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Реч I 

На Пасху, и о своме колебању.[1] 

  

Васкрсења дан - најцелисходнији почетак. Просветимо се слављем и загрлимо један 
другога. Рецимо: браћо, и онима који нас мрзе[2] а тим пре онима који су из љубави било 
шта претрпели или учинили. Подредимо све Васкрсењу; опростимо један другоме: и ја 
(свестан сам тога), који се приклоних сврсисходној принуди, и ви, који прихватате 
сврсисходну принуду, мада сте унеколико тужни и разочарани у мене због мога колебања 
и одуговлачења. Можда је оно пред Богом драгоценије и боље од хитрости других. Добро 
је и уклонити се унеколико од Божјег призива, као што је Мојсеј у древности поступио, а 
после и Јеремија; добро је, међутим, и хитати и ревновати у одзиву на глас Зовућег, као 
што учинише Арон и Исаија; нека и једно и друго буде одраз побожности - једно због 
личне слабости, а друго због уздања на силу Зовућег. Помазан сам у дан тајне; у дан тајне 
удаљих се на кратко да бих испитао самога себе; у дан тајне ја се и враћам,[3] одабирајући 
овај дан као доброг старатеља моје бојажљивости и немоћи, да би Васкрсли из мртвих и 
мене сада обновио Духом и, обукавши ме у новог човека, ради нове твари, ради рађајућих 
се у Богу, учинио добрим учитељем који са Христом и умире драговољно и васкрсава. 

Синоћ је заклано Јагње, пошкропљена су врата, Египат је оплакивао своје првенце; мимо 
нас је прошао погубитељ којем је наш печат страшан и достојанствен, и ми смо заштићени 
најдрагоценијом крвљу: сада побегосмо из Египта од жестоког владаоца Фараона и 
немилосрдних судија, ослободисмо се блата и робства и нико нам више не брани да 
празнујемо празник изласка у част Господа Бога нашег - да не празнујемо у квасцу 
старом, ни у квасцу злоће и неваљалства, него у бесквасним хлебовима чистоте и 
истине,[4] не носећи са собом безбожни египатски квасац. Ја се синоћ распињах са 
Христом, данас се прослављам са њим; синоћ умирах са њим, данас оживљавам; синоћ се 
сахраних, данас саваскрсавам. 

Принесимо дарове Пострадавшем за нас и Васкрсавшем. Можда ћете ви помислити да ја 
говорим о злату, или о сребру, или о тканинама, или о сјајним и драгим каменовима. То је 
земна твар и вештаство које пролази и на земљи остаје, и највише га поседују злобници - 
слуге приземног, слуге онога у чијој је власти овај свет. Принесимо себе, дарујмо Лику 
оно што је створено по лику, познајмо своје достојанство, поштујмо Прволик, схватимо 
силу тајанства[5] и за кога је Христос умро. Уподобимо се Христу, јер и Христос се 
уподобио нама: постанимо богови ради њега, јер и Он је постао човек ради нас. Он је 
примио рђавије, да би даровао боље; сиротовао је, да бисмо се ми обогатили његовом 
убогошћу; узео је обличје слуге, да бисмо ми примили слободу; сишао је, да бисмо се ми 
узнели; искушавао се, да бисмо ми победили; претрпео је унижење, да би нас прославио; 
умро је, да би спасао; вазнео се, да би себи привукао оне који у дољи леже, у греховном 
паду. Све предајмо, све принесимо на дар Богу који се предао ради нас, као цена 
искупљења: међутим, ништа од свега принесеног неће бити исто као кад Богу дарујемо 
себе, као онога ко разуме и схвата силу тајанства и ко је постао све ради Христа, као што 
је и Он то био ради нас. 
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Овај[6] Пастир добри који полаже душу своју за овце, дарује и вама, као што видите, 
Пастира. То је његова жеља и нада, и моли вас које напаса.[7] Он вам дарује себе сугубог, 
уместо једног, а жезал старости чини жезлом духа; неодушевљеном храму придодаје 
одушевљени,[8] храму прекрасном и небоизгледном други, који као да је оскудан и мали, 
али за њега несумњиво веома скупоцен и њиме савршен са великим усиљем и напором и 
(када би било могуће казати!) достојан његовог труда. Све своје он предаје вама - колика 
великодушност, или боље казати, каква чедољубивост! Предаје вам седину и младост, 
храм и Архијереја, завештатеља и наследника, предлаже вам речи[9] које ви желите, не 
празне речи које лебде у ваздуху и пролазе мимо чула, него речи које пише Дух, али не 
мастилом, него благодаћу, печати их на плочама каменим или телесним - речи, које нису 
лепог изгледа и облика, написане на површини, већ речи дубоко урезане. Ето, шта вам 
приноси овај достојан хвале Авраам, Патријарх, часна и достојна поштовања глава, 
ризница свих самопрегора, образац врлине, савршенство свештенства који и сада приноси 
добровољну жртву Господу - свог јединорођеног, рођеног по завету. 

А ви, као дар и плод, принесите Богу и нашој радости - да будете добра паства, насељена 
на месту сјајном и која се васпитава на води покоја.[10] Познавајући добро Пастира који и 
вас добро познаје, идите за тим који вас позива пастирски и слободно, кроз врата, а не 
жудите за туђином који прескаче преко ограде, разбојнички и подмукло. Не слушајте 
туђински глас који краде од истине и расипа по горама, по пустињама, по хумовима, по 
местима која Господ не посећује - глас који одваја од здраве вере у Оца, и Сина, и Духа 
Светога, у једно божанство и силу; држите веру чије сте заповести свагда слушали и нека 
је слушају и сада моје овце; не слушајте глас који нечистим и исквареним речима откида и 
одвлачи од истинитог и првог Пастира. Будите далеко од свега тога као од опојних и 
смртоносних трава, а Он нека дарује свима нама - и пастирима и стаду, онима који хране и 
који се хране, и свима сада и онима у вечном покоју, да будемо једно у Христу Исусу. 
Њему нека је слава и моћ у векове. А м и н. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Ова беседа је говорена због следећег повода. Када је св. Григорије против воље био 
постављен за презвитера и испомоћ назианском епископу - свом престарелом оцу, у 
управљању паством, видевши у новој обавези препреку за своје сазерцање и 
смирење, он је побегао у Понт; међутим, убрзо, на први дан Пасхе, он се враћа у 
Назианз и произноси ову беседу! 

2. Ис 66:5 
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3. Под даном тајне, или како стоји у изворнику, под речју: тајанство, подразумева се у 
првом случају празник Рождества Христовог, у другом -празник Богојављенија, у 
последњем - Пасха. 

4. 1 Кор 5:8 
5. Данашњег празника. 
6. Отац св. Григорија. 
7. Овде се мисли на жељу оца св. Григорија да управо његов син Григорије буде 

његов наследник. 
8. Под неодушевљеним храмом подразумева се храм који је саградио отац св. 

Григорија; под одушевљеним - сам св. Григорије. 
9. Овде се мисли на речи св. Григорија Богослова. 
10. Пс 22:1,2.  
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Реч II 

Онима који га позваше, али га не дочекаше када им је дошао као презвитер. 

  

Зашто не хитате нашој речи, пријатељи и браћо, који некада бејасте спремни на то и који 
ме принудисте да изађем из моје тврђаве, из моје пустиње, коју сам заволео више од свега, 
коју сам највише поштовао и одабрао за своју водитељку кроз цео живот, као 
садејственицу и мајку божанског усхођења, као обожаватељку? Због чега оно што сте 
хтели да добијете, сада када добисте, избегавате и занемарујете? Због чега више желите 
нас када смо одсутни, него што сада желите да се окористите нама када смо са вама; као 
да сте хтели само да придобијете нашу наклоност и љубав, а не да из ње извучете и корист 
за себе? Приличи ми да кажем и овако: додијах вам[1] - чудне ли ствари, пре него нас 
окусисте и испробасте. Ви ме, скоро, као странца не уведосте, или да кажем састрадалније, 
ни ви са мном не бисте уведени; због чега, ако не за друго шта, заповест треба уважити? 
Као почетнику ви ми не пружисте руку, као бојажљивог ме не охрабристе, не утешисте ме 
иако претрпех страдање; насупрот свему - не желим да кажем, али ћу ипак казати - ви ми 
ни празник не учинисте празником; не дочекасте ме пријатно и свечаност помешасте са 
горчином; из простог разлога што је недостајало најважније задовољство - недостајасте 
ви, моји победници - неправедно би било рећи: љубитељи! Тако се лако занемарује све 
што се лако савлада; улагивање се сматра високим, а обешчашћује се (оно што је) смирено 
пред Богом. Шта ви хоћете? Да се са вама судим или да вам будем судија? Да приговорим 
или да дозволим да ми приговарате? Ја се надам да ћу, ако и задржим судијску улогу и 
будем судио, праведно судити. Ваша кривица је у томе што ви не узвраћате истом мером 
на моју љубав; не указујете част мојој послушности и садашњу усрдност не сматрате 
препоруком за будуће; свако у почетку има више плаховитости и срчаности. Међутим, 
сваки од вас има неку замерку и старом, и новом пастиру, не поштујући седину, нити 
бодрећи младост. 

Величанствена је вечера описана у јеванђељу;[2] милујућа гостољубивост; тамо су и 
пријатељи и најпријатнија гозба, то је свадба сина. Међутим, Цар позива, а званице се не 
одазивају. Он се гневи - прећутаћу детаље који говоре шта је после било, јер то 
предсказује нешто грозно, али ћу казати оно што је лакше рећи - Цар испуњава салу 
другим званицама, Ја вам ово не желим; ви се према мени понесте (смем ли казати) и 
гордије, и дрскије од њих пошто они, будући позвани, одрекоше се од вечере и 
ожалостише Домаћина; а ви сте - чудни, ви - нисте позвани на свадбу, већ сте сами мене 
звали, ви ме привукосте на ову свештену трпезу, ви ми показасте величанственост брачне 
ложнице и потом ме напустисте. Такво је ваше јунаштво! Ко је против свога села; ко не 
огледа новокупљени пар волова; ко не хита новобрачној супрузи; ко ће жудити за нечим 
мање важним - а ви се сви распршисте и побегосте не водећи бригу ни о брачној постељи, 
ни о Жениху! Ово ме је веома ожалостило и довело у очај - нећу престати да говорим о 
својим осећањима једва да сам задржао реч коју сам хтео да принесем као брачни поклон, 
као своје најбоље и најдрагоценије наслеђе; једва да се уздржах да не изрекнем беседу 
против вас, љубљени; јер, једном од вас већ претрпех насиље - то ми је могао бити 
прекрасан пример; међутим, језик мој је изоштрила љубав која веома пламти и не истаче 
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се у окривљавањима. Ако је било ко од вас био упецан љубављу и доживео при том 
презир, добро познаје моћ те страсти и опростиће свима који потпадоше под њу и 
постадоше блиски таквом безумљу. 

Уосталом, не приличи ми ни сада да вас прекоревам, нити желим да ми то икада буде 
омогућено. Вероватно да ћу казати у мери користи за вас, свештено стадо, хвале достојне 
овце Христове, Божје наслеђе, којим си богат ти,[3] при свој скудости својој. Чини ми се 
да приличи на тебе усмерити и ове речи Писма: уже твоје захватило је прекрасна места 
за тебе, и удео твој је теби најпријатнији.[4] Ја ниучему не уступам наше првенство 
многољудним градовима који су око нас, нити најбројнијим стадима; иако смо ми 
малобројни у најмањем колену синова Израиљевих, мада смо ми малобројни и хиљадама 
Јудиним; ми смо - малени, међу градовима, Витлејем у коме се рађа Христос, и сада и од 
раније смо достојанствени; ми преузносимо Оца, равним са њим поштујемо Сина и Духа 
СветОга са њима прослављамо. Ми смо једнодушни, једних мисли, нимало не жалостимо 
Тројицу ни промењивошћу, ни деобама, као што чине будаласти делиоци и измеритељи 
божанства који унижавају и жалосте све предпостављајући једно другом. 

Ако желите било чиме да ми угодите ви - њиво моја, винограде мој, утробо моја, или још 
боље, овог заједничког нам оца који нас је благовешћу породио у Христу, онда ми 
укажите поштовање како очекује његова праведност; и ја сам вас предпоставио свему, о 
чему се осведочисте лично ви и сви који ме позваше на ову дужност и служење. Ако вас 
више заволех, ви сте ми и дужни више: како да измерим љубав на коју вас ја обавезах 
својом љубављу? 

Међутим, боље да уважавање укажете сами себи; поштујте поверено вам обличје и Онога 
који вам га је поверио, поштујте страдања Христова и узданицу будућег живота. Ради тога 
чувајте веру коју примисте, у којој сте васпитани, којом се надате спасењу,[5] и којом ћете 
и друге спасти: јер знате да се малобројни могу похвалити оним чиме се ви (можете) 
хвалити. Не сматрајте побожношћу то што често помињете Бога, него умножите ћутање; 
језик којим не управља разум, саблазан је свим људима. Свагда имајте на уму да је 
безопасније слушати, него ли говорити; поучавати се, него ли поучавати о Богу; 
најбрижљивије истраживање о томе препустите стројитељима речи, а ви испољавајте 
своју побожност са мање речи, а са више дела; своју љубав према Богу јачајте чувањем 
заповести његових, а не дивљењем Законодавцу; избегавајте зло, напредујте у врлини, 
духом живите, духом ходите, њиме стичите знања; на темељу вере не зидајте дрво, сено, 
трску - слабашну материју коју лако можете изгубити када се ваша дела буду испитивала 
или судила пламеном - него злато, сребро и драго камење[6] материју тврду и постојану. 
Тако поступајте, а тиме прослављајте и нас ако будете са нама или не будете, ако наше 
речи уважавате или ако нађете себи нешто вредније. Будите чиста и непорочна деца Божја 
посред рода лукавог и злобног; не хватајте се у мрежу нечастиваца који ходају око вас и 
не дајте се у робство својим гресима;[7] Реч Божја нека не буде угушена међу вама 
овоживотним бригама, да не бисте постали бесплодни. Упутите се царским путем, не 
скрећући ни десно, ни лево и руковођени Духом идите уским путем као пространим. Тада 
ће код нас све бити успешно и у садашњем животу и на будућем испиту у Христу Исусу, 
Господу нашем, коме нека је слава у векове. А м и н. 
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Реч III 

У којој Григорије Богослов правда свој одлазак у Понт након рукоположења за 
презвитера и повратак свој одатле; још говори колико је важан чин свештенства и 
какав епископ треба да буде 

  

Ја сам побеђен и признајем победу над собом. Повиновах се Господу и умолих Га.[1] Нека 
најблаженији Давид почне моју беседу или још боље, Благовеститељ кроз Давида који и 
сада још благовести! Свакоме ко започиње говор, или неко друго дело, најбоље је да са 
Богом и почне, и заврши започето. 

О разлогу мог пређашњег колебања и малодушности, по коме се и удаљих бежањем и 
удворих[2] на дуго време, далеко од вас, као и о разлогу моје садашње покорности и 
смерности због које се вратих вама, нека сваки од вас мисли и прича како хоће: неки ће ме 
волети, неки ће ме мрзети; неко ће имати разумевања за моје поступке, неко неће. Људима 
је много пријатније да расуђују о туђим делима, свеједно да ли су према дотичној особи 
пријатно или непријатно расположени; било како било истина је, у сваком случају, од њих 
сакривена. Али ја, одбацивши стид изнећу истину за обе стране, односно, и за оне који ме 
куде и за оне који ме подржавају бићу праведни посредник, те ћу сам себе у нечему 
окривити, а у нечему оправдати. Да би моја реч добила прави смисао, најпре ћу поменути 
моје пређашње стање - моје страховање. Не могу да поднесем да се они, који пажљиво 
прате моје поступке, свеједно да ли су исправни или не, саблазне о мене (ако је воља 
Божја да и ја нешто значим хришћанима); онима који се већ саблазнише пружам лекарство 
овом беседом. Најбоље је не бити другоме камен спотицања и саблазан, колико се може и 
колико ум има моћи; добро знам да ће сваки који саблазни ма једног од ових малих 
добити неизбежну и нелаживу[3] казну. Међутим, ја се подвргох овоме, браћо, не по 
неразумевању и незнању, или што презирем Божји закон и заповести (похвалићу се 
унеколико), него услед других околности. 

Као што у телу нешто господари и началствује - председава, а нешто опет стоји под 
управом и председништвом: тако и у Цркви (по закону праведности, који се даје по 
достојанству, или по закону Промисла, који све обавезује) Бог одређује да једни, којима то 
користи, буду руковођени и поучавани, а други, који се издигоше блискошћу са Богом и 
врлином изнад других, буду Пастири и Учитељи у усавршавању Цркве, и тако у односу на 
друге заузму положај који душа има у односу на тело и ум у односу на душу, да би и једно 
и друго, и које изобилује и које је мањкаво, било, као чланови једног тела, сједињено и 
спојено у један састав савезом Духа и представљало једно тело, савршено и истинито, 
достојно Христа - наше Главе. Због тога не сматрам да би беспоредак био бољи од поретка 
и началства, како за све остало, тако и за људе; напротив, хаос најмање користи људима, 
јер се њиме ствара опасност за најбитније. За људе, ако не сачувају први захтев разума - да 
не греше, битно је друго - да ако и сагреше, врате се на пут истине. А колико је добро и 
праведно бити надређен и подређен, може се полемисати; по моме мишљењу и једно и 
друго је рђаво подједнако: како онима који упорно желе првенство, тако и онима који га 
не желе. Ако би сви почели да избегавају овакво началствовање или, правилније казано, 
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служење, тада би прекрасној пуноти Цркве недостајало најзначајније и она не би више 
била тако прекрасна. Уз то, где и ко би вршио тајанствено и најбитније тј. најпоштованије 
богослужење које нас диже увис, ако не би било ни Цара, ни Кнеза, ни Свештенства, ни 
Жртве,[4] ни свега осталог чега бисмо, као најважнијег, били лишени попут непокорних у 
древности који су кажњени за велике своје преступе? Са друге стране, уопште није 
необично, нити изван поретка, да многи од богомудрих, који су под влашћу, буду 
уздигнути на степен началника: ово није противно правилима која нам налаже 
љубомудрије и не подлеже осуди; искусном бродоградитељу поверава се управљање 
прамцем, ,а ономе који зна да управља прамцем и да оцени ветар, поверава се кормило; 
или (ако желите) - храбри војник постаје вођа одреда, док искусни вођа одреда постаје 
начелник целе бригаде и управља војном армадом. 

Ја се застидех свештеничког степена и на основу тога злобници, по својим страстима, могу 
помислити да сам желео нешто више. Међутим, ја не гледам овако на Божју узвишеност и 
човекову униженост, јер нас и једно и друго приближава Богу, једином најсветозарнијем и 
најелавнијем, који својом чистотом премашује било коју вештаствену и невештаствену 
природу. 

Дакле, шта се то са мном десило? Који је узрок мојој непослушности? Многима се чинило 
да ја тада нисам био при себи, да сам други човек, а не каквог су ме знали; да сам се 
противио и негодовао више од дозвољеног. Због тога чујте сада моје разлоге; чујте их ви 
који сте то одавно желели да знате. 

Мене је поразила ненаданост, као што човека уплаши изненадни гром; нисам могао да се 
снађем, те преступих скромност која је оличавала мој живот. Мноме је овладала 
привезаност за благо тиховања и самоће. Љубећи то од почетка, једва да сам неку од 
изучаваних наука толико љубио; у битним и за мене најопаснијим околностима дадох 
Богу завет ћутљивог живота који тек што сам окусио и зашао у предворје тиховања; 
желећи, дакле, узвишенији живот нисам могао да поднесем принуду и да дозволим 
повратак у метежовог живота који ће ме одвојити од поменутог живота, као од свештеног 
склоништа. Чинило ми се да је најбоље удубити се у себе, одвојити се од тела и света, 
сабрати се и без крајње нужде не дотицати се било чега људског, беседећи са Богом и са 
собом, живети узвишеније од видљивог и носити у себи божанско обличје, чисто и 
непомешано са земаљским и обмањивим осећањима, бити и непрестано постојати као 
искрено и чисто зрцало Бога и божанског, додавати светлост на светлост - слабијој јачу и 
најсјајнију, уздањем жњети бла.га будућега века, бити анђеоски сажитељ и, живећи још на 
земљи, напуштати земљу и Духом се узносити горе. Ако неко од вас буде обузет оваквом 
љубављу схватиће ово што ја сада говорим и оправдаће тадашње стање мога духа. 
Међутим, можда моје речи многе неће убедити; управо све оне којима се овакав начин, за 
којим ја жудим, чини смешним, јер за њега нису својом природом расположени или услед 
личне неразумности или, пак, због тога што неки овакав начин живота живе недостојно; 
подкрепљени завишћу, злобом или жељом за рђавијим, они ће и оно што је добро назвати 
рђавим, а жељу за мудрошћу назваће сујетом. Због свега тога они ће непрестано грешити у 
једном од двога - или ће чинити зло, или неће веровати добру. 
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Поврх тога са мном се десило још нешто (пред свима вама открићу моју тајну): не знам 
колико је то умесно; свеједно, ствари су се тако десиле. Постидео сам се оних који ничим 
нису бољи од осталих (ако нису и лошији), који се са неумивеним рукама, како се обично 
каже, са нечистим душама, грабе најсветијег дела и пре но што постадоше достојни да 
приступе свештенству, упадају у светилиште, тискају се и гурају око Свете Трпезе; овај 
чин не поштују за образац врлине, него за средство прехране; не сматрају га службом 
пуном одговорности, него за првенство у коме се никоме не полажу рачуни. Такви људи, 
јадни личном побожношћу, али и по себи, једва да су малобројнији од оних над којима ће 
началствовати тако да, ако се овакво стање настави, током времена и овог зла, по моме 
мишљењу, неће више остати људи над којима ће они началствовати - сви ће само 
поучавати уместо да, по Божјој речи, буду поучени Богом;[5] сви ће пророковати и, по 
древној причи, биће и Саул међу пророцима.[6] Неки пороци и греси временом бивају 
снажнији или слабији; међутим, нигде и никада, ни сада ни раније, није било у тој мери у 
којој се данас међу хришћанима шире овако срамотна дела и греси. Ако у нашој моћи није 
да се одупремо навали зла, онда у најгорем случају треба да га омрзнемо и да га се 
постидимо - то (ни)је последња степеница побожности. 

Ево сада последњег разлога који је много важнији од напред наведених, јер се сада 
дотичем најглавније речи и нећу лагати (што је недозвољено када се расуђује о оваквом 
предмету); никада нисам мислио, а и сада не мислим, да је исто водити стадо оваца или 
волова и управљати људским душама. У првом случају довољно је да своје овце и волове 
угојиш и удебљаш, те ћеш одабирати места која обилују водом и травом, и гонићеш своја 
стада са једног места на друго, одмараћеш их и тимарити: неке ћеш водити штапом, а неке 
пастирском свиралом. Пастир оваца и волова нема други посао; понекад ће бити у 
прилици да стадо брани од вукова, а понекад ће се осврнути за оболелим говечетом. 
Пастир оваца се највише брине да пронађе хладовито место за себе, луг или грм, и да 
прилегне на прекрасну траву, да из своје зелене постеље на време дође до студене воде, да 
са крчагом хладне воде у рукама запева љубавну песму, да се разговори са овцама или 
воловима и да најбоља грла што боље прода или закоље и поједе. А о врлинама оваца или 
волова нико и никада се не брине. Шта је њима до њихове врлине? И који је пастир своме 
личном задовољству предпоставио интерес стада? Међутим, човеку коме је тешко да живи 
подређен, још је теже да постане началник и да управља људима, нарочито ако је у питању 
служење као наше, засновано на Божјем закону, које узводи Богу, у коме што је више 
достојанства и почасти, све је више опасности, наравно, за онога који размишља. Такав ће, 
као прво, подобно сребру и злату у свакој прилици и у сваком делу, настојати да звечи 
здравим звуком, а не да буде као нечиста монета. Такав ће, што год буде већим бројем 
људи господарио, све више рађати зло; порок који се прошири на многе опаснији је од 
порока који остане на једној особи. Тако ће лепа тканина добити једну неодстрањиву боју, 
а блиске ствари примиће једна од друге задах или смрад који се неће толико брзо ширити 
по ваздуху да га сви осете, колико ће испуштати штетно и заразно испарење; на исти 
начин подчињени, у најкраћем могућем времену, прихватиће на себе пороке началника 
свога; лакше ће прихватити пороке, него противно пороку врлину. Код оваквих људи 
порок превладава у односу на врлину. Већ при самој помисли да порок лако побуђује 
човека на ревност и лови га у своје мреже, мада нас нико не подстиче, бивам поражен; са 
друге стране, врлина је врло ретко и напорно дело, мада се многи подстичу на њихово 
вршење. Овакву мисао имао је, чини ми се, и најблаженији Агеј када је доведен у прилику 
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да свештенике упита да ли ће свештено месо, ако се дотакне хаљине или било које друге 
хране и пића, или посуде, тога момента осветити то чега се дотакло? Када су свештеници 
одговорили: неће, он их упита овако: неће ли се било која ствар, ако се дотакне нечега 
нечистог, оскврнити истог момента? На ово они одговорише: биће нечисто и оскврниће 
се.[7] Шта ово значи? Исто то што и ја тврдим и говорим. Људска природа не прихвата 
врлину као што и наквашена материја не прихвата пламен; међутим, већина људи спремна 
је и способна да прими рђаво, као што се сува трска лако пали и на ветру брзо шири 
пламен. Свако на себе лакше и брже прима велику дозу порока, него што прима узвишену 
врлину у малој мери. Мала количина пелена истог момента загорча мед, док мед и у 
дуплој дози неће засладити пелен. Ишчупајте мали камен: он ће кроз насталу рупу за 
собом повући сву реку; воду може задржати и преградити, са тешком муком, најтемељнија 
брана. 

