава чак и човеко-
љубље које је Бог показао према њему, тако да Га је гнев против ближњег 
приморао да учини оно, на шта Га нису могли навести греси дужника? 
Написано је, међутим, да се БОГ неће раскајати за своје дарове и при-
звање (Рим.5;29). Како је онда овде, када је дар већ био дат и испољено 
човекољубље, пресуда опет поништена? Због злопамћења. Према томе, 
неће погрешити онај ко тај грех назове тежим од свих осталих: сви други 
грехови су били опроштени и једино тај није могао бити опроштен, него 
је обновио и остале који су већ били сасвим избрисани. 

На тај начин, злопамћење је двоструко зло јер само нема никаквог 
оправдања пред Богом, па ће и други наши грехови, иако већ опроштени, 
устати и окренути се против нас, што се и овде догодило. Бог ништа то-
лико не презире и ни од чега се толико не одвраћа као од човека злопам-
тивог и обузетог гневом. Он је овде посебно указао на то, заповедивши 
нам да и саму молитву изговарамо на следећи начин: И опрости нам 
душве наше као што и ми опраштамо дужницима својим (Мт.6;12). 
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Знајући, дакле, еве то и урезавши ову причу у срца зато да бисмо се 
сетили шта смо претрпели од пријатеља, размислимо и о ономе што смо 
сами учинили против Господа. Страхујући због својих сопствених грехо-
ва брзо можемо одагнати гнев због туђих прегрешења. Ако се, дакле, 
сећамо грехова, треба да се сећамо само својих сопствених, док о туђим 
никада не треба да размишљамо, а чим своје заборавимо, лако ћемо се 
сетити туђих. Да се онај дужник сећао својих десет хиљада таланата, не 
би се сетио туђих сто динара. Како је, међутим, на њих заборавио, тако је 
због оних сто динара почео да дави пријатеља и, пожелевши да затражи 
нешто незнатно, није добио ни тих сто динара, а на своју главу положио 
је бреме дуга од десет хиљада таланата. 

Због тога ћу одважно рећи да је тај грех тежи од сваког другог. Боље 
речено, то не кажем ја, него Христос овом причом. Када тај грех не би 
био тежи од дуга од десет хиљада таланата, тј. од неизрецивог мноштва 
грехова, они не би били њиме поново изазвани. Нећемо се, дакле, ни о 
чему толико старати колико да себе очистимо од гнева и да се помири-
мо са онима које смо озлоједили знајући да нас ни молитва, ни мило-
стиња, ни пост, ни учешће у Светим Тајнама, ни било шта слично неће 
одбранити у дан суда ако будемо злопамтиви. Напротив, ако победимо 
тај грех, можемо и сами очекивати извесну попустљивост, чак и ако би-
смо имали мноштво грехова. То нису моје речи, него речи самог Бога 
Који ће нам тада судити. Као што је овде у причи и Сам рекао да ће и 
Отац Мој небески учинити вама ако не опростите сваки брату сво-
јему од срца сагрешења њихова (Мт.18;35), тако каже и на другом месту: 
Ако опростите људима сагрешења њихова, опростиће и вама Отац 
ваш небески (Мт.6;14). 

Да бисмо дакле, овде водили миран и безметежан живот, а тамо за-
добили опроштај и отпуштање грехова, потрудимо се и побринимо да се 
измиримо са свим својим непријатељима. На тај начин, приклонићемо и 
нашег Господара да буде милостив према нама чак и ако починимо без-
број грехова и добићемо будућа добра, којих нека се сви ми удостојимо 
благодаћу и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, Којем нека је 
слава и сила у векове векова. Амин. 
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БЕСЕДА НА РЕЧИ: 
Оче Моју ако је могуће нека ме мимоиђе чаша ова; 

али опет не како Ја хоћу> него како Ти (Мт.2б;39), 
и против маркионита и манихејаца, као и О ТОМЕ ДА 
СЕ НЕ ТРЕБА ОСВРТАТИ НА ОПАСНОСТ, него 
да свакој вољи треба претпостављати вољу Божију 

1. Недавно смо грабљивцима и користољупцима нанели тежак уда-
рац, али не зато да бисмо им нашкодили, него да бисмо их поправили, и 
не због ненависти према људима, него да бисмо се одвратили од зла. Ни 
лекар не расеца рану због злонамерности према оболелом телу, него у 
жељи да искорени и болест и рану. Данас ћемо им омогућити да се мало 
примире како би предахнули од бола и како се, будући непрестано рања-
вани, не би одвратили од исцељења. Тако поступају и лекари: они после 
расецања примењују мелеме и лекове и чекају неколико дана, изналазећи 
све оно што ће ублажити бол. Подражавајући лекаре, и ми ћемо данас 
дати предах тим људима како би задобили корист од нашег расуђивања 
и повешћемо разговор о учењу, изговоривши слово о прочитаном. Према 
мом мишљењу, многи се у недоумици питају зашто је Христос ово казао, 
а можда и присутни јеретици злонамерно користе то што је речено, узро-
кујући тиме пад многе простодушне [неуке] браће. 

Ми ћемо им овим преградити приступ, а оне, који су у недоумици, 
избавити од неспокојства и пометње; прихвативши оно што је казано, тј. 
ову изреку, послужићемо се њом и продрети у дубину њеног смисла. Са-
мо читање није довољно уколико га не буде пратило и разумевање [досл. 
знање, познање, грч. гносис]. Тако је и евнух Кандакије читао, али од тога 
није имао никакве користи док није дошао учитељ и објаснио му то што 
је прочитао (в. Делаап.8;27). Да се и нама не би догодило то исто, обратите 
пажњу на оно што је речено, напрегните своје мисли и препустите ми 
усрдност својих душа. Нека ваш поглед буде изоштрен, а ум усредсређен. 
Ослободите душе од житејских брига, како наше речи не бисмо бацили 
у трње, на камење или поред пута, него да бисмо, обрађујући плодну и 
богату земљу, пожњели обиље класја. Ако будете тако обратили пажњу 
на оно што се говори, мени ћете олакшати труд, док ћете самима себи 
омогућити да боље разумете. 

Шта је било прочитано? Оче Моју ако је моГуће, нека Ме мимоиђе 
чаша ова. Шта значе ове Христове речи? Неопходно је да се оне јасно 
протумаче, да би се затим понудило разрешење. Шта дакле значе те ре-
чи? Оче Моју ако је мо1уће, уклони крст. Шта то говориш? Зар Он не зна 
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да ли је то могуће или није? Ко то може рећи? Иако су такви изрази свој-
ствени оном ко не зна, будући да речца "ако" обично изражава несигурност 
[двоумљење, сумњичавост], не треба да се заустављамо на речима, него је 
потребно да се обратимо мислима не би ли се дознао циљ оног који говори, 
узрок и време [за такве речи] и, сабравши све то, открио смисао садржан 
у њима. Како је могао то да не зна Онај Који је неизрецива Премудрост, 
Онај Који Оца познаје онако како Отац познаје Сина? Познање страдања 
није изнад познања суштине Божије, коју једино Он поуздано познаје. 
Као штОу каже Он, ОШац познаје Мене, (познајем) и Ја Оца (Јн. 10; 15). 

И шта ја то говорим о Јединородном Сину Божијем? То, како се чини, 
није било непознато чак ни пророцима. Уистину, они су то поуздано зна-
ли и са великом сигурношћу су предсказали да то мора бити, да се мора 
неминовно догодити. Саслушај како сви они на различите начине пред-
сказују Крст. Први је био патријарх Јаков: Од изданка се подиже, сине мој 
(1.Мојс.49;9) [према Септуагинти, као и већина осталих старозаветних цита-
та, прим. прев.], називајући изданком Дјеву и изражавајући тиме пренепо-
рочност Маријину, да би затим, указујући на крст, рекао: Отпочинувши 
усну као лав, као млади лав; ко ће ш пробудиШи (в. 1.Мојс.49;9). Починком и 
сном он назива смрт Христову, а са смрћу је сјединио и васкрсење рекавши: 
Ко ће ш пробудиШи? Неће Га пробудити нико други до Он Сам. Зато је и 
Христос говорио: ВласШ имам положиШи ш и власШ имам опеШ узеШи 1а 
(Јн. 10; 18), као и РазвалиШе овај храм и за Шри дана ћу ш подићи (Јн.2;19). 

Шта дакле значе речи: ОШпочинуо је и уснуо као лав7 Као што лав 
не застрашује само када је будан него и када спава, тако је и Христос био 
страшан не само до Крста него и на самом Крсту, и у самој смрти. Он је 
и тада сатворио велика чуда: помрачио сунце, померио камење, потресао 
земљу, поцепао завесу, преплашио Пилатову жену и разобличио Јуду, јер 
је овај тада рекао: СаТреших шШо издадох крв невину (Мт.27;4), а Пила-
това жена објавила: Данас у сну МНОГО пострадах збо\ Ње1а (Мт.27;19). 
Тада је тама обавила васељену и усред дана настала је ноћ; тада је смрт 
малаксала, а њена тиранија ослабила: УсШадоше мнош Шела свеШих 
који су помрли (Мт.27;52). 

Предсказујући све ово још у древности и исказујући да ће Распети 
бити страшан, патријарх каже: ОШпочинуо је и уснуо као лав. Он није 
рекао: "уснуће", него: уснуо је, поуздано уверен да ће се то неминовно дого-
дити. Уобичајено је да пророци на многим местима о будућности говоре 
као да је прошлост: као што је немогуће да се оно што је прошло није 
догодило, исто тако је немогуће и да се оно што они предсказују, макар 
то била и будућност, не испуни. Због тога они будућност предсказују 
користећи се прошлим временом, како би тиме указали на неизбежно и 
неминовно испуњење предсказаног. 
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Тако је и Давид, предсказујући о Крсту, рекао: Прободоше руке Моје 
и но1е. Он, дакле није рекао: "пробошће", него прободоше.., избројаше 
све косШи Моје. Он није говорио само о томе, него и ономе шта чине 
војници: Разделише одећу Моју међу собом и за хаљину Моју бацају коц-
ку (Пс. 21; 16-18). Он не спомиње само ово, него каже и да су Христу дали 
да окуси жуч и да су Га напојили оцтом: И дадоше Ми за храну жуч и у 
жеђи Мојој напојише Ме оцШом (Пс.68;22). И други пророк је исто тако 
прорицао да су Христа проболи копљем и говорио: ПоГледаће на Онош 
Којеш прободоше (Зах.12;10), док је Исаија, проричући о Крсту на посре-
дан начин, рекао: Као ја1ње на заклање вођен би и као овца нема пред 
оним који је сШриже не оШвори усШа својих, и у смирењу ЊеГовом суд 
ЊеГовузесе( Иса.53;8-9). 

2. Треба да приметиш како сваки од њих о будућности говори као да 
је прошлост, изражавајући тим временом неминовно и непроменљиво ис-
пуњење предсказаног. Тако и Давид, описујући тај исти суд, каже: ЗашШо 
се узбунише народи и племена смислише залудне сШвари? Сабраше се 
цареви земаљски, и кнезови се окупише заједно на Господа и на Пома-
заника /грч. "христос"] ЊеГовоГ (Пс.2;1-2). Он не говори само о суђењу, о 
Крсту и ономе што се дешавало на Крсту, него и о издајнику, који је јео 
са Христом и делио трпезу са Њим: Човек МоГа мира, у коГа се уздах, 
који јеђаше хлеб Мој подиже на Ме пеШу (Пс.40;9). Давид пророкује и о 
речима које ће Он изговорити на крсту: Боже, Боже мој, зашШо си Ме 
осШавио (Пс.21;1), а такође и о гробу: ПосШавише Ме у јаму најдубљу, у 
месШа мрачна и у сенку смрШи (Пс.87;7), и васкрсењу: Нећеш осШавиШи 
душу Моју у аду, ниШи ћеш даШи да свеШац Твој види Шруљење (Пс.16;10), 
а затим и о вазнесењу: Узиђе БОГ са усклицањем, Господ са Гласом Шруб-
ним (Пс.46;6), и седењу са десне стране Оца: Рече Господ Господу моме: 
седи Мени с десне сШране док положим непријаШеље Твоје за подножје 
ноГама Твојим (Пс.109;1). Исаија наводи и разлог за то када каже да за 
Грехове народа МојеГа бејах одведен у смрШ и да Он на заклање вођен би 
јер сви ми као овце зађосмо, а затим, тумачећи и важност дела, додаје: 
Раном њеГовом ми се исцелисмо и Сам носи Грехе мноГих (в.Иса.53;5-12). 

Ако су пророци знали за Крст и за разлог Крста, као и за то шта 
се извршава Крстом, ако су знали и за погреб, и за васкрсење, и за ваз-
несење, и за издају, и за суд, и ако су све то непогрешиво описали, како 
онда за то не би знао Онај Који их је Сам послао и заповедио да о томе 
посведоче? Ко би од разумних људи могао то да тврди? Видиш ли да не 
треба обраћати пажњу само на речи? То није једино што овде изазива 
недоумицу, јер је још више изазивају следеће речи. Шта Он, у ствари, ка-
же? Оче Мој, ако је моГуће, нека Ме мимоиђе чаша ова. Овде нам се чини 
да Он не само да не зна за Крст, него да га се и одриче. Те речи значе: 
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ако је могуће, каже Он, желео бих да не будем распет на Крсту и убијен. 
Он је, међутим, Петра, врховног међу апостолима, када му је рекао: Боже 
сачувај, Господе: Шо неће биШи од Тебе, тако снажно прекорео да је казао: 
Иди од Мене, сатано! Саблазан си Ми, јер не мислиш шШо је Божије 
неТо људско (Мг. 16;22-23), иако га је непосредно пре тога назвао блаженим. 

Христу се учинило толико недоличним да не буде распет на Крсту 
да је апостола, који је добио откривење од Оца, био назван блаженим и 
добио кључеве од неба назвао сатаном, саблазни и прекорео га као чове-
ка који не мисли шШо је Божије, јер му је рекао: Боже сачувај, Господе, 
Шо неће биШи од Тебе, односно, Ти нећеш бити распет. Будући да је тако 
снажно прекорео ученика и изнео такву примедбу, назвавши га, након 
таквих похвала, сатаном јер је рекао: "Ти нећеш бити распет", како то да 
Сам не жели да буде распет на Крсту? Како то да је, изображавајући лик 
Доброг пастира, као посебну одлику његове врлине означио спремност 
да умре за своје овце, говорећи: Ја сам ПасШир добри. ПасШир добри 
живот свој полаже за овце и није се зауставио на томе, него је додао: 
Најамник, који није пастир, коме овце нису своје, види вука 1де долази, 
и осШавља овце, и бежи (Јн. 10; 11-12). 

Ако је Добром пастиру својствено да умире за своје овце, док најамник 
не жели то да претрпи, како то да Он Сам, Који је Себе називао Добрим 
пастиром, моли да буде ослобођен смрти? Како је говорио: ЖивоШ Свој 
полажем за овце (Јн.10;15)? Ако Ти Сам хоћеш да положиш душу, зашто 
онда молиш другог да је не положиш? Како онда и Павле, дивећи Му се 
због такве одлучности, каже: Будући у обличју Божијем није сматрао 
за отимање Шо што је једнак са БОГОМ, него је Себе понизио узевши 
обличје слуГе, посШао исШовеШан људима и изГледом се нађе као човек. 
Унизио је Себе и био послушан до смрти, и Шо до смрти на Крсту (Фи-
липљ.2;б-8)? И Сам Христос на једном месту каже: Зато Ме Отац љуби 
јер Ја живоШ Свој полажем да 1а опеШ узмем (Јн.10;17). Ако Он то неће, 
него одбија и моли Оца, како Га онда Отац може волети збо1 Шо1а! Љу-
бав долази од онога што се учини по сопственој вољи. Зашто онда Павле 
каже: волите једни друге као шШо је и ХрисШос нас љубио и предао Себе 
за нас (Еф. 5; 2). Зар и Сам Христос није пред распеће говорио: Оче, дошао 
је час, прослави Сина Својеш (Јн.17;1), називајући Крст славом? Како се 
тамо одриче, а овде чак моли да се убрза? 

О томе да је Крст слава, еванђелиста каже следеће: Дух СвеШи још 
не беше даШ зато што Исус још не беше прослављен (Јн.7;39). Ово што 
је рекао значи следеће: људима још није била дата благодат јер још увек 
није било прекинуто Божије непријатељство према људима, јер још није 
било Крста. Крст је поништио Божије непријатељство према људима, 
извршио помирење, учинио земљу небом, сјединио људе са ангелима, 

Б Е С Е Д Е Н А Р А З Н Е О Д Л О М К Е С В Е Т О Г П И С М А 
510 

разрушио тврђаву смрти, спутао моћ ђавола, поништио силу греха, изба-
вио земљу од заблуда, уздигао истину, срушио демоне и оборио њихове 
жртвенике, уклонио задах спаљених [идолских] жртава, засадио врлину, 
утемељио Цркву. 

Крст је воља Оца, слава Сина, радост Духа, похвала Павлова: Боже 
сачувај да се чим дру1им хвалим осим КрсШом Господа нашеГ Исуса Хри-
сШа (Гал.6; 14). Крст је сјајнији од сунца и блиставији од његових луча јер 
је заблистао онда када се оно помрачило. Сунце се тада није помрачило 
зато што је било уништено, него зато што је побеђено блиставошћу Крста. 
Крст је поцепао наше свитке [досл. рукописе] и тамницу смрти учинио 
непотребном; Крст је знак божанствене љубави: Јер Бо1 Шако заволе 
свеШ да је Сина Својеш Јединороднош дао, да сваки који верује у Ње!а не 
пошне, неГо да има живоШ вечни (Јн.3;16). И Павле исто тако говори: Као 
непријаШељи помирили смо сеса БОГОМ кроз смрт Сина ЊеГова (Рим.5;10). 

Крст је неразрушиви зид, несавладиво оружје, подршка богатима, 
богатство сиромашнима, ограда оклеветанима, оружје нападнутима, ис-
требљење страсти, темељ врлине, знамење чудесног и задивљујућег. Род 
зли и прељуботворни, рекао је Господ, Шражи знак; и неће му се дати 
друГи знак осим знака Јоне пророка (Мт.12;39). Тако говори и Павле: Ју-
дејци ишШу знаке, а Јелини Шраже мудросШ, а ми проповедамо ХрисШа 
распетоГа (1.Кор.1;23). Крст је отворио рај и увео у њега разбојника, а 
род људски, који је требало да пропадне јер ни земље није био достојан, 
довео је у Царство небеско. 

Кажи ми, када је тако много добара која су уследила за Крстом, ка-
ко онда да [Христос] није хтео да буде распет? Ко би то могао да каже? 
А ако Он није хтео, ко би Га на то присилио? Ко би Га приморао? Због 
чега је онда слао пророке који су предсказивали да ће Он бити распет 
ако није то намеравао и ако није желео да буде томе подвргнут? Због 
чега је Крст назвао чашом ако није желео да буде распет? Управо се ти-
ме изражава жеља коју је Он осећао у том погледу. Као што је жеднима 
угодна чаша, тако је и Њему распињање на Крст; због тога је и говорио: 
Веома зажелех да ову Пасху једем са вама (Лк.22;15). Он то није рекао без 
разлога, него зато што му је након вечере предстојао Крст. 

3. Због чега, дакле, Онај Који то дело назива славом, прекорева уче-
ника што Га у томе спречава, Који као обележје Доброг пастира ис-
тиче његову спремност да умре за овце, говори да то веома зажеле и 
добровољно полази на то дело, моли да до њега не дође? Да Он то није 
хтео, зар би било тешко да заустави оне што су Му приступили? Сада 
увиђаш да је Он и Сам на то подстицао. Када су Му пришли, упитао је: 
КоГа ШражиШе, а они су Му на то одговорили: Исуса. Он им је затим 
рекао: Ја сам, и они одступише назад и попадоше на земљу (в.Јн.18;5-6). 
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На почетку их је, дакле, ослепео и показао им да је могао да избегне, а 
затим се предао како би ти знао да Он није томе био подвргнут због при-
силе или насиља придошлица него добровољно, по сопственом избору и 
жељи и давнашњој припреми за то. 

Због тога су и пророци били упућени, и патријарси су предсказива-
ли, тако да је Крст већ унапред био изображен и речима и делима. Ж 
ртвоприношење Исаака такође је изображавало Крст, због чега је и сам 
Христос рекао: Авраам, отац ваш, био је рад да види дан Мој, и виде, и 
обрадова се (Јн.8;5б). Патријарх се обрадовао видевши обличје Крста, а Он 
га се одриче? И Мојсеј је победио Амалика јер му је показивао обличје 
Крста; у Старом Завету се може пронаћи небројено мноштво догађаја 
који предизображавају Крст. Зашто би се то дешавало ако то није желео 
Онај Који је требало да буде распет? 

Оно што следи побуђује још већу недоумицу. Рекавши: Нека Ме мимо-
иђе чаша овађ Он додаје: Али опет не како Ја хоћу, не1о како Ти (Мт.26;39). 
Према ономе што је речено, овде наилазимо на две воље које се супрот-
стављају једна другој, тј. Отац хоће да Он буде распет, док Он Сам то не 
жели. Ми, међутим, увек примећујемо да Он жели исто што и Отац и 
да одабира исто што и Отац. Тако се на пример, речима: "Дај им да буду 
једно, као што смо Ти и Ја једно", да и они у Нама једно <буду (Јн.17;21) не 
изражава ништа друго него да Отац и Син имају једну вољу. То показује 
и када каже: Речи које вам Ја Товорим не Ховорим од Самош Себе, него 
Отац Који пребива у Мени Он твори дела (Јн.14;10), И опет, говорећи: 
Сам од Себе нисам дошао (Јн.7;28) или Ја не мо1у ништа чинити Сам од 
Себе (Јн.5;30), не изражава тиме да Он нема власт да говори или да дела 
- нека је далеко од мене таква мисао - него хоће поуздано да покаже да 
је Његова воља саглаена са вољом Очевом и на речима и на делу, и да је 
у свим икономијама [дејствима, енергијама] једна иста воља и Његова и 
Очева. То смо већ више пута објаснили, јер речи: Не шворим од Самош 
Себе не означавају одузимање власти, него сагласност. Како онда на овом 
месту каже: Али опет не како Ја хоћу, не1о како Ти°1 

Можда смо вас бацили у велику пометњу, али ободрите се: иако је 
много тога речено, добро знам да је ваша усрдност правовремена, а и 
моја беседа се, најзад, приближава разрешењу. Због чега је тако речено? 
Пажљиво слушајте. Било је веома тешко прихватити учење о ваплоћењу 
Бога. Било је застрашујуће то Његово неизмерно човекољубље и огромно 
снисхођење и захтевало је мноштво припрема како би било прихваћено. 
Замисли како је било слушати и дознати да је Бог, неизрециви, непро-
падљиви, недокучиви, невидљиви, несхватљиви, у Чијој су руиџ крајеви 
земље (Пс.94;4), Који, кад пошеда на земљу, чини да се она тресе, Који 
се дотиче 1ора и оне се диме (Пс.104;32), Чије, иако велико снисхођење, 
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нису могли да гледају ни серафими, него су раширеним крилима сакрива-
ли очи (в.Иса.б;2), да је Онај, Који превазилази сваки ум и надвисује свако 
расуђивање, напустивши ангеле, архангеле и све небеске умне силе, благо-
волео [досл. прихватио] да постане човек, да прими тело, саздано од земље 
и праха, да уђе у утробу Дјеве, да девет месеци буде ношен у тој утроби, 
да буде храњен млеком и да поднесе [претрпи] све што је људско. 

Будући да је оно што је требало да се изврши било толико чудесно 
да ни након његовог извршења многи нису могли у то да поверују, Он је 
унапред послао пророке који су све то објавили. Тако је патријарх предска-
зивао говорећи: Од изданка се подиже, сине мој, отпочинувши усну као 
лав (1.Мојс.49;9). Исаија каже: Ето, Девојка ће затруднети и родиће Сина, 
и наденуће Му име Емануил (Иса.7;14), а на другом месту: Видесмо Га као 
дете, као корен из суве земље (Иса.53;2). Он сувом земљом назива утробу 
Пречисте Дјеве: будући да Она није примила људско семе, да се није насла-
ђивала брачним сједињењем и да Га је безбрачно родила. Исаија каже и сле-
деће: Јер нам се роди дете, син нам се даде (Иса.6;9), као и Изаћи ће шибљи-
ка из стабла Јесејева, и изданак из корена њешва изникнуће (ИсаЛ1;10). 

У Књизи Јеремијиној Варух каже: Ово је Бо1 наш и нико друГи Му 
није раван, Он пронађе све путеве премудрости и дарива је сину Своме 
Јакову и Свом љубљеном Израиљу, а после тош, Он се јави на земљи и 
обитаваше међу људима (Варух3;3б-38).* Указујући на Његов долазак у те-
лу, и Давид је рекао: Сићи ће као роса на руно и као капље које капљу на 
земљу (Пс.71;б), јер је Он нечујно и кротко ступио у девствену утробу. 

4. Све то, уосталом, још увек није довољно да те догађаје не сматрају 
привидом, тако да, после доласка, Он [у њихову истинитост] не уверава 
само видљивошћу, него и дуготрајношћу времена и доживљавањем свега 
што је људско. Он, на пример, не ступа у савршеног и потпуног човека, 
него у утробу Дјеве, тако да је поднео и ношење у утроби, и рођење, и 
дојење, и одрастање, и на тај начин је и протицањем времена и разноли-
кошћу свих узраста уверавао у истинитост догађаја. Уверавање се није 
зауставило на томе и Он је, обукавши се у тело, допустио да оно претрпи 
све слабости природе, да гладује и да буде жедно, да спава и да се замара. 
Најзад, када је пошао на Крст, Он му је [телу] допустио и да страда. Зато 
су из тела истицали потоци зноја, и ангео је дошао да га охрабри. Оно се 
жалостило и туговало, јер је пре изговарања ових речи казао: Пометена 
је душа Моја и жалосна до смрти (Мт.26;38). 

* Овај текст из Књиге пророка Варуха не постоји у српском, Даничићевом преводу 
Старог Завета и наводи се према Септуагинти, где је прикључен Књизи пророка 
Јеремије. (прим. прев.) 
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И поред свих тих стварних догађаја, лукави ђаво је одлучио да кроз 
зла уста Маркијана Понтијског, Валентина, Манихеја Персијанца и многе 
друге јеретике изопачи учење о домостроју и да рашири сатанску гласину, 
говорећи да се Христос није нити оваплотио, нити обукао у тело, и да је 
то била само уобразиља, привид, варка и приказа, без обзира што о томе 
сведоче Његова страдања, смрт, сахрана или жеђ. Уосталом, да ничега од 
тога није било, зар ђаво не би посејао далеко више таквих лукавих учења 
безбожништва? Он, дакле, као што је бивао жедан, као што је спавао, 
као што се замарао, као што је јео и пио, тако и моли [Оца] да Га избави 
од смрти, показујући Своје човештво [Своју човечију природу] и слабост 
природе која није у стању да се без патње лиши садашњег живота. 

Уистину, да Он није рекао нешто такво, јеретици би могли да кажу 
да је Он, ако је уистину био човек, требало и да пати као човек. На који 
начин? Тако што је Христос, приближавајући се распећу на Крсту, треба-
ло да буде уплашен и жалостан, и да се садашњег живота не лиши без 
жаљења, јер је у природу положена љубав према садашњем животу. Због 
тога Он, желећи да покаже истинитост облачења у тело и да увери у до-
мострој, потпуно нескривено [досл. огољено] испољава Своја страдања. 
То је један разлог. Постоји, међутим, и други, ништа мањи од овог. 

Који, заправо? Када је дошао, Христос је пожелео да научи људе 
свакој врлини, а учитељ не поучава само речју, него и делом и то је Ње-
гово најбоље поучавање. Тако, на пример, кормилар поставља ученика 
и показује му како да држи кормило, сједињујући са делом и речи, не 
користећи искључиво ни речи ни дела; слично поступа и зидар када, по-
ставивши онога који жели да научи од њега како се гради зид, показује 
му то и делима и речима, као што поступа и ткач, и везиља, и златар, и 
казанџија, и, уопштено, свакој вештини учитељ су и речи и дела. Зато 
и Христос, дошавши да нас поучи свакој врлини, речима саветује шта 
треба чинити, а и Сам то чини: Ко изврши и научи, каже Он, тај ће се 
велики назвати у Царству небескоме (Мт.5;19). 

Погледај ово: Он је заповедио људима да буду смиреноумни и кротки 
и томе их је поучавао речима. Затим видиш да томе учи и самим делима. 
Рекавши: Блажени сиромашни духом, блажени кротки (Мт.5;3-5), Он по-
казује како то треба испунити. Како је Он учио? Узео је убрус и опасао се 
њиме, а затим опрао ноге ученицима (в. Јн.13;4-5). Шта се може упоредити 
са таквим смиреноумљем? На тај начин Он не учи само речима, него и 
делима. Он је делима учио и кроткости и незлопамћењу. Како? Када Га 
је ударио слуга првосвештеника, рекао је: Ако зло Говорих, докажи да 
је зло; ако ли добро, зашто Ме бијеш (Јн. 18; 23). Заповедио је да се моли-
мо за непријатеље и томе опет поучио делима. Пошавши на Крст каже: 
Оче, опрости им, јер не знају шта чине (Лк.23;34). Како је заповедио 
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да се молимо, тако се и Он Сам молио; учећи тебе да се молиш, није ни 
Сам пропустио да опрости непријатељима. 

Заповедио је да чинимо добро онима који нас мрзе или нас вређају 
(в.Мт.5;44); Он је то испунио и на делу, јер је истеривао демоне из Јудејаца 
који су Га називали ђавоиманим, чинио је добро онима што су Га мучили, 
хранио оне који су Му смишљали зло, руководио ка Царству оне што су 
желели да Га разапну. Поред тога, говорио је Својим ученицима, желећи 
да их подстакне на некористољубље [нестјажатељство]: Не носите ни 
злата ни сребра ни бакра у појасима својим (Мт.10;9), а томе их је учио 
и Својим делима, када је говорио: Лисице имају јаме и птице небеске 
Хнезда, а Син Човечији нема 1де Тлаву заклонити (Мт.8;20). Он није имао 
нити трпезу, нити дом, нити нешто слично, не зато што то није могао 
имати, него зато што је људе учио да иду таквим путем. 

На тај начин их је учио и да се моле. Ученици су му рекли: Научи 
нас молити се (Лк. И; 1), и Он се моли зато да би они научили да се моле, 
и не само да се моле, него их је требало научити и како да се моле. Зато 
им је дао следећу молитву: Оче наш, Који си на небесима, да се свети 
име Твоје, да дође царство Твоје, да буде воља Твоја и на земљи као 
на небу. Хлеб наш насушни дај нам данас, и опрости нам дуГове наше 
јер и ми опраштамо сваком дужнику свом и не уведи нас у искушење 
(Мт. 6; 9-13; Лк. 11; 2 - 4 ) , ТЈ. у ОПасНОСТ, у К Л О П К у . 

Заповедајући да се молимо: Не уведи нас у искушење, Он томе поуча-
ва и самим делом, говорећи: Ако је моХуће, нека Ме мимоиђе чаша ова, 
саветујући свима светима [тј. свима верујућима] да се не излажу опасно-
стима, да им не иду у сусрет, него да очекују нападаче и да покажу сваку 
одважност, уместо да им сами стреме и да сами желе невољу. Због чега? 
Зато да би указао на смиреноумље и спасао од оптужби за славољубље. 
Због тога је и овде, изговарајући те речи, отишао да се помоли, каже 
еванђелиста, а после молитве рекао ученицима: Зар не моГосте један 
час пробдети са Мном? Бдите и молите се да не паднете у напаст 
(Мт. 26;40-41). Видиш ли да Он не само да се моли, него и саветује: Дух је 
срчан, каже, али је тело слабо (Мт.26;41). Он је то говорио стога да би 
од њихових душа удаљио гордост и да би их избавио од преузношења, 
учинивши да буду скромни и уздржани. 

Како је, дакле, хтео да их научи да се моле, и Он Сам се молио, према 
људској а не према Божијој природи, јер Божија природа не може страда-
ти, него човечија. Он се молио да би нас научио да се молимо и да увек 
преклињемо да се избавимо од невоље а ако је то немогуће, да онда с 
љубављу прихватимо оно што је угодно Богу. Зато је Он и рекао: Али не 
опет како Ја хоћу неГо како Ти, не зато што Он има једну вољу, а Отац 
другу, него зато да би људе научио да, макар патили, макар дрхтали, 
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макар им претила опаеноет, макар и не желели да се растану са сада-
шн>им животом, својој сопственој вољи претпоставе вољу Божију. Тако 
је и Павле, научивши се томе, и једно и друго извршио самим делом. Он 
је молио да буде избављен од искушења: Трипут Господа молих, каже 
он (2.Кор. 12; 8), а будући да то није било угодно Богу, говори: Зато сам 
добре воље у немоћима, у поруТама, у невољама (2.Кор.12;10). 