Дакле, прво чега се плашимо од свега што рекосмо јесте да не постанемо рђави 
живописци врлине, а нарочито да не постанемо рђаво обличје и узор другим 
живописцима; или да се на нас не примени пословица која каже: упињемо се да лечимо 
друге, а сами смо прекривени крастама. Као друго, ако би неко од нас, колико је могуће, 
сачувао себе чистим од греха, ја још увек не знам да ли је само то довољно ономе који 
жели друге да учи врлини. Тај, коме је поверен овакав задатак, не може само бити 
непорочан (порока се гнушају и они који су под његовом влашћу); такав се мора 
одликовати врлином, сходно заповести која налаже да се уклонимо од зла и да учинимо 
добро.[8] Учитељ није дужан само да у души својој изглади рђаве ствари, већ да на место 
њих у душу своју утисне најбоље, како би у свему премашивао врлину других, а не само 
њихово достојанство. Он не сме да зна меру у добру, нити у усавршавању сме ценити то 
што је остварио, колико мора туговати за оним што је изгубио, односно, што није 
остварио; пређено увек мора усмеравати ка вишем ступњу и не сме имати високо 
мишљење о себи иако многе премашује, него треба да сматра падом ако у нечему не 
одговара своме чину. Све своје успехе треба да мери заповешћу, а не примером ближњих 
(да ли су порочни и да ли уопште успевају у врлини), да врлину не вага на малој ваги: њу 
обавезно мерити сходно Великом, од кога је све и за кога је све, не мислећи при том да 
свима приличи једно и исто: као што нисмо сви истог узраста, немамо исте црте лица, 
нити нам је иста нарав, ни квалитет земље, лепота... Код обичног човека порок је све оно 
што он рђаво учини, што заслужује казну и подлеже оштрој осуди закона, а код началника 
и то, што није остварио задато савршенство, што није непрестано настојао у добру 
превасходством своје врлине; примером и убеђивањем треба да наводи народ на поредак, 
а не силом да обуздава безпоредак. Све што се ради против воље, сем што је ружно и 
насилно, није ни јунаштво. Што се присилом и принудно савије, као растиње например, 
одмах се враћа у своје пређашње стање и положај, чим сила престане. А што се чини 
својевољно, везано је узама срчаног расположења и веома је законито и потребно. Због 
тога и наш закон, као и Законодавац, нарочито истичу да стадо треба напасати вољом, а 
не принудом.[9] 

Замислимо да је неко непорочан и да је узашао на врх врлине: али ја ипак не видим којим 
знањем се он то наоружао, на коју силу се узда, да би се одважио на овакво 
началствовање. По моме мишљењу, једино искуство из искуства, и наука из науке, чини 
човека најхитријим и измењивим бићем. У ово се свако може уверити уколико лечење 
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душе упореди са лечењем тела и схвати колико је лечење душе осетљивије и теже, а 
самим тим и превасходније. Једно је трудити се над телима и над пропадљивим 
вештаством које нас вуче доле - над материјом која ће се свеједно разрушити, иако све до 
сада, захваљујући науци, некако савлађује у њој постојеће растројство; јер тело не излази 
из својих граница и у тим границама ће бити разрушено или болешћу, или временом. А 
сасвим нешто друго представља старање о души која је од Бога и божанствена је, која 
припада вишњем благородству и њему жуди, мада је сједињена са рђавијим (можда и због 
других разлога који су познати једино Богу који ју је и сјединио са телом, а могу бити 
познати и онима које је Бог поучио таквим тајнама, колико могу понети - ја и мени слични 
људи) ради двају следећих циљева. Као прво, да би душа могла наследити вишњу славу 
ради подвига и борбе са доњим, и да би у искушењу била прекаљена као злато што се кали 
пламеном, да би примила оно чему се нада као награду за врлину, а не само као дар Божји. 
Наравно, у томе је врхунац благости Божје да добро постане наша сопственост; не само да 
је усејано у нас заједно са нашом природом, него треба да постане наше хтење и 
стремљење наше слободе која може да се окрене на ову или на ону страну. Као друго, да 
би душа поступним начином могла и рђавије да привуче на своју страну и понесе увис, да 
би она, поставши руковођом службеном вештаству и обративши га у саслуживање Богу, 
постала телу исто оно што је Бог души. 

Лекар тела узима у обзир место, случај, узраст, старосно доба и тсл., прописује терапију, 
лекове и начин живота, упозорава на штетно да хирови болесника не би ометали и 
угрозили лечење; некада и над неким, ако је то потребно, предузимају се и други начини: 
чишћење ране, одсецање и други још озбиљнији видови лечења. Мада нам све ово изгледа 
врло напорно и компликовано, ипак није то исто што и лечење нарави, природе, страсти, 
својевољности и свега овоме сличног, или одкидање свега зверског и дивљег што се 
приљубило за нас, а на то место укорењивати и пелцовати све што је кротко и благородно, 
или васпостављати правилни одношај између душе и тела, не дозвољавајући да рђавије 
господари и управља бољим, што би заиста била крајња неправда; потребно је 
началственом и владичанственом подредити све што је својом природом ниже од овога 
како и закон Божји налаже. Тај закон једнако важи и за видљиво И за невидљиво, за 
природно и за натприродно. 

У расуђивању о свему што поменух примећујем да тело, које је лакар успео да сачува 
онаквим какво је по природи својој, само по себи ни мало не ропће против средстава 
лечења која је лекар одредио; напротив, лекарско искуство и наука господаре природом; 
понекад настане известан временски прекид због воље болесникове, али се он врло лако 
контролише и зауставља, 

Код нас, међутим, самољубивост и мудровање, неподношење и непризнавање победе над 
собом, представљају велику препреку врлини и опасног непријатеља онима који очекују 
нашу помоћ. Колико треба труда да бисмо открили лек којим ћемо лечити и излечити 
болест, толико треба напора да бисмо болест и лечење избегли. Ми смо храбри сами 
против себе и искусни смо у погледу онога што штети нашем здрављу. Час робски 
прикривамо грех, притискамо га у дубину душе као неку загнојену и злокобну красту, као 
да ћемо га сакрити од великог ока и суда Божјег, ако смо га већ сакрили од људи; час под 
видом различитих предлога правдамо грех и страсти које су у нама; час се правимо да не 
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чујемо, да наликујемо аспиди глувој и ономе који је запушио уши своје, како не бисмо чули 
глас лекара[10] и искористили мудрост лекарства којим се зацељује душевна патња; час 
(овако поступају најхрабрији од нас) немамо ни стида, ни срама због греха, већ ходамо 
уздигнуте главе, како се то обично каже, не обазирући се на учињена безакоња. Колико је 
ово велико растројство ума! Или: како још да назовемо ову болест!? - Оно што треба да 
љубимо - врлину, ми прогонимо од себе, као непријатеље који мрзе оне који их 
прекоревају и који се гнушају речи праведника[11]; слични смо онима који мисле да су 
наудили другима, а уствари наштетили су сопственом телу. 

Са тих разлога предпостављам да је наша лекарска вештина много напорнија и тежа, а 
самим тим и важније од лечења тела. Међутим, постоји још један разлог њезине 
компликованости: лечење тела више се бави видљивим, без улажења у дубину; наше, пак, 
лекарство односи се на тајне срца у човеку[12] и наша борба са непријатељем води се у 
унутрашњости, у нама, јер наш непријатељ као оружје против нас користи управо нас 
саме (има ли чега ужаснијег!?) и тако нас предаје греховној смрти. За борбу нам је 
потребна велика и савршена вера, а у највећој мери Божја помоћ; у истој мери потражује 
се и наша лична ревност, у ово сам убеђен, посведочена и речју и делом, да би 
најпревасходнија ним душа правилно била лечена, очишћена и вреднија од свега осталог. 

Што се тиче циља и једног и другог лечења (треба да их упореДимо и у том односу), циљ 
једнога је да сачува здравље и благостање тела када је оно нарушено или изгубљено - мада 
је неизвестно да ли ће оздрављење бити корисно за болесника. Некада и болест уме да 
буде од користи баш као и сиромаштво или богатство, слава и унижење, убогост и 
знаменитост рода, пошто својом природом све заузима неку средину и, ако се не 
приклањају ни једној ни другој страни, могу да буду добри или рђави, у зависности од 
тога како их њихови владаоци употребљавају. Међутим, циљ другог лекарства је да се 
душа заштити, да окрилати и изађе из света и преда се Богу, да очува обличје Божје, или - 
ако: је душа у опасности, да је обнови, ако је повређена да усели Христа у срца[13] 
Духом; укратко: онога ко припада вишњој заједници и чину да учини богом и 
причасником вишњег блаженства. Ово нам жели и васпитач Закон и Пророци, као 
посредници између закона и Христа, и Савршитељ, и крај духОвног закона - Христос, 
божанство и примљено тело, И нова смеса - Бог и човек. Са тих разлога Бог се причислио 
телу посредством душе и оно што је међу собом удаљено сједињено је сродством 
посредујућег за овим и другим; све се сјединило у једно, за све и за јединог Праоца душа 
за душу непослушну, тело за тело које се покорило души и заједно са њом осуђено; 
Христос, који је неприбројан греху и изнад греха је; за Адама који је био под грехом. Због 
тога је старо замењено новим; страдањем је позван страдајући; сваки наш дуг лично је 
одужио Тај који је изнад нас; открило се ново тајаиство: човекољубива Божја 
расположеност према, непослушношћу, палом човеку. Због тога је - рођење и Дјева; због 
тога су - јасле и Витлејем; рођење уместо стварања, Дјева уместо жене, Витлејем уместо 
Едема, јасле уместо раја, мало и видљиво уместо великог и скривеног. Због тога су - 
Анђели, који прослављају Небеског који је потом постао Земни; пастири који познаше 
славу Јагњета и Пастира; звезда путовођа, мудраци који се клањају и приносе даре да бисе 
прекратило идолослужење. Због тога је Исус примио крштење и сведочанство озго; због 
тога је постио, био искушаван и победио кушача! Због тога се изгоне демони, исцељују 
болести и велико дело проповеди предаје се малима и они га прихватају. Због тога се буне 



14 
 

народи и људи помишљају залудне ствари. Због тога је - дрво за дрво, а руке - за руку; 
руке одважно испружене, за руку неуздрживо пружену; руке приковане - за руку 
својевољну; руке које сједињују све крајеве земље за руку која је прогнала Адама. Због 
тога је - узношење на крст ради пада, оцат за једење, трнов венац за рђаво владање, смрт 
за смрт, тама ради светлости, погребење због суноврата у земљу, васкрсење за васкрсења. 
Све је било ради нас, као неко Божје вођење деце и лечење наше слабости, чиме ће се 
стари Адам вратити тамо одакле је пао и бићемо приведени дрвету живота од кога нас је 
удаљио плод дрвета познања којег су кушали пре времена и нетрезвено. Таквог исцелења 
сатрудници и служитељи - сви ми јесмо; ми, који предстојимо другима; ми, који треба да 
познамо и исцелимо личне слабости и грехе, или још боље: ово и није толико важно (на 
овакво изражавање нагнала ме је порочност многих који се налазе у свештеном чину) - 
много важније је бити у стању лечити и искусно очистити друге да би корист имали и 
једни и други: и они које треба лечити и они који су постављени да лече. 

Сем тога, лекари тела дужни су да подносе многе напоре, бриге и, како рече један од 
њихових мудраца[14] - из туђе несреће да и сами скупе за себе тугу; нешто ће сами 
пронаћи својим умећем, нешто ће позајмити од других, али све то заједно морају усмерити 
на корист потребитом болеснику; то што они пронађу или успеју да избегну, не 
искључујући и маленкости, за њих није маловажно, већ има своју моћ у снажењу здравља 
или у отклањању опасности. Чему све то? Да би човек више дана поживео на земљи! 
Међутим, има људи који нису погодни за друштво, јер су недруштвени, а сходно њиховим 
пороцима боље би било да су већ одавно умрли и смрћу се ослободили порока, те највеће 
болести. Али, претпоставимо да је такав излечени болесник добар човек; да ли ће он још 
дуго живети? Хоће ли бити жив за свагда? Шта ће имати од оваквог и овоземаљског 
живота? Жеља за напуштање оваквог живота, по моме мишљењу, треба да буде прво и 
највеће благо својствено човеку - здравомислећем и умном. Међутим, ако дођемо у 
опасност да изгубимо спасење душе своје, душе блажене и бесмртне, која ће се вечито или 
кажњавати тј. мучити због учињених порока или прослављати због врлина - колико 
предстоји подвизавања и врлинског живљења да би својим примером и друге исцелила и 
омогућила да оздраве, да би исправила обличје живота, а прах покорила духу? Различита 
су схватања код мужа и жене, другачија у старости него у младости, у сиромаштву и у 
богатству, код радосног и тужног, код болесног и здравог, код старешина и подчињених, 
код мудраца и простих, код покорних и храбрих, код гневљивих и кротких, код стабилних 
и колебљивих. А ако још мало подробније размотримо - колика је тек разлика између 
брачних и девственика? И код ових последњих опет, између пустиножитеља и оних у 
општежићу, и оних у свету!? Међу опитнима и усавршенима у сазерцању и оних који 
испуњавају дужно!? Између градских и сеоских житеља, међу простосрдачнима и 
брзоплетима, међу онима који су окупирани својим делом и оних који живе празно; 
између оних који после среће доживеше несрећу и оних који су успешни и нису осетили 
укус несреће!? Сви се они међу собом разликују својим жељама и стремљењима. Некада је 
та разлика већа него што се међу собом разликујемо телесним изгледом, или (ако хоћете) 
сједињеношћу и разједињеношћу стихија из којих се ми састојимо; због свега тога над 
њима не можемо имати надзор. Као што се различитим телима даје иста храна и лекарство 
- једно приличи здравоме, једно болесноме: тако се и душе лече на различите начине. 
Сведоци оваквог лечења су сами болесници. Једне изграђује и подиже реч, друге пример. 
За неке је потребан бич, а за друге узда; једни су лењиви и непокретни на добро те их 
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треба побуђивати ударцима речи; други, опет, изнад свега пламте духом и незадрживи су 
у својој тежњи, слично младим, снажним, коњима који беже од задатог циља и може их 
исправити само реч. Једнима користи хвала, другима - казна; али и једно и друго у своје 
време; ако било шта дође у невреме биће штетно. Једне исправља савет, друге - укор, 
свеједно да ли ће прекор бити јаван или тајан. Постоје људи који се не обазиру на тајне 
прекоре, али ће их отрезнити ако се укоре јавно; други ће, опет, изгубити стид ако их јавно 
изобличите, док ће их тајни прекор исправити и узвратиће нам после тога својом 
покорношћу. Неки се надимају мислима због тога што су им дела тајна, о чему се и брину; 
сматрају себе умнијима од других и код њих треба пажљиво мотрити и на најмање 
поступке њихове; а код неких, опет, боље је ништа не примећивати и, што се каже, што 
сам видео нисам видео, што сам чуо нисам чуо, да их не бисмо својом ревношћу у 
прекоревању заинатили да забораве на стид најплодотворније средство које покорава - и 
охрабрили на још рђавија дела. Некада је потребно и разгневити се, не гневећи се, 
презрети, не презирући, губити наду, не очајавајући, све у мери свачије потребе; друге 
треба лечити смерношћу, кротошћу и саучествовањем у њиховим уздањима. Неке треба 
једноставно савладати и победити; другима више користи кад дозволите да вас они 
победе; потребно је и хвалити и осудити - код једних недостатак и снагу, код других 
растројство и смушеност. Наше лечење није такво какви су врлина и порок, од којих прва 
свагда и за све представља срећу и добро је, а друго увек штети и рђаво је; код нас једно и 
исто, например - строгост или кротост, као и остало што набројах, није свагда и за све 
спаситељно или опасно. Напротив, за једне је добро и корисно једно, а за друге друго, 
сходно приликама времена и околностима и нарави болесника. Ма колико се ми трудили и 
упињали умом својим никада нећемо моћи мислима обујмити, а речима исказати, сваку 
околност и могућност лечења; међутим, на делу и у опиту, ово постаје јасно и лекару, и 
лекарској науци. Као што је опасно ономе ко ходи по затегнутој жици, разапетој на 
великој висини, да посрне на било коју страну, јер свако посрнуће може бити погубно за 
њега, што значи да га једино равнотежа спасава: тако и у нашем звању сваком који, услед 
лагодног живота или због свог неискуства, нагиње на ову или на ону страну нагиб може 
бити опасан и не само да ће сам пасти у грех, него ће за собом повући и своје учитеље. 
Дакле, потребно је ићи искључиво царским путем и пазити да, по речима Прича, не зађемо 
ни лево, ни десно.[15] Такво је својство наших слабости и због тога добри Пастир треба да 
испољи велики труд у упознавању душа своје пастве, и да им буде вођа по закону 
директног и праведног пастирства које ће бити достојно нашег истинитог Пастира. 

Што се тиче проповедања и поуке речима (казаћу најзад и о томе нешто, јер то нам је прва 
обавеза, а мислим на узвишену реч божанску за коју се сада сви интересују), треба знати 
да се ја, кад неко овом делу приступа дрско и сматра да је она доступна сваком уму - 
дивим многоумљу (да не кажем: малоумљу!) таквог човека. За мене уопште није 
једноставно и необично свакоме дати на време меру речи и са расуђивањем проводити 
план истине наших догмата тј. нашег учења о световима или свету, о материји, о души, о 
уму и умним природама, како добрим тако и злим, о Промислу који све обухвата и 
распоређује све догађаје, како логичне, тако и нелогичне, о нашем првоначалиом 
устројавању и о последњем уздању, о праобразима и истини коју они прасликују, о 
Заветима, о првом и другом Христовом доласку, о оваплоћењу, страдањима и смрти 
Христовој, о васкрсењу, о крају света, о суду и плати - о грозном и о славном; а што је 
најважније: како да верујемо - о началној, царствујућој и блаженој Тројици. У овом 
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догмату, када њиме просвећујемо друге, најопасније је из страха од многобоштва 
закључавати божанство у једну Ипостас остављајући у своме учењу само гола имена и 
поштујући као једну особу Оца и Сина и Духа Светога; једнако је опасно да одемо у 
супротну крајност и да разделимо божанство на три различите, или међусобно туђе, или 
беспочетне, или неподчињене личности, односно: супротстављене Богове; тиме ћемо 
пасти у зло које је једнако са првим, јер одводи у супротну страну. - Пошто сада у учењу о 
Богу сусрећемо три погрешке: безбожност, јудејство и многобоштво, чији су заступници: 
првог - Либијац Савелије, другог Александријац Арије, а трећег - неки из броја наших 
православаца; дакле: какво је моје учење? - Избегавајући све штетно код сва три лажна 
учења треба остати у области побожности. Као прво, не треба се препустити Савелијевом 
безбоштву и његовом разлагању и спајању по коме су Ипостаси једно и исто, или свака од 
њих је ништа (јер иступајући из себе и преливајући се једна у другу оне престају да буду 
то што јесу); или образују и састављају собом неког сложеног и непознатог бога који личи 
на митске животиње. Као друго - не треба падати у јудејску ограниченост расецајући 
природе Аријевим умним иступањем - не приписивати божанској природи завист, 
ограничавајући божанство једним Нерођеним, из страха да тиме Бог не претрпи штету 
уколико дозволимо да је Он Отац истинитог и равночасног, по природи, Бога. Најзад, не 
треба уводити паганску многоначалност коју одавно превазиђосмо и три начела која једно 
другоме не противурече, нити се саглашавају. Не треба бити такав љубитељ Оца па му 
одузимати очинство; на који начин ће Он бити Отац ако би Син, као творевина, био 
одвојен од њега и разједињен са њим природом (јер туђе не може бити Син), или ако је 
помешан и сливен са Оцем, што у крајњем случају опет значи да је Он сливен са самим 
собом? Не треба бити ни такав љубитељ Христа, па Сину одузимати синовство (јер на који 
начин је Он Син ако за начело нема Оца), а Оцу не остављати преимућство - да буде 
начело које му припада као Оцу и Родитељу. Јер Отац би био начело нечега униженог и 
недостојног или, да кажемо, начело у ниском и недостојном смислу, ако не би био 
начелом божанства и благости које се огледа у Сину и у Духу Светом - у првом, као у 
Сину и у Речи, а у другом, као у исходећем и Духу. Као што је неопходно сачувати 
јединство Божје, тако је потребно исповедити три Личности, и уз то - сваку од њих са 
својим личним својством. 

Да би се на правоваљан начин, сходно достојанству онога о чему говоримо, изложило све 
ово потребно је много више времена од овога са којим ми располажемо и бољи услови од 
ових у којима ми живимо. Нарочито данас, а тако је и свагда, за ово је потребан Дух уз 
чију помоћ једино можемо о Богу и мислити, и говорити, и слушати. Чистоме треба 
додавати само чисто. Сада сам о томе говорио укратко да би вам постало јасно како је 
беседнику тешко да говори о таквим предметима, нарочито ако је сабрање велико и ако су 
присутни различитог узраста и звања и способности који, слично многожичаном 
инструменту, очекују и потребују неједнако акцентовање - тешко је, дакле, пронаћи 
одговарајуће речи које би у оволикој маси задовољиле и поучиле све сабране. Тешко је и 
због тога што опасност долази са три стране: од мисли, од речи и слуха, те је немогуће 
беседнику да се не оклизне бар на једном од ових искушења. Јер, ако је ум непросвећен, 
реч слаба, а слух неочишћен, изговорена реч неће се схватити; због једног од ових узрока 
једнако као и од свих заједно, истина неопходно храмље. Тешко је и због тога што овде 
опасност може да вреба и из немара слушалаца за побожност и веру, поготово ако су они 
већ обучени у овоме на другачији начин. Неки ступају на подвиг учења о Богу, 
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Најузвишенијем Суштаству, ради свога спасења, својом пламеном вером; неки са великом 
одбојношћу слушају речи указујући им покорност не побожношћу, него изменама истине 
и спремнији су да одустану од свега, него што ће се одрећи својих мисли са којима дођоше 
на ово место; пре ће се одрећи догмата којима се поучавају, него својих навика у којима су 
васпитани. Указаћу још на болест умерених људи који нису потпуно рђави и који, мада 
греше против истине, ипак можда неће бити тако страшно осуђени пошто греше из немара 
и њихова ревност није по разуму, а преступ им није толико велик као онима који од воље 
Господње отпадају својом злобом и свесним лукавством. Можда ће се они, током времена, 
још и преокренути и преобратити по тој истој небризи за веру по којој су се и противили; 
довољно је само да их се реч дотакне, као кремен када дотакне железо; реч ће у њима, или 
на унутрашњи, или на спољашњи начин створити благовремени удар на оплодотворен и 
достојан светлости разум у коме је могуће да од мале искре засија силни светионик 
истине. Али шта да кажемо о људима који по својој гордости и сујети неправду сматрају 
узвишеном,[16] када се бомбастим речима неког Јанија или Јамврија окрену не против 
Мојсеја, него против истине и устану против здравог учења? Шта казати о трећој врсти 
људи који по своме незнању и дрскости, халапљиво као свиње, кидишу на свако учење и у 
муљу гутају прекрасни бисер истине? Или шта казати за све оне који немају своје 
мишљење, нити лични образац, свеједно да ли рђав или исправан, учења о Богу, већ су 
спремни да слушају било које учење и било којег учитеља не би ли од свега одабрали 
најприкладније и најбесопасније за себе, препуштајући овакав избор себи самима - рђавим 
судијама истине; они лутају од једне предпоставке до друге поколебани и смушени 
сваковрсним учењем, мењају учитеље и разбацују лакомислено многа писма те им се од 
лутања распршује и слух и ум, као што ветар распршује пиљевину; (колику неразумност!) 
испољавају према сваком учењу, полажући у себе погубно правило да храбро исмевају и 
презиру нашу веру као нешто непостојано и нездраво, изводећи погрешан закључак о 
учењу на основу онога што чуше од учитеља; они су налик на човека коме су повређене 
очи или слух, а упиње се да окриви сунце или звуке - прво, што је тамно и што не блешти, 
а друге, што су тихи и дисхармонични? Због тога је много лакше запечатити и уписати 
истину у души која је налик на неисписани восак, него ли по старим писменима тј. после 
већ рђаво примљених правила и догмата, исписати у души реч побожности, јер ће се у том 
случају истина помешати и побркати са већ усвојеним. Истина, много је лакше ићи по 
омеђеном и истрасираном путу, него ли по раскопаном и неизвестном, и много је лакше 
обрађивати земљу коју је плуг већ много пута преорао и уситнио; дакле, боље је писати по 
души коју још није избраздало погрешно учење и у којој се нису запечатили трагови 
порока. У супротном, побожном краснописцу предстоје две ствари: да избрише пређашње 
трагове и на њихово место да упише најлепше речи достојне чувања. Много је у нама 
урезано лукавих обличја и речи које се једнако тичу и осталих варијанти (παυη) душе, као 
и саме речи; колико труда треба да испољи тај коме је поверено ово детиње руковођење 
душа и старање за њих! Међутим, моја реч се још није дотакла најбитнијег, јер не желим 
да будем опширнији него што треба. 

Ако би неко хтео да укроти и припитоми неку звер, а њих има разних: и великих и малих 
и дивљијих и питомијих, свакако да ће морати да уложи велики труд да би господарио и 
руководио таквом чудовишном природом, јер не воле све звери звук гласа или понуђену 
храну, тепање и звиждук, или неки други начин кроћења; за једне ће бити пријатно једно, 
за друге нешто сасвим другачије, у зависности од њихове природе и навике. Шта би 
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укротитељ тих звери морао да учини? Наравно, ако би хтео исправно да управља њима и 
да себе сачува од њих, морао би се домишљати и свакој од њих приступити на прикладан 
начин. Пошто тело Цркве наликује сложеном и разноврсно живом организму, 
састављеном од многих и различитих нарави и умова, предстојатељ апсолутно мора да 
буде и обичан, прост, једноставан, али и многостран и узвишен, како би по правди и 
истини могао са свима да контактира - да са сваким разговара на користан начин. Једни су 
по својим способностима још младенци и, може се рећи, нису ојачали, те им је потребно 
млеко за храну, односно, најпростија и основна лекција, јер не могу да усвоје словесну 
храну која приличи мужу. А ако би им неко ипак предложио и такву храну они би, 
окусивши и оптеретивши се (јер ум, као и тело младенца, није способан да свари 
примљено) имали више штете. Други, пак, који су већ унеколико оспособили своја 
чувства за разликовање истинитог од лажног, имају потребу у премудрости која се 
проповеда већ савршенима.[17] Ако бисмо њих хтели да напојимо млеком и нахранимо 
зељем пићем и храном за слабе, они би се сасвим оправдано разочарали у оне који их не 
снаже у Христу и не омогућавају им да узрастају правоваљано, како приличи одраслом 
мужу и мери личног духовног узраста. Ко може имати довољно снаге за ово? Ми смо 
неспособни да крманимо речју истине и да мешамо вино са водом тј. учење које весели 
срце човеково са учењем баналним, овоземаљским, јефтиним, пропадљивим и залудним, 
како то многи чине. Они који би од таквог крманоштва хтели да остваре неку корист, 
разговарају са својим слушаоцима о свему, слично обичним брбљивцима или онима који 
желе да угоде своме трбуху; речи им служе за личну забаву, јер излазе из земље и у њу се 
опет враћају; међутим, такви се прослављају у народу и нису ни свесни да наносе велику 
штету себи и да проливају најневинију крв простих душа која ће бити тражена из руку 
наших. Добро знамо да је много боље искуснијима поверити руковођење, него бити 
невешт руковођа других; боље је покорно приклонити своје уво, него ослобађати 
ненаучен језик. Посаветовавши се о овоме са самим собом (вероватно не са рђавим 
саветодавцем, али ако и није тако, оно у сваком случају са добронамерним), ја сам 
закључио да незналици која не зна ни шта треба да каже, ни шта треба да уради, више 
приличи да се сам поучи, него да као незналица учи друге. Срећан је онај до кога, мада и у 
дубокој старости, достигне старачка реч која може донети корист души још увек младој по 
благодати. А узимање на себе обавезе поучавања других, мада ни сам не поучен и, сходно 
пословици, боље је на великој глиненој посуди учити се прављењу саксија тј. над душама 
других усавршавати се у побожности, по моме мишљењу, приличи и својствено је само 
крајње неразумним људима и дрским; неразумним, ако нису свесни свога незнања - 
дрским, ако су га свесни, а ипак се осмеле на дело. 