Те речи можда нису јасне и због тога ћу их разјаснити. Павле се изла-
гао многим смртним опасностима и молио је Бога да буде избављен од 
њих, али је од Христа чуо Доста ти је блаГодат Моја; јер се сила Моја 
у немоћи показује (2.Кор.12;9). Када је на тај начин познао вољу Божију, 
коначно је и своју вољу потчинио вољи Божијој. Христос нас је, дакле, 
овом молитвом научио и једном и другом, односно, да не изазивамо опа-
сности и да се молимо да не западнемо у њих, али ако нас оне задесе да 
их одважно поднесемо и да своју вољу претпоставимо вољи Божијој. 

Знајући то, молићемо се да никада не паднемо у искушење. Ако пад-
немо, преклињаћемо Бога да нам подари трпљење и одважност и при 
том свакој нашој вољи претпоставити вољу Његову. На тај начин ћемо 
безбедно проживети садашњи живот и досегнути будућа блага, којих не-
ка се сви ми удостојимо благодаћу и човекољубљем Госпрда нашег Исуса 
Христа, Којем нека је са Оцем и Светим Духом слава, сила и част, сада 
и увек и у векове векова. Амин. 

БЕСЕДА О ЖИВОТУ ПО БОГУ 
и речима: Уска су врата (Мт.7;14); 

ТУМАЧЕЊЕ МОЛИТВЕ иОЧЕ НАИГ 

1. Читање васцелог богонадахнутог Писма доноси брижљивима по-
знање благочешћа. Међутим, поштовања достојно еванђелско Писмо 
најважније је међу узвишеним учењима, јер су изреке садржане у њему 
речи најузвишенијег Цара. Зато се онима, који не очувају неповређеним 
оно што је Он рекао, прети страшном казном. Ако се, дакле, онај што 
прекрши законе земаљских старешина излаже неумољивој казни, зар он-
да неће утолико пре бити предат неподношљивим мучењима онај што је 
преступио заповести небеског Господара? Ако нам прети велика опасност 
од непажње, онда ћемо веома брижљиво саслушати речи које су нам мало-
пре прочитане из Еванђеља. Које су то речи? Уска су врата и тесанпут 
што воде у живот и мало их је који ха налазе и Широка су врата и широк 
пут што воде у пропаст, и МНОГО их има који њиме иду (Мт.7;14и13). 
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Често слушајући ове речи и запажајући људску бригу око испразних 
ствари, дивио сам се истинитости реченога. Уистину, сви корачају широ-
ким путем, сви су наклоњени садашњим стварима и ни најмање не раз-
мишљају о будућим. Непрестано стреме телесним насладама, док своје 
душе остављају да ископне од глади и, премда свакодневно задобијају 
небројено мноштво рана, ни најмање не осећају зло у којем се налазе. У 
случају телесних болести посећују лекаре или их позивају у своје домове, 
дају им велике награде, показују велико стрпљење и подносе болна лече-
ња како би телу вратили здравље. Када пак страда душа, бивају сасвим 
безбрижни и не труде се да јој врате драгоцено здравље, иако добро знају 
да је тело смртно и трулежно и слично пролећним цветовима будући да, 
слично њима, вене, суши се и препушта труљењу, док за душу знају да је 
почаствована бесмртношћу, да је створена према образу [лику] Божијем 
и да су јој поверене узде за руковођење те животиње [тела]. 

И заиста, Створитељ је одредио да душа за овај земљани сасуд буде 
оно што је кочијаш за кочије, крманош за лађу или свирач за музички 
инструмент. Она држи узде, покреће кормило, удара у струне: када то 
добро ради, онда тиме ствара најскладнија сазвучја врлине. Када су пак 
звуци или исувише ослабљени или јачи него што је потребно, онда се 
нарушава и умеће и милозвучност. Такву душу многи људи занемарују, 
не удостојивши је ни најмање пажње, будући да све време свог живота 
узалудно расипају на бригу о телу. Неки су склони да живе као мореплов-
ци, борећи се са таласима и бурама, носећи са собом и живот и смрт и 
надајући се спасењу од неколицине дасака. Неки, опет, прихвате тежак 
труд земљоделства, упрежу волове за вучу и обрађују земљу, па или се-
ју семе и жању жетву или саде биље и сакупљају његове плодове, и све 
време им пролази у таквим мукама. Неки се баве трговином и због ње 
путују копном и морем, претпостављају туђу земљу својој тако да, напу-
штајући отаџбину, родбину, пријатеље, жене и децу, ради незнатне добити 
прихвате да живе као странци. 

Зар је потребно да набрајамо сва занимања која су људи измислили 
ради телесних потреба, у којима проводе дане и ноћи и брину се за иметак 
а да при том без икакве пажње остављају душу, изгладнелу и жедну, уса-
хлу и загађену, потресану сваким злом? Они, међутим, ни после великог 
труда и напора нису у могућности да смртно тело сачувају од смрти, док 
бесмртну душу, заједно са смртним телом, предају вечном мучењу. 

2. Горко оплакујући незнање које је обузело људске душе и најгушћу 
таму која их је прекрила, желео бих да пронађем неко узвишено место 
са кога бих могао да видим читав људски род. Желео бих да имам глас 
који би одјекнуо по свим крајевима и дошао до свих који живе на земљи, 
да бих затим могао да станем, да ускликнем и да објавим речи Давидове: 



$ 1 8 СВЕТИ ЈОВАН ЗЛАТОУСТИ - СЛАВА ГОСПОДУ ЗА СВЕ 

Синови човечији, докле ћете бити тешкосрдни? Зашто љубите сује-
туи тражите лаж (Пс.4;3), претпостављајући пропадљиво бесмртном? 
Докле ћете затварати очи и заклањати уши, не слушајући божански глас 
који вас свакодневно призива: Иштите и даће вам се, тражите, и наћи 
ћете, куцајте и отвориће вам се. Јер сваки који иште, прима; и који 
тражи налази, и који куиџ> отвориће му се (Мт.7;7-8). 

Како су, међутим, неки несавршени, у већој мери наклоњени житеј-
ским стварима и обузети телољубивим помислима тако да молитве не 
изговарају како би доликовало, заједнички Господар дао нам је пример 
како да се молимо, рекавши: А када се молите, не празнословите као 
незнабошиџ, јер они мисле да ће за мноХе речи своје бити услишени 
(Мт. 6; 7), називајући празнословљем глагољивост која се састоји у изгова-
рању многих речи, али је лишена било какве користи. 

Забрањујући празнословље, Господ наговештава да онај што се моли 
не треба да тражи пролазно и пропадљиво. Ми, дакле, не треба да тра-
жимо телесну лепоту која током времена вене, бива уништена болешћу 
и ишчезава са смрћу. Таква, телесна лепота, јесте пролазни цвет што се 
накратко појави са пролећем младости и са протицањем времена брзо 
увене. Ако би пак неко испитао саму њену основу [њену суштину], још 
би је више презирао, јер она није ништа друго до влага, крв, сок и теч-
ност поједене хране која освежава очи, образе, нос, обрве, уста и чита-
во тело: када она престане да освежава, у потпуностц ће ишчезнути и 
допадљивост лица. 

Не треба да тражимо ни новчано богатство, које је слично речним 
водама јер притиче и отиче, прелази час једном час другом, бежи од оних 
што га задржавају и не остаје код оних што га воле, бива изложено мно-
штву невоља од мољаца, разбојника, клеветника, пожара, бродолома, 
од напада непријатеља, од народне побуне, злобе слугу, губитка записа, 
од сабирања и трошења, и од сваког другог зла које се код оних што 
воле богатство јавља услед среброљубља. Не треба да тражимо ни поча-
сну власт, коју такође прати мноштво невоља, исцрпљујуће бриге, честе 
несанице, сплетке завидљиваца, непријатељске помисли ненавидника, 
красноречивост говорника који благоглагољивошћу прикривају истину 
и излажу судије великој опасности. 

Постоји, уистину, безброј оних који празнослове и много говоре и 
који од свемогућег Бога траже овакве и сличне ствари, а да при том ни-
једном речју не помену истинска добра. Болесници не уче лекара како 
да употреби лекове и само прихватају оно што им се предлаже, чак и ако 
је начин лечења болан. Они што путују морем не заповедају кормилару 
како да рукује кормилом или да управља лађом овако а не онако него, 
седећи на клупама, имају поверења у његово знање, не само када плове 
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уз повољан ветар, него и онда кад су изложени највећој опасности. Нера-
зумни људи упорно одбијају да своје душе препусте једином Богу Који 
непогрешиво зна шта нам се може дати на корист, па Га моле за штетно 
као за корисно, поступајући слично болеснику који од лекара не тражи 
оно што ће болест искоренити, него оно чиме се храни вештаство које 
је узрок [досл. мајка] болести. 

Лекар пак не слуша молбе болесника, макар га видео да плаче и да 
јеца, и много више следи законе своје вештине него што се приклања 
његовим сузама. Такву непокорност [лекара] не називамо нечовечношћу 
него човекољубљем, јер би лекар, слушајући болесника и чинећи оно што 
њему одговара, поступио као непријатељ док, супротстављајући му се и 
не удовољавајући његовим жељама, показује милост и човекољубље. Тако 
нам ни Исцелитељ наших душа неће давати оно што је за нас штетно: ни 
чедољубиви очеви не пристају да дечици дају нож или зажарено угљевље 
када то ова од њих траже, знајући колико је то за њих штетно. Неки од 
оних што су пали у крајње безумље не само да од Бога сваке твари траже 
телесну лепоту, богатство, власт и томе слично, него, поред свега тога, 
устају и на своје непријатеље, молећи да им се пошаље нека казна, желећи 
да Онај Којега моле да према њима самима буде милостив и човекољубив, 
буде немилосрдан и нечовекољубив према њиховим непријатељима. Ж 
елећи да то предупреди, Господ заповеда да се не празнослови и напоми-
ње шта треба да говоримо током молитве, поучавајући нас неколицином 
речи свакој врлини, будући да те речи не садрже само поуку о молитви 
него нас, исто тако, васпитавају у савршеном животу. 

3. А какве су то речи и какав је њихов смисао, испитаћемо са великом 
брижљивошћу и чврсто ћемо их се придржавати као закона Божијих. Оче 
наш, Који си на небесима (Мт.б;9). Какво безгранично човекољубље! Каква 
безгранична част! Која ће реч бити довољна да изрази захвалност Оном 
Који нам је подарио таква блага? Погледај, љубљени, на ништавност 
твоје и моје природе, испитај оно што јој је слично, тј. земљу, прапшну, 
блато, иловачу и пепео, јер смо од земље створени и после смрти се опет 
распадамо на земљу. Када замислиш све то, задиви се неизрецивом бо-
гатству велике Божије доброте према нама, услед које ти заповеда да Га 
називаш Оцем, теби земаљском - Њега небеског, смртном - Бесмртног, 
пропадљивом - Непропадљивог, привременом - Вечног, ономе који је 
јуче био блато, Њега Који постоји пре свих векова. 

Ти, међутим, ниси узалудно научен да изговараш ту реч, него зато 
да би, осећајући страхопоштовање пред именом Оца које изговараш сво-
јим сопственим језиком, подражавао и Његову доброту, као што је и на 
другом месту речено: будите слични Оиу својему Који је на небесима, 
јер Он Својим сунцем обасјава и зле и добре, и даје дажд и праведнима 
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и неправеднима (Мт.5;45). Зато онај, чији је ум зверски и нечовечан, не 
може човекољубивог Бога да назива својим Оцем: такав није сачувао обе-
лежја доброте каква поседује небески Отац, него се преобразио у звер 
и отпао од божанског благородства, према Давидовим речима: Човек у 
части будући, не разумеде, изједначи се са сШоком неразумном (Пс.48;21). 
И заиста, ако неко напада као во, удара као магарац, ако је злопамтив 
као камила, ако се преједа као медвед, пљачка као вук, позлеђује као 
шкорпион, поступа лукаво као лисица, рже на жену као похотни коњ, 
како онда такав човек може да изговори речи које су својствене сину и 
да назове Бога својим Оцем? 

Како бисмо могли именовати таквог човека? Као звер? Звери, међу-
тим, страдају због једне од ових мана, а он је, сјединивши их све у себи, 
постао неразумнији и од бесловесних. И шта ја то говорим - звер? Такав 
човек страшнији је од сваке звери! Будући свирепе [дивље] по природи, 
оне [звери] често, наслађујући се људским умећем, постају кротке. Он, 
међутим, будући човек и поседујући способност да свирепост, својствену 
зверима по природи, претвори у кроткост, несвојствену њиховој природи, 
какво оправдање може да има када своју природну кроткост претвори 
у свирепост, несвојствену његовој природи, и када, имајући могућност 
да свирепо по природи учини кротким, учини себе, по природи кротког, 
свирепим, тј. када, имајући способност да укроти и припитоми лава, он 
свој гнев доводи до свирепости која превазилази лављу? У случају лава 
постоје две препреке, будући да је та звер лишена разума и јароснија од 
свих осталих; међутим, уз помоћ Богом дане мудрости, кроти се и његова 
зверска природа. Онај, ко савлађује природу у зверима, у себи самом, зајед-
но са природом, поништава и доброту воље; онај, ко лава уподоби човеку, 
допушта самоме себи да се од човека претвори у лава; предајући лаву оно 
што је изнад његове природе, у самом себи не може да очува ни оно што је 
природи својствено. Како, дакле, такав човек може Бога да назове Оцем? 

Према томе, само онај ко је кротак и човекољубив према ближњима, 
ко се не опомиње сагрешења учињених према њему и на неправду узвраћа 
доброчинством, може некажњено да назива Бога Оцем. Запази непогре-
шивост речи којима нам је заповедио узајамну љубав и све нас сјединио 
узајамном благонаклоношћу. Он није, дакле, заповедио да кажемо: "Оче 
мој, Који си на небесима" него Оче наил, Који си на небесима, ради тога да 
бисмо, научивши да имамо заједничког Оца, показивали братску накло-
ност једних према другима. Притом је, желећи да нас научи да напустимо 
земљу и земаљско и да се не приклањамо доњем [земном] него да, узевши 
крила вере, узлетевши изнад ваздуха и винувши се изнад етера, тежимо 
Оном Којега називамо Оцем, заповедивши да изговарамо: Оче наш, Који 
си на небесима - не зато што се Бог налази само на небесима, него зато 
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да би нас, који пузимо по земљи, приволео да тежимо небесима и да, оза-
рени лепотом небеских блага, ка томе усмеримо све наше жеље. 

4. У наставку, Он додаје још једну изреку, рекавши: да се свеШи име 
Твоје. Нека никоме не дође неразумна помисао како речима да се свеШи 
име Твоје ми нешто додајемо светости Божијој: Он је свет, свесвети, и 
светији од светих. И серафими му приносе такво песмопојање, неућутно 
кличући: СвеШ, свеШ, свеШ Господ СаваоШ; пуни су небеса и земља славе 
ЊеТове (Иса. 6;3). Као што они, који узносе хвале царевима, њих називају 
царевима и самодршцима, не приписујући им оно што немају него вели-
чајући оно што имају, тако ни ми, када кажемо: да се свеШи име Твоје не 
приписујемо Богу светост као да је Он иначе не поседује, него прославља-
мо светост која постоји у Њему, јер је "да се свети" овде речено уместо "да 
се прослави". Нека нас те речи науче да водимо врлински живот како би 
људи, видевши га, прослављали нашег небеског Оца, као што Он и каже 
на другом месту: Тако да сесвеШли ваша свеШлосШ пред људима, да ви-
де ваша добра дела и прославе Оид вашеш Који је на небесима (Мт.5;16). 

Научени смо да после тога кажемо: да дође идрсШво Твоје (Мт.б;10) јер 
нам је, након што претрпимо тиранију телесних страсти и будемо изло-
жени безбројним искушењима, неопходно Царство Божије, да не идрује, 
дакле, 1рех у нашем смрШном Шелу, да ш слушамо у похоШама њеГовим, 
ниШи да предајемо удове своје Греху за оружје неправде, неТо да предамо 
удове своје Бо1у за оружје правде и да војујемо за Бога у векове (Рим.6;12-13). 
Осим тога, учимо да се не привезујемо исувише за садашњи живот, него да 
презиремо садашње и да желимо будуће као постојано, и датражимо Цар-
ство небеско и вечно, не дозволивши да нас потчине ни насладе, ни теле-
сна лепота, ни обиље богатства, ни велико имање, ни скупоценост камења, 
ни велелепност кућа, ни звања градских управитеља и војних старешина, 
па чак ни царски пурпур и дијадема, ни јела, ни посластице, ни раскош би-
ло какве врсте, ни било која друга ствар која примамљује наша чула, него 
да, опростивши се од свега тога, непрестано тражимо Царство Божије. 

Научивши нас на тај начин и овој врлини, Господ је заповедио да гово-
римо: да буде воља Твоја и на земљи као на небу. Побудивши у нама љубав 
према будућем и жељу за Царством небеским и проникнувши нас [досл. 
ранивши нас] том чежњом, Он заповеда да кажемо: да буде воља Твоја и 
на земљи, као и на небу. Дај нам, Господе, каже, да подражавамо живот 
небески, како бисмо и ми желели оно што желиш и Ти. Помози нашој 
занемоћалој вољи која жели да испуни дела Твоја, али је у томе спречава 
слабост тела. Испружи руку према онима што желе да потрче, али су 
присиљени да храмају. Душа је лагана, али је обремењена телом: она лако 
тежи ка небеском, али је земно успорава. Међутим, уз Твоју помоћ ће и 
немогуће бити могуће: да буде, дакле, воља Твоја и на земљи као и на небу. 
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5. Будући да је епоменуо земљу, а како је бићима која су од ње поте-
кла и на њој живе, одевена у земаљско тело, неопходна и одговарајућа 
храна, Он неминовно додаје и: Хлеб наш насушни дај нам данас (Мт.6;11). 
Заповедио је да тражимо хлеб насушни, не, дакле, ради преједања него 
ради исхране која допуњује оно што је у телу потрошено и спречава смрт 
од глади. Не треба, дакле, да захтевамо раскошне трпезе или разноврсна 
јела, домишљатост кувара и пекарску вештину, укусна вина и томе слич-
но што наслађује језик али оптерећује желудац, помрачује ум и помаже 
телу да се побуни против душе, чинећи да то ждребе буде непослушно 
кочијашу. Заповест нас, дакле, не учи да то тражимо, него да тражимо 
хлеб насушни, тј. оно што се претвара у суштину тела и што може да га 
одржи. Поред тога, није нам заповеђено чак ни да тај хлеб тражимо за 
дуги низ година него само онолико, колико је потребно за данашњи дан. 
Због тога нам је и рекао: Не брините се за сутра (Мт.6;34). 

И зашто би се бринуо о сутрашњем дану онај ко можда неће ни виде-
ти сутрашњи дан, ко је уложио труд а неће уживати у плоду? Уздај се у 
Бога Који даје храну сваком телу (Пс.135;25). Како ће те после стварања 
презрети Онај Који ти је подарио тело, удахнуо душу, учинио те слове-
сним бићем и припремио ти сва добра и пре него што те је створио, јер 
Он Својим сунцем обасјава и зле и добре, и даје дажд и праведнима и 
неправеднима (Мт.5;45)? Уздај се, дакле, у Н>ега, и тражи храну само за 
данашњи дан, а бригу о сутрашњем препусти Њему, као што и блажени 
Давид каже: Пренеси на Господа бршу своју и Онћете прехранити 
(Пс.54;23). Научивши нас, на тај начин, узвишеном мудрољубљу и знајући 
да је немогуће да се ми, као људи одевени у смртно тело, не спотичемо, 
научио нас је да изговарамо и ово: Опрости нам душве наше као што 
и ми опраштамо дужницима својим (Мт.6;12). 

Тим речима нам истовремено твори три добра: оне, што су достигли 
узвишеност врлине Он поучава уздржаности у расуђивању и саветује им 
да се не преузносе сопственим достигнућима, него да страхују, дрхте и 
сећају се ранијих грехова, као што је поступао и божанствени Павле ко-
ји је, и после небројених подвига, говорио: Христос Исус дође у свет да 
спасе Грешнике од којих сам први ја (1.Тим.1;15). Он није рекао: "био сам", 
него: "јесам", чиме показује да се непрестано сећа шта је чинио. Према 
томе, онима што су достигли узвишеност врлине, Господ овим речима 
кроз смиреноумље дарује сигурност, а онима, што су пали након благо-
дати светог крштења не допушта да очајавају због свог спасења него их 
учи да Исцелитеља душа преклињу за лек опроштаја [досл. отпупггања 
грехова]. Осим тога, ове речи у основи поучавају човекољубљу. Господ 
жели да будемо кротки према кривцима, незлопамтиви према онима што 
су сагрешили против нас како бисмо, опраштајући им, и сами задобили 
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опроштај и самима себи одредили меру човекољубља: ми молимо да нам 
се дарује онолико колико ми дарујемо ближњима, и преклињемо да и са-
ми добијемо онакав опроштај какав дајемо својим дужницима. 

Поред тога, заповеђено нам је да говоримо: И не уведи нас у искуше-
ње но избави нас од злош (Мт.б;13). Уистину, многе невоље догађају нам 
се услед ђавољег дејства. Многе [невоље] долазе и од људи, било да нам 
отворено прете, било да нам потајно смишљају зло. И само тело, када 
се побуни против душе, наноси велику штету, а понекад нам, изложено 
различитим болестима, изазива патњу и страдање. Будући дакле да нас 
са многих страна напада мноштво различитих недаћа, научени смо да 
од Бога молимо за избављење од свих њих. Када нас Он штити, престаје 
свака пометња, олуја се претвара у тишину и постиђени злобник удаљује 
се од нас као што је некада, напустивши људе ушао у свиње, а да се није 
усудио чак ни то да учини без [Божије] заповести (Мт.8;31). Како, дакле, 
онај, што нема власт чак ни над свињама, може да овлада људима, буд-
ним и опрезним, које чува Бог и који Њега признају за свог Цара? Зато 
је Он на крају молитве изразио Царство и силу и славу Божију, рекавши: 
Јер је Твоје Царство и сила и слава у векове. Амин (Мт.б;13). Зато, каже, 
тражим, јер знам да си Ти Цар свега, да имаш вечну моћ и да можеш да 
учиниш све, ма шта да пожелиш, да поседујеш неотуђиву славу. 

Због свега тога ћемо благодарити Ономе Који нас је удостојио таквих 
добара, јер Њему доликује свака слава, част и моћ, Оцу и Сину и Светоме 
Духу, сада и увек и у векове векова. Амин. 

БЕСЕДА НА РЕЧИ АПОСТОЛА: 
И не само то, него се и хвалимо у невољама, 

знајући да невоља Гради трпљење (Рим.3;5) 

1. Тешко је земљоделцу да упреже волове и да вуче плуг, да повлачи 
бразду, баца семе, да подноси невреме, да трпи хладноћу, да копа ров 
и уклања вишак воде што је поплавила семе, да подиже речне обале и 
да усред њиве повлачи најдубље бразде. Сви ти послови, међутим, иако 
замарају, чине се лаким и пријатним, када земљоделац замисли будућу 
плодну жетву, оштар срп, гумно испуњено сноповима и зреле плодове 
које са великом радошћу довози кући. Тако и кормилар смело ступа у 
окрутне таласе, често презирући непогоду, побеснело море и несталне 
ветрове, и одлучује се да поднесе и морске буре и далека путовања, јер 
замишља гомиле робе и трговачке луке, и види небројено богатство које 
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отуда проистиче. Тако и војник подноси ране, прихвата кише стрела, 
трпи и глад, и хладноћу, и дуготрајна путовања, и опасност у биткама, 
замишљајући трофеје, победе и венце које ће на тај начин задобити. 

Зашто ја ово помињем и шта значе ови примери? Хоћу да вас тиме 
подстакнем да слушате и да вас утешим у вашем труду на врлини. Ако 
сваки од поменутих сматра оно што је тешко за лако уздајући се у будућ-
ност, и то ону која ће се, ако неко од њих и буде у стању да је достигне, 
прекинути са садашњим животом, онда треба да будете далеко истрајни-
ји за слушање духовне поуке и да одважно и спремно поднесете труд за 
вечни живот. Они се при том надају привременом, непоузданом благу и 
често, остајући једино на ишчекивању блага, завршавају живот наслађу-
јући се надама, док у стварности не дочекају плод свога труда, иако су 
ради њега претрпели највеће недаће. 

Тако, на пример, земљоделац често после свог великог труда и на-
пора, у време када већ оштри срп и припрема се за жетву, због штете 
коју је претрпело жито или због мноштва скакаваца, или од великих 
киша, или од било какве друге недаће изазване неповољним временом, 
одлази кући празних руку, подневши сваки труд, али не добивши очеки-
ване плодове. Слично је и са кормиларом који је, радујући се мноштву 
товара, са великим задовољством разапињао једра и препливао многа 
мора, а затим, често и на самом улазу у пристаниште, ударивши у стену 
или подводни камен или неку хридину, или пак будући изложен некој 
другој неочекиваној околности, губи сав товар и једва успева да, после 
безбројних неприлика, спасе своје јадно тело. Тако и војник, који је бивао 
у многим биткама, одбио противнике и победио непријатеље, понекад 
губи живот управо у оном часу када очекује победу, не уживајући ни у 
каквој користи од свог труда и излагања опасности. 

Наша дела, међутим, нису таква: наше наде-су вечне, непроменљиве, 
чврсте и не прекидају се са овим привременим животом, јер имају у виду 
непропадљиви, блажени и вечни живот, и не само да се не мењају услед 
неповољног времена или неочекиваних околности, него се не нарушава-
ју ни самом смрћу. Од таквих нада могу се, дакле, видети плодови који 
блистају и у сасвим изненадним околностима, као и велика и обилна на-
града. Зато је и блажени Павле громогласно клицао: И не само то, него 
се и хвалимо у невољама (Рим.5;3). Саветујем вам да не занемаримо те 
речи. Ако нас је реч опет, не знам на који начин, довела у пристаниште 
прекрасног кормилара Павла, наслађујмо се поново његовом изреком 
која нас, иако кратка, поучава великом мудрољубљу. 

Шта значе те речи и на шта нас он наводи када каже: И не само Шо, 
не1о се и хвалимо у невољама? Ако хоћете, применимо речи поуке на оно 
о чему је већ говорено и сагледаћемо велику јасноћу и снагу мисли која се 
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одатле рађа. Нека ничије тело не малакса и нека сви, уместо освежења, 
пожелимо духовно слушање. Ми, дакле говоримо о невољама, о жудњи за 
вечним добрима, о трпљењу и награди за оне што нису пали. Шта дакле 
значи: Не само то! Онај који је то рекао показује да нам је претходно 
говорио и о многим другим добрима којима се додаје и ово, тј. добро које 
происходи из невоља. Он зато каже: И не само то, него се и хвалимо у 
невољама. Да би вам ово било јасно, морате накратко бити стрпљиви, 
јер ће се сада наше слово удаљити од теме. 

Када су апостоли благовестили божанствену проповед и походили све 
крајеве васељене, сејући реч побожности и из корена чупајући заблуду, 
разрушавајући очинске законе безбожника, уништавајући свако безако-
ње, очишћујући земљу и подстичући да се напусте идоли са њиховим 
храмовима, жртвеницима, празницима и обредима, и да се позна један и 
једини Бог сваке твари и да се подржава нада у будућност, говорили су о 
Оцу, Сину и Светом Духу, поучавали философији о васкрсењу и беседили 
о Царству небеском. Због свега тога распламсао се страшан рат који је 
био свирепији од свих ратова, све се испунило неспокојством, пометњом 
и немиром, сви градови и сваки народ, сваки дом, и настањене и ненаста-
њене земље, јер су древни обичаји били уздрмани, порушени обичаји који 
су тако дуго владали, а уведена нова учења за која нико никада није чуо. 
Због тога су се гневили цареви, негодовале старешине, збуњивали прости 
људи, усталасали тргови, разбеснели се судови, због тога су извучени ма-
чеви, припремљено оружје, због тога су претили закони. 

Отуда су потекле казне, мучења, и претње, покренуло се све што 
људи сматрају страшним. Васељена тада није било нимало мирнија од 
помахниталог мора које изазива страшне бродоломе; отац се одрицао 
сина због његовог благочешћа, невеста се свађала са свекрвом, браћа 
су се раздвајала један од другога, господари су били окрутни према слу-
гама и као да се и сама природа побунила против саме себе. Није вођен 
само грађански рат, него се ратовало и у сваком дому, међу најближим 
сродницима. Реч, која је продирала слично мачу и раздвајала болесно од 
здравог, изазивала је увек велику пометњу и спорове и увек давала повод 
да се појаве бескрајна страдања и напади на верујуће. Отуда су једни 
одвођени у тамнице, други у суднице, а трећи на пут којим су одведени 
у смрт. Некима су одузимана имања, неки су били лишавани отаџбине 
па и самог живота, и они су са свих страна, као густом мећавом, били 
окружени несрећама: изнутра борба, споља стрепња, од пријатеља, од 
непознатих, од оних са којима су природно били сједињени. 

2. Све је то видео блажени Павле, руководитељ васељене и учитељ 
небеских истина, и будући да су несреће биле на дохват руке и да су се 
дешавале пред очима, а да су добра постојала само у надама и обећањима, 
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тј. Царство небеско, васкрсење и добијање оних добара која превазилазе 
сваки ум и сваку реч, да усијане пећи, ражњеви, мачеви, казне и мучења 
свих врста нису постојала у очекивањима него у свакодневном искуству 
при чему су се људи, који би требало да ступе на такве подвиге, тек не-
давно од жртвеника, идола, раскоши неуздржања и пијанства окренули 
вери, и да су још увек били ненавикнути да замишљају нешто узвишено 
у вечном животу и далеко наклоњенији садашњем, било је сасвим при-
родно што је неке од њих обузимала малодушност услед свакодневних 
мучења, што су слабили и отпадали. Погледај шта тада чини причасник 
неизрецивог, обрати пажњу на Павлову мудрост. Он често са њима го-
вори о будућности, предочава им награде, указује на венце, бодри их и 
теши надом у вечна добра. 

И шта он каже? Мислим да страдања садашњеI времена нису нишШа 
према слави која ће нам се оШкриШи (Рим.8;18). Зашто ми, каже он, указу-
јеш на ране, жртвенике, крвнике, казне, мучења глад, лишавање имовине, 
сиромаштво, ланце и окове? Замисли све што људи сматрају за несрећу 
и нећеш пронаћи ништа што би се могло упоредити са тим наградама, 
венцима и даровима. Оно прво се прекида са садашњим животом, а ово 
[друго] нема краја у бесконачном веку; оно пролази као привремено, а 
ово, будући бесмртно, непрестано траје. Он на исто указује и на другом 
месту када каже: наша пролазна мала невоља (2.Кор.4;17), указујући по-
средством количине на безначајност околности и олакшавајући бреме 
краткотрајношћу. 

Будући да је оно што се тада догађало по својој природи било тешко 
и неподношљиво, он олакшава бреме тако што указује на његову кратко-
трајност и каже: Наша пролазна мала невоља припрема нам преизобилно 
и неизмерно венно боГаШство славе, намау који не Тледамо на ово шШо 
се види не1о на оно шШо се не види;јер је ово шШо се види привремено, 
а оно шШо се не види венно (2.Кор.4;17-18). Узносећи њихову мисао ка 
величанствености тамошњих добара, он и саму природу приказује као 
болесну, док уздише због садашњег зла и силно чезне за будућим добри-
ма као савршенима и каже: Сва Швар заједно уздише и Шугује до сада 
(Рим.8;22). Зашто твар уздише? Зашто страда? Зато што очекује будућа 
добра и жели промену на боље: Јер ће се, каже, и сама Швар ослободиШи 
од робовања пропадљивосШи на слободу славе деце Божије (Рим.8;21). 

Уосталом, када чујеш да она уздише и тугује, не треба да мислиш да 
је обдарена разумом [да је словесна], него да разумеш својства Писма: 
када Бог жели да кроз пророке благовести људима о нечему великом 
и пријатном, онда се каже да и беживотни предмети осећају величину 
чуда која се дешавају. Они то не говоре стога што и природа осећа, него 
да би се величина чуда представила посредством онога што се људима 
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дешава. Тако и ми, када се деси нешто неочекивано, имамо обичај да 
кажемо да је и сам град јадиковао или да се и сама земља ражалостила; 
када се говори о страшним и зверски суровим људима, каже се: "од њега 
су и сами темељи подрхтавали" или "и само камење се од њега потресло", 
не зато што се камење заиста потресло, него да би се могла замислити 
зверска суровост нечијег срца и његов гнев. 

Зато је чудесни пророк Давид, говорећи о благу дарованом Јудејцима 
и њиховој радости након ослобађања из Египта, казао: При изласку Изра-
иља из ЕшпШа, дома Јаковљево! из народа варварскош, посШаде Јудеја 
свеШиња ЊеТова, Израиљ обласШ његова. Море виде и побеже, Јордан се 
повраШи унаШраг, Горе узшраше као овнови, а брда као јашњци овчији 
(Пс. 113; 1-4). Нико никада, наравно, није чуо за такав догађај; истина, море 
и Јордан су се, према заповести Божијој, "обратили унатраг", али горе 
и брдашца нису скакала него је тиме, како сам раније рекао, он желео 
да представи величину задовољства и утехе који су им подарени након 
египатског злостављања, тако да каже да је и беживотна природа поска-
кивала и узиграла када су добили тај дар. Исто се тако говори и када 
Бог жели да објави неку несрећу која ће се десити због наших грехова: 
Тужиће вино, зајецаће лоза винова (Иса.24;7), а на другом месту: ПуШеви 
сионски Шуже (ПлачЈер.1;4), па се каже чак и да безосећајни [беживотни] 
предмети плачу: Зиде кћери сионске изливај потоком сузе (ПлачЈер.2;18). 
Такође је речено да и сама јудејска земља јадикује и да је пијана од жало-
сти не зато што ове стихије [елементи] имају осећања, него зато што је, 
како сам већ рекао, сваки пророк желео да тиме искаже величину добара 
које нам дарује Бог или пак казни какве нам се шаљу због наших поро-
ка. Зато и блажени Павле каже да природа уздише и тугује, указујући 
на величину дарова Божијих који нас очекују након садашњег живота. 