Мудри међу Јеврејима тврде да су они у древности имали један прекрасан и хвале 
достојан закон по коме није сваком узрасту било дозвољено да чита сваку књига Писма. - 
Такво читање не би имало никакве користи, јер није свака књига Писма разумљива 
свакоме од првог читања, пошто у себи садржи дубок смисао те многима може нанети 
огромну штету. Међутим, књиге које и по своме спољашњем смислу имају поучни 
карактер доступне су сваком и дозвољене су у општој употреби; а књиге које под 
маловажном љуском скривају тајанствену красоту - награду упорнима у тражењу и 
светлом животу - која просијава и бива схватљива само ономе ко има очишћен ум, 
дозвољене су за читање онима који су старији од двадесетпет година; тек од овог узраста 
човек може да се уздигне изнад чувственог и да успешно усходи од речи ка духу. 
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Међутим, код нас не постоји никаква временска граница која одређује када се постаје 
ученик, а када учитељ; нема оног камења које је некада било постављено као граница међу 
јеврејским племенима са ове и са оне стране Јордана. Код нас је дозвољено свима и једно 
и друго, и нема никаквог правила везаног за личне способности: све је без икаквог 
надзора. Ми се врло рђаво понашамо тако да већи део нас (да не кажем баш: сви), пре но 
што обрије своје прве маље и превазиђе дечачко муцање, пре но што уђе у дворе Божје, 
пре пошто научи имена Свештених Књига и почне да распознаје писмена и писце Старог 
и Новог Завета (не кажем: пре но што омије душевну нечистоту и гнусност којима нас је 
грех прекрио), ако само научи две или три речи о побожности и то напамет, а не из књига, 
ако се само мало упозна са Давидом, ако уме спретно да обуче свој плашт или ако ма и 
мало личи на философа (чудног ли председавања и мудрости! Самуил је посвећен и у 
пеленама!): већ је и мудар, и учитељ, и висок у божанском, први међу књижевницима и 
законицима; сами себе посвећујемо у небеске висине, желимо да нас људи ословљавају: 
учитељу! - ни мало не водимо рачуна о речима, све желимо да схватимо духовно (колика 
машта! колико широко поље празнословља!); ми чак почнемо да негодујемо ако нас људи 
не хвале! Овако се понашају они који су мало скромнији и простији од других: какви су 
тек они благороднији и духовнији? Они, ако им се благоизволи да обрате пажњу на нас, 
после многих истраживања и осуда, напуштају нас презриво не желећи више никаквог 
контакта са нама, као са непобожним људима. Ако се ми обратимо некоме од њих, сасвим 
уљудно и спокојно, са питањем: кажи ми, дивни мужу, да ли ти уважаваш плесање и 
свирање на фрули? - одговор може да буде: наравно, уважавам. А свакако уважаваш 
мудрост и мудраце, односно, знање о божанском и човечанском? - И у овоме ће нам 
потврдити. - Шта ћеш сматрати узвишенијим и бољим? Да ли су плес и свирање 
инструмента узвишенији од мудрости или је мудрост неупоредиво узвишенија од било 
које науке? Сасвим сам сигуран да ће одговорити како је мудрост изнад свих наука и 
искуства. Међутим, за плес и за свирање на фрули постоји школа, те сви који желе да 
знају једно, или друго, морају се својевремено томе учити и уложити велики труд, а 
некада се и новац мора потрошити и њиме платити људи који би нас поучили овим 
вештинама; некада због тога врло далеко путујемо, трпећи невоље које нас на путу задесе. 
А мудрост, која премашује све и у себи садржи сва блага заједно (са тих разлога, Бога је 
много приличније, иако му дајемо разна имена, називати искључиво Премудрост), 
сматрамо врло лаганим и једноставним делом које свакоме стоји на располагању и свако, 
само ако зажели, може бити мудар? Велико је незнање, овако мислити! - Али ако ми (или 
неко други, ученији и умнији од нас) почнемо разговарати са њима желећи да унеколико 
развејемо њихове заблуде, то ће ипак бити исто што и сејање семена на камену, или 
разговор са глувим. Они толико мало мудрости поседују да не могу ни своју неукост 
уочити. Чини ми се да се на њих врло лепо може применити Соломонова реч: постоји 
лукавство које видех под сунцем, као погрешка која долази од владаоца;[18] и што је још 
горе: право да учи друге добија особа која није свесна свог сопственог незнања. Тај је 
заиста, као нека болест, достојан суза и ридања. Много пута сам жалио због свега тога 
добро знајући да самољубље човеково и сујета омогућавају да се превиде личне 
способности; сујета код људи представља највећу препреку за вршење врлине. А лечење и 
заустављање болести могуће је једнако Петру или Павлу - великим ученицима Христовим, 
који власно управљају речју и делом и добише дар благодати; они су свима били све, не 
би ли све задобили. За нас, остале људе, није неважно да ли ћемо бити добро упућени и 
научени од људи којима је поверено исправљање наших поступака. 
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Пошто сам поменуо Павла и њему сличне онда, ако желите, изоставићемо све остале који 
постадоше знаменити - било као законодавци, било као пророци или војсковође, или на 
било који други начин и из било које друге области да су постали знаменити; нећемо 
поменути Мојсеја, Аарона, Исуса Навина, Илију, Јелисеја, Судије, Самуила, Давида, 
Пророке, Јована, дванаесторицу ученика и њихове наследнике од којих је сваки понаособ, 
у своје време, проводио са напором време свога служења и старешинства - дакле, 
прећутавши о свима њима, ја за сведока своје речи узимам само Павла да бисмо из 
његовог примера видели шта значи старање о душама! А да бисмо ово што боље сазнали 
чујмо шта сам Павле каже о Павлу. 

Нећу помињати његове напоре, труд, бдења, страхове, трпљење глади и жеђи, хладноће, 
голотиње, злобу уперену против њега и подршку верујућих. Прећутаћу и прогонства, 
тамнице, окове, суд и судишта, свакодневну и свакочасну смрт његову, каменовања, шибе, 
избеглиштво, претрпене опасности на суву и на мору, бродоломе, разбојнике, сроднике, 
опасност од лажне браће, самоиздржавање рукама својим, бескорисне проповеди; 
прећутаћу да је Павле био позор за Анђеле и људе када је стајао између Бога и човека, 
када се подвизавао и када је Богу приводио народ изабрани. Осим ових подвига ко ће на 
правилан начин описати његово свакодневно старање, расположеност срца према свакоме, 
бригу за све цркве и испољавање према свима братољубља и састрадалности? Ако се неко 
спотакнуо Павле је са њим осетио слабост. Онај се саблазнио, а Павле се узбудио. А 
његова неуморивост у учењу, разноврсност у лечењу - час човекољубивост, час строгост, а 
час од свега по мало: и човекољубље и строгост; нити се строгошћу расточио, нити се 
суровошћу ожучио! Он предлаже законе слугама и господарима, начелницима и 
подчињенима, мужевима и женама, родитељима и деци, супружницима и безбрачнима - 
девственицима, уздржању и раскоши, мудрости и незнању, обрезању и необрезању, 
Христу[19] и свету, телу и духу. Због једних благодари, друге укорева; једне назива 
својим венцем и радошћу, друге изобличава у безумљу. Ко иде право, томе је сапутник и 
сатрудник; а ко ходи лукаво, такве напушта. Час изгони, час љуби;[20] час плаче, час се 
весели; час храни млеком, час се дотиче тајни; час снисходи, час узводи увис; час прети 
шибом,[21] час грли духом кротости; час се узвишава са узвишенима, час се смирује са 
смиренима. Некада је најмањи међу апостолима, а некада износи доказе да кроз њега 
говори Христос. Некада жели да оде и да принесен буде;[22] некада признаје да је због 
верујућих боље да остане - да живи у телу. Никада не тражи своју корист, него води 
рачуна о деци коју је својом благовешћу родио у Христу; такав је циљ сваког духовног 
началства: свагда и у свему презирати своје, ради добробити других! Павле се хвали 
слабостима и тугом; као неком опремом украшава се мртвилом Исусовим; он је висок 
телом, али се радује и због духовних дарова; он обилује виђењем, али тврди да сада види 
као у огледалу, нагађачки. Бодар духом, али изнурава тело - замара га као противника; не 
поучава ли тиме и нас да се не гордимо земаљским, да се не надимамо виђењем, да не 
уздижемо тело изнад духа? Он се бори у име свих, за све се моли, за све ревнује, за све 
пламти - како за оне изван закона, тако и за оне под законом; он проповеда паганима, 
заступник је Јудејаца. Он се усудио и на нешто више ради браће своје по телу (о, када бих 
и ја, који ово говорим, могао да се усудим на нешто слично!). Павле својом љубављу 
према браћи моли да они уместо њега буду приведени Христу. Колика узвишеност душе 
његове, колика пламтивост! Он опонаша Христа који је за нас постао клетва, који је на 
себе узео наше слабости и болести или, да кажем једноставније, он се први после Христа 
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није одрекао да страда за Јудејце и то као нечастивац, само да се они спасу. Због чега све 
ово наводим? Он није живео за себе, него за Христа и за проповед; разапео је у себи свет и 
разапевши се свету и свему видљивом, Павле све остало сматра маловажним и ниским у 
односу на своју жељу, мада је од Јерусалима и околине све до Илирика испунио свет 
проповеђу својом,[23] тј. иако ће бити узнесен до трећег неба и постати очевидац раја, и 
чуће, нама, неизрециве речи. 

Такав је, ето, Павле, а такав је сваки који је духом налик на њега! Међутим, ми стрепимо 
да се у поређењу са њим не покажемо као јуродиви кнезови Танесови, или заводници који 
лажно воде народ и кваре пут хода, или насилни господари, или младе старешине, 
несавршени умом својим, који немају ни хаљину, ни храну, да би могли предводити ма и 
најмањи број људи, или пророци који уче безакоњу, или непокорни кнезови који се 
потуцају, а када огладне почну да псују, или свештеници који су веома далеко од тога да 
говоре љубазно Јерусалиму;[24] овако све, врло снажно пориче и изобличава Исаија кога 
је Серафим очистио ужареним угљем. Пошто је то веома велика служба, напорна срцу 
чувственом и ожалошћеном, иако је она трулеж у костима[25] чак и за човека умног - 
смемо ли казати да је опасност мала и да последице не треба да заокупе нашу пажњу? 

Међутим, плаши ме блажени Осија када каже да нас свештенике и началнике очекује суд 
као пругло[26] на стражи и као мрежа разапета на Тавору коју разапеше ловци душа 
људских, те прете да покосе непотребне пророке и истребе огњем судије њихове, 
благовремено се задрже да миропомажу цара и кнеза, јер они царствоваше сами собом, а 
не Богом;[27] са друге стране, божанствени Михеј не трпи да се Сион зида крвљу, било 
чијом, и Јерусалим безакоњем, да старешине његове по миту суде, а свештеници уче за 
плату и пророци да гатају за новце.[28] Чиме се прети за ово? Сион ће се преорати као 
њива, Јерусалим ће постати као гомила, а гopa од дома висока шума.[29] Оплакујући 
такву оскудицу добрих пастира и управитеља да се једва негде назире колос или стабло, 
када и кнез проси и судија говори из интереса и кличући овим речима великог Давида: 
спаси ме, Господе, јер осиромашише преподобни.[30] Пророк благовести да у њима 
нестаде блага, као да су их мољци појели.[31] Јоиљ нам заповеда плач; он жели да 
свештеници плачу украј жртвеника у време глади; он је далеко од тога да нам дозволи 
благостање у време оскудице других и не само да заповеда освећење поста, проповед, 
сабирање стараца и деце - ових жалосних узраста, него тражи да свештеници у храм уђу у 
кострети, да у великој смерности полегну на земљу, јер опустеше поља од бесплодности, 
неста жетве и наљева из дома Господњег,[32] не би ли таквом приврженошћу задобили 
милост. Шта поручује Авакум? Његова реч је најпламенија и он се директно обраћа Богу, 
вапијући Владици Христу због неправде судија, говорећи: докле ћу, Господе, вапити, а ти 
не чујеш? докле ћу викати: насиље, а ти нећеш да избавиш? Зашто пушташ да видим 
безакоње и гледам муку и насиље и грабеж? мени се суди, а судија је изопачен! зато се 
оставља закон и суд нема смисла. Због овога Пророк упозорава на казну: погледајте и 
разгледајте и чудом се чудите и исчезните: јер Ја чиним дело.[33] Треба ли наводити све 
речи казне? По моме мишљењу много је боље све сакупити и опоменути, као што 
заповеда Авакум који је најпре позвао све и наложио плач за многима који учинише било 
шта неправедно и рђаво; позвати и старешине и злонамерне учитеље, називајући порок 
мутним развратом, пијанством и заблудом ума, и казати да кроз њих ово усвајају и 
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ближњи који у тами душа својих виде пештере гадлука и зверова,[34] односно, 
обиталиште рђавих помисли. 

Такви су пророци које наведох и такву нам поуку налажу. Зар нећемо пажњом удостојити 
Малахију који на једном месту жестоко криви и укорава свештенике што презиру име 
Господње и на олтар приносе оскрнављен хлеб, да не приносе првине - него приносе 
хроме, ћопаве, нечисте и презрене дарове Цару свега; на другом месту подсећа на завет 
Божји са левитима - завет живота и мира, завет - да се боје Господа и да од имена 
његовог дрхте. Закон истине, каже пророк за Левите, беше у устима његовим и безакоње 
се не нађе на уснама његовим; у миру и право иде са мном и многе одврати од безакоња. 
Колико је узвишен и страшан узрок томе? - Јер је Анђео Господа Сведржитеља. Нећу 
понављати која се казна налаже за ове преступе - плашим се истине. Пророк негодује и, 
одбацујући њихова свештенодејства због личног разврата, каже: зар је достојно уопште 
погледати на жртву вашу или примити принос из руку ваших?[35] 

Хитам да поменем Захарију, јер стрепим од његовог српа, као и од свега што износи 
против свештеника. Шта нам он каже о знаменитом Исусу, великом Свештенику, кога је 
најпре описао у неприкладној и гнусној одећи, а потом у свештеничкој и светлој одежди; 
оно што Исусу говори и заповеда присутни Анђео нека остане поштовано ћутањем као 
најважније и узвишено, и треба да се односи на многе свештенике. Околност да десно од 
овог Исуса стоји ђаво и противи му се, по моме мишљењу, веома је битна и треба бити 
опрезан. Ко има толико дрскости и адамантово срце па да, чувши како пророк упорно 
изобличава и укорева друге пастире, не задрхти и не смири себе? Стоји јаук пастира, јер 
је затрвена слава њихова, каже он; глас рике лавова; јер само они пострадаше. Захарија 
чује њихово ридање које као да се сада дешава, те плаче заједно са беднима. А само нешто 
касније он говори још оштрије и снажније: паси овце кланице које убијају они који их 
држе, нити их ко криви и који их продају говоре: благословен да је Господ, обогатих се; 
који их пасу, ни један не жали за њима. Зато нећу више жалити становника земаљских, 
говори Господ Сведржитељ. Упућујући претње народним вођама каже: мачу, устани на 
пастира мога; удари пастира и овце ће се разбећи, али ћу окренути руку своју према 
малима; - гнев мој распали се на пастира и покарах јарце.[36] Овако он ревнује речју и не 
може да не запрети; због тога се плашим да их поновим по реду да не бих на себе навукао 
мржњу. 

Овако казује Захарија; о старцима који се помињу код Данила ћутаћу; јер приличи да се 
ћути. Ћутаћемо и о томе што Владика сасвим исправно говори за њих: изађе безакоње из 
Вавилона, од судија стараца, који зажелеше да управљају људима.[37] Како без страха да 
слушамо речи Језекиљеве који је удостојен виђења и тумачења великих тајни? Како да 
саслушамо његову заповест стражарима - да не прећуткују безакоње, и о мачу који ће га 
посећи; то неће донети користи ни њима, ни сагрешившима, већ ће предсказати шта је 
корисно или овима или онима, када једни говоре, а други саслушају? Како да прихватимо 
његов други напад на пастире: невоља за невољом долазиће и глас за гласом стизаће и 
тражиће виђење од пророка; закона ће нестати у свештеника и савета у стараца! Или 
на другом месту: сине човечији, кажи јој: ти си неочишћена земља и неће пасти киша на 
тебе у дан гнева. Старешине његове сложише се у њему, као лав су који риче и граби 
плен. Или: свештеници њезини преступају закон мој и скрнаве свете ствари и не 
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разликују свето од оскрнављеног и сви једнако крију очи cвoje од субота мојих и скрнаве 
ме међу собом! Пророк прети да ће разрушити зид и оне који Za мажу кречом, односно, и 
оне који греше, и оне који прикривају грех, како чине рђави управитељи и свештеници 
који обмањују дом Израиљев, по савету срдаца својих препуштених похотама. Прећутаћу 
о претњама које упућује онима који пасу сами себе, који млеко пију, а вуном се одевају и 
угојено кољу, а овце не напасају, изнемоглога не дижу, скрушеног не снаже, заблуделог не 
исправљају, изгубљеног не траже, него жалосте трудом, због чега се овце разбежаше и 
раштркаше по свим пољима и горама, јер немају пастира, и постадоше плен сваке звери, 
јер нема никога да пита за њих и да их потражи. Шта сада? Казано је: жив сам Ја, говори 
Господ; стадо моје поста грабеж и овце моје постадоше храна; устаћу на пастире и из 
њихових руку тражићу овце моје;[38] овце ћу сакупити и заштитити, а рђаве пастире ћу 
разним казнама казнити. 

Да не бих отегао беседу набрајањем свих пророка и цитирањем њихових речи прећи ћу 
преко осталих које не поменух, али ћу још само једног поменути, пошто је он познат још 
пре рођења, и освећен је у утроби мајке своје - то је Јеремија. Он моли да му глава буде 
вода, а очи извориште суза, не би ли прикладно оплакао Израиљ. Ништа мање он не 
оплакује и рђаву нарав представника Израиљевих. Бог Јеремији изобличава свештенике 
овако: свештеници не рекоше где је Господ. И држећи се закона не познаше ме; пастири 
безаконоваху. Затим сам пророк каже: пастири постадоше безумни и не тражаше 
Господа; зато не бише срећни и све стадо им се распршило. Многи пастири покварише 
мој виноград, потлачиће мој део и претвориће га у пустош. После овога опет се прети 
свештеницима: тешко пастирима који потиру и размећу стадо паше моје! Зато овако 
говори Господ пастирима који пасу народ мој: расточисте овце моје и разагнасте их и не 
обилазисте их; ево, ја ћу вас обићи због злобе дела ваших. Јеремија жели да пастири 
завапе и да заплачу овнови овчији, јер се навршише дани за њихово клање.[39] 

Због чега ја уопште понављам старозаветна догађања? Ко ће, проверивши себе на 
правилима и одредбама које је Павле поставио за епископе и презвитере, управо: да буде 
трезвен, побожан, да није пијаница, ни убица, да је примеран, да ничим није обешчашћен 
и рђав[40] - ко ће, дакле, за себе смети тврдити да је у свему исправан? А који закон је 
Исус дао својим ученицима када их је послао на проповед? Да не говоримо у детаље, али 
смисао његов је да ученици буду пуни побожности, трезвености и примерни у свему или, 
да кажем краће, да буду толико одуховљени и небесни да њихов живот буде једнако силна 
проповед вере као и њихова реч. Али, мене страше фарисеји и књижевници које је 
Христос тако снажно изобличио. Ми, ако желимо небеско царство, по датој заповести 
морамо премашити фарисеје и књижевнике у побожности; свакако да ћемо бити 
посрамљени уколико се пороцима и рђавим делима покажемо рђавији од њих; на нас ће се 
односити погрде упућене њима: змије, породи аспидини, слепе вође, цедимо комарца, а 
прождиремо камилу, гробови споља окречени и многи други називи које су фарисеји и 
књижевници заслужили.[41] Овакве мисли ме прогоне даноноћно, суше ми мозак, цеде 
тело, одузимају снагу, приљубљују ме за земљу. Због свега настојим да будем смирен 
срцем и умом, стављам алку на језик свој и почињем да размишљам не о старешинству, не 
о назидавању и исправљању других (за то је потребна прекомерност дарова): него, како да 
избегнем наилазећи гнев и да скинем са себе мрље порока? Треба сам да се очистим да 
бих могао друге чистити; треба да се умудрим, да бих умудривао; да се просветим, да бих 
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друге просвећивао; да се приближим Богу, а потом и друге да приводим њему; да се 
осветим, па да освећујем. Руковођи су потребне руке, а саветнику трезвеност. 

Када ћу ово достићи, питају брзоплети и у свему лакомислени, који лако граде и још 
лакше руше? Када ће се светилник поставити на свећњак и када ће се талант правилно 
искористити, питају ревносни у дружби, али спори у делу побожности? Када ће се све ово 
збити и какав одговор ћу вам дати на то, благородни? - У оваквим стварима и дубока 
старост је недугорочна гарантија. Седина са трезвеношћу, боља је од неискусне младости; 
разборита сталоженост је боља од несмотрене брзоплетости; кратковремено царствовање 
је боље од дуготрајног мрцварења, као што је и малени удео бољи од великог и безвредног 
удела; мала количина златника - од многог олова; мала светлост - од велике таме. Што се 
тиче досадашње журбе и сувишне ревности, опасно је ако се она уподоби семењу које је 
пало на каменито тло па, пошто нема довољно земље, чим изникну не могу да отрпе 
сунчеву светлост и суше се; или постану слични темељу куће постављеном на песковитом 
земљишту, те не може да отрпи кишу и ветар. Тешко теби граде, ако је твој цар у теби 
млад, каже Соломон.[42] Не буди хитар на речима,[43] - речи Соломонове управо говоре 
о тој брзоплетости у речима, односно, о неумерености у делима. Ко ће, напротив свему, 
инсистирати на журби, а да занемари опасност и корист? Ко ће се усудити, будући је као 
глинена посуда која се направи за један дан, да постане заштитник истине, да стоји заједно 
са Анђелима, да славослови са Арханђелима, да узноси жртве на вишњи жртвеник, да 
свештенодејствује са Христом, да изграђује здање, да узноси образ Божји, да дела ради 
вишњег света и, да кажем овако: да буде бог и друге да чини боговима? Знам чији смо ми 
служитељи, где смо постављени и куда водимо друге. Знам величанственост Божју и 
људску слабост. Небо је високо, земља далеко.[44] Ко ће од нас, подложних греху, узаћи 
на небо? Ко ће, будући је обујмљен мраком и тамом и грубим телом, својим умом 
сазерцати целовити Ум; ко ће, стојећи посред непостојаног и видљивог, ступити у 
заједницу са постојаним и невидљивим? Тешко да ће неко и од чистих моћи познати и 
видети такво обличје доброте, као што је одсјај сунца у води. Ко је измерио воду 
прстима својим и границу небесима; ко је премерио прах земаљски и горе измерио мером и 
брегове на потег. Где је место његовог почивања[45] и чему је од овога Он налик? Ко је 
тај који је својом речју створио све што постоји, који је обдарио човека мудрошћу, 
сјединио раздвојено, спојио прах са духом, сјединио све видљиво и невидљиво, времено и 
вечно, земаљско и небеско, што жуди ка Богу, али то не остварује, приближава му се, али 
је увек далеко од њега? Рекох: бићу мудар, каже Соломон, али мудрост беше далеко од 
мене. Заиста, сваки који умножава знање, умножава муку.[46] Он се не радује толико 
пронађеном, колико тугује за неоствареним и непронађеним; овако обично бива са 
људима (мислим и на себе) које одвлаче од воде пре но што угасе жеђ или који се надају 
добитку, а не могу да га дохвате рукама, или од којих се магновено скрива озаравајуће 
блистање светлости. 