3. Све су то, рећи ћеш ти, само надања, док малодушан и унесрећен 
човек, тек недавно преобраћен из идолопоклонства, неук у философи-
рању о будућем, не може много да научи од таквих речи и тражи да и у 
садашње време добије неку утеху. Због тога овај мудри учитељ, који је 
знао све, није само тешио будућим добрима, него је крепио и садашњим 
радостима. Он, као прво, набраја добра дарована васељени која не постоје 
само у надама и очекивањима него су и заиста добијена и људи се њима 
наслађују, а служе као величанствен и очигледан доказ будућих и оче-
киваних добара. Затим је, изложивши обимну беседу о вери, споменуо 
праоца Авраама (који се, без обзира на то пгго му је природа ускратила 
да буде отац, надао, очекивао и веровао да ће постати па је зато и постао 
отац), водећи отуда слушаоце ка закључку да никада не треба клонути 
духом, него да се треба поучавати и бодрити величином вере и умовати 
о узвишеном, да би напослетку говорио о значају добијених добара. 
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у чему се она састоје? У томе што је Бог ради нас, Својих незахвал-
них слугу, предао Свог Сина, Јединородног, истинитог и љубљеног, и 
нас, оптерећене небројеним греховима и изнемогле под таквим бреме-
ном преступа не само да је избавио од грехова него нас је, поред тога, 
учинио и праведнима. Он нам није заповедио ништа напорно, тешко или 
неподношљиво, и од нас захтева једино веру. Учинио нас је праведнима и 
светима, прогласио за синове Божије, именовао за наследнике Царства 
и санаследнике Јединородног, обећао васкрсење, непропадљивост тела, 
живот уз ангеле који превазилази сваку реч и разумевање, обитавање на 
небесима и беседовање са Њим Самим. Због тога је изобилно излио бла-
годат Светог Духа, ослободио нас од власти ђавола и спасао од демона, 
избрисао грех, уништио проклетство, срушио врата ада, отворио рај и ради 
нашег спасења послао не ангела или архангела, него Свог Јединородног 
Сина, како и Он каже кроз пророка: Није их спасао ни старешина ни 
ашео неГо сам Господ (Иса.63;9). 

Зар није од безбројних венаца сјајније то што смо освећени и оправда-
ни, што све то задобијамо вером, што је Јединородни Син Божији нас ради 
сишао са небеса, што је Отац Јединородног Сина предао због нас, што 
смо задобили Духа Светог и што смо се притом уз сва мргућа олакшања 
удостојили неизрециве благодати и дара? Након што је све то укратко 
рекао и објаснио, апостол је опет повео реч о нади и рекао: Оправдавши 
се, дакле, вером, имамо мир у Бо1у кроз Господа нашеГ Исуса ХрисШа, 
кроз Којеш присШуписмо вером у ову блаТодаШ у којој сШојимо, и хва-
лимо се надањем славе Божије (Рим.5;1-2). 

На тај начин он говори и о ономе што се збило и о будућности: то, 
што смо ми оправдани, што је Син због нас жртвован, што смо кроз 
Њега приведени Оцу, што се наслађујемо благодаћу и даром, што смо 
се избавили од грехова, помирили се са Богом и постали причасници 
Светога Духа, јесте оно што се већ догодило, док се на будућност односи 
она неизрецива слава о којој он и говори додавши речи: Уњој сШојимо 
(у блаГодати) и хвалимо се надањем славе Божије. Будући да нада, како 
сам раније рекао, није сасвим способна да поучи и ободри малодушног 
слушаоца, треба да запазиш шта он још чини, и да обратиш пажњу на 
Павлову снагу и мудрољубиви ум. Из оног самог за шта би се на први 
поглед могло рећи да ражалошћује, узнемирава и збуњује слушаоца, он 
плете венце утехе и похвале. 

Набројавши све што је раније речено он на крају додаје: нећу говорити 
само о ономе, каже, о чему сам већ причао тј. да смо освећени и оправда-
ни Јединородним, да се наслађујемо благодаћу, миром, даром, отпушта-
њем грехова, заједницом Светог Духа и све то са лакоћом, без напора и 
труда, једино вером, да је Бог послао Јединородног Сина, и да је једно 
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већ даровао, а друго, тј. неизрециву славу, бесмртност, васкрсење тела, 
ангелски живот, општење са Христом и обитавање на небесима обећао, 
јер је све то већ исказано речима: хвалимо се надањем славе Божије. 

Он, дакле, не говори само о оном што је било и што ће бити, него и 
о ономе што људи сматрају најстрашнијим, односно о судовима, пресу-
дама, смрти, претњи, глади, мучењима, ражњевима, пећима, пљачкању, 
ратовима, опсадама, сукобима, побунама, окршајима, и све то убраја у 
дарове и доброчинства јер се томе, што је раније поменуто, не треба само 
радовати, него се тиме треба и хвалити, као што каже: Сада се радујем 
у својим сШрадањима за вас, и у својем Шелу допуњујем шШо недосШаје 
ХрисШовим паШњама (Кол. 1;24). Видиш ли ту силну душу, узвишену мисао 
и непоколебиви ум који се не украшава само венцима, него се наслађује 
и подвизима, не радује се само наградама него се усхићује и напорима, 
не весели се само због награде, него се хвали и самом борбом? 

Немој ми говорити о Царству небеском, о оним неувелим венцима и 
наградама, него и о оном садашњем, преиспуњеним жалошћу, напором 
и великим страдањима. То постави у средиште, и могу ти доказати да се 
тиме треба још више хвалити. У овоземаљским подвизима борба пред-
ставља напор, а венци задовољство; овде, међутим, није тако, јер и пре 
венаца и сами подвизи доносе велику радост. Да бисте се уверили да је 
заиста тако, сетите се сваког светитеља из сваког поколења, као што ка-
же и апостол: За уТлед сШрадања и дуТоШрпљења, браћо моја, узмиШе 
пророке који шворише у име Господње (Јак.5;10). 

И тај исти апостол, који нам је данас понудио овај подвиг и припремио 
овај призор, односно апостол Павле, након што је навео безбројне невоље 
свакога од светих које сада не треба препричавати, додаје: Потуидше се 
у кожусима и козјим кожама, у оскудииџ, у невољама, у паШњама, они 
којих свеШ не беше досШојан (Јевр. И; 37-38). То исто се могло видети и онда, 
када су апостоли, након утамничења и клевета били избијени и прогнани. 
Шта се, у ствари, каже о њима? Ови онда отидоше из Синедриона радују-
ћи се шШо сеудосШојише да поднесу срамоШу за Име њеТово (Делаап.5;41). 

4. То се дешавало и у наше време; ако неко жели да зна о чему гово-
рим, нека се сети онога што се догодило у време прогона. Иступила је 
девојка, крхка и безбрачна, чије је тело било крхкије од воска; затим је, 
будући са свих страна привезана за дрво, била мучена и откидано јој је 
месо са бокова тако да је текла крв. Она је, међутим, као невеста која 
седи у брачној ложници, ради Царства небеског стрпљиво подносила 
оно што су јој чинили, задобивши венце током самих подвига. Замисли 
како је било видети да тиранина са војском, наоштреним мачевима и 
толиким мноштвом оружја, побеђује једна девојка! Видиш ли да и са-
му несрећу прати највећа похвала? Сведоци овог догађаја сте ви сами. 
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Док мученици још ниеу достигли насладу [свеопшег Васкрсења], своје 
дарове, награде и венце, док њихова тела леже у праху и пепелу, ми нај-
усрдније хитамо да се саберемо у њихову част, да образујемо духовни 
призор, да их прославимо и овенчамо због њихових рана и крви, патњи 
и мучења, због њихових страдања и уздаха: на тај начин, страдања и пре 
награде прати похвала! 

Замисли како је узвишено изгледао Павле онда, када је живео у там-
ницама и био извођен на суд, а као славан, блистав и знаменит појавио се 
пред свима, особито пред онима који су га нападали и смишљали му зло! 
И шта ја то говорим - да је био славан пред људима, када је био страшан 
чак и демонима, а највише онда када су га бичевали? Када је био у ланци-
ма, када је био изложен бродолому, тада је извршавао највећа знамења, 
тада је особито побеђивао непријатељске силе. Услед тога је, знајући за 
корист коју душа задобија од таквих страдања, говорио: Зато сам добре 
воље у немоћима, у порушма, у невољама, у Тоњењима, у тескобама за 
Христа:јер када сам слаб онда сам силан (2.Кор.12;10). 

Говорећи некима што су живели у Коринту и уверавајући оне који 
су имали високо мишљење о себи а друге осуђивали, сматрао је за неоп-
ходно да нам прикаже призоре својих подвига. При том је задржао вид 
посланице, али је није саставио од знамења, чуда, почасти или похвала, 
него од окованости у ланце, осуде, глади, борбе, сплетки, и овако им ре-
као: Јесу ли слуге Христове? Као безуман Говорим, ја сам још више, и 
објашњавајући тај израз "још више" и своје превасходство, наставља: Ако 
се треба хвалити, немоћима својим ћу се хвалити (2.Кор.И;23;30). 

Видиш ли да се он тиме хвали много више него што се украшава 
блиставим венцима и зато каже: И не само то, не1о се и хвалимо у нево-
љама. Шта значи: "и не само то"? Ми, каже, не само да не падамо духом, 
доживљавајући патње и невоље, него као да тиме све више напредујемо у 
части и слави и посебно се хвалимо у недаћама које су нас задесиле. У на-
ставку, рекавши да од несрећа потиче највећа слава, похвала и радост - а 
сигурно је да слава представља и задовољство, и где је задовољство тамо 
је и слава, и где је слава, тамо је, наравно, и задовољство - и показујући 
да трпљење несрећа прати слава, чувење и радост, он говори о њиховом 
другом великом достигнућу, о још једном њиховом великом и прекрасном 
плоду. Погледајмо сада какав је то плод: Знајући да невоља 1ради трпље-
ње, а трпљење искуство, а искуство наду, а нада не постиђује (Рим.5;3-5). 

Шта значе речи: Знајући да невоља 1ради трпљење? Отуда происходи 
овај величанствени плод, јер човек изложен невољама постаје снажнији. 
Тако је међу дрвећем оно, засађено на сеновитом месту и у заветрини, 
иако изгледа расцветало, неотпорно и слабо, и лако га оштети сваки на-
лет ветра, док оно, на горским врховима и шибано многим и снажним 
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ветровима, изложено честим променама ваздуха, потресано суровим олу-
јама и засипано обилним снегом, бива јаче и од гвожђа. Слично као са 
телима одгајеним у многим и разноликим задовољствима, украшеним 
префињеном одећом, често купаним и мазаним, размаженим прекомер-
ним количинама разноврсне хране, која постају потпуно непогодна за 
подвиге благочешћа и достојна највеће казне, дешава се и са душом: оне 
које воде живот далеко од сваке невоље, наслађују се задовољством, угод-
но се баве овоземаљским стварима и безбрижан живот претпостављају 
трпљењу несрећа ради Царства [небеског], по узору на све свете, постају 
мекше и слабије од воска и припремају се да буду храна вечном огњу. 
Оне пак које се излажу опасностима, напорима и жалости Бога ради и 
у њима се одгајају, бивају чвршће од гвожђа и тврђе од дијаманта, од 
честог подношења несрећа постају непобедиве за нападаче и задобијају 
неку несавладиву силу трпљења и одважности. 

Они што су први пут ступили на лађу осећају мучнину, несвестицу, 
збуњеност, узнемиреност и вртоглавицу, а они што су често и дуго бива-
ли на мору, пливали по безбројним таласима и доживљавали бродоломе 
лако полазе на такво путовање. Тако и душа, која је претрпела многа ис-
кушења и била изложена великим несрећама, привикнувши се на напор 
и научивши се трпљењу, не бива више бојажљива или неодлучна и не 
збуњује се несрећама које се дешавају. Услед непрестаног навикавања на 
неприлике и честог преживљавања разноликих догађаја постаје способна 
да са лакоћом поднесе све несреће које се догоде. Управо то и изражава 
мудри устројитељ [досл. над-градитељ, грч. архитекта] небеског живота 
када каже: И не само то, не\о се и хвалимо у невољама, јер и пре Цар-
ства и венаца добијамо одавде највећу награду, будући да несрећа чини 
нашу душу издржљивијом, а мисао бива снажнија. 

Знајући, дакле, све то, љубљени, недаће у којима се нађемо одважно 
ћемо подносити као оно што се дешава по вољи Божијој и ради наше 
користи. Исто тако, када се сусретнемо са искушењима, нећемо очајава-
ти или клонути духом него ћемо, задржавши сву одважност, непрестано 
захваљивати Богу за сва доброчинства која нам показује, да бисмо се и 
ми наслађивали садашњим и удостојили се будућих добара, благодаћу, 
милосрђем и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, са Којим нека 
је Оцу са Светим и живототворним Духом слава и сила, сада и увек и у 
векове векова. Амин. 
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БЕСЕДА О ТОМЕ ДА НЕ ТРЕБА 
ОБЗНАЊИВАТИ ГРЕХОВЕ БРАЋЕ 
НИТИ СЕ МОЛИТИ ЗА ПРОПАСТ 

НЕПРИЈАТЕЉА 

1. Сматрам вас блаженима, љубљени, због ове усрдности са којом се 
окупљате у Очевом дому. Из те усрдности ја се уверавам и у ваше душевно 
здравље, јер је школа Цркве чудесно лечилиште, али не лечилиште за те-
ло, него за душу. Оно је духовно, због чега не исцељује телесне ране, него 
душевне грехове, а за те ране, тј. за грехове, лек је реч. Тај лек се не при-
према од земаљских биљака, него од речи потеклих са небеса; њега не при-
премају руке лекара, него уста пророка. Због тога је он увек делотворан: 
његово дејство не слаби са протицањем времена, нити губи снагу услед 
силе болести. Лекови које припремају лекари имају обе ове слабости: ка-
да су свежи, они показују своју моћ, а када протекне много времена они, 
слично остарелим телима, све више слабе. Исто тако, они губе своју моћ 
и услед тежине болести, јер су то људски лекови. Божански лекови нису 
такви, јер и након што протекне много времена задржавају сву своју моћ. 

Од оног времена када је живео Мојсеј (јер је са њим започело Писмо), 
тај лек је исцелио толико људи а да није изгубио своју сцагу и никада га 
ниједна болест није надвладала. Тај лек не треба плаћати сребром, јер га 
у потпуности добија онај ко пројави истинску вољу и душевну склоност. 
Због тога се и богати и сиромашни подједнако наслађују овим леком. 
Тамо где је потребно плаћати новцем, користи имају само богати, док 
сиромашни често одлази немајући никакве користи, јер његова средства 
нису довољна да би набавио лек. Будући да овде није потребно трошити 
новац, него се морају пројавити вера и воља, следи да ће онај, ко их усрдно 
изрази, имати највише користи, јер су вера и воља плата за тај лек. 

И богати и сиромашни подједнако од њега имају користи или, боље 
речено, они немају подједнаку корист, пошто се често дешава да управо 
сиромашни одлазе задобивши већу корист. Зашто? Зато што богати, 
обузети многим бригама, надмени и шрди због свог богатства, живе 
у немару и безбрижности и не прихватају лек који потиче од слушања 
Писма нити пројављују велику усрдност. Сиромашни, пак, будући да су 
слободни од раскоши, прождрљивости и безбрижности, све време про-
воде радећи сопственим рукама и у праведном труду. Од тога задобијају 
велико мудрољубље душе, постају пажљиви и усредсређени, и са великом 
брижљивошћу мотре на оно што је речено, због чега онај који је више 
платио одлази задобивши већу корист. 
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2. То нисам рекао зато да бих уопштено осудио богате нити да бих 
уопштено похвалио сиромашне, јер богатство није [само по себи] зло, 
али је рђава употреба богатства. Ни сиромаштво није добро само по 
себи, него је добро коришћење сиромаштва. Богаташ који је живео крај 
Лазара није осуђен зато што је био богат, него зато што је био суров и 
нечовечан. Сиромах који се налази у наручју Авраамовом није се удо-
стојио похвале зато што је био убог, него зато што је са благодарношћу 
подносио сиромаштво. Међу стварима (пажљиво саслушајте ове речи јер 
оне могу да вам пренесу велико мудрољубље, да одврате сваку нечисту 
помисао и да учине да правилно расуђујете о стварима), међу стварима, 
дакле, неке су по природи добре, неке су томе супротне, а неке нису ни 
добре ни лоше и налазе се негде на средини. 

Благочашће [побожност] је по природи добро, док је неблагочашће 
[безбожништво] само по себи рђаво. Врлина је добра, а порок лош; бо-
гатство и сиромаштво сами по себи нису ни добри ни лоши, али зато 
вољом оних који се њима користе постају или добри или лоши. Ако бо-
гатство употребљаваш за човекољубива дела, онда ти је оно послужило 
као повод за добро, а ако га употребљаваш за пљачку, користољубље и 
увреде, онда си његову употребу обратио у оно што је томе противно. 
Међутим, томе није узрок богатство, него онај ко богатство користи 
да би вређао ближње. Исто можемо да кажемо и о сиромаштву: ако га 
подносиш одважно и благодарећи Господу, онда ти је оно послужило 
као повод и основа за стицање венаца. Ако пак због њега хулиш на 
свог Створитеља и осуђујеш Његов промисао, онда га користиш за зло. 
Као што у првом случају повод за користољубље није било само богат-
ство, него онај што се рђаво користи богатством, тако ни овде нећемо 
за богохуљење оптуживати сиромаштво, него онога који није хтео да 
га разборито поднесе. И похвала и хула зависе од наше наклоности и 
воље. Богатство је добро, али не уопштено, него за онога коме не слу-
жи за грех; исто тако је и сиромаштво рђаво, али такође не уопштено, 
него у устима безбожника који негодује, хули на Бога и срди се, који 
окривљује Створитеља. 

3. Ми, дакле, нећемо осуђивати богатство, нити ћемо кудити сирома-
штво уопште, него оне који не желе да их добро искористе, будући да се 
ове ствари налазе на средини и да саме по себи нису ни добре ни лоше. 
Као што сам већ рекао (било би добро да се вратимо претходној теми) и 
богати и сиромашни се са подједнаком неустрашивошћу и одважношћу 
користе овдашњим лековима, с тим што их сиромашни често користе 
са већом ревношћу. Исцелење људских душа није једина особитост тих 
лекова, нити то што се не кваре са протицањем времена, што болест не 
може да их савлада, што се корист од њих добија бесплатно, што је то 
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лечење подједнако приступачно и богатима и сиромашнима; у њима по-
стоји и још нешто, ништа мање од тих добара. Шта је то? 

Ми не разглашавамо о онима који дођу у ово лечилиште. Они који 
дођу у овоземаљска лечилишта ради телесног лечења наилазе на бројне 
посматраче својих рана и ако лекар најпре не открије рану, он и не при-
мењује лек. Овде, међутим, није тако: видевши мноштво страдалника, 
ми их скривено [неприметно] исцељујемо. Ми не изводимо грешнике у 
средину како бисмо на тај начин обзнанили њихове грехове него, изно-
сећи учење заједничко за све, препуштамо савести слушаоца да сваки 
од њих из реченога преузме лек који одговара његовој рани. Реч уче-
ња долази са језика говорника, садржећи у себи осуду порока, похвалу 
врлине, прекоревање раскалашности, величање целомудрености, осуду 
преузношења, похвалу доброте, будући да је то различит и разнородан 
лек, који у себи обједињује све ове врсте. Међутим, на сваком слушаоцу 
је да одатле одабере за себе оно што је погодно и корисно за њега. Реч 
отворено проистиче али, укоренивши се у савести сваког човека, она на 
скривен [неприметан] начин твори исцелење, тако да се често догађа да 
врати здравље и пре него што је болест откривена. 

4. Јуче сте слушали како сам прослављао силу молитве, како сам 
прекоревао оне што се немарно моле, али нисам указао ни на кога од 
њих. Они, који су постали свесни своје усрдности, добиЛи су похвалу за 
своју молитву и због похвале постали су још усрднији, док су они, што 
су постали свесни свога немара уразумљени, тако да су напустили своју 
небрижљивост. Ја, међутим, не познајем ни једне ни друге и то незнање 
користи и једнима и другима, а ја ћу вам рећи зашто је тако. 

Онај ко слуша похвалу својој молитви и постане свестан своје усрд-
ности, лако би могао да падне у гордост, јер би имао бројне сведоке за 
своју похвалу. Сада пак, будући да је неприметно примио похвалу, од 
њега је далеко свако преузношење. Тако је и онај, ко је постао свестан 
свог немара, саслушао осуду и та осуда га је учинила бољим, при чему 
нико од људи није био сведок његовог уразумљења, што му је донело не 
малу корист. Плашећи се мишљења других и будући рђави, ми настоји-
мо да будемо бољи све док мислимо да нас други не познају. Међутим, 
када нас сви упознају и кад изгубимо њихово одобравање које потиче од 
непознавања, постајемо још бестиднији и немарнији. Као што ране, када 
су отворене и често изложене утицају хладног ваздуха постају још дубље 
[досл. страшније], тако и душа која је сагрешила постаје још бестиднија 
уколико се пред многима разобличи шта је учинила. А да се то не би 
догодило, моја беседа вас је неприметно исцељивала. 

Да бисте се уверили да то скривено исцелење доноси већу корист са-
слушајте шта каже Христос: Ако ли Ши зТреши браШ Швоју иди и прекори 
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т , али није рекао да то учинимо "пред целим градом" или "пред народом" 
него насамо (Мт.18;15). Разобличи га, каже, без сведока, да би се лако 
променио на боље. Према томе, ми чинимо добро дело ако човека не 
саветујемо тако да то не обзнањујемо пред другима: довољна је његова 
савест, довољан је тај непоткупљиви судија. Грешника никада не можеш 
прекорети онолико колико то може његова сопствена савест, тај најсуро-
вији тужилац, јер ти не познајеш у потпуности његове поступке. Немој 
додавати рану на рану јавно указујући на грешника, него га посаветуј 
када нема сведока. 

Ја сада чиним оно што је учинио Павле, када је без сведока разобли-
чио онога који је међу Коринћанима сагрешио. Послушај како он то чини. 
А ово, каже, браћо мојау примених на себе и Апола (1.Кор.4;6). Нису он и 
Аполо уносили поделе у народ, нити су изазивали раскол у цркви. Он је, 
међутим, виновнике неодређено прекорео и, прикривши њихове ликове 
својим и Аполовим именом као неким маскама, дао им могућност да се 
одврате од таквог зла. На другом месту каже: Да ме опеШ кад дођем не 
понизи БОГ мој код вас, Ше не заплачем за мноГима који су пре Греши-
ли и нису се покајали за нечисШоШу и блуд и развраШ шШо починише 
(2.Кор.12;21). Погледај како он и овде неодређено говори о онима што су 
сагрешили, како јавним прекоревањем не би довео душе грешника до још 
веће бестидности. Када вас ја, дакле, прекоревам са таквом обзирношћу, 
онда вам саветујем да и ви најусрдније прихватите да се поправите и да 
ревносно обратите пажњу на оно што се говори. 

5. Јуче сам вам говорио о сили молитве. Показао сам вам како ђаво, 
пошто је злобан, тада вреба у заседи. Будући да види како нам молитва 
доноси највећу корист, он посебно тада и напада, да би нас лишио за-
штите и да бисмо празних руку отишли кућама. Као што се у случају 
прилажења и приступања старешини непријатељски мотри на оне што 
му се приближавају и као што они бивају растерани палицама како им 
се не би дозволило да му приступе, кажу своју невољу и задобију његову 
милост, тако и ђаво растерује оне који приступају Судији, али не палицом 
него немаром. Он зна, он добро зна да ће, ако трезвено приступе, признају 
своје грехе и распламсале душе зајецају због њих отићи добивши велики 
опроштај, јер је Бог човекољубив. Због тога их омета и удаљује од разго-
вора са Богом како не би добили ништа од онога што им је потребно. 
Војници у пратњи старешина насилно прогоне оне што му прилазе, а 
овај не поступа насилно него нас обмањује и баца у нерад. Зато и нисмо 
достојни опроштаја, будући да сами себе својевољно лишавамо добра. 

Молитва, сатворена са усрдношћу, јесте светлост за ум и душу, све-
тлост неугасива и постојана. Због тога ђаво у наше умове полаже на 
хиљаде нечистих помисли и сакупивши оно, на шта никада нисмо ни 
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помишљали, улива нам током молитве у душу. И као што ветрови, који 
често дувају са различитих страна, својим дувањем гасе запаљени пламен 
светиљке, тако и ђаво, када види да је у нашим душама зажежен пламен 
молитве, наноси одавде и оданде на хиљаде брига и не удаљује се одатле 
док најпре не угаси светлост. Ми, међутим, треба да поступимо као и 
они што пале светиљке. А шта то они чине? 

Када виде да се устремио снажан ветар они, заклонивши прстом отвор 
светиљке, онемогућују ветру приступ. Док ђаво напада споља, бићемо у 
стању да му се успротивимо. Међутим, када му отворимо двери свога 
ума и примимо непријатеља унутра, нећемо више нимало моћи да му се 
успротивимо јер ће он, са свих страна помрачивши наш ум као задимље-
ну светиљку, оставити само уста да изговарају празне речи. 

Међутим, као што они прстом заграђују отвор светиљке, тако ћемо 
и ми разумом оградити своју душу и спречити приступ злом духу, како 
не би погасио светлост наше молитве. 

Да ли се сећате првог и другог примера, тј. војника и старешине, и 
светиљке? Ја вам наводим примере везане за ствари са којима сте у додиру 
и које су вам блиске да бисте се, када одете одавде и нађете се у својим 
домовима, подсетили онога што вам је речено кроз ствари које вам се 
налазе у рукама. Молитва је силно оружје и велика заштита. 

6. Да ли сте јуче слушали како су три свезана младића уништила 
силу огња, погазила пламен, како су надјачали пећ и победили дејство 
ватрене стихије? Данас пак саслушајте како је племенити и велики Исаак 
молитвом надвладао и саму природу тела. Они су уништили силу огња, а 
он је раскинуо окове повређене природе. Треба да сазнаш и како је он то 
учинио. Мољаше се, каже Св. Писмо, Господу за жену своју (Ревеку) јер 
беше нероткиња (1.Мојс.25;21). Јуче смо вам читали о овоме и јуче смо гово-
рили о молитви, а данас пак доказујемо силу молитве. Видите ли како је 
благодат Божија устројила да оно што читамо данас, одговара оном о чему 
смо говорили јуче? Мољаше се, пише у Светом Писму, за жену своју јер 
беше нероткиња. Најпре, међутим, треба да испитамо због чега је она би-
ла нероткиња. И она сама и њен муж водили су живот достојан дивљења 
и испуњен сваком целомудреношћу. Ми не можемо осудити начин живота 
ових праведника и рећи да је њихова неплодност била последица греха. Не-
роткиња није била само она, него и његова мајка, Сара, која га је родила, 
и не само да су биле нероткиње његова мајка и жена, него и његова снаха 
Рахиља, жена Јаковљева. Шта значи то мноштво нероткиња? Сви су они 
били праведни, сви су врлински живели, о свакоме од њих [као о врлин-
ским људима] посведочио је Бог, јер је Он Сам о њима рекао: Ја сам БОГ 
оид твојеш, БоТАвраамов, БОГ Исааков и БогЈаковљев (2.Мојс.З;6). О њи-
ма и Павле каже: Зато се Богне стиди да се назива Бо1 њихов (Јевр. 11; 16). 
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Њима су изречене многе похвале у Новом Завету, а много је таквих 
похвала и у Старом. Они су у сваком погледу били изврсни и прославље-
ни, а свима су жене биле нероткиње и током дугог времена живели су 
без деце. Када, дакле, видиш да муж и жена врлински живе, када видиш 
да воле Бога и да се брину о благочашћу, а да ипак немају деце, немој 
мислити да то неминовно мора бити плата за грех. Много је путева домо-
строја Божијег, нама непознатих, и треба благодарити за све, а жалити 
само оне што живе у безбожништву, а не и оне који немају деце. Често 
Бог чини оно што је за нас корисно а да ми и не знамо разлоге ономе што 
се дешава. Због тога у свему треба да се дивимо Његовој премудрости 
и да прослављамо Његово неизрециво човекољубље. 

7. Те речи нас могу поучити у моралном погледу. Треба, међутим, 
указати и на разлог због кога су те жене биле нероткиње. Због чега је 
било тако? Због тога да ти не би био неверујући када видиш Дјеву Која 
је родила нашег заједничког Господара. Ти на тај начин припремаш свој 
ум размишљајући о неплодним утробама и, када увидиш да се повређена 
а затворена утроба благодаћу Божијом отвара за рађање деце, нећеш се 
чудити слушајући да је родила Дјева или, боље речено, зачуди се и зади-
ви, али немој бити неповерљив према чуду. 

Када те Јудејац упита: "Како то да је родила Дјева", ти му одговори: 
"А како је родила неплодна и престарела?" Тада су постојале две препреке 
за рађање: поодмакла старост и немогућност природе, а у случају Дјеве 
постојала је само једна препрека, односно Њена безбрачност. На тај начин 
је нероткиња припремила пут Дјеви. Како би се уверио да су нероткиње 
претходиле зато да би се поверовало рођењу од Дјеве, послушај речи које 
је њој [Дјеви] упутио архангео Гаврило. Када је дошао и казао Јој: Ево 
зачећеш и родићеш Сина и наденућеш Му име Исус (Лк.1;31), Дјева се 
зачудила и задивила, рекавши: Како ће то бити кад Ја не знам за мужа 
(ст34). Ангео на то одговара: Дух Свети доћи ће на Тебе (ст.35). Немој, ка-
же он, тражити природни поредак када је то натприродни догађај; немој 
размишљати о браку и порођајним боловима јер је овакав начин рађања 
изнад брака. Како ће то бити, каже Она, када не знам за мужа? То ће 
се и десити зато што не знаш за мужа! Ако би познала мужа, не би се 
удостојила да послужиш овом делу. 

На тај начин, треба да верујеш управо због онога због чега не верујеш. 
Ти се не би удостојила да послужиш том делу не зато што је брак зло, 
него зато што је девственост узвишенија од брака. Требало је да долазак 
Господа буде величанственији од нашег јер је то царски долазак, а цар 
корача узвишенијим путем. Било је потребно и да се Он роди и да се то 
рођење, опет, разликује од нашег. Он стога припрема и једно и друго: 
по рађању из утробе једнак је нама; међутим то што се безбрачно родио 
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узвишеније је од онога што се догађа са нама. Требало је да и једно и 
друго буде устројено. Бити зачет и ношен у утроби својствено је људској 
природи, али зачеће до кога долази без брачног сједињења, јесте прева-
зилажење природе. И једно и друго десило се због тога да би ти познао 
превасходство, али и заједништво Рођеног у нашем рађању. 

8. Погледај колика је мудрост у томе што се догодило: нити је превас-
ходство [Његовог рођења] нашкодило Његовој сличности и сродности 
са нама, нити је то сродство помрачило превасходство, него се и једно и 
друго показало у свим Његовим делима. Једно је код Њега било истовет-
но са нашим, док је друго било различито од нашег. 

И као што сам већ рекао, нероткиње су претходиле зато да би ти 
поверовао рођењу од Дјеве, да би и Она Сама поверовала у благовест 
и обећање које је чула од ангела, кад јој је рекао: Дух Свети доћи ће 
на Тебе и сила Вишњеш осениће Те (Лк.1;35). Ти ћеш, дакле, каже он, 
родити; немој гледати на земљу, јер то дејство долази с небеса. То што 
се дешава јесте благодат Духа и ту не тражи природу и законе брака. 
Будући да су те речи превазилазиле Њено разумевање, он хоће да Јој 
изнесе и други доказ. Треба да запазиш како је помоћу нероткиње на-
води да поверује у то. Како је то објашњење превазилазило Дјевино 
разумевање, послушај како он усмерава своје речи ка нижим стварима, 
руководећи је посредством видљивог: И ето, каже, Јелисавета, рођака 
Твоја, и она заче сина у старости својој, и ово је шести месец њој коју 
зову нероткињом (ст.36). 