Све ово задржава мене, чини ме мудрим и убеђује да је боље слушати глас хвале, него 
бити тумач онога што премашује моћи. Величанственост, узвишеност, достојанство, чиста 
бића која са напором усвајају сијање Божје који покрива бездане, који је најчистија и за 
многе несагледива светлост, који је у свему и изван свега, који је доброта и изнад сваке 
доброте, који просвећује ум и бежи пред бистрином и виспреношћу ума, који исто толико 
одмиче колико му се приближавамо, који љубљенога свога узноси горе, али као да му 
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измиче из руку: такав је и толико важан предмет наших жеља и тражења! Такав треба да 
буде и невестоводитељ који венчава душе. Плашим се да, везавши ми руке и ноге, не 
избаце ме из брачне одаје као онога неприкладно обученог који је насилно ушао тамо; 
мада сам ја призван од младости своје и (казаћу оно што многи не знају) њему сам 
привржен од утробе,[47] њему сам принесени дар заветом мајке своје, а потом сам и сам, 
када се опасност оснажила, љубав узрасла, расуђивање прочистило, своме Спаситељу и 
Прихватнику, драговољно све дао - и имање, и знаменитост, и здравље, и дар речи. Из 
свега сам извукао једну једину корист: све ово сам презрео и Христа сам предпоставио 
свему. Речи Божје ми постадоше слађе од меда; призвао сам разум и дадох реч своју 
мудрости;[48] учих се да смирујем гнев, да занемарујем земаљску славу и у том (нема 
сврхе говорити, али ипак ћу казати) постадох сличан многима. Боље је водити овако 
трезвен живот, него прихватити на себе власт и управљање душама и, док се још сам не 
усавршиш, бити добар пастир; не очистивши душу своју како треба, узети обавезу 
руковођења пастве, и то још у таква времена када је, сходно свој људској пометњи и буни 
најбоље побећи из заједнице, удаљити се на сигурно, сакрити се од буре и таме лукавога; 
када чланови једног тела међусобно војују, када последња искра љубави нестаје, а са друге 
стране реч: свештеник - Писмо каже да се излио гнев на кнезове[49] - представља само 
празно име. Сада је (нека клетва падне на главу нечастивих') нестао сав страх из срца и 
његово место је заузела безочност; ко не би пожелео да отвори и знање, и дубину Духа. 
Сви MI побожни јединствени смо у томе што осуђујемо бестидност других, суд 
препуштамо безбожнима, бацамо светињу псима, бацамо бисер пред свиње, проповедамо 
Бога онима који нису освећени ни срцем, ни ухом. Ми само (о жалости!) испуњавамо 
прижељкивања наших непријатеља и не стидимо се блудње у умишљеностима својим.[50] 
Моавци и Амонијци, који нису ни смели ући у Цркву Господњу, код нас несметано ходе 
по светишту. Свима отворисмо, не врата правде, него двери злоречја и међусобне 
бахатости. Код нас није најсавршенији онај ко, због страха Божјег, не жели да каже празну 
реч, него онај ко више, злобним речима, опањкава ближњега, било директно, било 
алузијама, носећи под језиком свој труд и болест или, тачније, змијски отров.[51] Ми 
ловимо грехе један другоме не због тога да бисмо их оплакивали, него да бисмо их 
осудили, не да бисмо их излечили, него да бисмо их затровали; нама ране ближњега служе 
као оправдање за своје личне недостатке. Потврда добрих и злих код нас није - живот 
њихов, него дружба и несагласност са нама. Што данас хвалимо, то већ сутра кудимо; што 
други поричу, томе се ми дивимо; охотно повлађујемо свакој нечастивости - толико смо 
огрезли у пороку! Све је постало као у почетку када не беше ни света, ни садашњег доброг 
поретка или благообразија, када су све ствари, будући сливене у беспоретку, имале 
потребу у образујућој десници и сили. А ако је прикладније друго поређење онда ћу 
казати да све личи на ноћну битку која се води при муклој светлости месеца, при којој се 
не разликује лице непријатеља и лице свога; или: као када на мору, у време буре, уз 
заглушујућу хуку ветра, пенушањем мора, ударањем таласа, сударањем бродова, 
ударцима весала, виком старешина, јауком поражених, збуњени, немајући времена да се 
охрабримо, - ми (као допуна општој беди) насрћемо један на другога и један од другога 
гинемо. Не само да се овако понашају цивили, световњаци, него и свештеници. Мени се 
све чини да се сада очигледно испуњава, давно изречено, проклетство: једнако као људи, 
тако и свештенство.[52] Не само обичан народ да је такав, него и моћници народни и 
вође њихове - једнаки су. Они заједно воде отворен рат са свештеницима уз изговор, и из 
убеђења, да обнављају побожност. 
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Онога са којим се ово дешава не омаловажавам, јер он стоји за веру, за истину и, ако 
желите искреност, тога хвалим и радујем се заједно са њим. И сам бих волео да будем у 
броју оних који се подвизавају и који су омрзнути за правду и истину; могу се похвалити 
да сам већ у том броју. Достојанствена борба боља је од мира који нас одваја од Бога. Због 
тога и Дух наоружава кроткога војника[53] као способног и храброг да војује. Међутим, 
данас видимо људе који са крајњим незнањем и наглошћу бране ситне и сасвим небитне 
свари, а све друге, само ако могу, прихватају за саучеснике у злу; све ово прикривају 
вером и њезино достојанствено име злоупотребљавају у својим натезањима. Због таквог 
понашања омрзнуше нас и пагани, а (што је несносније) не можемо порећи да смо 
исправно омрзнути. И они који су међу нама добронамерни, такође нас осуђују; уопште 
није чудно што и народ, који врло ретко хвали било шта, осуђује добро. На леђима нашим 
ору грешници,[54] и све што ми злоумишљамо један против другога они користе против 
свих нас. Ми постадосмо позор, али не Анђелима и људима као, најмужевнији међу 
подвижницима, Павле, који је војевао са началима и властима таме, него свима који рђаво 
живе, без обзира на време и место - на трговима, на пијанкама, на весељима, у жалости. 
Алудирају на нас у позоришним комадима својим (док ово говорим једва се уздржавам од 
суза), исмевају нас заједно са најраскалашнијим људима и ништа толико не наслађује 
њихов позор као хришћанин, исмејан у позоришту. До тога нас доведоше наше међусобне 
мржње; до тога нас доведоше они који се прекомерно подвизавају и јагме за Доброг и 
Кротког, који Бога љубе више него што треба. У борби или у било чему другом не 
приличи потезати неприкладан поредак, јер се такав подвргава исмевању и сваки који се 
бори мимо правила бива избачен из борбе, лишава се победе, макар био најискуснији и 
најхрабрији. Зар ће они који се подвизавају за Христа, али не по Христу, угодити овоме 
Миру[55] ако се боре за њега недозвољеним средствима? Демони и данас дрхте при 
помену Христовом; сила његовог имена није ослабљена нашим пороцима. А ми се не 
стидимо да срамотимо име Христово и самог Христа, не стидимо се да слушамо његов 
свакодневни вапај: моје име се хули због вас.[56] Не плашим се ја борбе споља и звери 
која и сада кидише на Цркву - свеколике моћи лукавога,[57] мада прети и огњем, и мачем, 
и зверима, и мукама, и мржњом која премашује било коју нечовечност, и који је пронашао 
тежа мучења од оних која до сада искусисмо. За све то ја имам само једно лекарство, један 
пут ка победи, а то је - (хвалићу се у Христу!) смрт за Христа. Међутим, што се тиче 
предстојеће борбе ја не знам шта да чиним, какву помоћ да очекујем, какву мудру реч, 
који благодатни дар, какво оружје да употребим против замки лукавога. Ко да победи овог 
непријатеља? Да ли Мојсеј, који је раширио руке своје да би помогао знаком крста који је 
дочарао собом? Или проле њега дошавши Исус који је започео борбу са онима који 
усташе на Архистратига небеске војске? Или Давид, ратоборни псалмопесник кога је Бог 
оснажио за бој? Или Самуило, који час узноси своје молитве и жртве за народ, а час 
напада царство које је тешко победити? Ко ће ово оплакати како приличи? Да ли Јеремија 
који је написао плач за Израиљем? Ко ће завапити: опрости, Господе, народу твоме и не 
дозволи наследство твоје под срамоту, да њим овладају народи?[58] Ко ће се молити за 
нас да ли Ноје, Јов или Данило, који се моле и опомињу[59] - да се опаметимо, да 
угушимо међусобна непријатељства, да познамо један другога, да не постанемо као 
Израиљ и Јуда, Ровоам и Јеровоам, Јерусалим и Самарија - да не будемо час кажњавани за 
грех, час оплакивани?! 
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Признајем, ја сам слаб за овакву борбу; зато сам и савио кичму своју и сакрио лице своје у 
бегству. Од нагомиланог огорчења зажелео сам само да седим усамљен и да ћутим, 
знајући да је време проблематично, да су љубљени одступили и да постадосмо одметници, 
ми - који смо виноград истинити, виноград благовесни, плодоносни, прекрасни, обасјан 
орошењем свише и да се дијадема моје доброте, печат славе и венац похвале, преобратила 
у нечасност. Али, ако је неко и поред свега реченог одважан и смео, ја га хвалим за 
смелост и одважност. Још вам не говорим о унутрашњој борби која се одвија у нама и у 
нашим страстима, а коју против нас даноноћно подиже, час отворено, час прикривено, ово 
тело и животна расејаност која нас колеба и узбуњује посредством чувствености и 
задовољстава, и блатњава земља са којом смо помешани, и закон греховни који војује 
против закона духовног упињући се да у нама расточи Царско обличје и све оно што је, 
заједно са њим, у нас уложено, а божанског је порекла. Због тога, ако је неко у стању да 
надјача природу која га вуче доле, ако је себе већ васпитао дуговременим љубомудријем и 
постепено одвојио од униженог и помешаног са тамом то што је у души благородно и 
светлоносно, (такав) или се удостојио милости Божје или је поред тога и другог додавао 
најмогућије старање да узнесе свој поглед увис. Ја ипак нисам савладао земљано све док 
не очистим ум, све док не превазиђем друге својом близином Богу; нимало не сматрам 
безазленим прихватање обавезе старања о душама и посредништво између Бога и људи, 
што је такође дужност свештеника. 

Шта ме је у свему толико уплашило? Не сматрајте ме прекомерно плашљивим; напротив, 
похвалите моју обазривост. За Мојсеја сам чуо да, када је са њим беседио Бог, мада многи 
беху позвани на гору, а међу њима беше и Арон са двојицом својих синова свештеника и 
седамдесет старешина - народних управитеља, свима осталима беше заповеђено да се 
поклоне издалека, само је Мојсеј могао да приступи Богу; народу није било дозвољено ни 
да се попне на брдо;[60] није свако достојан да се приближи Богу, већ само онај ко је, као 
Мојсеј, способан да прихвати (смести) славу Божју. Осим тога, одмах у почетку давања 
закона, трубе, муње, туча, мрак, задимљено брдо, страхота и казна, па ако се ма и звер 
дотакла тада брда била је убијена камењем;[61] ово и друге страхоте задржавале су народ 
да се приближи брду и за њих би велико оптерећење било да, после очишћења, чују још и 
глас Божји; међут лм, Мојсеј се и поред свега пење на гору и улази иза облака, добија 
закон и таблице закона - за народ камене таблице, а за оне који су узвишенији од народа, 
таблице духа. Такође сам чуо за Надава и Авиуда који су тамјан запалили туђим огњем да 
беху кажњени у исто време и на истом месту где починише недело, и мада њихов отац 
беше Арон, пред Богом као други Мојсеј, ипак није могао ни он да их спасе.[62] Познато 
ми је шта се десило са свештеником Илијом и нешто касније са Узом. Један је био кажњен 
због безакоња синова својих који су се, приликом жртвовања, превремено усудили да узму 
месо из котлова, мада ни отац није одобрио њихов поступак.[63] Други је кажњен само 
зато што је дотакао кивот који су вукли волови; мада је хтео да придржи кивот да не падне 
са кола, ипак је погинуо;[64] на тај начин Бог је сачувао достојанство кивота. Познато ми 
је да су и телесни пороци, како свештеника, тако и жртвених животиња, строго 
истраживани и било је озакоњено да савршени приносе најсавршеније; то је, по мом 
мишљењу, служило као символ душевне непорочности и чистоте. Не дозвољава се сваком 
да обуче свештеничку одежду, нити да дотакне свештене сасуде; ни да куша жртву ако 
није надлежан или ако су место и време неприкладни; ни помазање јелејем, нити 
послуживање тамјаном, ни улазак у светиште, ако је ма и мало нечист душом и телом. Још 
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више је брањен улазак у светињу над светињама у коју је само једна особа улазила, 
одређеног дана у години. Ни у завесу храмовну нису смели увек погледати, нити је 
дотицати, баш као и кивот, или чистилиште, или извезене херувиме. Знајући све ово, као и 
нашу недостојност у односу на Великог Бога, Архијереја и Жртве, ако самим собом не 
предложимо Богу жртву живу и свету, ако не испољимо опит благоугодног и словесног 
служења, ако не принесемо Богу жртве хвале - скрушен дух, такве жртве које од нас 
једино потражује Тај који нам је све даровао - знајући све то, дакле, да ли сам се ја могао 
осмелити и одважити да му приносим жртву спољњу, у свему равну (αντιτυπον) великим 
тајанствима? Јесам ли се могао обупи у обличје и чин свештеника пре него сам осветио 
руке своје преподобним делима, пре но што сам научио око да здраво гледа на твар и да се 
диви Творцу твари, а не да срамоти Саздатеља, пре но што је казна Господња отворила 
уши моје, док ми се ухо није навикло да слушам;[65] није дата златна гривна са 
разноразним сардијским каменом: тј. реч мудрога у ухо онога који слуша;[66] пре но што 
се уста, усне и Језик не одвезаше и не привукоше Духа, не раширише се и не испунише 
ce[67] духом изречених тајана и догмата, док се уста, по речи мудрости, не везаше 
божанственим чувством,[68] да би (додаћу реченом) се њиме благовремено растопила, а 
језик испунио радошћу, односно, док не постане орган божанског слаткопојања, узбуђен 
славом, устајући рано и трудећи се док се прилепи грлу своме; пре но што ноге моје беху 
постављене на камену и пре но што се усавршише као јеленске, и пре но што се стопе 
моје не усмерише ка Господу, не изливајући се ни мало, ни много, све док сви удови не 
постадоше оружје правде,[69] док нисам одбацио умртвљеност прогутану животом,[70] 
која је уступила место Духу? Ако неко не пламти срцем чистим и када чита Писмо, ако не 
прима огњем искушане речи Божје, ако их није написао три пута на ширини срца[71] да 
би добио ум Христов,[72] ако неко не уђе у, од многих, скривене ризнице, невидљиве и 
тамне[73] да би видео и познао њихово богатство, створивши ситуацију да може да 
помогне и другима, духовно духовним показујући[74] ко још није богоприлично видео 
красоту Господњу и није посетио храм његов, или боље да кажемо, ако неко још није 
постао храм Бога Живога, живо жилиште Христово у духу; ко није познао сродност и 
разлику међу обличјима и стварношћу, и ко није прешао од првог ка другоме да би, 
избегнувши ветхост слова, радио на обнови духа[75] и прешао од закона ка благодати, 
изможденог тела али пуног духом; ко опитно није истражио све силе Христове, како прве, 
тако и оне ниже и последње које Христу припадају по човечанству, управо да је Он - Бог, 
Син, Образ, Реч, Премудрост, Истина, Светлост, Живот, Сила, Пара, Изливање,[76] 
Сијање, Творац, Цар, Глава, Закон, Пут, Врата, Темељ, Камен, Бисер, Мир, Правда, 
Освећење, Избављење, Човек, Слуга, Пастир, Јагње, Архијереј, Жртва, Прворођен сваке 
твари, Прворођен по васкрсу из мртвих;[77] ко бескорисно чује ове називе и ствари и не 
уђе у заједничарење са Речју и не схвати у каквом је Он одношају са сваким називом, ко се 
није трудио да разуме премудрост Божју у тајни скривену;[78] ко се још као младенац 
храни млеком, а није сједињен са Израиљом, није уписан у војску Божју, није способан да 
узме крст Христов на себе; ко још није постао ни почетни члан тела Христовог: - хоће ли 
такав драговољно и са радошћу моћи примити када га поставе на чело пуноте Христове? 
Против овога што рекох не дозвољавам никакав приговор и савет. У свему томе ја видим 
узрок силноме страху и крајњу опасност за онога који позна важност напредовања и 
погубност погрешке. Нека други, размишљах ја, ко је искусан у морепловству и трговини 
путује по купљену робу, нека препловљава ширину мора, нека се свакодневно носи са 
ветровима и бурама, нека много, ако му пође за руком, добије и много нека тугује. А за 



29 
 

мене, који се држим копна и који орем не баш дубоку бразду живота, и који се издаље 
клоним мора и добити, пријатније је да живим како могу, ма и са малим и танким 
парчетом хлеба и да проводим дане у миру и спокојству, него да се ради великих добити 
упуштам на дуговремену и велику опасност. За човека постављеног високо губитак је и то 
ако, пошто прими пуно, не пренесе своју одважност и на мноштво других, него се задржи 
на малом броју људи и великом светлошћу осветљава мали дом, односно, да у младићко 
свеоружје облачи дечије тело. За човека маловажног уопште није толико опасно ако носи 
мало бреме: нити ће изазвати подсмех, нити увећати опасност, ако на себе узме нешто што 
је непримерено његовим моћима. Као што чујемо кулу гради само онај ко је претходно 
израчунао све трошкове и видео да ли има моћи и снаге за то.[79] 

Дакле, пред вама је - образложење и оправдање мога бегства; питање је да ли оно 
задовољава. Све то ме је удаљило од вас, браћо и пријатељи, на моју велику жалост, а 
можда и вашу; тада ми се чинило да је то ипак неопходно. Вратила ме је, као прво, моја 
приврженост вама и осећање ваше привржености према мени (јер међусобно расположење 
најбоље снажи љубав); а као друго, моја лична брига, моје лично дело - седина и немоћ 
свештених родитеља, који се разболеше више од мене него ли од својих година - овог 
Авраама Патријарха, најдрагоценију и равноангелну за мене главу и Саре, која нас је 
духовно родила учењем вере. Њима треба да будем штап, и старост, и потпора у немоћи - 
то је први мој завет који испуњавам по својој моћи и због њега сам напустио љубав према 
знању, мени најдрагоценије занимање, само да се не бих показао сујетним. Постало ми је 
неподношљиво да због једног разлога прокоцкам сав труд и лишим се благослова којег је 
један старозаветни праведник на превару добио од свога оца, подметнувши лажне маље; 
смицалицом и рђавим средством уловио је добро. Дакле, два су разлога мојој 
попустљивости и кротости; нема ничега чудног што све моје, напред исказане дилеме, не 
опсташе пред њима. Сматрам да је некада врло трезвено омогућити да будеш побеђен, као 
што и свако друго дело има своје време; боље је бити часно побеђен, него незаконито и на 
штету одржати извојевану победу. Као треће, (ово је најбитнији разлог мога повратка због 
кога ћу прећутати све остале разлоге), присетио сам се древних времена и у њима 
пронашао једну причу из које сам извукао наравоученије за моје стање. 

Сматрам да све што налазимо у Писму није без разлога написано, а ако видимо само 
гомилање речи и предмета, онда знајте да је то написано ради расплињавања слушалаца и 
ради њихове забаве. Такав циљ имају јелинске басне којима није битна истина, већ њима 
очаравају слух и срце. Али ми, који пажљиво извлачимо духовни смисао из сваке црте и 
речи, не мислимо (то би било и неправедно) да би и најбезначајније ствари, које писци 
подробно описаше, без неког нарочитог смисла биле записане и сачуване у сећању до 
данашњих дана. Напротив, њихов циљ је да служе као споменик и наук како да се и ми 
поставимо у сличним ситуацијама, односно, да се, руководећи се њима као неким 
правилима и предуказаним образцима, знамо поставити и једно избећи, а друго одабрати. 

О чему је овде реч и каква је поука свему? Можда није лоше да о свему томе и овде 
проговорим ради поуке многима. Јона је бежао од лица Божјег, или боље казати, мислио је 
да може побећи; међутим, задржало га је море, бура, китова утроба и тродневни боравак у 
њој, што је послужило као обличје много узвишеније тајне. Јона је бежао да не би морао 
отићи Ниневљанима са тужном и необичном вешћу, а да после тога не испадне лажац ако 
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се град спасе покајањем. Није га огорчило спасење злобника, већ се стидио да буде слуга 
лажи, јер је ревновао за веродостојност пророштва које се у њему могло подвргнути 
сумњи; многи беху неспособни да проникну у дубину Божју о овом плану. А како сам ја о 
овоме слушао од једног мудрог мужа који ми је унеколико објаснио спољашњу страну 
свега, пошто је био кадар да схвати и позна дубоки смисао пророка није ово узроковало да 
блажени Јона побегне и да, иако прикривен на мору, дође у Јопу, а из Јопе у Тарс. 
Несхватљиво је да он као пророк, није познао Божји план тј. да је Бог по својој великој 
премудрости, по неиспитивим судбама, неистраживим и несхватљивим путевима својим, 
само претњом, произвео да се Ниневљани опамете и избегну предсказану казну. А ако је 
пророк знао ово, онда је једнако несхватљиво да се он не покорава Богу који је на 
богоприличан начин устројио спасење Ниневљана. Мислити да се Јона надао како ће се 
сакрити на мору и спасти од великог ока Божјег било би веома ружно и наивно; таква 
мисао не би приличила не само пророку, него ни другом разумном човеку који иоле 
познаје несавладиву Божју силу. Јона, како о њему говори поменути муж, у то сам и ја 
убеђен, боље од било кога је знао и то шта ће се десити после његове проповеди 
Ниневљанима, али и то да он никако својим бегством, макар и променио место боравка, не 
може побећи од Бога; исто као што нико други не би могао да се сакрије ма ушао у недра 
земље, у дубину мора, ма пронашао начин да се на крилима узнесе и лети по ваздуху, ма 
сишао у преисподњу ада или се сакрио густином облака или измислио неки други, бољи, 
начин бегства и скривања. Ако Бог жели да некога заустави и задржи у руци својој онда се 
то никако не може избећи и надмудрити. Он предупређује хитре и заскаче бегунце, 
смирује високе и разоружава силнике, кроти дрске, гуши било коју силу. Свакако да је 
Јона знао за моћну руку Божју и није ни мислио да може побећи од Бога. Међутим, пошто 
је Јона унапред сагледао пад Израиља и предосетио да пророкована благодат прелази на 
пагане, он са тих разлога избегава проповед, не жури у извршењу заповести и, 
напустивши стражарску кулу радости, што на јеврејском језику значи Јопија - тј. древну 
узвишеност и достојанство, сам себе баца у море туге. Због тога се и искушава, и спава, и 
трпи бродолом, и буди се, и прихвата жреб, и погружава се у море, и кит га гута, али не 
нестаје, него и тамо призива Бога и, (каквог ли чуда!) слично Христу, након три дана, 
враћа се одатле. 

Оставимо за сада реч о томе са надом да ће Бог омогућити да о томе касније говоримо 
подробније. А сада, да бисмо се држали теме, размишљајмо о томе шта је Јони могло 
послужити као изговор за избегавање пророчке службе. Међутим, може ли за мене бити 
каквог изговора и оправдања, ако бих ја и даље настојао на одбијању да прихватим на 
мене наложено (не знам како да се изразим), лагано или тешко, бреме служења. Можда ће 
неко приговорити (што је једино и могуће у датом случају) и казати да сам ја недостојан 
свештенослужења пред Богом и да најпре треба постати достојан цркве, а потом олтара и 
прво олтара, а потом - председања; неко други ће ме можда оправдати и разрешити 
одговорности. Међутим, страшне претње, још страховитије казне за неповиновање, као и 
за супротно: ако је неко дрзак и нема ни мало страха, не скрива се и не одриче, као Саул у 
очевој оправи[80] када га позваше да преузме вођство и он се тога прихватио као 
најлакшег и обичног дела, мада није безопасно мењати свој став и већ прихваћено 
исправљати. 
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Са тих разлога ја се дуго борих са помислима размишљајући како да се поставим; западох 
међу два страха од којих ме је један задржавао доле, а други - да идем увис. После многих 
недоумица и премишљања за једну или за другу страну ја се, напокон, одлучих за 
снажније; мноме је овладао и победио страх да се не покажем непокорним. Видите како 
сам се држао средине ових страхова не пружајући руке ка недостижном началству, нити 
одбацујући дато. Прво би значило дрскост, а последње - непокорност, а и једно и друго - 
простаклук. Ипак сам задржао средину између дрскости и бојажљивости; бојажљивији сам 
од оних који се хватају за било какво старешинство, али сам храбрији од оних који се 
свега одричу. Тако сам ја схватио постављено питање и изразићу се сада још јасније: 
онима који треба да буду старешине, вероватно, помаже закон трезвене покорности пошто 
Бог својом благошћу награђује веру, а онога ко се у њега узда чини савршеним 
старешином. Међутим, не знам ко ће помоћи у случају непослушности и непокорности. 
Нимало није безопасно ако пречујемо речи: "душе њихове тражићу из ваших руку".[81] 
Како се ви одрекосте мене и не хтедосте да будете вође и старешине народа мога: тако ћу 
се Ја одрећи вас и нећу вам бити цар. Као што ви не послушасте моје речи, него ми дрско 
окренусте леђа: тако ће и вама бити; када ме призовете, нећу се осврнути на молитву 
вашу". - Нека се не примени на нама такав приговор Праведног Судије коме хвалимо 
милост,[82] али заједно са њом и cyд! 

Ја се опет окрећем историји и разматрам најпобожније мужеве древности и тамо налазим 
да су неки одважно прихватили поверено им старешинство, а други мало успорише 
примање тога дара; међутим, ни једни ни други нису осуђени, ни они који се одрекоше - 
услед страха, нити су похваљени они који дадоше сагласје своје - за ревност. Једни се 
уплашише важности службе, а други се приклонише по вери у Призвавшег их. Арон је 
испољио спремност, а Мојсеј је противуречио. Исаија се повиновао, а Јеремија се плашио 
младости своје и није прихватио пророчку службу све док није добио обећање и силу од 
Бога која је премашила његов узраст. Оваквим размишљањима сам се тешио и душа моја 
је, мало по мало, омекшала; као помоћника у овим размишљањима узех време, а за 
саветника - Божје заповести којима сам подредио сав свој живот. Због тога не 
противуречим, нити се противим (ово су речи мога Владике који није позван на 
старешинство, већ се као овца на заклање води),[83] него се смирујем и приклањам под 
крепку руку Божју и молим да извинете моју претходну лењост и непокорност, ма колико 
био крив у свему. Заћутао сам. Али нећу свагда ћутати; удаљих се накратко, колико је 
потребно, да бих размотрио ствари и сам себе утешио у тузи, али сада сам спреман да Га 
славим у цркви и хвалим на збору стараца.[84] Ако за једно приличи осуда, за друго се 
може извинити. 

Али зашто ја оволико отежем беседу? Ја сам са вама, пастири и сапастири! Са тобом сам, 
света паство, која си најдостојнија Архипастира Христа! И ти, оче мој, потпуно си ме 
победио и подчинио Христовим, а не људским законима. Упознао си моју покорност; 
узврати благословом. Руководи молитвама и речима, утврђуј духом. Очев благослов 
утврђује дом деце.[85] О, када бих се ја, и овај духовни дом који сам одабрао и за који сам 
се молио, утврдили и да ми он постане мир мој за сва времена, из века у век и када се из 
овдашње цркве преселим у вишњу цркву у славље прворођених, који су записани на 
небесима! Таква је моја молитвена и праведна жеља! 
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Бог света, који је створио обоје и који нас је сјединио, који је посадио цареве на престо и 
са земље уздигао беднога, који је из униженог стања призвао ништега, који је изабрао 
Давида, слугу свога, од стада овчијих - тога који беше најмлађи међу синовима Јесејевим; 
који благовесницима даје реч силом многом за проповед јеванђеља, који сам напаса 
пастире и води вође, нека подржи нашу десницу, нека нас води по вољи својој и нека нас 
прими у слави да бисмо били кадри да напасамо разумно стадо његово, а не у оправи 
безумна пастира[86] - једно је у броју благословених, а друго у броју проклетих; - нека 
Он дарује силу и моћ људима својим;[87] нека представи себи паству славну и неупрљану, 
достојну вишњег станишта, у обитељи веселећих се, у светлости светих, да бисмо у 
његовом храму сви ми, и паства и пастири, могли благовестити славу у Христу Исусу, 
Господу нашем, коме нека је слава у све векове. А м и н! 

  

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Пс 37:7. 
2. Пс 55:8. 
3. Тит 1:2. 
4. Ос З:4 
5. Ис 54:13 
6. 1Цар 10:11 
7. Агеј2:13, 14 
8. Пс 37:27. 
9. I Петр 5:2 
10. Пс 58:45 
11. Агеј2:15; Амос5:10. 
12. 1ПетрЗ:11. 
13. Еф 3:17 
14. Хипократ 
15. Приче 4:27 
16. Пс 73:8 
17. I Кор 2:6 
18. Проп 10:5, ср. Приче 26:2. 
19. Онима који живе у Христу. 
20. II Кор 2:8 
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21. I Kop4:21. 
22. II Тим 4:6 
23. Рм 15:19 
24. Ис 19:11; 3:12; 3:4-7; 9:15; 1:23; 8:21; 40:2 
25. Приче 14:30 
26. Замка 
27. Ос 5:1-2; 5:6; 7:7; 8:10; 8:4 
28. Мих 3:10-11. 
29. Мих 3:12. 
30. Пс 12:1. 
31. Мих 7:4 
32. Јоиљ 1:3; 2:15-16; 1:10 и 9 
33. Ав 1:24 и 5. 
34. Ав 2:15. 
35. Мал 1:6-7; 2:5;; 2:6-7; 2:13. 
36. Зах З:2; 11:3-6; 13:7; 10:3 
37. Дан 13:5. 
38. Јез 33:6; 7:26; 22:24-26; 13:15; 34:26; 34:8; 34:10. 
39. Јер 1:5; 9:1; 10:21; 12:10; 23:12; 25:34. 
40. I Тим 3:23 
41. Мт 23:24-33 
42. Проп 10:16. 
43. Приче 29:30. 
44. Приче 25:3. 
45. Ис 40:12; 66:1 
46. Проп 7:23 
47. Пс 22:11. 
48. Приче 2:3 
49. Пс 17:40 
50. Пс 110:5. 
51. Пс 9:28; 140:3. 
52. Ос 4:9. 
53. Јоиљ З:11. 
54. Пс. 129:3. 
55. Еф 2:14. 
56. Ис 52:5 
57. Јулијана Отпадника. 
58. Јоиљ 2:17 
59. Јез 14:14. 
60. Изл 24:1-2. 
61. Изл 19:13 
62. Лев 10:12. 
63. 1Цар 2:13-14. 
64. II Цар 6:6-7 
65. Ис 50:4-5. 
66. Приче 25:12 
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67. Пс 119:131; 81:11. 
68. Приче15:7 
69. Пс 57:7; 40:3; 18:34; 119:133; 7:3. 
70. II Кор 5:4 
71. Приче 22:21 
72. I Kop 2:16 
73. Ис 43:3. 
74. 1Кор 2:13 
75. Рм 7:6 
76. Прем Сол 7:25. 
77. Кол 1:15, 18. 
78. I Кор 2:7. 
79. Лк 14:28. 
80. I Цар 10:22. 
81. Јез 3:18. 
82. Пс 107:8. 
83. Ис 50:5; 53:7. 
84. Пс 107:32. 
85. Сир 3:9. 
86. Зах 11:15. 
87. Пс 68:36.  
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Реч IV 

Прво изобличавање цара Јулијана. 

  

Слушајте ово сви народи, пазите сви који живите по целој васељени.[1] Као да стојим на 
неком узвишењу са кога даљине могу да сагледам, све призивам и свима упућујем ову 
моћну и узвишену проповед. Пазите народи, племена, насеља, људи сваког рода и узраста 
- сви, колико год нас је сада и колико год да ће нас бити на земљи! Нека се моја реч чује 
још и даље! - Пазите на моју реч и све небеске Силе, сви Анђели, који истребисте 
мучитеља - није збачен Сион, цар аморејски, ни Ог, цар васански (локални владари који 
нанесоше зло малом делу васељене - Израиљу), него - змија,[2] отступник, велики ум,[3] 
Асиријац, свима заједнички непријатељ и враг који је на земљи учинио многа зла, невоље 
и јад, али и у висинама[4] који смишља и предвиђа многе неправде! Слушај небо и пази 
земљо![5] И мени приличи да, заједно са најгласнијим међу пророцима Исаијом, 
ускликнем! Само се у једном разликујемо: пророк позива небо и земљу да сведоче против 
Израиља који се одметнуо од Бога; а ја их призивам против мучитеља и отпадника који је 
пао - падом достојним несреће. Пази, ако нас чујеш и ти, душо, великог Констанција! 
Пазите христољубиве душе царева које владасте пре њега! Особито нека буде на опрезу 
душа Констанцијева; он је узрастао са Христовим наслеђем и, поступно се утврђујући, 
постао је знаменитији од свих царева. Но, (каквог срама!) он је пао и грех незнања који је 
недостојан његове побожности; сам не знајући то, васпитао је хришћанима врага 
Христовог; од свих дела свога човекољубља испољио је једну рђаву услугу тиме што је 
спасао и зацарио на штету спасеног и царујућег. А, о када би ово Констанција могло 
обрадовати, да би се уништила невоља и васпоставило пређашње благостање хришћана, ја 
произносим ову реч! 

Реч приносим Богу на дар и ова реч је чистија и свештенија од било које бесловесне 
жртве; приносим је не да бих опонашао мрске и сујетне речи, него као мрзост према 
жртвама богоотступниковим чије се богатство и обиље састојало у сили несреће и у 
немудрој, да тако кажем, мудрости; пошто и сва сила и ученост века овога у тами ходи и 
далеко је од светлости истине. Ако је та мудрост таквих људи таква и ако она такве 
плодове доноси - као трава брзо се суши, као зеље[6] брзо вене и пропада заједно са оним 
који их је породио, који гину бучно и својим падом привлаче већи позор него својом 
нечастивошћу ја, који приносим жртву хвале и палим бескрвни дар речи, питам: ко ће 
дочарати призор који би био једнак благодарности! Који језик може бити толико 
громогласан, колико ја желим? Чије се ухо неће поколебати, а слух повући пред таквом 
ревношћу речи? 

Благодарност коју произносим речју најсвојственија је Речи која, од свих других 
наименовања, првенствено се наслађује овим звањем и нашом способношћу да га можемо 
именовати, али ће и њему[7] послужити као прикладна плата пошто ће за своје преступе 
против дара речи бити посрамљен управо речју. Иако је дар речи опште достојанство 
свеколике словесне творевине: Јулијан, присвајајући га само за себе омрзнуо је хришћане 
и користећи се даровитошћу у речима, о дару речи расуђује крајње неразумно. Као прво, 
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неразумно због тога што је злонамерно, тенденциозно и произвољно тумачио 
наименовања као да јелинско образовање припада народу, а не језику. Са тих разлога је 
забранио да се ми школујемо да не бисмо пригрлили туђе добро. То даље значи да нам не 
дозвољава да изучавамо науке и сва знања која су Грци стекли; све то је само за себе 
задржао. Затим, неразумно се понадао да се може сакрити од нас и да ће нас, који 
презиремо такву словесност, лишити једног од првих добара, али се сам плаши осуде и 
изобличења сматрајући да се сила критике налази у лепоти слога, а не у познању истине и 
изношењу доказа, од којих нас нико не може изоловати, нити онемогућити да својим 
језиком исповедимо Бога. Јер ми, као и све остало, и реч посвећујемо Богу; а када је 
потребно посвећујемо и тело своје истини. Стога, издавши такву наредбу којом се 
забрањује леп говор, он ипак није могао да забрани нама да казујемо истину. Тако је он 
испољио и потврдио своју немоћ, а није могао избећи осуду у личној несрећи којој се још 
више подвргао својом погрешком. Његова забрана нама да беседимо показује да се он није 
уздао у исправност своје вере или речи. Он се устремио на човека који себе сматра 
најсилнијим борцем и очекује да га сви поштују као најхрабријег борца, али је 
истовремено указом забранио да се било ко усуди изаћи њему на мегдан. Све је то - доказ 
робовања, а не храбрости! Венци се дају онима који се подвизавају, а не онима који седе 
на врху; онима који напрегоше силе, а не онима који су лишени великог дела сила. Ако се 
он заиста плашио да га неко не изазове на мегдан, већ је признао свој пораз, односно, 
победу над собом, и без борбе је уступио врх ономе са којим се препирао. Тако је 
поступио наш мудри цар и законодавац! А да би сви осетили његову силу и уверили се у 
његову глупост, он је на почетку свога царовања најпре устао против беседништва. 
Међутим, ми приносимо хвалу Богу пошто је тај дар постао слободан. Нама нарочито 
приличи да, као што Бога поштујемо другим приносима и даровима не штедећи ништа - 
ни новац, ни имање који су ововремени и човекољубивошћу Божјом сачувани од насиља - 
првенствено поштујемо речју, плодоношењем праведним и општим за све који добише 
милост. Довољно рекосмо о дару речи; ако одужимо преступићемо границе умесности и 
многи ће помислити да се бринемо о нечем другом, а не о томе због чега се сабрасмо. 

И, ево, моја реч већ тече и хита на славље; сва је обучена у весеље; она све вас позива на 
духовну радост - све који сте постојано у посту, у тузи и молитви, даионоћно просећи 
избављење од постојећих невоља и који лекарство од зала налазите уздањем у непостидну 
наду[8] - све који сте поднели велике борбе и подвиге, који издржасте многе и тешке 
ударце овог времена који, по речима Апостола, бејасте позор свету и Анђелима и 
људима,[9] ко, иако малаксао телом, ипак остаде непобедив духом, претрпевши све у 
Христу који му моћ даје;[10] све, који одбацише оно што у свету служи на грех и 
световну власт; ко је са радошћу дочекао одузимање имања свога;[11] ко је неправедно 
био протеран са свога; ко је за извесно време претрпео одвојеност или са мужем, или са 
женом, или са родитељима, или са децом, или са неким другим са којим није баш у 
блиском сродству; ко је ма дар Христу принео страдалну крв за Христа тако да сада 
сасвим исправно може казати за себе: дао си нас у јарам човеку; прођосмо у огањ и у воду; 
али си нас извео на одмор.[12] 

Позивам на славље и оне људе који Бога исповедају разним начинима, не одступајући од 
здравог смисла, али не могу да остваре заповести Промисла које налажу од лошег боље и 
које благошћу позивају на покајање. Они по убогости душе своје и по лакомислености, 
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пламте разноразиим помислима, дичећи се жељом душе своје, који не могу да поднесу 
благостање грешника, који не чекају испуњавање савета Божјег[13] и нису у стању да до 
краја очувају равнодушност; ипак, као слуге садашњега и видљивога, они се у истини 
утврђују чудесима која се очигледно дешавају. Позивам и оне који се одушевљавају 
догађајима и позорницама овог света; позивам их речима Исаијиним: жене, које долазите 
из позоришта, приступите;[14] који одвратише своје духовно око од спољашњих предмета 
по којима је блудило, отрезните се и опаметите, јер ја сам Бог ваш који је узвишен по 
народима и на земљu,[15] који и сада, као и свагда, твори знамења и чудеса и познаје се по 
њима. 

О, када би у састав нашег збора ушли и они[16] који су раније са нама заједно 
прослављали Бога истоветном и чистом химном, који су некада били удостојени десне 
стране, али се надам да ће се опет тога удостојити! Међутим, није ми познато шта их је 
побудило да се преокрену и одвоје, не приступајући (што ме нарочито чуди) овом 
заједничком весељу, него начинише (сами ми омогућавају да се овако изразим) некакав 
свој несагласни и неуређени сабор. Нећу казати какав је то и чији збор, мада ме на то 
нагони ревност, али ме вера задржава. Задржан сам уздањем и нећу казати ништа 
непријатно; све до сада их чеках, као сопствене чланове и више имам љубави, него 
одбојности. Са тих разлога поступам великодушније, да бих касније упечатљивије могао 
прекорети. 

Само један део, једну врсту, људи одлучујем од славља. Мада сам скрушен и плашљив, 
мада проливам сузе када ме они не виде, мада тугујем због њихове слабости и 
неосетљивости која води у погибао, а то их чини достојнијима жалења - ипак их 
одлучујем. Посејани не на тврдом и непоколебивом, него на сувом и неплодном камену 
(такви су сви који речи приступају лакомислено и маловерно), јер немаху довољну дубину 
земљe,[17] који скоро изникоше и спремни су на било какве уступке и угођаје ближњима, 
они касније, приликом лаганог напада нечастивога, при најмањем искушењу и дувању 
поветарца, повише се и умреше. Међутим, још више од њих, одлучења су достојни сви 
који се ни мало не успротивише сили времена, који се ни мало не одушевише Оним који 
нас је ослободио робовања нискоме и који нас је заробио за спасење. Они се по својој 
вољи показаше веома злима и нискима, те нису ни најмањи труд уложили не би ли се 
успротивили, који се саблазнише када нису имали ни најмање повода и који (уистину 
жалосни људи!) продадоше своје лично спасење за временску корист, за маловажну 
услугу или власт. 

Пошто рекосмо напред ко све може, а ко не може ући у састав нашег збора, очистимо 
сада, по могућности, и тела и душе, ујединимо свој слух, уједначимо глас, сјединимо се 
духом и запојмо ону победничку песму коју су некада, ударајући у тимпан, певали 
Израиљци предвођени Маријом, о потопљавању Египћана у Црвеном мору: појмо 
Господу, славно се прославио: коња и коњанике потопи[18] - али не у море; изменићу 
текст те песме, а где - где год му је угодно и како Он сам рече - чини све и претвара, како 
је о томе казао на једном месту свога пророштва богонадахнути Амос: и који претвара сен 
смртни у јутро, а дан у тамну ноћ[19] - Тај, који као да неким кругом руководи и води 
цео свет. Све што се нас тиче - и колебљиво, и непоколебљиво, и промењиво, и које 
унапређује, и које уназађује, и које се дешава у разна времена и иначе - у поретку 
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Промисла постојано и непоколебиво; мада и иде супротним путевима који су познати 
Речи, а нама непознати. Господ збацује силнике са престола[20] и венцем украшава онога 
који се не нада;[21] позајмићу и ово из божанског Писма. Он слабашна колена снажи и 
ломи мишицу грешника и безаконика;[22] ово ћу узети из другог Писма, како ми долази на 
памет са многих места, употпуњујући моју песму и образујући једно јединствено 
благодарење. Он нам дарује да видимо и успевање грешника изнад кедра, али и његов пад 
у амбис; само ако смо успели да својом ногом без спотицања прођемо мимо његове 
нечастивости. Ко ће достојно опевати сва набројена Божја добра? Ко ће исказати силу 
Господњу и испричати сву славу његову? Који глас, који ће дар речи бити сразмеран овоме 
чуду? Ко је уништио оружје и мач и бојно поље! Ко је поломио главе змија у води и ко гa 
је дао онима у пустињи за храну![23] Ко је претворио буру у прохладни ветар? Ко је 
заповедио мору: ућути, престани,[24] у теби ће се уништити вали 

твоји,[25] а потом је умирио запенушану воду мора? Ко је дао власт да газимо на аспиду и 
змију[26] који лукаво вребају пету нашу, како је то казано приликом наше осуде и јавно 
дижу главе своје осуђене на сатирање? Ко је створио суд и правду[27] - тако неочекивано? 
Ко није за свагда оставио жезал грешника (могу ли смело казати: на грбачи праведних) - 
или да се изразим скромније - на грбачи оних који Га познају? Јер нисмо ми предани као 
праведници (малобројнима је дата сила подвижништва да своје мучитеље посраме), већ 
као грешници бејасмо осуђени, а потом милосрдно и отачки помиловани; осуђени, да би 
се поражени отрезнили и у тој трезвености њему се обратили. Он нас је изобличио, али не 
јарошћу; казнио нас је, али не гневом; и једним и другим, и подсећањем и 
снисходљивошћу, испољио је своју човекољубивост. Ко се осветио народима и покарао 
племена? Господ крепак и снажан, Господ моћан у боју![28] Пронашао сам једно место и 
један стих који на неки начин одговара нашем слављу и сабрању. Пре нас изговорио га је 
Исаија, али је врло прикладан за садашње време и потпуно се уклапа у величанственост 
наше побожности. Нека се радују небеса озго и облаци нека оросе правду: подвикујте горе 
весело и гope радосно![29] Јер свеколика творевина и небеске Силе деле наша осећања 
(придодајем ово од себе). Творевина, која подлеже пропадљивости и која ради за оне који 
се доле рађају и умиру, уздише и болује у ишчекивању краја и откровења да би тада и она 
добила очекивану слободу силом Творца, невољно је предата трулежнима, али се ипак 
заједно радује и заједно са њима слави када се веселе деца Божја. Дакле, нека се весели 
пустиња и нека цвета као крин[30] (не могу да не користим божанске изреке када 
благовестим силу Божју); нека се весели Црква која је донедавно сиротовала и 
удовствовала! Нека се весели сваки ко је угњетаван неиздрживом и жестоком буром 
злобе! Јер, помиловао је Господ људе своје и наслеђе своје није заборавио;[31] учинио је 
дивна дела, савет древни истинити[32] - савет о томе да буде наклоњен и расположен 
према онима који Га се боје и који се уздају на милост његову. Јер је развалио капију 
бакарну и врата железна је поломио. Ми постадосмо смирени за безакоња наша; али смо 
позвани и избављени из мреже сете[33] благодаћу призвавшег нас Бога, који теши 
смирене срцем, 

Видите ли како поступно испевам химну којој су и речи, и мисли божанске! Ни сам не 
знам због чега се украшавам туђим, а од задовољства постајем надахнут; све унижено и 
људско презирем када једно са другим поредим и усаглашавам, и када јединог Духа 
доводим у везу. 
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И раније су нам објављивали чудеса Божја: Енох, кога је Бог преобратио; Илија, који је 
узнесен на небо; Ноје, који је спасен и спасава малим бродом[34] свет - семена врста који 
избегоше васељенски потоп да би се након потопа земља поново украсила свим врстама, 
али побожнијим; Авраам који је позван и награђен сином као доказ о другом обећаном 
Семену; он приноси јединороднога свога - добровољну жртву, али уместо сина указује му 
се на другу, ненадану жртву. Још нам је јављена чудна погибао нечастиваца који 
изгинуше у пламену и ужареној лави и још чудесније спасење побожних; слани стуб - 
споменик освртања на зло. Исто нам је собом објавио и Јосиф кога су продали, а кога је 
Бог умудрио, ослободио и поставио за властелина и даваоца хлеба ради узвишенијег 
плана; Мојсеј, који се удостојио богојављенија, који је примио законе и који је дао законе, 
кога је фараон прихватио и који је показао Израиљу пут у обећану земљу. Такође је 
објављено: познати број египатских казни и спасење посред Египта измучених робством; 
море, које је избеглицама испред потере омогућило пролаз по сувом, потопило је 
прогонитеље; овде помињемо и стуб од облака који је дању заклањао и пламени стуб који 
је ноћу светлео - оба беху путеводитељи; хлеб који је даван у пустињи и храна која је 
силазила са неба - први је даван према потреби, а друго је давано и преко потребе; вода из 
камена која је текла, али је и сладила; Амаличанин, који је савладан молитвом и још 
необјашњивим и тајновитим уздизањем руку; сунце које је стало у ходу своме, такође и 
месец; Јордан који се разделио; зидови који се разрушише свештеничким опходом, звуком 
труба и мноштвом оних на којима беше сила; земља и руно који наизменично беху суви, 
односно, орошени; сила садржана у коси и силнија од свеколике војске; неколицина 
изабраних који су лаптали воду из потока и победише многобројније противнике. Да ли је 
потребно да набрајам сва чудеса која је Христос учинио након његовог спасоносног 
доласка и оваплоћења, и која после њега и кроз њега чинише и учинише његови свети 
Апостоли и служитељи речи? Колико има књига и споменика у којима је све то 
овековечено? Каква се чудеса сада јављају? - Приступите и чујте сви који се бојите Бога, 
казаћемо вам, да би знао потоњи нараштај[35] и сва поколења - моћ чудеса Божјих! 

Ово се не може објаснити, а да се не дочара велика беда; и ово је опет немогуће уколико 
не изобличимо злобност одступника, док не покажемо какав беше почетак, из којих 
семена је он дошао до оваквог ступња, поступно увећавајући у себи злобу, као што 
отровне звери у себи сакупљају свој отров. И мада подробни опис његових злодела 
препуштамо књигама и историји (додуше, немамо ни времена све да испитамо и 
препричамо, али то и није предмет наш), ипак, поменувши само понешто, остављамо 
потомству својеврсни натпис на споменику, овековечивши речју најглавније и 
најпознатије од његових дела. 

Ево једног и првог од његових дела! Пошто га је велики Констанције, који је од оца 
наследио државу, спасао - у време када су на Двору почели да регрутују нове чиновнике и 
војску, и када се новопостављени узбунише против владара тада је он, кажем, на необичан 
начин спасен заједно са својим братом;[36] поред свега он није нашао за сходно да 
заблагодари за своје спасење ни Богу, ни Цару који га је спасао, већ се понашао злобно 
припремајући у себи - Богу одступника, а Цару - метежника. Међутим, најпре треба казати 
да их је најчовекољубији Цар поставио у један дворац, да им је уступио царске одаје и 
царску послугу чувајући их, као последње у роду, за царски престо. 
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Господар је, наиме, желео да се оправда за све пропусте који се појавише у почетку 
његове владавине и који настадоше мимо његове воље, а као друго: хтео је да покаже 
своју милост и великодушност, причисливши их царском звању и достојанству; а као 
треће: надао се да ће тиме учврстити своју власт. Међутим, у његовим делима више се 
испољила доброта срца, него трезвеност. 

Они[37] у то време нису имали никаквих обавеза; царска власт је потенцијално била пред 
њима и сходно томе добијали су прикладне обавезе. То је разлог због којег су они имали 
најбоље учитеље у наукама и у другим областима (науку им је предавао лично стриц и 
Цар) и још више - васпитавани су и у нашој науци, и то не само оној која говори о 
догматима, него и оној која морално назидава. При руци су им били најискуснији људи 
који су лично на себи искусили и потврдили опит врлине и побожности. Они су, по својој 
жељи, ступили у клир, читали су народу божанске књиге, ни мало не сматрајући ово за 
штету својој слави, него сматрајући побожност најбољим украсом. Штедрим приносима и 
даровима у част Мученика и свим другим што сведочи о страху Божјем у човеку, они 
потврдише своју усрдност и љубав према Христу. 

Један од њих уистину беше побожан и мада својом природом плаховит, ипак у 
побожности беше искрен. Други је, међутим, само чекао погодно време, а дотле је под 
маском скромности скривао своју злобу. Ево доказа! - Не могу ћутке прећи преко 
десившег се чуда које је веома поучно и може користити као опомена многим 
нечастивцима. Обојица беху усрдни у прослави Мученика, не попушташе један пред 
другим у штедрости и широком руком су градили храм.[38] Пошто њихов труд није имао 
истоветан корен, крај њиховог дела беше различит. Дело једнога, мислим на старијег 
брата,[39] напредовало је успешно; овај дар Бог је благонаклоно примао, као Авељеву 
жртву која беше искрено принесена[40] - дар је представљао неко освећење прворођенога; 
дар другога брата (још овде на земљи искрсава срам за нечастивце на основу којег можемо 
закључити о будућем сраму и на сразмерно мали начин указује се на нешто велико!) - 
одбацио је Бог Мученика, као што је одбацио жртву Кајинову. Он је улагао труд, али 
земља то није прихватала; Он је уложио још већу ревност, али је земља рушила темељ 
који су они, као нечастиви, постављали. Земл,а као да је указивала на долазећи потрес и 
пометњу коју ће они створити, мада се сада труде да својом нечастивошћу укажу част 
Мученику. Ови догађаји беху својеврсно предсказање гордости која ће се током времена 
испољити: о долазећем ниподаштавању Мученика, о ружењу светих храмова са његове 
стране - пророштво које је тада било неразумљиво, али је јасно указивало какав ће 
прогонитељ из њега настати и колико велику несрећу ће донети. О, човече, мудри да 
чиниш зло,[41] али немоћан да избегнеш личну муку! Благодаримо Богу који је кадар да 
укаже на будуће како би прекратио невољу и потврдио своје свезнање! Колико је ово 
неуобичајено, али истинито, чудо! Колико је братољубља у Мученицима! Они не 
примише указану част од онога ко ће ожалостити многе Мученике; одбацише дар човека 
који ће многе жртвовати и извести на страдање. Или још тачније: они нису могли да трпе 
да један од Мученика буде извргнут руглу пошто се храмови других граде и украшавају 
рукама преподобних. Они не дозволише да се онај, који је нагнуо на зло, може похвалити 
како их је надмудрио и осрамотио; нису дозволили да једна иста рука гради храм и да 
потом многе храмове руши; нису дозволили да једни мученици буду чествовани, а други 
посрамљени лицемерним поштовањем. Они не дозволише да оскврнитељ, због величине 
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увреде, сматра себе још мудријим и умешнијим у прикривању намере, како пред људима, 
тако и пред Богом који је најпрозорљивији, најпремудрији од свих и лови мудре у њиховом 
лукавству.[42] Напротив, они јасно дадоше до знања ругачу да се не горди, јер је уловљен 
у намери својој. Бог Мученика, једино њему знаним разлозима, својом неизрецивом 
премудрошћу, по законима поретка света по којима је некада исчекивао испуњење 
аморејске злобе, ни сада не поступа напречац; није га намах пресушио као реку, у 
замишљеној и прикривеној злоби. Ради других је било потребно дозволити злобну намеру, 
али одбацити и неприхватити принесену част и указано поштовање, и потврдити тиме да 
је Бог, у примању свега онога што му се приноси, нелицемеран и чист. Он је безбожном 
Израиљу казао: не приносите више жртве залудне; на кад гадим се.[43] Он није више 
могао да трпи младине њихове и суботе и велики дан; будући је Самодовољан, нема 
потребе ниучему човечанском и маловажном; још мање се радује недостојним приносима; 
напротив, жртвом нечастивога, макар то било и теле, гнуша се као псом; ако би то био и 
ливан, тугује као да је у питању богохулство, а плату блудничку[44] избацује из светиње; 
Он једино цени ону жртву коју њему, као Најчистијем, приносе чисте руке, узвишени и 
очишћени ум. Дакле, достојно је нашег дивљења што је Он, који види и гледа не као 
човек, јер не гледа на спољашње, него сагледава унутрашње и потајно у човеку, кадар да 
позна унутрашњи извор порока или врлине; дакле, шта је чудно у томе ако Бог и сада не 
прима почаст која му се указује лукаво и са лукавим планом? Заиста се тако све догодило. 
Ко да не поверује овако очигледним доказима и још живим сведоцима који су нам 
испричали о овом чуду, који ће о томе причати и својим потомцима? 

Када су се, узраставши до мушког узраста, дотакли философских наука (боље би било да 
их се никада нису ни дотакли) и овладали силом речи - за моралне људе то је штит врлине, 
а за злобне жалац греха - тада он[45] више није могао да прикрива право лице и лукаву 
замисао којом се руководио. Огањ који је био прикривен у вештаству још се није 
разбуктао у пламен, али је почео да искри и дими изнутра. Можемо и овако казати: 
подземни извори ако не пронађу себи слободан пролаз и простор, врло често покуљају 
напоље, на површину земље, пропраћајући своје кретање великом хуком, пошто их сила 
кретања гони, а тврдоћа земље на површини спречава куљање напоље. Тако је исто и он 
био унеколико онемогућаван постојећим приликама и поуком коју је примао лично од 
Господара и све док није постало безопасно да се посведочи као нечастивац, он је своју 
злобу с муком прикривао. Истина, било је случајева да су се његове прикривене мисли 
ипак могле наслутити - нарочито ако је био у друштву истих таквих злобника и 
нечастиваца као и сам што је; у разговорима са својим братом врло често је, преко мере, 
иступао у одбрану пагана, правдајући то вежбањем у дијалектици, а у суштини беше то 
вежбање у борби против истине. Једном речју, био је наклоњен према свему ономе што је 
карактерисало нечастиво срце. А када је Самодржчева човекољубивост прогласила за 
Цезара његовог брата, уступивши му позамашни део империје на управу, тада се и њему 
указала могућност и слобода да без икакве опасности ступи у контакт са рђавим 
наставницима и наукама. Азија му је постала училиште нечастивости - бунцања о кретању 
звезда, о датумима рођења, о разноразним начинима гатања, изучавање магије која је 
нераскидиво везана са свим овим учењима. 