Видиш ли шта је нероткиња значила за Дјеву? Због чега би јој иначе 
указивао на рађање Њене рођаке? Због чега је рекао: Устарости својој? 
Зашто је додао: Коју зову нероткињом? Очигледно да Ју је он свим тим 
наводио да поверује у благовест. Ради тога Јој је указао и на старост и на 
недостатак природе: због тога је чекао и на време, протекло од зачећа, 
због тога Јој није благовестио на самом његовом почетку, него је сачекао 
док се нероткињи није испунило шест месеци како би повећање стомака 
посведочило о њеној бременитости и било несумњив доказ зачећа. 

Осврни се опет на Гаврилову разборитост. Он Јој није помињао ни Са-
ру, ни Ревеку, ни Рахиљу, иако су и оне биле неплодне и престареле, нити 
да је оно, што се њима догодило, било чудо: све те повести биле су веома 
старе. Оно, што је ново и скорашње, што се десило у нашој породици, 
обично нас више наводи да поверујемо у чуда него давнашњи примери. 
Због тога Јој је он, не помињући ово, предложио да разуме оно што ће се 
са Њом догодити наводећи пример Њене рођаке Јелисавете, како би од 
тог примера узнела ум ка Свом сопственом рађању, страшном и узвише-
ном. На тај начин се између рођења нашег и Господњег догодило рађање 
нероткиње које је ниже од рађања Дјеве, али је узвишеније од нашег. 
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Због тога он преко Јелисавете, посреднице, као преко неког моста, узноси 
ум Дјеве од природних порођајних болова ка натприродном рођењу. 

9. Желео бих да вам више причам о овоме и да изнесем и друге раз-
логе због којих су Ревека и Рахиља биле нероткиње, али ми то не дозво-
љава време, јер ме приморава да пожурим са беседом и да вам говорим 
о снази молитве. Ја сам вам све ово говорио зато да бисте дознали како 
је Исаакова молитва, и то дуготрајна молитва, његову жену разрешила 
неплодности. Исаак се мољаше Господу, каже Св. Писмо, за жену своју 
јер беше нероткиња, и умоли Господа (1.Мојс.25;21). Немој мислити да 
је он само призвао Бога и истог часа био услишен: он је провео много 
времена молећи се Богу. 

Ако желите да знате колико тачно [времена], ја ћу вам и то рећи. 
Он је провео двадесет година молећи се за то Богу. Одакле се то види? 
Из саме ове повести. Желећи да покаже веру, трпљење и мудрољубље 
праведника, Св. Писмо није прећутало ни о времену, него нам говори 
и о њему, иако прикривено, како би нас пробудило из немара, а да га 
ипак не остави непознатим. Послушај како нам оно, иако прикривено, 
говори о времену: А Исааку беше четрдесет Година, каже Писмо, кад 
се ожени Ревеком, кћерком Ватуила Сиријид (1.Мојс.25;20). Видиш ли 
колико је година имао кад се оженио? Било му је, каже Св. Писмо, 
четрдесет година када се оженио Ревеком. Када смо дознали колико му 
је година било када се оженио, погледајмо онда када је постао отац и 
колико му је било година када се родио Јаков: на тај начин можемо до-
знати колико је година она била нероткиња, као и то да се он за све то 
време непрестано молио Богу. Колико му је било година када се родио 
Јаков? Изађе, каже се у Св. Писму, брат му, држећи за пету Исава; и 
наденуше му име Јаков. А беше Исааку шездесет Година кад их роди Ре-
века (1.Мојс.25;26). Ако је он, дакле, имао четрдесет година када је оженио 
Ревеку, а шездесет када су му се родили синови, то значи да је његова 
жена током двадесет година била нероткиња и да за све то време Исаак 
није престајао да се моли Богу. 

10. Зар се не стидимо и зар не би требало да се сакријемо због своје 
срамоте када видимо да су праведници чекали двадесет година и нису 
престајали да се моле, док ми сами након прве или друге прозбе често 
напуштамо молитву и почињемо да негодујемо? Поред тога, он је имао 
и велику одважност пред Богом па опет није негодовао што се оклева 
са даром, него је и даље остао истрајан. Ми, међутим, иако смо оптереће-
ни великим мноштвом грехова, имајући нечисту савест и не показујући 
никакву благонаклоност према Господу, ако не будемо услишани и пре 
него што изговоримо молбу клонемо духом, очајавамо и прекидамо своју 
прозбу. Због тога стално одлазимо празних руку. Ко је од нас двадесет 
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година молио Бога за једну етвар, као овај праведник, или, боље речено, 
ко се молио макар двадесет месеци? 

Јуче сам говорио да се многи моле немарно, да зевају и да се протежу, 
непрестано се осврћу на све стране и не показују никакво поштовање 
према молитви. Јуче сам разоткрио још једно зло, које се придружује 
молитвама, а погубније је од овог. Многи падају ничице, ударају челом 
о земљу, лију горке сузе, дубоко уздишу, пружају руке и показују сваку 
ревност, користећи ту ревност и усрдност против свог спасења. Они се 
не моле Богу због сопствених грехова, нити моле да им се опросте њи-
хови сопствени преступи, него сву ту ревност побуђују у себи против 
својих непријатеља, поступајући исто као човек који наоштри мач, али 
не употреби ово оружје против непријатеља него њиме пресеца сопстве-
ни врат. Тако и ови не узносе молитве за опроштај сопствених грехова, 
него за кажњавање непријатеља; управо то и значи да мач управљамо 
против самих себе. 

И то је измислио лукави, како бисмо се уништавали на све могуће 
начине, како немаром тако и ревношћу. Неки ражалошћују Бога својом 
небригом према молитви показујући тим немаром непоштовање према 
Н>ему; други пак, иако показују ревност, показују је противно свом спасе-
њу. Тај и тај је, каже ђаво, немаран; то ми је довољно да не добије ништа. 
Овај је, међутим, ревностан и марљив: шта да се ради? Ја не могу да по-
ништим његову ревност, нити да га бацим у равнодушност и зато ћу га 
другачије руководити ка пропасти. Како? Учинићу да он своју ревност 
употреби за безакоње, јер је незаконито молити се за пропаст непријате-
ља. На тај начин, он ће отићи не само не задобивши никакву корист од 
своје ревности, него и претрпевши штету већу од оне коју наноси немар. 
Такве су ђаволске досетке: неке погубљује немаром, а неке самом ревно-
шћу када је она противзаконита. 

11. Довољно је, уосталом, саслушати речи такве молитве да би се 
увидело да су те речи својствене детињем размишљању и незрелој души. 
Стидим се, јер намеравам да их изговорим, али је неопходно да их иска-
жем, подражавајући тај неразборити језик. Какве су то речи? "Освети 
се за мене", каже, "непријатељима мојим, покажи им да и ја имам Бога." 
Неће они, човече, сазнати да имамо Бога онда када негодујемо, гневимо 
се и срдимо, него онда када будемо милосрдни, кротки и спокојни и када 
будемо упражњавали свако мудрољубље. Тако је и Бог рекао: Нека се 
светли светлост ваша пред људима да виде ваша добра дела и прославе 
Оид вашеш Који је на небесима (Мт.5;1б). Схваташ ли да жалостиш Бога 
када Га молиш да нашкоди твојим непријатељима? Како, рећи ћеш ти, 
жалостим Бога? Тако што Он Сам каже: Љубите непријатеље своје и 
уводи тај божанствени закон (Мт.5;44). Када, дакле, молиш Законодавца 
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да крши Своје сопствене законе, молиш Га да противуречи Самоме Се-
би и Онога, Који је забранио молитве за пропаст непријатеља молиш да 
услиши тебе, који се молиш за њихову пропаст. Када тако поступаш, ти 
не молиш и не преклињеш, него ожалошћујеш Законодавца и показујеш 
да презиреш Онога Који треба да ти подари она добра што проистичу 
из молитве. 

Како онда, реци ми, може бити услишана твоја молитва, када гне-
виш Онога Који треба да те услиши? Поступајући тако, ти сопствено 
спасење бацаш у провалију а сам падаш у бездан, убијајући непријатеља 
у Царевом присуству. Иако ти то не чиниш сопственим рукама, ти га уби-
јаш речима, што се не би усудио да учиниш чак ни пред себи сличним 
слугама. Одважи се да то учиниш пред старешином: истог тренутка би 
био погубљен, чак и кад би имао на хиљаде добрих дела. 

Ти се, дакле, не усуђујеш да пред старешином увредиш равнога себи? 
Кажи ми како онда, чинећи то пред Богом, не дрхтиш и не стрепиш, јер 
се у време прозбе и молитве гневиш и уподобљујеш звери, показујући 
већу немилосрдност него онај што је тражио сто динара? Да би схватио 
да наносиш већу увреду него он, саслушај шта о томе каже сама повест. 
Неко је господару дуговао десет хиљада таланата. Како није био у стању 
да их врати, молио је господара да буде дуготрпељив и да не допусти да 
продају његову жену, децу и дом и тиме врате дуг господару. Видевши га 
где плаче, господар се сажалио и опростио му дуг од десет хиљада тала-
ната. Када је пак овај изашао одатле и нашао другог слугу, који је њему 
дуговао сто динара, почео је сурово и нечовечно да га дави, захтевајући 
да му дуг буде враћен. Када је-за то чуо, господар га је бацио у тамницу 
и дуг од десет хиљада таланата који му је претходно опростио, сада му је 
поново наметнут. Тако је био кажњен због суровости према ближњем. 

12. Обрати пажњу на то да си још неправеднији и безосећајнији од тог 
човека када се молиш за пропаст непријатеља. Он није молио господара 
да тражи, него је сам затражио сто динара, док ти молиш Господа да Он 
Сам изврши тај бесрамни и забрањени захтев. Онај је себи сличног слугу 
давио напољу а не пред господаревим очима, а ти то исто радиш током 
молитве, док стојиш пред Царевим очима. Ако ни он, који наплату дуга 
није тражио пред господаром и поступио је тако тек након што је отишао 
из његовог дома, није добио опроштај, каквог тек опроштаја можеш да 
се удостојиш ти, када Самог Господа подстичеш на тај забрањени захтев 
и поступаш тако пред Његовим очима? 

Да ли се твој ум распламсава и узрујава када се сети непријатељства, 
да ли се твоје срце буди када помислиш на онога што те увредио и не 
можеш да умириш ускомешаност мисли? Супротстави се тој распламса-
лоети сећањем на сопствене грехове и страхом од будућих казни. Сети се 
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колико си ти сам крив пред Господом и тај страх ће непрестано обуздава-
ти твој гнев, јер је он далеко снажнији од те страсти [од гнева]. У време 
молитве сети се геене огњене, казни и мучења, и непријатељ ти уопште 
неће пасти на памет. Нека твој ум буде скрушен, а душу умири сећајући 
се својих преступа, и онда гнев више неће бити у стању да те узнемири. 

Узрок сваког зла се и крије управо у томе што марљиво рашчлањујемо 
туђе грехе, а своје превиђамо са великим немаром. Требало би, међутим, 
да поступимо сасвим супротно: да се увек опомињемо својих грехова, а да 
о туђима никада и не размишљамо. Будемо ли тако поступали, и Бог ће 
бити милостив према нама, престаћемо да се вечито гневимо на ближње 
и никада нећемо имати ниједног непријатеља. Ако га некада и будемо 
имали, без оклевања ћемо прекинути непријатељство и брзо задобити 
опроштај сопствених грехова. Уистину, као што злопамтиви у односу на 
ближњег не допушта да сам буде ослобођен од казне за сопствене грехе, 
тако ће и онај ко се очистио од гнева ускоро бити очишћен и од својих 
грехова. Ако ми, злобни и покорни гневу, по заповести Божијој опрашта-
мо све грехе који су почињени против нас, онда ће утолико пре Он, благ, 
човекољубив и чист од сваке страсти, превидети сва наша прегрешења да 
би нам за нашу снисходљивост према ближњем подарио опроштај наших 
сопствених грехова. Нека се сви ми удостојимо да добијемо тај опроштај 
благодаћу и човекољубљем Господа нашег Исуса Христа, Којем нека је 
слава и сила у векове векова. Амин. 

БЕСЕДА О ТОМЕ ДА НИКО НЕ ТРЕБА ДА 
ОЧАЈАВА, НИТИ ДА СЕ МОЛИ ЗА ПРОПАСТ 

НЕПРИЈАТЕЉА, нити пак да клоне духом 
ако не добија оно што тражи, а такође и беседа 

МУЖЕВИМА О ОЧУВАЊУ МИРА СА ЖЕНАМА 

1. Веома сам вам захвалан што сте усрдно прихватили беседу о мо-
литви и учинили ме блаженим, јер је блажен ко је задобио мудрост и 
преноси је у уши слушалаид (Прем.Сир.25;12). У то се нисам уверио само 
аплаузима и похвалама, него и из онога што сам видео да чините. Када 
сам вас убеђивао да се не молите за пропаст својих непријатеља, говорио 
сам да, када тако поступамо, жалостимо Бога и противимо се Његовим 
законима (јер је Он Сам заповедио: Молите се за непријатеље а ми, моле-
ћи се за пропаст непријатеља, захтевамо од Њега да наруши Свој закон). 
Када сам, дакле, говорио о томе и томе сличном, видео сам да су се многи 
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ударали по лицу и грудима, да су дубоко уздисали и подизали руке према 
небу, молећи опроштај за такве молитве. Тада сам и ја, подигавши поглед 
према небу, захвалио Богу што је поучна беседа тако брзо донела плод. 

Таква је духовна сетва: њој нису потребни ни временски периоди, ни 
годишња доба, ни дани, јер ако ступи у племениту душу, она истог тре-
нутка показује бујан и зрео клас, као што се јуче догодило са вама. Ја 
сам посејао реч скрушености [покајања] и поникао је уздах исповедања, 
уздах који у себи садржи велико богатство добара. Ако је цариник, који 
се ударао у груди и рекао: Боже, милостив буди мени 1решнику (Лк.18;13), 
изашао оправданији од фарисеја, какву тек одважност можемо стећи ми, 
који смо за тако кратко време показали такву скрушеност? 

Не постоји, међутим, ништа горе од цариника, јер његов рад пред-
ставља крајњу границу безбожништва. То је и Христос хтео да покаже, 
наводећи често царинике и блуднице као примере највећег зла. Позив 
цариника значи својевољно насиље, некажњену отимачину, бестидни вид 
користољубља, неправедно дело, нечасну трговину, а ипак је и онај, који 
је живео у таквом безбожништву, могао да једноставним речима опере 
своју срамоту и задобије више него што је тражио. Он се молио говорећи: 
Милостив буди мени Хрешнику, а Бог не само да је био милостив, него 
га је и оправдао више него фарисеја. Због тога и Павле каже: Онај Који 
може још и неупоредиво више учинити од онога што ми иштемо или 
мислимо (Еф.3;20). И фарисеј се, међутим, молио и стајао у светилишту 
призивајући тог истог Бога, изрекао је више речи него цариник, и моли-
тву је започео благодарношћу Богу. Због чега је онда изгубио и добра 
која је имао, док је онај [цариник] задобио чак и одважност коју није 
имао? Због начина молитве, јер се нису молили на исти начин. Фарисеј 
је био испуњен разметљивошћу, надменошћу и преузношењем, а цариник 
великом разборитошћу. Будући оптерећен мноштвом грехова, цариник је 
све збацио са себе и добио оправдање, а фарисеј је довезао лађу крцату 
добрим делима, милостињом и постом али је, ударивши у славољубље и 
преузношење као у неку стену, доживео бродолом у самом пристаништу, 
јер када током молитве самима себи нашкодимо исто је као и да смо у 
пристаништу доживели бродолом. До тога, наравно, није дошло због при-
роде молитве, него по његовој [фарисејевој] сопственој вољи. 

2. Увиђаш ли да нам молитве нису довољне за спасење, ако нису сагла-
сне са законима које нам је дао Христос? А какве нам је законе Он поста-
вио? Да се молимо за непријатеље и за оне који су нас много ражалостили. 
Ако то не будемо чинили, неминовно ћемо пропасти, као што се види и из 
примера овог фарисеја. Ако се он само због славољубља изложио таквој 
осуди, иако није молио за пропаст непријатеља, каква тек казна очекује 
оне који изговарају дуге и обимне прозбе против непријатеља? 
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Шта то чиниш, човече? Стојиш молећи се за опроштај својих грехо-
ва, а своје мисли испуњаваш гневом? И док они што беседе са Господом 
треба да буду кроткији од свих, да се моле за сопствена прегрешења и 
преклињу за милост, човекољубље и опроштај, ми се истовремено гневи-
мо, падамо у дивљу јарост и уста испуњавамо горчином. Кажи ми, како 
можемо задобити спасење, ако узимамо лик молитеља а истовремено 
изговарамо надмене речи, изазивајући гнев Господњи против самих себе? 
Дошао си да исцелиш сопствене ране, а не да ране ближњег учиниш још 
тежим; то је време умилостивљења, време молитве и уздаха, а не гнева, 
[време] суза, а не јарости, скрушености срца, а не негодовања. Зашто да-
кле нарушаваш поредак, зашто се наоружаваш против самога себе, зашто 
рушиш своје сопствено здање? Онај што се моли превасходно треба да 
има кротку душу, спокојан ум и скрушено срце, а онај ко негодује против 
непријатеља никада томе не може удовољити, јер је испуњен гневом и не 
може имати спокојан ум. 

Нећемо се, дакле, молити против својих непријатеља, али се нећемо 
сећати ни својих добрих дела, како не бисмо пострадали као фарисеј. 
Као што је добро да се сећамо својих грехова, добро је и да заборављамо 
сопствена добра дела. Зашто? Зато што нас сећање на н^ша добра дела 
води преузношењу, док сећање на грехе успокојава и смирује [унизује] 
душу; прво нас чини немарнима, а друго ревноснијима. Они који мисле 
да не поседују никакво добро бивају усрднији у настојању да га задобију, 
док се они који мисле да су сабрали мноштво добара уздају у то изобиље 
и не показују велику усрдност да би их [добра] још више задобили. 

3. Нећемо се, дакле, сећати својих добрих дела да би их се сетио Бог. 
Казуј (безакоња своја), каже Господ, да се оправдаш (Иса.43;26) и Греха 
Швојих не помињем, Ши ме опомени (ст. 25-26). 

Због чега је пак Бог цариника услишио тако брзо, а допустио да 
Исаак двадесет година моли за своју жену, приклонивши се тек тада 
молитви праведника? Морамо се вратити деловима јучерашње поуке. 
Због чега је то учињено? Због тога да би из онога што се десило са ца-
риником ти познао човекољубље Господа Који га је брзо услишио, док 
из онога, што се десило са Исааком треба да упознаш трпљење слуге 
који је касније добио, али није престајао да се моли, и да, услед тога ни 
ти, ако си грешан, не би очајавао или да се, ако си праведан, не би по-
гордио. Не Шребају здрави лекара не1о болесни (Мт.9;12). Цариник је био 
болестан и зато му је Господ брзо пружио руку; Исаак је био снажнији и 
Господ је допустио да чека како би укрепио његову трпељивост. То нам 
је, уосталом, речено од преобиља. 

Треба, међутим, да кажемо због чега је његова жена била неротки-
ња. Она је била таква да би ти поверовао када чујеш да је Дјева постала 
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мајка, да би, када те Јевреји упитају: како је родила Марија, могао да 
им одговориш: А како су родиле Сара, Ревека и Рахиља? Када треба да 
се догоди неко велико и изузетно чудо, претходе му многи праобрази. 
Као што царевом уласку претходе војници како цар, ако изненада дође, 
не би био дочекан без припреме, тако и онда, када треба да се изврши 
неко величанствено чудо, њему претходе праобрази да бисмо се ми при-
премили и да се не бисмо изненада преплашили или збунили због неуо-
бичајености догађаја. 

Тако је и у погледу смрти: претходио је Јона и припремио наш ум. Кит 
га је након три дана избацио, не нашавши у њему себи својствену и одго-
варајућу храну, јер смрт тражи одговарајућу храну, а то је природа греха. 
Она је одатле потекла, тиме се укоренила и тиме се храни. Са смрћу се 
десило исто што и са нама када неприметно прогутамо камен: желудац у 
почетку покушава да га свари својом снагом и, откривши да је то за њега 
неуобичајена храна, користи за варе^е још више своје снаге, али га не 
разлаже. При том губи сопствену силу, тако да не може да задржи ни прет-
ходну храну него слаби и избацује је, уз велики бол, заједно са каменом. 
Исто се догодило и са смрћу: смрт је прогутала Крајеугаони камен, али 
није могла да Га свари, онемоћала је сва њена сила, због чега је заједно са 
Њим избацила и осталу храну коју је имала, односно, заједно са Њим изба-
цила је и људску природу, јер више није могла у потпуности да је задржи. 

Због тога су и нероткиње претходиле да бисмо поверовали рађању 
од Дјеве или, боље речено, не само зато да бисмо веровали него и да 
бисмо, уколико брижљиво испитујемо, открили да је неплодност била 
праобраз саме смрти. 

4. Сада будите пажљиви, јер је оно о чему ћу говорити истанчане при-
роде. Хоћу да вам говорим о томе да нас Сарина утроба својом неплодно-
шћу руководи ка вери у васкрсење. Како нас то она руководи? Као што 
је она, будући мртва, по благодати Божијој васкрсла и отхранила живо 
Исааково тело, тако је и Христос, када је умро, устао сопственом снагом. 
Да би се уверио како ове речи нису никакво преувеличавање, послушај 
самог Павла који, говорећи о Аврааму, каже да не помисли на... умрт-
вљеност Сарине материце... неТо ојача у вери и даде славу Бо1у, и беше 
поШпуно уверен да оно што Бо1обећа кадар је и учинити (Рим.4;19-21), тј. 
учинити да се од мртвих тела роди жив син, а затим, руководећи нас од 
ове вере ка оној, додаје: Не би писано за ње1а само да ће му се урачунати 
неГо и за нас. Због чега? Нама ће се, каже, урачунати, који верујемо у Оно-
ш Који васкрсе Исуса ХрисШа, Господа нашеш, из мрШвих (Рим.4;23-24). 
Смисао његових речи је следећи: као што је [Бог] Исаака подигао од 
мртвих тела, тако је васкрсао и Свога Сина Који беше мртав. 
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Желиш ли да дознаш да је неплодноет била праобраз још једног дога-
ђаја? Требало је да Црква роди мноштво верујућих: да би ти поверовао 
како је родила бездетна, неплодна и нероткиња, њој је претходила непо-
лодна по природи, припремајући пут неплодној по својој вољи и Сара је 
постала праобраз Цркве. Као што је Сара, будући неплодна, родила у 
старости, тако је и Црква, будући неплодна, родила у последња време-
на. А да је то истина, послушај Павла који каже: Нисмо деид робиње 
не1о слободне (Гал.4;31). Будући да је Сара била праобраз Цркве, и она је 
била слободна, због чега Павле додаје да смо деца слободне и ми смо, 
браћо, по Исааку деца обећања (Гал.4;28). Шта то значи: [деца] обећања? 
Као што њега није родила природа, ни нас није родила природа него 
благодат Божија. На другом месту каже: Горњи Јерусалим слободан је 
и мати је свима нама (Гал.4;2б), а то је Црква, јер приступили сте, каже 
он, Гори Сионској и Граду Бош живоТа, Јерусалиму небеском... и Цркви 
првородних (Јевр. 12;22-23). Ако је, дакле, Црква Горњи Јерусалим и ако је 
Сара праобраз Горњег Јерусалима, као што је речено: једна рађа за робо-
вање, а то је Ашра, а Горњи Јерусалим слободан је и мати је свима нама 
(Гал.4.24-25), онда је очигледно да је Сара својим рађањем и неплодношћу 
била праобраз Горњег Јерусалима. 

5. Знам да је ово што сам изрекао веома истанчано. Међутим, ако се 
потрудимо, онда нам неће промаћи ништа од онога што је речено. Те ре-
чи су тајанствене и односе се на догмате; ако желите, ја ћу вам говорити 
и о њиховој моралној страни. 

Жена је била нероткиња да би ти на тај начин дознао за мужевљеву 
целомудреност: он је није одбацио, иако то тада није забрањивао није-
дан закон, нити је узео другу [робињу] поред ње слободне, као што мно-
ги чине изговарајући се рађањем деце, удовољавајући свом неуздржању, 
удаљујући једну жену а приводећи друге, док им други претпостављају 
наложнице и испуњавају куће небројним сукобима. Овај праведник није 
тако поступио, него је и даље волео жену коју му је Бог подарио и молио 
је Господара природе да раздреши окове [природе], не прекоревајући при 
том жену. Како знамо да он њу није прекоревао? Из самог Писма. Да ју је 
прекоревао, Писмо би говорило о томе и не би прећутало, јер оно говори 
о добрим делима праведника, али и о њиховим недостацима, како бисмо 
се недостатака клонили, а добра дела подражавали. 

Његова снаха Рахиља јадиковала је пред његовим сином и он ју је због 
тога прекорео. Писмо то не скрива и приповеда и о једном и о другом. 
Шта јој је он одговорио када му је рекла: Дај ми деце или ћу умрети? 
Рекао је: Зар сам ја а не БОГ Који ти не да порода? (1.Мојс.30;1-2). Захтев 
женски и неразборит! Кажеш мужу: "дај ми деце", превиђајући Господара 
природе? Због тога је и он, одговоривши јој с прекором, прекинуо њен 
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неразумни захтев и научио је кога треба да моли. Исаак, међутим, није 
тако поступао: он није говорио ништа слично и његова жена није пред 
њим јадиковала или туговала. Отуда се поучавамо целомудрености и вери. 
То, што се он молио Богу, показује његову веру; то што није одбацио жену 
открива нам његову целомудреност, а то што жену није прекоревао нити 
је очајавао доказује његову трпељивост, мудрољубље, велику кроткост 
и љубав према жени. Он није поступио онако како данас многи чине у 
таквим приликама, прибегавајући враџбинама и чаробњаштву; он није 
користио та бескорисна, безумна, штетна и душегубна средства, него је, 
одбацивши све то и презревши све људске начине, притекао Господару 
природе Који једини може да исправи такве недостатке. 

6. Послушајте ово, мужеви, научите се, жене; сви ћемо подражавати 
овог праведника. Нека за жене не постоји ништа драгоценије од мужа, 
а за мужеве ништа што би више волели од жена. Наши животи се одр-
жавају једнодушношћу мужева и жена, тиме се одржава све у свету. Као 
што се при потресању темеља потреса и читаво здање, тако се и при-
ликом супружничких размирица потреса читав наш живот. Погледај и 
како: свет се састоји од градова, градови од домова, а домови од мужева 
и жена и зато, када дође до сукоба између мужа и жене, у домове улази 
рат. Када се они [домови] ускомешају, и у градовима долази до немира. 
Када су узнемирени градови, неминовно се и цела васељена испуњава 
пометњом, ратовима и сукобима. 

Зато и Бог посебно промишља о томе и не допушта да жена буде од-
бачена, осим због прељубе. А шта, рећи ћеш, ако је жена свадљива, ако 
је немарна, ако има и мноштво других мана? Све то одважно подноси и 
немој је одбацивати због тих недостатака, него их исправљај. Ти зато и 
заузимаш место главе, да би знао да исцелиш тело. Чак и када би наше 
тело имало хиљаду рана, ми му не бисмо одсекли главу. Тако немој ни* 
жену одвајати од себе, јер жени припада место тела. Зато је и блажени 
Павле говорио: Тако су дужни и мужеви да воле своје жене као своја 
тела (Еф.5;28). И за жене постоји исти закон: као што ти, жено, волиш и 
поштујеш своју главу, тако уважавај и мужа. Не говоримо узалуд оволико 
о тој теми. Знам колико добара проистиче отуда, када нема несугласица 
између мужа и жене, а знам и колико је зло засновано на њиховим несугла-
сицама. Тада ни богатство, ни много деце, ни добра деца, ни власт и моћ, 
ни слава и почасти, ни обиље и раскош, нити било какво благостање, не 
могу радовати мужа и жену, уколико су у свађи једно са другим. 

7 . 0 томе ћемо се ревносно постарати више него о било чему другом. 
Да ли жена има неке мане? Онда учини оно што је учинио Исаак: помоли 
се Богу. Ако је он истрајношћу молитве савладао недостатак природе, 
онда ми, непрестано се молећи Богу, утолико пре можемо да исправимо 
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недостатке воље. Ако Бог види да ти, ради покорности Његовом зако-
ну, трпиш и великодушно подносиш грехе своје жене, Он ће ти помоћи 
да је поучиш и даће ти награду за трпљење. Јер шта знаш, мужу, каже 
апостол, мождаћеш спасти жену; штазнаш, жено, можда ћеш спасти 
мужа (1.Кор.7;16). 

Не тугуј, каже, и немој падати у очајање: можда ће се она и спасти; 
чак и ако остане непоправљива, ти нећеш бити лишен награде за трпље-
ње. Међутим, ако је одбациш, ти ћеш, као прво, сагрешити тиме што 
ћеш нарушити закон и бити пред Богом крив за прељубу, јер сваки који 
отпусти жену своју осим за прељубу, наводи је да чини прељубу, каже 
Господ (Мт.5;32). При том се често, када узмеш другу, дешава да нађеш 
још гору, тако да си починио грех, а ниси са овом другом пронашао мир. 
Ако пак и нађеш бољу, неће ти бити дато да несметано уживаш у другој 
[жени] јер ће ти се отпуштање прве жене урачунати као прељуба. Пре-
ма томе, отпуштање прве жене је прељуба. Када, дакле, наиђеш на неку 
тешкоћу, било у браку било у некој другој околности, помоли се Богу: 
то је једини и најбољи начин да се избавиш од несрећа које нам се дога-
ђају. Често сам говорио, говорим и сада, и нећу престати да говорим да 
је молитва уистину моћно оружје. Макар ти био и грешник - погледај 
цариника чија молитва није одбачена и грехови су му избрисани. 

Желиш ли да знаш колику силу има молитва? Чак ни пријатељство 
не чини толико пред Богом колико чини молитва. То нису моје речи и 
не бих се усудио да то кажем на основу сопственог мишљења. Саслушај 
шта Писмо каже о томе како је молитва учинила оно што није учинило 
пријатељство: Који од вас, каже се, има пријатеља и отиде му у поноћ и 
рече му: Пријатељу, дајми Шри хлеба у зајам... а он изнутра одшварајући 
да рече:... већ су врата затворена, и деца су моја са мном у постељи; не 
могу устати да Ши дам. Кажем вам: ако и не устане да му даде зато што 
му је пријатељ, али за њеГову безочност устаће и даће колико му Шреба 
(Лк.11;5-9). Видиш ли како је у ономе, у чему није успело пријатељство, 
успела упорна прозба? Будући да је молитељ био пријатељ, а да ти не би 
помислио како је у томе успео из тог разлога, каже се: Ако и не устане 
да му даде зато што му је пријатељ, али за њешву безочност устаће и 
даће колико треба. Ако то, каже се, није учинило пријатељство, онда ће 
упорна прозба учинити оно што није учинило пријатељство. Коме се то 
догодило? Царинику. Он није био пријатељ Божији, али је постао прија-
тељ. Ако си, дакле, и непријатељ, упорном прозбом постаћеш пријатељ. 
Оеврни се и на Хананејку и послушај шта јој је рекао Господ: Није добро 
узети хлеб од деце и бацити псима (Мт. 15;2б). Зашто је Он то учинио, ако 
већ није добро? Жена је то добро задобила неуморном прозбом да би ти 
знао да онога, чега смо недостојни, бивамо удостојени неуморном молбом. 
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8. Рекао сам то стога да не би говорио: ја сам грешник и немам од-
важности, немам молитву. Одважност има онај који мисли да је не посе-
дује; међутим, онај који мисли да поседује одважност, тај ју је изгубио, 
слично оном фарисеју. Онај пак који себе сматра презреним и одбаченим 
тај ће, слично царинику, особито бити услишен. Погледај колико за то 
имаш примера: Ханаанејку, цариника, разбојника на крсту, пријатеља у 
поменутој причи који тражи три хлеба и добија их не толико због прија-
тељства колико због упорне прозбе. Да је свако од њих рекао: грешник 
сам, стидим се и зато не треба ни да приступим, ништа од тога не би 
постигли. Међутим, нико од њих није гледао на мноштво својих грехова, 
него на богатство Божијег човекољубља, због чега су стекли одважност 
и смелост. Иако су били грешни, нису се молили по својој достојности, 
али је сваки успео у ономе што је желео. 

Све ово ћемо запамтити и сачувати. Молићемо се непрестано, будно, 
одважно, са добрим надама и великом усрдношћу. Са каквом се ревношћу 
други моле за пропаст непријатеља, ми ћемо се са таквом [ревношћу] мо-
лити и за непријатеље и за своју браћу - и неминовно ћемо добити све 
што нам је од користи, јер је Дароватељ човекољубив, а ми сигурно не 
желимо толико да добијемо колико Он жели да дарује. 

Знајући, дакле, све то, макар потонули и у највеће зло, нећемо очајава-
ти због свог спасења, него ћемо приступити са добром надом, уверавајући 
саме себе да ћемо неминовно добити оно за шта молимо, само ако будемо 
молили сагласно законима које је Он установио. Ономе Који може још и 
неупоредиво вишеучинити од онош што иштемо или мислимо (Еф.3;20), 
Христу, Свецару, Богу нашем, доликује свака слава, част и поклоњење, 
са беспочетним Оцем и свесветим и живототворним Духом, сада и увек 
и у векове векова. Амин. 
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