Једино је још недостајало да свему овоме придода своју моћ. Кроз извесно време и ово му 
је пошло за руком, јер се међу нама умножише безакоња многих, док ће неки можда 



42 
 

казати овако: благостање хришћана, слобода, част и сигурност због којих се погордисмо, 
достигоше свој врхунац и сада је била потребна промена. Теже је сачувати прикупљена и 
остварена добра, него стећи нова и лакше је повратити прошло, него ли сачувати садашње. 
Охолост долази пред погибао и поносит дух пред пропаст[46] - прекрасно је ово казано у 
Причама; слави претходи понижење или да кажем јасније, после гордости долази пад, а 
после пада прослављање. Господ се гордима противи, а смиренима даје благодат[47] и 
све распоређује праведно, на супротно дајући супротно. Ово је знао и божански Давид, 
зато смиреност сврстава у врлине и приноси благодарност Смиреноме, задобивши кроз 
ово познање Божјих заповести; он каже: пре страдања свога лутах, а сада чувам реч 
твоју.[48] На тај начин он ставља смиреност на средину између греха и кајања, јер је 
узрокована погрешком, а рађа покајање. Грех рађа смиреност, а смиреност рађа 
преображај. Тако и ми, док бејасмо добронамерни и скромни, бејасмо узвишени и 
поступно узрастасмо, а руковођени Богом постадосмо и славни и многобројни. А када се 
угојисмо, тада постадосмо својевољни; када се раширисмо,[49] постадосмо стешњени. 
Славу и силу коју задобисмо у време гоњења и невоље, прокоцкасмо у време благостања, 
као што ће то потврдити наставак наше речи. 

Цезаровој власти и животу постављена је граница. Нећу говорити о прошлом, штедећи и 
страдајућег и узрочника страдањима;[50] уз све поштовање према побожности обојице, не 
оправдавам дрскост. Ако им је, као људима, било својствено да погреше у било чему 
другом, за ово што се десило, вероватно, не треба хвалити ни једног, ни другог. Јер ако у 
било чему осудимо једнога, то ће бити у корист онога другог. Углавном, после тих 
догађаја Јулијан је постао наследник царства, али не у побожности и трезвености, јер 
најпре је постао наследник свога брата, а убрзо и наследник онога који га је зацарио. Оно 
прво му Констанције даје добровољно, а ово друго невољно, јер је био принуђен због 
пораза у подмуклом нападу погубном за цео свет. 

Шта си то учинио најљубазнији и најхристољубивији међу царевима - теби, који си био 
наш предстојник и старатељ пребацујем кривицу; мада знам да си ти изнад наших 
оптужби, пошто ти је Бог даровао небеску славу у наслеђе и због тога ли си оставио нас да 
би ововремено царство заменио вечним?! Због чега си устројио такав савет ти, који си 
трезвеношћу и бистрином ума умногоме премашио не само твоје савременике, него и 
пређашње цареве? Ти си очистио границе царства и целу земљу од варвара, и угушио 
побуне унутрашњих метежника; на једне си деловао убеђивањем, на друге оружјем, а 
некада си се постављао као да ти нико и ниучему не противуречи. Веома су важне твоје 
победе, оружана освајања и добијене битке, али још су битније твоје победе извојеване без 
проливања крви. Са свих страна су ти упућивана посланства и молбе; једни се тек 
покораваху, а други већ беху покорни. А где је постојала нада на покорност, то је исто као 
већ остварена покорност. Мишица Божја те је руководила у свакој твојој намери и делу. 
Твоја трезвеност беше дивнија од моћи, а моћ од трезвености; свему томе началствује 
твоја побожност. Како је могуће да си се онда само у једном показао неопрезан и наиван? 
Од куда таква измена у твоме надчовечанском човекољубљу? Који демон ти је натукнуо 
такву мисао? Због чега си толико велико наслеђе којим се красио твој отац, мислим на 
верни народ Христов, који је по целој васељени сијао царским достојанством,[51] 
преображен великим напором, за тако кратко време, скоро у магновењу, својим рукама 
предао заједничком нам крвопији? 
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Можда ће вам се, браћо, учинити да сам незахвалан што говорим све ово, међутим, ако.сте 
ме схватили, ја сам итекако оправдао Констанција због онога због чега га оптужујем. Овде 
ова оптужба садржи извињење, јер истакавши његову доброту, ја сам изложио и 
оправдање. Коме од оних који су добро познавали Констанција није јасно да је он из 
побожности, из љубави према нама, из жеље да нам буде добро, био спреман не само да 
презре њега[52] или част целог рода или закониту царску власт коју је наследио, него за 
нашу безбедност и спасење уступио би целу државу своју, цео свет и душу своју, која је 
свакоме најдража? Нико и никада није горео таквом пламеном љубављу којом је он радио 
на умножавању хришћана. Ни покоравање других народа, ни благостање друштва, ни 
титула и достојанство цара царева, ни било шта друго по чему се познаје и мери срећа 
људска, ништа од свега тога није га радовало толико колико га је радовало да ми кроз 
њега, и он кроз нас, будемо прослављени пред Богом и пред људима, и да наша држава за 
свагда остане стабилна. Расуђујући царски он је схватио да је због успеха хришћана 
нарастала моћ Римљана и да су доласком Христовим они остварили своју самосталност 
која пре тога никада није била једновласна. Због тога, мислим, он и чини сва доброчинства 
нама. Ако се некада и ожалостио, то није због презира према нама, не са намером да 
окриви или да нам предпостави неког другог, него желећи да сви будемо једно, избегавао 
је деобе и расколе. Међутим, као што већ приметих, простодушност је неопрезна; 
човекољубивост има своје слабости; ко је далеко од зла, тај најмање наслућује зло. Са тих 
разлога он није могао да препозна шта се крије у долазећем, није могао да проникне у 
лицемерје (несрећа је долазила поступно) и у једном Господару могла је да се смести и 
благост према побожном роду, и благост према најнечастивијем и најбезбожнијем међу 
људима. 

И тај нечастивац је почео да прекорева хришћане у свему ономе што је сматрао да је код 
нас рђаво, а почео је да хвали све оно што је код пагана пронашао да је изванредно и 
похвално! Следујући замишљени образац своје нечастивости он ступа у сасвим нови, 
негативни, однос са оним који га је зацарио! Пошто није могао да га превазиђе у врлини и 
савршенству, он настоји да се потврди у супротном прекорачујући сваку меру зла и 
ревности за рђаво. Тиме наша одбрана Констанција у расуђивању хришћана и за хришћане 
постаје оправданија за све трезвене. 

Међутим, наћиће се људи који ће нам опростити једну кривицу, али другу неће. Они ће 
приговорити Констанцију што је препустио власт непријатном и несталном противнику и 
што га је најпре учинио својим непријатељем, а потом му, убивши брата његовог, 
омогућио да постане претендент и на царски престо. Због тога треба укратко казати нешто 
и о томе; треба најпре показати да његова човекољубивост није била најнеразборитија и да 
није прекорачила границе царске великодушности И обазривости. Било би ме срам да ми, 
који од Констанција примисмр такву част, будући уверени у његову побожност, не 
кажемо истиниту реч одбране; као служитељи речи и истине ми смо дужни да говоримо 
правду и према људима који нас ничим не задужише. Нарочито је срамота да не кажемо 
истину и правду о Констанцију пошто се он већ преселио из овога света, када нема'места 
помисли да лажемо и када је наша реч слободна од било каквог рђавог подозрења. Ко би 
се могао надати да тај[53] кога је Констанције обасуо ванредним почастима неће постати 
још кроткији? Ко није мислио да ће он после указаног му поверења постати праведнији? 
Нарочито кад је над обојицом произнесен праведни и директни царскк суд - један је 
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удостојен части, а други је збачен?! Удостојивши части другога, што нико није очекивао, 
чак ни овенчани чашћу, јасно је показано да је и први кажњен праведно. Казна једнога 
беше последица дрскости кажњенога; а почаст другога беше дело човекољубија узвевшег 
га на почаст. Треба казати и ово: Констанције се могао уздати не само на његову верност, 
него и на своју личну моћ. Истом таквом надом и славни Александар је побеђеном Пору, 
који се храбро борио за своју државу, даровао не само живот, него убрзо и царство 
Индијаца. Тиме, а не било чиме другим, желео је он да посведочи своју великодушност; не 
премашити некога у великодушности за Александра беше срамније него уступити пред 
силом оружја; ако би Пор и помислио икада да му науди, он би га опет лако могао 
савладати и покорити. Тако је и у Констанцију човекољубље последица недостатка уздања 
у своју моћ. Али због чега упирем тамо где је и побеђеном веома лако да задржи врх? Ако 
је поверилац поступио рђаво, колико је тек рђавије поступио тај коме је указано 
поверење? Ако стављамо у кривицу чињеницу да није предосетио злу нарав, колико тек 
злу нарав треба окривити? 

Порок је заиста неподводив под правила и човек нема начина да зло учини добрим. Тако 
је и Јулијан, од онога чиме је требао да осети указану му добронамерност и угаси у себи 
плам злобе, уствари, почео још више да гори мржњом; почео је да вреба како да науди 
доброчинитељу своме. Томе га научише Платон, Хризип, перипатетици, стојици и 
красноречивци. До тога га је довела и"геометријска једнакост, и часови о праведности, и 
правило: боље је трпети добро, него наносити бол. Овоме су га учили благородни 
наставници, сарадници царске власти и законодавци које је он сам себи пронашао и 
одабрао на раскршћима и у пештерама;[54] није га одушевила њихова нарав, него 
красноречивост и слаткоречивост, а можда се дивио и заједничкој им несрећи - која је 
достојна и наставника и ученика шта радити, а шта не радити. Заиста, зар нас не чуде ти 
који својим речима изграђују градове које у стварности нико не може саградити? Који се 
једнако клањају великим тиранима као и Богу, и уз сву своју надменост истављају 
безвредни новац испред богова? Једни од њих уче да Бог уопште не постоји; други - да 
Бог не промишља о земаљском, него све што се овде дешава, бива без икаквог циља и 
сврхе; неки опет кажу да свиме управљају звезде и судбина, али ми није јасно на основу 
чега; други опет мисле да све тежи задовољствима и да наслада, уствари, представља 
сврху и крај човековог живота. Врлина је за њих само једно громко име; по њиховим 
речима нема ничега после овоземаљског живота; не постоје никаква страдања или муке 
због дела учињених у овом животу, нема укидања неправде. Неки њихов мудрац уопште 
није могао да разуме ово, већ је био, да се тако изразим, прекривен дубоком тамом и 
нерастеривим мраком заблуда и незнања; његов разум није ни толико био очишћен да би 
могао погледати на светлост истине, већ гмижући по доњем и чувственом, није био 
способан да ишта стави изнад демона, нити је о Творцу могао да размишља на, Бога, 
достојан начин. А ако је неко и прогледао донекле, такав се, пошто му је руковођа био 
разум, а не Бог, одушевљавао вероватним и тиме још више скретао пажњу на своју таму. 
Шта је онда чудно ако је особа, која је изашла из оваквог училишта руковођена таквим 
крманошима, када јој је дата сва власт и чин, испољила толику злобу против онога који га 
је поштовао и уздигао на тај степен? Да ли је уопште могуће бранити једног, окривљујући 
другог; он се није бринуо о своме брату, како нам се чини, јер му је и он био противник по 
вери, већ је устао против постојећег поретка и тражио слободу високоумљу пошто није 
трпео устаљено и снажно хришћанство, једноставно мрзео је побожност. Потребно је, како 
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они уче, да се философија и царска власт удруже, али не да би прекратили, него да би још 
више умножили друштвено зло. Прво дело његовог високоумља и самовредности беше 
што је сам на себе поставио венац, сам себе је почео да сматра узвишеним и великим, а 
знамо да се ове вредности добијају као награда за испољену врлину: или царским указом 
или, као раније, одлуком сената. Међутим, он господина у царству не признаје за 
господина који дели почасти. Као друго, схвативши да прва дрскост обавезно доводи до 
неопходно високог мишљења о себи, шта му преостаје? Чиме ће се задовољити у својој 
наглости и безумљу? Колике ли махнитости! Он се наоружава и устаје против 
Констанција и са Запада доводи војску којом ће освојити и оправдати своје право на 
царски венац; још увек је по спољашњим делима прикривао своје високоумље. Али у 
стварности хтео је да у своје руке преузме целу државу и очара свет својом 
неблагодарношћу. И није се преварио у нади. 

Нека се не одушеве овим они који не могу да схвате несхватљиву дубинуБожјег плана по 
коме се све дешава! Нека се не диве овоме они који Уметнику оспоравају управљање 
светом који је, свакако, мудрији од нас и своју творевину води онако како жели и чему му 
је угодно, несумњиво - ка савршенству и излечењу, мада болесници негодују! На основу 
истог плана ни он[55] није подстакнут на зло (Божанство је по својој природи благо, 
нимало нема кривице у злу; злодела припадају нашој слободи да одаберемо зло), али није 
ни спречен у својој намери. Великом брзином је прошао земљу којом влада и области 
варвара, али не са намером да их покори, него да се сакрије; већ се приближавао царском 
дворцу, а по речима његових истомишљеника на такав поход га окуражише демони, који 
му прорекоше будућност и победу. Међутим, по речима истине, он се јавио у време које 
беше одређено за тајно и мрачно злоделање; похитао је у сусрет својој смрти коју је сам 
узроковао; дакле, овде је тајно било не предзнање, него просто знање - просто злодело, а 
не доброчинство, демона. Колико су беси поуздани у таквим прорицањима и делима јасно 
је показала Персија. И нека умукну сви они који његов напредак приписују бесима; осим 
што ћемо њиховим делом признати његову злобу! Да царев крај није претходио наиласку 
мучитеља и да тајни рат није постао тако очигледан, онда би злоделник, вероватно, постао 
свестан да хита у своју сопствену погибао и пре, него се отрезнио поразом у Персији, 
доживео би казну за своју гордост и високо мишљење у римским крајевима у које је 
злобно и дрско провалио. Ево доказа! - Док је још био на путу војска силнијег цара га је 
опколила и пресекла му пут повратка. (Овако је било и касније; када је примио државу, 
имао је велике муке са овом војском). Киптећи против гордости и умишљене висине, 
имајући у мрежи најхитријег међу људима и путујући ка месту сукоба (заиста су велики 
греси наши!), Господар наш, после много молби Богу и људима - опростите његовој 
човекољубивости, напушта живот, доказавши својим походом ревност у побожности. 

Настављајући своју реч ја роним сузе помешане са радошћу; исто као што се река и море 
међусобно боре и сливају - у мени је иста борба: и сливање и сукобљавање осећања. 
Последња збивања испуњују ме радошћу, а десивша се, нагоне ме на плач не само за 
хришћане и ради беде која их је задесила по допуштењу Божјем, из њему знаних разлога, 
него и због наше гордости која се морала очистити, него и на плач због његове[56] душе и 
због свих оних који се са њим сродише и изгибоше. Неки оплакују њихове поразе и 
настала страдања, јер имају у виду овоземаљски живот и својим мислима не усходе на 
будуће, не мисле о томе да ће се морати дати одговор за овоземаљска дела, него живе 
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слично животињама и размишљају само о дану који је у току, размишљају о једном 
једином дану и једним јединим овоземаљским и овдашњим задовољствима мере срећу, а 
сваку невољу која их снађе називају несрећом. Међутим, ја више оплакујем њихова 
будућа мучења и казну која очекује грешнике. Још не помињем најгрознију муку тј. 
колико ће за њих бити мучно када их Бог одбаци. Како онда да не лијем сузе за њиховом 
несрећом? Како да не оплакујем оне који похиташе њему у сусрет више од оних које је он 
прогонио? Нисам ли дужан да више плачем за оним који се омађијао безакоњем, него за 
онима који стадоше на страну зла? Страдање за Христа није зло, већ најблаженије дело, не 
само због будућих уздања, него и због садашње славе и слободе коју они сами себи 
остварише својим злоделима. А за то што они претрпеше овде - то је само почетак 
уготованог им у будућем животу. Њима би много боље било да су овде на земљи 
страдали, а не да буду сачувани за тамошњу муку. Ово говорим по закону који нам 
заповеда да се не радујемо непријатељском паду, а од тога ко је одолео, очекује се 
састрадавање. 

Међутим, ја опет морам о њему да говорим. Каква је то ревност ако се сви превазиђу у 
злу? Чему страст према несрећи? Од куда тежња ка погибељи? Због чега је ученик 
Христов постао толики христомрзац, ако знамо да се и сам бавио речју истине, да је и сам 
говорио о спасоносним предметима, поучавајући се томе и од других? Није успео да 
наследи царство и да прикрије своју непоштеност; као да се стидео чињенице што је 
некада био хришћанин или је мрзео хришћане што са њима носи исто име! Због тога је 
први његов храбри корак, како то кажу његови горди истомишљеници (какве речи сам 
принуђен и ја да изговарам!), био: он је воду крштења помешао са оскрнављеном крвљу, 
замењујући нашу тајну својом одвратношћу и уподобљујући се, како каже пословица, 
свињи која се ваља у муљу, вршећи очишћење својих руку од бескрвне Жртве кроз коју 
ми постајемо учесници са Христом у страдањима и у божанству; руковођен злим 
саветницима злобног пута он започиње своје царовање истраживањем своје 
унутрашњости и жртвоприношењима. 

Међутим, пошто сам поменуо већ његово сујеверје или, боље речено, његово зловерје, не 
знам да ли уопште треба да говорим о свему што се прича или да просто не верујем својим 
ушима? Стално се колебам, јер је веродостојност помешана са невероватним. При свим 
овим новим пројавама зла и несреће, мора постојати неко, било какво, видљиво знамење; 
много пута се десило да се непосредно пре великих преврата покажу јасна знамења 
предстојећег. Мене веома чуди све оно што се прича. Прича се да је он једном у утроби 
жртвене животиње угледао Крст у кругу. Код присутних је то изазвало пометњу и 
обзнанило им нашу силу - наставник злобе, пак, прокоментарисао је то врло дрско: Крст и 
круг значе да су хришћани са свих страна опкољени и заробљени. Ово је за мене веома 
чудновато, јер, ако све то није истина, онда дозволите нека све то ветар развеје; али ако је 
истина, онда опет Валаам пророкује, а Самуила или његову авет изазивају речи гатаре; 
опет беси невољно исповедају Исуса и истина се испољава и потврђује кроз противно 
истини, да би многи у њу поверовали. Можда се све то догодило да би њега мало 
задржало у доношењу несреће: Бог, сходно своме човекољубију, може да открије и укаже 
на многоврсне и неуобичајене путеве спасења. Ево, шта се још прича о њему, а има свога 
смисла: упутио се он једном у неку забачену и народу недоступну пештеру (о, када би он 
тим путем сишао и у ад, пре него што се укорени у злу!); водио га је тамо неки човек 
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упућен у магијска чарања, који је по свему достојан пропасти. Између осталог користили 
су се и способношћу разговора са демонима; у дубокој тами пећине питали су демоне за 
будућност - демони, наиме, највише воле таму, јер и сами јесу тама и узрочници таме, 
односно, зла; или можда због тога што они обавезно избегавају сусрет са побожним 
људима, пошто у њиховом присуству губе своју моћ. Међутим, наш јунак је ишао све 
дубље и са сваким кораком осећао је све већу језу и страхоту - био је опседнут ужасом; 
прича се да је чуо страховите звуке, осећао смрад, имао многа привиђања. Будући 
поражен неочекиваношћу виђеног, као неискусан у таквим стварима, он је прибегао 
Крсту, том древном знаку, прекрстио се и у помоћ позвао Онога кога је почео да прогони. 
После тога ужас се још више појачао, али је потом крсни знак учинио своје: демони беху 
савладани, а страх је полако нестајао. Шта се дешава после? Зло је поново оживело, 
одступник се осилио и зажелео да настави свој наум; и опет се одмах појавише исте 
страхоте. Он се намах још једном прекрстио - демони устукнуше. Ученик тада дође у 
недоумицу; међутим, његов наставник ову појаву преокрену у своју корист. Он му рече: 
"нису се они нас уплашили, него се узгнушаше нама". И зло је победило. Тек што је 
наставник то рекао - ученик је поверовао и пошао у дубину бездана. Нека вас ово ни мало 
не чуди: порочан човек је спремнији на зло, него на добро. О чему су после тога наставник 
и ученик разговарали, шта су чинили, или чиме су се обмањивали и на који начин су се 
разишли - то знају само они који су посвећени у магијске тајне. Када се вратио у свет, на 
основу његовог душевног расположења и учињених дела, постало је јасно и веома 
очигледно колико га је беснило заокупило и колико је он био под утицајем оних којима је 
служио. Ако се ово није одмах, истога дана очитовало, данас нам је сасвим јасно да се у 
њега уселило много демона; да није тако, његов ход у дубину таме био би залудан; они 
сами о оваквим походима и разговорима са демонима говоре као о надахнућу, изврћући 
смисао речи. Таква беху његова првобитна дела! 

Када се његова болест осилила и када је дошло време да се јавно обелодани жеља за 
гоњењем хришћана - он је схватио (да ли по својој мудрости наклоњеној злу или по савету 
његових налогодаваца) да би отворено вођење рата са нама, а то значи посведочити себе 
предводником злобе, било не само дрско, него би можда наудило наумљеном циљу. Свака 
присила би нас само оснажила и учинила спремнима да на насиље одговоримо својом 
пламеном и непоколебивом побожношћу: ако покушаш да одважне душе на нешто 
присилиш, оне обично постају непоколебиве и јаке, слично пламену који, мада ветар дува 
да га угаси, све више се распламсава. До оваквог закључка он није сам морао доћи; могао 
се о томе поучити из претходних периода и гоњења када је хришћанство постајало све 
јаче, насупрот невољама: гоњење, уствари, подстиче душу на побожност и у опасностима 
душа се кали као ужарено железо у води. Ако прибегне лукавству (расуђује он) и насиље 
уобличи убеђивањем, прикривши тако насиље ласкањем, онда ће се нешто већ и постићи. 
Сем тога, он је био завидан на почасти које се указују подвижницима и мученицима за 
веру. Због тога је одлучио да приступи присили, али да то не изгледа као присила, а нас да 
онемогући у страдању и да нас тиме лиши почасти страдалника за Христа. Каква глупост! 
Као прво, он је умислио да може прикрити од нас своју крајњу намеру не схватајући да ма 
колико се борио против мучеништва, оно ће постати још славније и очигледније; као 
друго, он је сматрао да се ми предајемо мучеништву ради славе, а не ради љубави према 
истини. Нека их овим забављају Емпедокле, Аристеј, Емпедотим, Трофоније и мноштво 
других, њима сличних, људи, достојних жалости. Први међу њима је умислио да се 
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прогласи божанством и достигне блажено стање, бацивши се у амбис сицилијаиске 
планине; међутим, његова омиљена ципела, коју је вулканска лава избацила, посведочила 
је тако да Емпедокле није постао бог, већ је, уствари, био и остао славољубив, глуп и без 
здравог смисла. Остали, које поменух, сходно истој славољубивости, издвојише се и 
сакрише у мрачним пустињама и пештерама; међутим, када су их пронашли, не само да 
нису удостојени славе и почасти, него се још више ожалостише што не остадоше 
анонимни. Међутим, хришћанима је милије да страдају због своје побожности, иако ће то 
многим људима бити непознато, него да их други људи хвале и величају. Разлог овоме је 
што се ми уопште не бринемо да ли ћемо удовољити људима; сва наша жеља је да 
добијемо част од Бога; истинито мудри и богољубиви људи желе још више: они љубе 
заједницу са добром ради добра, не ради почасти припремљених после смрти. То је већ 
други ступањ похвалног живота чинити било шта ради награде и уздања; и трећи - 
избегавати зло због страха од казне. Ми тако расуђујемо; за знатижељнике није тешко 
навести мноштво примера којима ће се убедити у речено. А наш противник, мислећи да ће 
хришћане лишити почасти као нечега великог (јер многи о другима суде на основу личних 
страсти), пре свега покреће гоњење против наше славе. Он не сме да се одважи као други 
гониоци хришћана и да нас отворено прогони; он не поступа ни као цар, па чак ни као 
мучитељ који жели да се похвали како је присилио васељену да прихвати његове злобне 
законе и како је тиме угушио учење које премашује сва остала учења. Он поступа као 
слуга, робски планирајући заверу против побожности, заоденувши гоњења лукавим и 
двосмисленим умовањима. 

Свака власт дејствује убеђивањем или присилом; присилу је он, као мање човекољубиву, 
одредио градовима и народу које краси разборитост и обазривост; уосталом, ни ово није 
јавно обнародовао указом, већ је своју вољу протурио неким неписаним законом. А прво, 
као много кроткије и достојније цара средство - тј. убеђивање, оставио је за себе. Али и то 
није до краја спровео. Као што није својствено леопарду да изгуби своју хитрост, црнцу 
свој тамни тен, ватри силу пламена, лукавом том исконском човекоубици - мржњу на 
човека; тако исто и он није могао да се окане своје злобе којом се устремио на нас. Као 
што за камелеона кажу да врло лако мења свој изглед и упија боје којима је окружен, сем 
беле (прећутаћу о Протеју, баснословном египатском препредењаку), тако је и он 
хришћанима био све друго, само не кротак. Његово човекољубије беше веома 
нечовекољубиво; његово убеђивање - насилно; љубазност је служила као извињење за 
тиранију и њом се потврђивало да је он, уствари, у праву када врши насиље, јер се о 
његово убеђивање оглушише. Његово убеђивање беше краткотрајно; највећи део његове 
владавине прожет је принудом и насиљем да бисмо ми били уловљени као дивљач у лову, 
или мрежама као рибе, или на било који други начин који је у његовим рукама. 

Размисливши о свему подробно и одредивши дела којима ће се служити он је прихватио 
једну другу лукавштину, у свему оригиналну и јединствену, мада врло погубну: своју 
злобну намеру почео је да спроводи у дело почев од својих најближих сарадника, од људи 
који су стално око њега, како је то већ обичај код свих прогонитеља. Немајући на својој 
страни блиске људе, немогуће је било оне са стране доводити у ред; као што се и војска не 
може предводити ако је листом против војсковође. Са тих разлога је почео да смењује 
дворске велможе: једне је тајно погубио, друге је отпустио и протерао, не само што су 
били на страни великог Цара,[57] него више због тога што беху потпуно предани Цару 
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царева; у сваком случају за њега су били некорисни и овако и онако. Међутим, лично или 
посредством својих оданих официра, почео је и војску да придобија на своју страну; људи 
у војној служби веома су осетљиви на звања и чинове или их, због њихове 
простодушности, можеш привући законом: они не знају за други закон осим царске воље; 
на своју страну он придобија мањи део војске, оне који беху искварени и болесни, који су 
непрестано пазили на околности, који су се улагивали и додворавали; од овог соја војника 
и официра он је једне буквално покорио, а друге је наумио да покори. Међутим, није их 
све придобио, јер му то није дозволио Тај који нас је кажњавао кроз њега и још је остало 
седам хиљада одважних мужева који не преклонише своја колена пред Ваалом,[58] који се 
не поклонише златном лику,[59] који не беху отровани уједом змије, пошто су свој поглед 
упрли у разапету змију, збачену страдањима Христовим. Војсковође и више официре врло 
лако је поробио претњама или обећањима; међу обичним војницима, знаним само бројем, 
нашло се много оних који одбише његове нападе, као што тврда стена одбија и подноси 
ударе стрела и мачева. Он није толико жалио због оних који се измигољише испод руку 
његових, колико га је разјарила чињеница ко је све на његовој страни, кога је уловио. Он 
је зажелео - и надао се да ће жељу остварити. - Он се потом устремљује и против великог 
знамења Крста које је било подигнуто увис, које је предводило војску, које су Римљани 
поштовали и које је увек било велика помоћ у походима; можемо казати: Крст је 
доминирао над свим војним и царским знамењима, а изаткан је и украшени 
најразнобојнијим бојама и речима; друга знамења, због ветра и копаља, беху поцепана и 
запрљана, тако да су пружала и пријатну, и ужасну слику. 

Када је све око себе устројио по својој мери и када је помислио да је већ савладао и 
победио све блиске опасности, тада се одлучио на остало. О неразумља, нечастивости и 
наивности у великим делима! Ти устајеш против многобројног наслеђа, против 
васељенског нараштаја раширеног и утемељеног по свим крајевима васељене; то чиниш 
проповеђу која је надмудрила мудраце, прогнала демоне, премашила време, која је у исто 
време нешто познато, али и нешто ново (као што ви представљате себи једног од ваших 
богова) - старо и познато за малобројне, ново за многобројне, прво у обрисима сенки, ово 
друго у савршавању тајне, скривене до свога времена! Устајеш против великог наслеђа 
Христовог; заборавио си твоју моћ и од кога ти је дошла и откуда си ти сам - устајеш 
против великог и неокончивог наслеђа које, ако би неко и са већом јарошћу и мржњом од 
тебе устао против њега, само може да нараста, да се узвишава (ја верујем пророштвима и 
ономе што је очигледно); - устајеш против наслеђа које је Он сам, као Бог, створио и као 
човек наследио, које је закон предобразио, благодат испунила, Христос обновио, пророци 
утемељили, апостоли оснажили, јеванђелисти довршили! Ти са својим пороцима устајеш 
против Христове жртве! Ти својом крвљу устајеш против крви која је цео свет очистила! 
Ти покрећеш војну против мира! Ти подижеш руку против руке која је због тебе и за тебе 
прикована! Ти си - против жучи - са својим жртвоприношењима! Ти, са твојим трофејима 
противиш се Крсту! Устајеш против смрти - својим хаосом! Против васкрсења из гроба - 
устајеш својом збрканом побуном! Ти си - против Сведока, одбацујући чак и сведочења 
мученика![60] После Ирода - постајеш гонитељ! После Јуде - издајник, али се ниси као он 
покајао и обесио! После Пилата Христоубица! После Јудејаца - богомрсник! Ниси се 
посрамио од жртви закланих за Христа! Ниси се побојао великих подвижника - Јована, 
Петра, Павла, Јакова, Стефана, Луке, Андреја, Текле и осталих који пре и после њих 
пострадаше за истину! Они су се одважно борили против пламена, против ужареног 
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железа, са зверима и мучитељима, драговољно су ишли у невољу као да су у туђим телима 
или као да су бсстелесни! И због чега? Да своју побожност ни једном речју не би 
нарушили. Њих прослављамо великим почастима и слављима; они прогоне демоне, лече 
болесне, јављају се као живи, проричу; њихова тела, када им се приближимо и молитвено 
прослављамо, имају исто дејство као и њихове свете душе; све оно што на себи носи капи 
њихове крви или било какав траг њиховог страдања има исто целитељско дејство као и 
њихова тела. Међутим, ти ово не уважаваш и не поштујеш, него ружиш; дивиш се 
Херкулесу који се због порока и женских поруга бацио на ломачу; дивиш се онима који 
су, или због гостољубивости или услед угађања боговима, предложени за храну Пелопсу, 
због чега Пелопиде карактеришу леђа од слонове кости; дивиш се изопачености 
Фригијаца који се наслађују и одушевљавају свиралом, а потом се подвргавају порузи или 
заслуженим пламеним казнама приликом посвећивања у тајанства богиње Митре; 
одушевљен си како Таври убијају странце и непознате дошљаке; дивиш се 
жртвоприношењу царске ћерке у Троји, крви Маникејевој проливеној за Тивјане и, најзад, 
смрти Скедазових ћерки у Левктри; хвалиш лакадемонске младиће који се секу мачевима 
и кропе жртвеник пријатне богиње и дјеве својом крвљу; хвалиш Сократову чашу отрова, 
колена Епиктетова, мех Анаксархов[61] - њихово јунаштво је пре изнуђено, него што је 
драговољно; хвалиш скок Клеомврота Амвракијског - плод омиљеног учења о души; 
хвалиш питагорејско млаћење празне сламе и Теоанојин презир смрти или, већ не знам, 
кога другог још хвалиш од оних који су посвећени у Питагорине тајне и учења. 

Међутим, треба да се дивиш, ако не пређашњим, оно свакако садашњим подвизима 
хришћана, ти који си најмудрији и најмужаственији од смртника и које у трпљењу желиш 
да подражаваш (пред) Епаминондима и Сципионима, који пешачиш заједно са својом 
војском, који једеш оскудну храну и истичеш свој лични пример. Благородни и трезвен 
човек неће омаловажити срчаност ни код свога непријатеља; напротив, више ће ценити 
јунаштво код непријатеља свога, него пороке и слабости најближиш својих пријатеља. Зар 
не видиш све те људе који скоро да немају ни хране, ни станишта, немају скоро ни тело, 
ни крви и тиме се приближавају Богу, који не перу ноге своје и који спавају на земљи, 
како каже твој Хомер, мислећи да ће тиме поштовати једног од демона? Они живе 
унижено, али су уздигнути изнад свега приземног; живе међу људима, али су изнад било 
чега људског; везани су, али су слободни; стешњени су, али ничим нису омеђени; у овом 
свету немају ничега, али владају свиме надсветским; живе сугубим животом: један 
презиру, али о другом веома брину; умртвљавајући се, постају бесмртни; одбацивањем 
овоземаљских ствари сједињују се са Богом; не познају страсну љубав, али пламте 
божанственом љубављу - бестрасном; њихово наслеђе је Извор светлости и озарење њоме 
још на земљи; анђеоска појања, свеноћна бдења, узношење ума Богу, чистота и 
непрестано чишћење као да немају меру у усавршавању и обожењу; њихове су урвине и 
небеса; приземност и престоли; нагота и непропадљива риза; пустиња и славље на 
небесима; скудост и наслада неокончива и неизрецива. Њихове сузе потапају грех, чисте 
свет; њихове подигнуте руке гасе пламен, кроте звери, отупљују оштрицу мача, пукове 
војске терају у бегство; и (буди уверен!) затвориће уста и твојој нечастивости, иако си се 
осилио за времена; заједно са својим демонима бићеш пример несреће. Зар не можеш да се 
отрезниш и освестиш гледајући оне који својом одлучношћу на смрт превазилазе било 
које познато нам јунаштво? Све ово је достојније поштовања него неситост мудраца и 
законодавца Солона, коју је богати Крез изобличио лидијским златом; него Сократова 
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опчињеност лепотом (стидим се да кажем - младићима, иако је она вешто прикривена); 
него 

Платоново лакомство у Сицилији, због кога је философ продан и ни један од ученика 
његових није га откупио, већ је то учинио неки Грк; него Ксенократова прождрљивост, 
Диогенова ћутљивост у бурету којом је парче обичног хлеба подредио укусном залогају, 
говорећи речима стихотворца: дошљаци, дајте место господи - и Епикурова философија 
која за највеће добро признаје задовољство. Кратес је код вас веома велик; уступити своје 
земљиште за пашу овцама свакако је добро дело и његов поступак личи на поступке 
наших добротвора; међутим, своју слободу он приказује као частољубље, а не као 
љубомудрије. Велики је, свакако, и тај који се у лађи борио са морским таласима док су 
сви скакали у море и који је заблагодарио судби која га је довела до просјачког штапа.[62] 
Велики је Антистен који је, када му се неко одважно успротивио, прећутно само записао 
његово име, можда и због тога да би га касније оштрије укорио и казнио. Ти хвалиш 
једнога, скоро нашег савременика, због тога што се цели дан молио стојећи на сунцу; 
међутим, можда је он користио време када је сунце било ближе земљи да би прекратио 
молитву и окончао је сунчевим заласком; хвалиш и потидејског трудбеника[63] који је у 
молитви целу зимску ноћ престајао на хладноћи; хвалиш Хомерову умешност и 
заинтересованост аркадским питањем - Аристотелову незајажљивост у решавању узрока 
промена у Европи: над овим су и умрли; хвалиш и Клеантов бунар и Анаксагорин 
улар[64] и Хераклитове сузе. Међутим, колико таквих људи имате и да ли су се они дуго 
подвизавали? Зашто се не дивите нашим подвижницима којих је на хиљаде и на десетине 
хиљада - сви се они посветише таквом уздржавању и још чудноватијој трезвености од 
ваше, проводећи у таквом стању цео свој живот; цела васељена је препуна не само 
мужева, него и жена, које са истом усрдношћу парирају мушкарцима у одважности и 
скоро да заборављају на своју природу, само ако је то у интересу приближавања Богу 
чистотом и трпљењем? Не само да говорим о незнатним и сиромашним људима које 
карактерише животна убогост, него има много и оних који су знаменитог рода, које 
карактерише овоземаљско богатство, који имају власт, а који се јаднаком одважношћу 
одлучују на страдање само да би угодили Христу. Иако они нису умешни у реторици, јер 
дар речи не сматрају одразом побожности и не уздају се у плод мудрости као што то 
потражује један од ваших песника, ипак они имају много више правде него што је видимо 
код вас; они сведоче својим делима. 

Јулијан је све ово занемарио и једино је водио рачуна да угоди демонима који су га врло 
често мучили и нагонили на једну једину ствар - да се окоми на хришћане. Бринуле су га 
две ствари: Галилејци, како је нас подругљиво називао и Персијанци, који су стално 
вршили војне упаде. Наша ствар за њега је ипак била много важнија; око ње се требало 
више бавити, док је рат са Персијом сматрао обичном ситуацијом и дечијом игром. Мада 
ово није обелоданио, ипак није ни прикривао намере; колико је овим био заокупљен 
сведочи чињеница да је о томе причао пред сваким, и у свакој прилици. Њега сматрају 
мудрим и најбољим владарем, али он у свој тој мудрости није научио ништа из прошлости 
када гоњења, устремљена на нас, нису Бог зна колико нама наудила, јер наше учење беше 
још увек прихваћено од малобројних; истина се још није открила свима, већ су је 
прихватили малобројни. Међутим, данас, када се спасоносна реч раширила на све стране, 
нарочито код нас[65] где је постала владајућа вера - покушај да се хришћанству науди 
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значило би исто што и настојати уздрмати римску империју, довести у питање целу 
државу, а оно што нам ни непријатељи не желе сада треба да трпимо од самих себе, у овој 
држави у којој смо обновили древни и доживели златни век свога постојања. Зар не би 
смањење државних пореза, умеренији закони, бирање прикладних старешина, кажњавање 
лопова и друге законодавне одредбе које служе ововременом живљењу, могле причинити 
држави много већу корист и задовољство? А народне пометње и буне у градовима, 
разбијање породица и раздори у кућама, разводи бракова (зашто да умножавамо ова зла и 
шта ће после свега изаћи), могу ли послужити његовој слави или одржати безбедност 
државе? Ко је толико нечастив и наклоњен злу или је плен урођеног смисла, да би могао 
све наведене несреће уважити и одобрити? Ако у телу болују један или два члана, остали, 
здрави чланови и удови подносе терет болесних удова; здрави чланови ће и болеснима 
олакшати стање. Међутим, ако је болешћу захваћена већина чланова, онда се не може ни 
тело одржати и опасност за њега је очигледна. Тако је и у друштву: ако болује мањина, 
њихове слабости биће прикривене здрављем већине, али ако је већи део друштва заражен 
болешћу - опасност прети целој заједници. Мислим да би неко други, па ма био наш 
злобни непријатељ, врло лако уочио ово што говорим, с' обзиром на бројност хришћана у 
садашњем времену. Међутим, у овом човеку злоба је помрачила и најблеђу слику 
логичности и због тога се он усудио да гони и малобројне и већину. 

Нарочито је детињаста, неоснована и недостојна не само цара, него и било којег трезвеног 
човека, његова мисао да ће сама промена допринети бржем мењању навика и нашег 
расположења, односно, да ће нама због насталих околности бити непријатно. Он нам даје 
ново име, сам нас тако назива и доноси закон по коме ми више нисмо хришћани, него 
Галилејци. Наше право име, изведено од Христовог имена, славно је и поштовано; он је 
наумио да нас лиши тога имена или због њега самог, или што се плашио силе тог имена, 
као и демони што га се плаше, те је заменио одомаћено име називом неуобичајеним и 
неупотребљаваним. Међутим, ми своје име нећемо мењати; једноставно нема имена новог 
којим би се могла заменити ни њихова пређашња имена: Фали и Итифали, Мелампиги, 
Трагоподи и поштовани Пан, један бог који је настао од свих жениха и своје име је добио 
од поруге. Код њих је обичај да, или један осрамоти многе - уз то да је најсилнији, или, 
пак, да један настане од многих - и уз то да буде најгнуснији. Дакле, ми им не завидимо ни 
на делима, ни на именима њиховим. Нека се наслађују својим простаклуком и нека се 
хвале својим гадостима. Ако је угодно предложићемо им Вутина; спремни смо да им 
дарујемо и већи дар - ето им Триеспера који је достојан и рођеног и рађајућег, а који је за 
само једну ноћ учинио тринаест подвига (мислим на педесет ћерки Тестијиних), да би због 
тога добио назив бог. Кад би хришћани зажелели могли би код Јулијана пронаћи много 
срамотнија и много приличнија дела којима би се и он могао, по њима, назвати богом. 
Шта смета да на изазов одговоримо истом мером и да цара римског или, како он у 
демонској обмани мисли о себи - цара васељенског, назовемо Идолианом, Пизејем, 
Адонејем и Кавситавром, као што га неки од наших оштроумника већ називају; као што 
рекох то ни мало није тешко. Шта смета да га назовемо и неким другим именима, већ 
познатим у историји? Међутим, Спаситељ и Владике свих, Саздатељ и Устројитељ света, 
Син и Реч Великог Оца, Измиритељ, Архијереј и сапрестолник Оцу, који је ради нас, 
низведених у прах и неспособних да појмимо велику тајну јединства,[66] унизио себе и не 
само да се спустио до изгледа слуге, него је и на крст узашао, поневши са собом мој грех 
да би га умртвио - када су Га назвали Самарјанином и (још горе) ђавоиманим, није се ни 
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мало постидео због тога, нити је прекорео своје хулитеље. Тај, коме је веома лако да казни 
нечастивце, било анђеоским силама или једном једином речју својом, врло кротко и 
снисходљиво удаљава од себе своје хулитеље и лије сузе за своје распинатеље. Ружно је и 
помислити да ћемо ми, које прозваше Галилејцима, сада туговати и јадиковати и да ћемо 
се застидети свега или да ћемо престати да ревнујемо за добро и да ћемо опхрвани тугом 
заборавити на душу своју и тело када се зна да и њих знамо презрети ради истине?[67] 
Смешније је него тужније ово што ја говорим; ми свагда пропуштамо такву забаву: никада 
нећемо превазићи оне који се не само сами, на своју погибао, забављају, него још и друге 
забављају сличним стварима. 

Међутим, веома је и лукаво и злонамерно то што, немајући снаге да нас директно убеди и 
што се стиди да нас јавно баци на муке, под кожом лава скрива лукаву лисицу или, ако 
желите, под маском Миноса прикрива највећу неправосудност (не знам како најбоље да се 
изразим), користећи се неприметним насиљем. Уосталом, поспешујући све речју, 
дочаравам непознато онима који желе да пишу историју и мислим да многи, сматрајући 
делом побожности поражавање речју тако погубног човека, настоје да напишу трагедију 
(ако се то тако може назвати) или комедију тадашњег времена, да би тако и потомству 
било познато дело које никако не треба прикривати. Уместо свега ја ћу као пример 
навести једно или два од његових дела ради оних који му се прекомерно диве, мада добро 
знају да, уствари, хвале човека за кога је немогуће пронаћи прикладну реч поруге коју 
сасвим исправно заслужује. 

Није ми познато да ли сви народи који живе под влашћу цара имају обичај који је сачуван 
код Римљана, а тиче се царског указа: уобичајено је да цео народ, у част царева, носи 
њихове слике. Ради утемељења њихове царске власти нису више довољни само венци, 
диадеме, царска одећа, мноштво царских закона, мноштво поданика; да би се што верније 
и пуније исказала наклоност и поштовање власти они сада потражују и клањање пред 
њима, али не само клањање пред њима лично, него и поклоњење њиховим ликовима 
изображеним на сликама или извајаним у статуама. Томе сваки цар придодаје још нешто 
своје лично. Један од њих је на слици приказао како му из многих градова доносе дарове; 
други - како се његова глава победоносно овенчава чашћу; овај - како се пред њим многе 
велможе, у униформама са свим одличјима њиховог звања, клањају ничице; онај - слика 
или звери које су убили у лову или варваре које је победио и покорио себи под ноге својим 
војним походом. Дакле, цареви се више не наслађују и не задовољавају само делима која 
повећавају њихову славу, него истављају и своје слике и статуе, очекујући поклоњење. 

Шта су то умислили? Какву ће силу применити према најпостојанијим хришћанима који 
ово клањање одбију? Ово ми личи на оне који са укусном храном мешају отров; он са 
римским законима меша закон о клањању идолима. Због чега је он поред свога 
уобичајеног лика сада, као додатак, насликао ликове демона и све то одређује народу и 
градовима на поклоњење, а нарочито начелницима појединих области; тиме зло постаје 
неизбежно пошто указивањем почасти императору, иста част се указује идолима и 
демонима; односно, ако се та част одбије због присутних идола, уједно се одбија и 
клањање императору?! Ово су богобојаживији и проницљивији већ искусили на себи и 
кажњени су због своје пронициљивости под изговором да су омаловажили императорову 
част; а они су, уствари, пострадали за истинског Цара, због своје побожности. 
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Простодушни и неразборити људи највећим делом беху уловљени овом мрежом 
лукавства, јер су насели на обману; за оправдање им може донекле служити само њихово 
незнање, јер су брзоплето улетели у замку. Овакав један поступак царев довољан је да се 
људи упозоре на његове намере. Сматрам да цару не приличи што и обичном човеку, јер 
ни њихово достојанство није једнако. Код простог човека још и можемо оправдати 
исхитрени потез или поступак; ко не може да делује силом, олакшавајућа околност је ако 
се послужи лукавством; међутим, за цара је срамотно да примени силу, а још је 
срамотније и неприличније, по моме мишљењу, да своје намере прикрива лукавством. 

Други поступак његов по замисли и намери истоветан је са првим, али по последицама 
много је тежи и неумеснији, пошто је зло обухватило већину људи. Овај поступак ћу 
придодати реченом: наступио је одређени годишњи дан у коме се деле царски дарови и 
одликовања. Било је потребно сабрати сву војску да би сваки примио заслужено признање 
и одликовање, сходно чину и достојанству. Тада се обелоданила нова његова подлост и 
нискост! Његова нечовечност прикривена је лажном човекољубивошћу, а нетрезвеност и 
жеђ за успехом саставни су део војничког живота: војнике је уловио новцем. Блиставо се 
гордећи својим лукавством цар је у пуном сјају председавао овом скупу; личио је на 
Мелампа или Протеја, без муке мењајући свој став и изглед. Оно што се тада дешавало и 
вртело око њега достојно је ридања и плача не само присутних, него и оних који су 
касније слушали о овоме! Било је изнесено злато, донесен је тамјан; у близини је горела 
ватра. Са којим циљем? Сви су мислили да је овакав начин доделе царских награда сасвим 
исправан и да је освећен древношћу коју поштујемо! Шта је било после? Свако од 
присутних морао је на упаљену ватру да принесе и стави тамјан, а после тога да приђе 
цару и од њега добије цену своје пропасти, малу цену за велико дело - за целу душу, за 
дело против Бога. Погубна крстионица! Горка награда! Сва војска се продала једним 
злобним лукавством; они који су целу васељену покорили под своје ноге сада падају од 
малог искушења, падају због малог комадића злата, од малог дима и кађења; већина није 
ни осетила, нити је била свесна свога пораза; то је најтрагикомичније. Сваки је приступао 
са надом добитка, али је пронашао личну погибао; поклонио се царској десници не 
мислећи да се поклонио своме убици. Онима који су схватили ситуацију једнако је било 
тешко, јер једном ако попусте тада ће тај први неразборити поступак сматрати својим 
неразрушивим законом и обавезом. Колико је потребно Персијанаца, колико праћки и 
стрелаца, каква војна оруђа, да се успе у ономе што је урађено једном једином руком, у 
једно једино време, гнусном идејом! 

Испричаћу сада једну причу која заслужује још више жалости од до сада казаног. Прича се 
да су неки од обманутих, по повратку својој. кући, седнувши за трпезу са својим 
пријатељима, уздигли своје очи горе и осењујући се крсним знаком почели призивати име 
Христово; тада један од присутних гласно упита: "Шта ово значи? Ви после одрицања од 
Христа призивате његово име"? Они полумртви упиташе: "А када се ми то одрекосмо 
Христа? Шта причаш"? Пријатељ му објасни: "Када сте принели тамјан на жртвени огањ 
ви ништа друго не учинисте, него се одрекосте Христа"! Они хитро напустише трпезу и 
славље, пламтећи ревношћу и гневом, истрчаше на улице и пијаце и почеше викати: "Ми 
смо хришћани! Ми смо у души хришћани! Нека ово чује сваки човек, а пре свих нека ово 
зна Господ Бог за кога ми живимо и за кога смо спремни да умремо. Ми се не огрешисмо о 
тебе, Спаситељу Христе! Нисмо се одрекли блаженог исповедања. Ако је рука у нечему и 
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погрешила, наше срце није ниучему учествовало! Нас је цар обмануо, а не лакомство на 
понуђено злато. Спремни смо и крвљу својом да сперемо ову невољу". Затим приступише 
цару, бацише злато и завапише пред њим: "Царе, ми од тебе нисмо добили дарове, већ 
смртну осуду. Ми нисмо били позвани на параду због почасти, већ да нас присилиш на 
отпадништво. Покажи милост према својим војницима: дај нас на заклање, ради Христа. 
Једино њега ми признајемо за свога цара. Баци нас у ватру због огња и врати нас у прах 
ради праха; одсеци нам руку којом смо учинили зло и ноге којима смо хитали на зло. 
Подај злато другима који се неће покајати за учињено: нама је довољан Христос који нам 
замењује све"! Овако су говорили они позивајући и остале на трезвеност и покајање због 
наметнуте им обмане и ради искупљења пред Христом крвљу својом. Цар је био врло 
незадовољан, али се није усудио да их јавно погуби како их не би учинио мученицима; 
осудио их је на прогонство испољивши тако највеличанственију своју милост, јер их је 
тако удаљио и од својих нечастивости и лукавих намера. 

Мада су његове намере у многим случајевима биле обојене великим лукавством, ипак он 
никада није имао храбрости да се јавно одупре злодуху и да се ослони на свој здрави 
разум, нити су његове намере могле остати за свагда прикривене. За лаву Етне тврде да се 
она ипак на неки начин задржава одређеном силом у дну вулкана и када проради она 
најпре испушта страховите звуке (да ли су то уздаси измученог горостаса или нешто 
друго), потом се појави дим - весник наилазеће беде; али, када лава постане незадржива, 
тада почне да куља и да се избацује увис из недара земље и као кроз неко ждрело слива се 
низ стену и пустоши земљу која се налази у подножју и околини. Исто ово можемо видети 
у цару. Неко време је успео да се контролише, али када је његов гнев превршио меру, тада 
већ није био у стању да се уздржава те је почео јавно да испољава своју злобну намеру, 
подигнувши отворено гоњење на наш верни народ. Прећутаћу овом приликом његове 
указе против светих храмова које је обнародовао, али у тајности спроводио, о отимању 
црквеног иметка и новца због неутоливе глади за добитком, о бацању свештених сасуда и 
њиховом скрнављењу, о свештеноначалницима и њиховом мучењу, о, њиховом крвљу, 
обливеним стубовима за време мучења и бичавања, о војним акцијама које својом 
ревношћу премашише свирепост свога господара и наредбодавца по селима и градовима 
не би ли нас покорили као да смо ми Персијанци, Скити или неки други варвари. Ниочему 
томе нећу говорити; међутим, коме није познато нечовештво Александријаца? Они су се и 
раније изживљавали и ругали над нама, али сада заборавише на меру и искористише 
указану прилику, јер су по природи народ метежан и подругљив и наклоњен злоделима, те 
свеколикој невољи додаше и то што су свети храм наш испрскали и прекомерно упрљали 
жртвеном и људском крвљу; све ово су учинили подстакнути и предвођени једним од 
царских философа[68] који је на тај начин себи стекао име. Коме је непозната плаховитост 
житеља Илиопоља? Или шашавост житеља Газе којом су они указивали њему част, јер су 
прозрели његове намере? Или срам житеља Арефузе који је све до сада био скривен, а 
сада је итекако добро познат? Људе не уздиже само њихово звучно име или добра дела, 
него их познатима чине и њихова злодела. 

За житеље Газе (од многих њихових злодела треба навести само једно, јер оно је довољно 
да и међу паганима роди ужас и негодовање) причају да они невине и врлинама испуњене 
девојке, које су цео свој живот провеле чедно и које мушкарац није имао прилике ни да 
погледа, хватају и доводе на јавно место, постављају их у средину, скидају сву одећу са 
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њих у жељи да их на тај начин посраме и постиде, а потом буквално кидишу на њих, секу 
их и черече на комаде (како да схватим твоју дуготрпељивост, Христе, у то време!), а неки 
су их својим зубима гризли и одкидали кожу и месо са њих, потврђујући тако да су 
достојни поштоваоци злодуха и бесова, пекли и јели, и после свега приступали су 
уобичајеној храни и пићу; други су опет, још живу, али истрзану, утробу ових дјева, 
посипали сточном храном, а затим су пуштали најсвирепије свиње на њих да, једући 
сточну храну, уједно једу и њихову утробу, док су се они забављали гледајући 
несвакидашњи призор и још несвакидашњију храну за свиње, тело и утроба дјева 
непрестано се трзало; све је било пропраћено мучним крицима ових сиротица. Узрочник 
свега овога достојан је да таквом храном храни своје демоне, као што их је својом крвљу, 
из ране у близини срца, напојио; иако ово, жалења достојни људи, не схватају, ипак су у 
крајњем случају неспособни за трезвено размишљање. 

Ко је толики странац да никада није чуо причу о чудноватом Марку и житељима Аретузе? 
У време славног Констанција, на основу власти дате хришћанима, он је порушио једно 
демонско легло и многе је обратио са безбожног пута на пут истине и спасења, како 
својим светлим животом, тако и својом речју. Због свега овога житељи Аретузе, будући 
наклоњени демонима, оштро почеше негодовати против њега. Пошто је хришћанство 
доведено у незгодан и недостојан положај паганство је почело да се горди и узима маха, те 
је и Марко дошао у опасност од актуелне власти. Једно време народ је био уздржљив, а 
онда је као ватра, у трену, букнуло сво њихово незадовољство. Видећи народно 
нерасположење Марко је најпре одлучио да побегне, не само због малодушности, него и 
због јасне заповести да се из једног града бежи у други;[69] хришћани, ма колико били 
одважни и спремни на подношење мука, не треба да гледају само свој интерес, него треба 
да мисле и на своје гонитеље, да их поштеде невоље у коју хрле и да не повећавају 
опасност у којој се већ налазе. Када је Марку постало јасно да га многи прогоне и да су 
животи многих људи због окрутности гонитеља доведени у опасност, није више желео да 
равнодушно подноси невољу других. Он тада чини један много достојанственији 
поступак: враћа се из бегства и добровољно се предаје народу да са њим чини што им је 
воља. Каквих све овде није било ужаса? Какве све муке нису смишљане и испробане? 
Сваки од присутних је нешто своје измислио не би ли повећао бол и довршио започето 
зло; уопште их није посрамила одважност овог мужа (нећу помињати ништа друго); 
напротив, њоме су постали још раздражљивији, јер су Марков повратак сматрали 
ругањем, а не храброшћу. Градом је вођен старац-свештеник, добровољни страдалник који 
је и по својим годинама, а још више својим животом, био поштован од свих других само 
не од разјарених гонитеља и мучитеља. Водали су га сви, без обзира на узраст и звање; 
могли су се видети и мушкарци и жене, младићи и старци, људи од угледа, одликовани 
друштвеним признањима; сви су се међу собом просто такмичили ко ће кога надмашити у 
злоби; сви су сматрали да чине побожно дело имајући само једно у виду: да савладају 
престарелог подвижника који се бори са целим градом. Вукли су га по улицама, бацали у 
загађене јаме, чупали му косу; ни један део његовог тела није остао, а да се над њим нису 
наругали и изживљавали, удостојивши се тако свих обреда који се врше у Митриним 
тајнама;[70] деца су увис подизала тело овог старца и спуштала га на шиљате гвоздене 
врхове; старчева колена су гњечили, уши су му секли танким и оштрим концем. Затим су 
га прелили медом и укуваним соком и донели међу пчеле и осе, а сунце је својом 
топлотом и његовим знојем палило и пекло тело, припремајући инсектима од овог 
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блаженог (не могу казати, несрећног) тела, горку храну. Уз све ово (и то вреди записати и 
овековечити) старац, млад за подвиге (пошто ни у време најљућих мука није престао да 
зари својим светлим ликом, наслађујући се мукама), изговорио је, пажње вредну, изреку: 
"Ово је - прекрасно знамење, јер ја и сада себе видим уздигнутог, а њих унижене, доле на 
земљи"! На тај начин се он много више уздигао духом од оних који су га мучили! Он се 
понашао као да гледа страдања неког другог, а збивања са њим није сматрао за невољу, 
већ за част. Кога неће тронути све ово, ако има иоле милосрђа и човекољубља? Међутим, 
овоме се испречила мржња царева и настале околности; цар је и од простог народа и од 
началника и од градова тражио исте примере нечовештва, мада многи од њих нису 
познали дубину његових лукавих намера и све су представљали у другачијем виду. - Ето, 
какве је све муке истрпео одважни старац! И због чега? - Због тога што није желео да 
својим мучитељима баци ни једну златну монету, чиме је потврдио да се подвизава само 
због побожности. Наиме, све док су Аретузијци потраживали од њега да им за порушени 
храм плати високу цену или да поново изгради цео храм, дотле се могло мислити да он 
подноси мучења, јер нема новца да надокнади штету и исплати уговорену цену. Међутим, 
када је мало по мало почео да се узноси у односу на њих и да их савлађује својом 
непоколебивошћу, они су попустили и од њега су почели да траже ма и најминималнији 
новчани износ као накнаду за храм; ово би он могао врло лако исплатити, а они би могли 
ликовати како су га присилили на њихове услове и победили; но, он ни тада није хтео да 
испуни њихову молбу показујући себе као коначног победника у спору, потврђујући да 
све што је претрпео узроковано је његовом искреном побожношћу, после чега су се многи, 
из поштовања према старцу, понудили да исплате не само тражену, него и много већу 
цену, само да га ослободе: тада је, дакле, постало очигледно да он уопште не жали новац, 
него се подвргава мукама због своје вере и побожности. Који смисао имају ови Маркови 
поступци: снисходљивост или кротост, безочност или нечовештво - то нека нам објасне 
удворице цара-философа; ја мислим да се нико неће усудити да на ово пружи исправан 
одговор. Треба још напоменути да је Марко био један од оних који су тајно увели и на тај 
начин спасли овог нечастивца у време када је цео народ доведен у опасност да погине: 
можда је он достојно претрпео све муке и можда је још и већих био достојан само због 
тога што сам није знао да сачува овакво зло за целу васељену. Кажу да је тадашњи 
Епарх[71] (религијом паганин, а по моралу се уздигао изнад паганства и приближио се 
најбољим мужевима, славним у древности али и сада), не могавши више да равнодушно 
посматра разноврсне муке и одважно трпљење овог мужа, храбро казао цару: зар нам не 
служи на срамоту, царе, што нас сви хришћани побеђују, а ми нисмо у стању ни једног 
јединог старца, који је поднео све наложене муке, да надјачамо и победимо? Савладати га 
није неко велико дело, али бити од њега побеђен - није ли то одраз крајње беде? - Оно, 
чега су се нижи начелници стидели, тиме се цар гордио! Има ли веће срамоте од ове, не за 
страдалнике, него за мучитеље? Таква беху дела Аретузијаца! Нечовештво Ехета и 
Фаларида[72] је небитно у односу на њихову жестину или још боље - у односу на 
тврдовратост онога по чијем налогу је све рађено; као што се из семена рађају млади 
изданци, тако и од ветра долази бродолом. 

Каква су остала његова дела? Ко ће ми дати Херодотов и Тукидитов језик да бих 
поколењима могао правоваљано дочарати сву злобу његову и, као на платну, исцртати и 
описати историју овог времена? Прећутаћу реку Оронт[73] и мртве који су у њу ноћу 
тајно бацани да би се прикрило злодело царево. Нека се поета веродостојније изрази о 
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свему. Нећу поменути ни тајна скровишта, степеништа и одаје у његовом дворцу, језерца, 
бунаре и ровове који су препуни телима убијене деце и девојака током ритуалних 
позивања душа умрлих, приликом гатања и чарања и нечастивих жртвоприношења, али и 
препуних телима пострадалих због вере. Нећемо га, ако желите оптуживати због тога, 
пошто се он и сам стидео свега почињеног показујући колику толику умереност. Ово је 
очигледно на основу тога што је настојао да прикрије сва оргијања своја као мрскост коју 
не треба обнародовати. А што је наше Кесаријце, те великодушне и пламене ревнитеље у 
вери, толико прогонио - нема потребе да га оптужујемо: то је учинио због погрешног 
закључка у вези са рушењем храма богиње среће.[74] Потребно је унеколико и попустити 
пред неправдом, нарочито ако је она узела великог маха! Међутим, коме нису познати 
следећи догађаји? - Када је у једној области прост народ устао, острашћен мржњом, 
против хришћана, поубијавши при томе многе, запретила је опасност од још већег 
погрома: тада је обласни начелник, желећи да успостави равнотежу између закона и духа 
времена (сматрао је да није обавезан само према закону, него и према околностима тј. 
духу времена), многе пагане подвргао казни за учињена злодела. И шта се десило? На 
њега је маса нагрнула, заробила га и довела цару који га је предао суду због тога што је 
кажњавао пагане, мада се он позивао на закон по коме је и оптужбу срочио; умало да га не 
осуде на смрт; напокон, цар је према њему био милостив: осудио га је на прогонство! У 
свему овоме битна је изјава коју је дао цар Јулијан. "Какве везе има да ли је једна паганска 
рука убила десет хришћана"? Није ли овде јавно изречена мржња на хришћане? Није ли 
тиме озакоњено прогонство хришћана? У чему је разлика: да ли ће се гоњење хришћана 
обнародовати указом или ће се одобрење гонитељима дати оваквим изјавама; стање 
хришћана ће у оба случаја бити исто. Царева воља представља неписани закон који се 
чува силом власти и много је јача од писаног закона који власт не подржава. 

Није тачно, тврде поштоваоци његове власти, да је он јавно обелоданио прогон хришћана, 
мислећи да ће га тиме заштити и доказати да он није био гонитељ. Хидру нико неће 
сматрати кротком због тога што она уместо једне главе, по басни, има девет; или: због 
чега патарска химера да делује страшније, ако има три главе које ни не личе једна на 
другу; или: зашто сматрати адског кербера кротким, ако има три главе које једна другој 
наликују; или морско чудовиште Сцилу због тога што је окружују девет одвратних глава, 
мада једна њезина половина, као што тврде, посведочава извесну кротост и прикладност 
за очи (Сцила је била девица и у нечему је била сродна нама); међутим, друга половина је 
имала псеће главе, зверске, које у себи нису имале ништа благородно и пријатно за 
гледање, које су многе бродове уништиле и беху једнако опасне као и Харибдине главе. 
Зар ћеш ти у свему оптуживати стрелчеве стреле и камење које је избацио праћкаш, а не 
самог стрелца или праћкаша?[75] Или - кривићеш разјарене псе, отров који је неко 
справио, рог разјареног бика, канџе опаких звери, а оне који су све ово узроковали 
правдаћеш и сматрати невинима? Свакако да је ово крајње безумље, дело достојно 
данашњег софисте који штити своје пороке и силом своје речи прикрива истину. Такав 
злочинац се не може сакрити макар се вртео на све стране и својом лукавошћу користио 
многе ликове: такву моћ је имао шлем Аидов;[76] или ако и има Хигесов прстен који, ако 
упериш у себе, можеш постати невидљив. Што се узрочник невоље буде више прикривао 
и што више буде бежао све ће бити познатији, уловиће га суд истине и извешће га пред 
судије као узрочника злодела. Тако се лако открива лукавство и само себе поражава. 
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Међутим, никако немојте помислити да је рђаво само оно што је он већ учинио, а оно што 
је замислио да уради да је човекољубивије и приличније цару. Не! Било би добро када 
намеравана дела не би била још грознија од учињених, о којима вам говорисмо. Када 
дракон пође у акцију онда су му једне крљушти већ накострешене, друге се спремају, а 
треће опет чекају свој ред и изгледају пасивне за неко време, али то још не значи да се и 
оне неће накострешити; или, ако вам одговара другачије поређење: када муња удари у 
нешто и запали, тада један део те ствари буде сав у пламену, други делови тек тињају и 
спремају се да букну када их огањ потпуно обухвати; исто овако се и он понаша - једна 
злодела је већ учинио, друга је предвидео да учини, а о трећима размишља и претњама 
нам их наговештава; ови наговештаји су толико ружни и неуобичајени да су само њему 
могли пасти на ум; оваква дела замислити и остварити могао је само он, мада је и пре њега 
било гонитеља и противника хришћанства. Оно о чему Диоклецијан, први и најљући 
гонитељ хришћанства, није ни размишљао или његов наследник Максимиан, који га је 
надмашио у жестокости својој или његов наследник и злобни гонитељ Максимин који је 
због својих злодела претрпео велику казну у виду гнусних телесних рана,[77] што они, 
дакле, и не помислише, он је замислио и урадио, о чему сведоче његови сарадници и 
сведоци свих наума и дела; он је унеколико био задржан Божјом човекољубивошћу и 
сузама хришћана које су многи изобилно лили као једино лекарство против мрског 
гонитеља. Намислио је да хришћане лиши свих њихових права и да за њих буду затворене 
све јавне установе, тргови, скупови и сабрања, па чак и судови: његова идеја је била да се 
овим и сличним стварима не може нико користити уколико не принесе тамјан и кад на 
паганском жртвенику и не плати високу цену за општа права. О закони, о законодавци, о 
цареви! Творац са једнаком човекољубивошћу која ни према коме није оскудна, свима 
дарује красоту неба и насладу сунчевим зрацима и удисање пријатног ваздуха; на њега се 
угледајте па и ви свим слободним људима омогућите једнако и истоветно право законске 
заштите и покровитељства. Међутим, он је наумио да хришћанима одузме основна права, 
да их притисне законом да ћуте када им се одузима имање или им се наноси било каква 
већа или мања штета; сходно закону они не би могли уживати никакву правну заштиту, 
нити би нанесену им неправду могли изнети пред суд. Нека их прогоне са рођене земље, 
нека их убијају, ако је могуће нека им не дозволе ни да дишу слободно! Страдалнике је све 
ово још више утврдило у вери и ревности пред Богом, а починитеље још више љутило и 
онеспокојавало, односно, разјаривало. А чиме је овај свој наум образложио, тај убица и 
отпадник, нарушитељ закона и законодавац, или да кажем верније речима наших 
Свештених књига - тај непријатељ и противник?[78] - Тиме што и у нашем закону стоји 
написано: не противи се, не суди се,[79] ни са ким не улази у спор, нити било шта сматрај 
за своје власништво,[80] него брини о животу у другом свету, а све овдашње презри као 
ништавно;[81] не узвраћај злом на зло, а ако те неко удари по образу немој узвратити, него 
окрени и други образ; не треба убогом дати само капут, него и кошуљу. Можда је он у 
виду имао и заповест да се молимо за непријатеље и оне који нас прогоне.[82] Свакако да 
ове уредбе наше познаје тај који је и сам читао реч Божју, који је удостојен био да служи 
великом олтару и који је започео да гради храм у част Мученика! 

Међутим, ево шта мене чуди код њега: како он, који је тако пажљиво читао Свето писмо, 
није прочитао и оне речи, или их је можда намерно превидео, које кажу да ће злобник 
злом погинути[83] - злобник, односно, сваки који пориче и одбацује Бога и што је још 
горе, сваки који гони непоколебиве исповеднике вере и на њих баца такве тегобе и невоље 
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које сам заслужује. Ако он може да докаже да, као што ми треба да будемо савршени (што 
он предлаже законом својим) и да се непоколебиво држимо предатих нам правила, тако је 
исто и њему назначено, можда, вољом богова његових - да буде најзлобнији човек и да је 
од двају супротних навика, порока и врлине, нама одређен бољи део, а њему и његовим 
истомишљеници намењен је рђавији жреб; када он постане овога свестан ми ћемо пред 
очима свих бити једини победници, а то ће морати посведочити и наши непријатељи и 
противници. Ако они ма и мало присвајају себи части и кротости, макар на речима, ако не 
на делима; ако они и поред свега тога што су исувише рђави и довољни својим боговима, 
још увек нису познали своју срамоту и жреб који им заиста припада: онда нека нам 
објасне како то може бити праведно и где је то уосталом записано да ми и поред свих 
страдања треба само и стално да трпимо, а они да нас уопште не штеде, иако ми штедимо 
њих? Осврните се, уосталом, на оно што је прошло. Постојала су времена и нашег и вашег 
владања и оно је, на смену, прелазило из једних руку у друге: кажите какве сте невоље ви 
претрпели од хришћана које би наликовале овима које хришћани трпе од вас? Јесмо ли ми 
вас лишили било каквих права? Да ли смо на вас хушкали прост народ? Јесмо ли на вас 
упутили војне јединице које би поступале строжије него им је наређено? Да ли је ико од 
вас дошао у животну опасност од нас? Да ли смо било коме одузели част и власт који 
припадају људима? Једном речју - јесмо ли било коме нанели било какву невољу и беду 
којима ви нас непрестано угрожавате? Несумњиво да ви овако шта нећете нама потврдити, 
ви, који нас оптужујете за нашу кротост и човекољубивост. 

Сем тога, ти најмудрији и најтрезвенији од свих, ти који силиш хришћане да се држе 
узвишене врлине, како не можеш да схватиш да се у нашем закону нешто преписује као 
неопходност, тако да ће они који то не изврше подлећи опасности, док се друго нешто не 
потражује неизоставно, него је препуштено слободној вољи нашој да одлучи и сходно 
одлуци да прими одговарајућу част и паграду? Најпожељније и најсавршеније би било 
када би сви могли бити најбољи људи, са најузвишенијим ступњем врлине. Међутим, 
божанско се мора разликовати од човечанског и за божанство нема врлине којој би оно 
било страно, непричасно, а за човечанство - велико је ако достигне и средњи ступањ; због 
чега онда ти желиш да озакониш то што није свима својствено и могуће, те сматраш 
достојним осуде оне који не могу да очувају заповеђено? Као што није достојан хвале 
сваки онај ко не заслужује казну, тако исто није достојан хвале ни сваки који је заслужио 
казну. Добро је желети дужно савршенство, међутим не може се иступати из граница 
својственог нам љубомудрија и човечанских сила. 

Међутим, ја сам дужан да опет вратим своју реч на књижевност; не могу а да се често не 
позовем на њу. Богоотпадник је учинио многе неправде због којих је достојан мржње; али 
ако је у чему крив то је свакако за нарушавање закона. Нека са мном поделе моје 
негодовање сви љубитељи књижевности који се њоме баве као својим делом, којем броју 
и сам припадам. Све остало сам препустио другима који су то желели: напустио сам 
богатство, знаменитост рода, славу, власт - све што се налази на земљи и чиме се људи 
наслађују као сновиђењем. Само једно сам задржао за себе: реторику, и не кривим себе за 
сав труд који сам уложио, и на копну и на мору, који ми је омогућио ово богатством. О, 
када бих ја и сваки мој друг могли владати силом речи! То је прво што сам заволео и што 
волим после најбитнијега тј. после Бога и оних уздања која су изнад свега видљивог. Ако 
свакога мучи своје бреме, као што рече Пиндар, онда ни ја не могу а да не говорим о 
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љубљеном предмету и не знам има ли ичега праведнијег од тога да се речју узврати 
благодарност књижевности и филолошким наукама за искуство у речима. Дакле, кажи нам 
најлакомисленији и најненаситивији од свих: од куда ти уопште идеја да забраниш 
хришћанима изучавање књижевности и филологије? То није само запрећено, већ је 
уредбом озакоњено. Од куда ти та идеја и шта ју је узроковало? Ко је тај красноречиви 
Хермес који ти је дао мисли (да се изразиш тако)? Који злобни и лукави Телхини[84] и 
завидни демони? Ако желите ја ћу казати узрок свему: после толико многих злодела и 
незаконитости преостало ти је, најзад, да јавно нападнеш и себе самог пошто тамо где си 
мислио да дејствујеш умно и трезвено ту си, не примећујући то, осрамотио себе и доказао 
своје безумље. Ако грешим, онда ти објасни шта значи твоја одредба и шта те је побудило 
да донесеш закон о филолошким наукама? Ако разложно образложиш - ми те нећемо 
поново нападати, већ ћемо једноставно сами себе жалити. Ми смо научили како треба 
победити логичким расуђивањима, али исто тако поштујемо и уважавамо закониту победу 
над нама. 

Филолошке науке и грчко образовање (το ελληνιξριν), каже он - наши су; једнако нам 
припада и поштовање богова; а ваш удео је - необразованост и сировост, пошто се сва 
ваша мудрост састоји у једном: веруј. Међутим, мислим да се са овим неће сложити 
питагорејски философи, за ко е израз: сам је казао, представља први и најузвишенији 
догма; њега више поштујете и уважавате него златне, или боље, оловне стихове.[85] Код 
Питагориних следбеника после прве, коју много хвале посвећени у његове тајне, 
философије ћутања, усмерене на то да ученици ћутањем науче да одмеравају своје речи, 
прихваћено је као правило о којим предметима учења не треба питати или одговарати, а 
затим, када затреба нешто да се докаже не говорити ништа осим следећег: како је мислио 
Питагора; став: мислио је он, служи као доказ који не подлеже провери или истраживању. 
Међутим, не значи ли тај израз: сам је рекао, исто што и наше веруј - над којим се ви 
толико ругате - само другим словима и речима? Наш израз значи да није дозвољено 
сумњати у речи богоносних мужева, а чињеница да су они достојни нашег поверења 
доказује да су њихове речи снажније од било којег логичког доказа и негирања. На који 
начин ћеш ти доказати да књижевност и филологија припадају само теби? Ако су оне само 
твоје, са којих разлога ми не можемо њима да се бавимо, као што забрањују твоји закони и 
твоја бесмисленост? Какво је то грчко образовање на које се односи књижевност и на који 
начин ми треба да схватимо ту реч? Ја сам спреман, као љубитељ оба израза, да заједно са 
тобом размотрим његову силу и смисао, знајући да се врло често једном и истом речју 
означавају сасвим различита звања, различити предмети. Ти можеш устврдити да се грчко 
образовање односи или на паганску веру, или на народ и прве устројитеље силе грчког 
језика. Ако се оно тиче паганског веровања, молим те да нам кажеш и покажеш где и од 
стране којих жречева је устројено грчко образовање, и где је одређено, и којим демонима, 
да се приносе жртве? Није заповеђено да сви приносе једно и исто, и не на исти начин. Ево 
примера; код Лиђана побожним делом се сматра проклињање Вутина и његовог злоречја; 
житељи Тавриде убијају странце; Фригијци - шкопе себе уз умилне звуке фруле, након 
заводљивог плеса; код неких - педерастија; код других - блудничење; и зар је то мало ако 
у виду имамо још и остале лудорије које вршите у вашим тајнама, о чему ја сматрам 
неумесним говорити. Којем је од богова или демона посвећено грчко образовање? Ако би 
ово и било тако, из тога се још не види, нити произилази, да је оно својина пагана или да је 
опште достојанство искључива привилегија и особеност неког од ваших богова и демона; 
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као што и остале заједничке ствари не престају бити опште и заједничке, без обзира што 
их ви приносите на жртву боговима. Ако ти ово не признаш, а грчки језик назовеш вашом 
сопственошћу због које ћеш нас изоловати од њега као од отачког наслеђа које нама 
нимало не припада онда, као прво, не видим како ти то можеш повезати са поштовањем 
демона? Јер из чињенице да једни и исти људи имају заједнички језик и веру - грчку, још 
не следи да језик припада вери и да би због тога нас требало лишити тог језика. До 
оваквог логичког закључка доћиће и ваши учитељи логике. Јер ако два предиката 
припадају једном и истом субјекту: из тога не произилази да су и они једно и исто. Дакле, 
ако претпоставимо да је један и исти човек - мајстор и живописац златних дела, онда би 
требало мајсторство живописа поистоветити са златарском умешношћу, што је ружно. 
Због тога ја питам тебе, љубитеља грчке науке и филологије: хоћеш ли нам потпуно 
забранити да говоримо грчким језиком или ћеш нам дозволити да само користимо прости, 
народни језик, а забранићеш нам употребу високоумног и књижевног језика који је 
резервисан само за образоване? Као да речи: σμερδαλεον, κοαβιξειν, μων, δηπτυθεν, αττα, 
αμωσγεπως,[86] припадају једном наречју, а остале речи слободно баци у киносарг, као 
што су у њега бацали незаконито рођену децу?[87] Ако прости и некњижевни термини 
једнако припадају грчком језику: због чега нам не забраните да и њих употребљавамо и 
уопште, зашто нам не забраните употребу било које грчке речи, ма каква да је? То би било 
много прикладније вашем човекољубљу, а сасвим одговара вашој глупости. 

Баш у вези са овим предметом ја желим да ти укажем на узвишеније и савршеније 
гледање. Не желим да полемишем да ли постоје речи које припадају искључиво боговима 
(не мислим на речи μωλυ, ξανθον, χαλκις;[88] ја се над њима подсмевам), речи које су 
важније и превасходније у односу на наше речи, мада се и оне формирају обликом уста и 
језиком, а треперењем ваздуха долазе до наших ушију - не мислиш ли да би боговима 
приличније било да међу собом разговарају посредством мисли и символа?! Наш став је 
следећи: и језик, и било која наука да је у питању, није привилегија само њихових 
изумитеља, већ припадају свима који имају способности да се њима користе; као што у 
музичкој хармонији једна струна даје овај тон, друга други, високи или ниски, ипак све 
оне, под руководством искусног диригента или музичара дају једну предивну хармонију и 
звук: тако и овде - највећи Уметник и Стваралац - Реч, мада је одабрао и устројио 
различите науке и умећа, ипак је све њих наменио свим људима који желе себе да зауларе 
њиховим узама и човекољубљем, и да живот свој украсе кротошћу. 

Како можеш тврдити да је грчко образовање - твоје? Зар писменост не припада и 
Феничанима или Египћанима или још пре свих њих Јеврејима, који све премашују својом 
мудрошћу и који верују да је сам Бог написао закон на таблицама закона? Теби ли 
припада античка красноречивост? А игра пиона, наука бројева, умешност читања помоћу 
палаца, мере, вага, војно искуство - чије је то? Није ли то Евбејаца? У Евбеји се родио 
Паламид који је многе ствари пронашао и својим проналасцима побудио завист, а са њом 
и невоље због своје мудрости тј. осуђен је на смрт у борби против Илиона. Дакле? Ако 
Египћани и Феничани, ако Јевреји од којих и ми много позајмљујемо за своју науку, ако, 
најзад, и житељи острва Евбеје буду, као и ти, присвајали као своју сопственост оно што 
проиађоше, шта ћемо тада учинити? Како ћемо се против њих заштити? Уловићемо се 
тако у мрежу сопственим законима![89] Зар нећемо тада постати као чавка у туђем перју и 
нећемо ли остати голи и безлични? Или су твоја сопственост - стихови? Има ли на њих 
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право она старица са којом се у бегу сударио један младић и оборио је на земљу, која је 
тада себе одбранила стихом који се томе младићу веома допао и који је, будући се очарао 
њима, постао поета и стихотворац? Шта ћеш на то казати ти, који си очаран поезијом? Ако 
се гордиш својим оружјем, кажи ми, храбри војниче: од куда ти оружје? Не води ли оно 
своје порекло од киклопа који беху искусни у ковању гвожђа? Ако ти се твоја царска 
одећа чини најбитнијом и најдрагоценијом, због које си постао и мудрац и законодавац, 
кажи ми, молим те, ниси ли дужан да је вратиш Тирцима, пошто је пас њиховог чобана, 
повредивши своје уво олизао крв са њега и тиме своју њушку и крзно умазао пурпурном 
бојом крви, што је и пастир видео, и тако је вама, царевима, посредством Тираца предата 
та бајна боја и крзнена одећа? Шта да кажемо о обради земље и градњи бродова, чега могу 
да нас лише Атињани својим причама о Димитрама,[90] Триптолемима, драконима, 
Келејима и Икарусима, предајући вам о свему томе мноштво басни на којима ви заснивате 
ваша срамна тајанства по свему достојна ноћне таме? Да ли ти сада одговара да престанем 
са околишањем и да пређем на главни предмет твога безумља, односно, злоумља? Од куда 
је у твоју надлежност допало да посвешћујеш и да се посвећујеш у тајне и да служиш 
боговима? Није ли то дошло од Тракијаца? Нека те сама реч θρησκευειν (= служење 
боговима) у то увери. А жртвоприношења - не потичу ли она од Халдејаца и Кипрана? Не 
припада ли астрономија Вавилонцима? Геометрија Египћанима? Магија Персијанцима? 
Гатања и тумачење снова - од кога долазе ако не од Телмисјана?[91] Гатање птицама - 
није ли то од Фригијаца који су пре свих почели мотрити и истраживати узлете и летове 
птица? Али, да не причам пуно - од куда теби све те поједипе принадлежности 
богопоштовања? Не потиче ли свака од њих од појединог народа? А када су се све 
појединачне навике поменутих народа сјединиле у једну целину, добило се јединствено 
тајанство сујеверја! Дакле? Након што се све врати својим првобитним власницима и 
изумитељима, може ли се порећи истина да теби неће остати ништа твоје осим злобе и 
богоотпадништва? Уствари, ти си први хришћанин који је наумио да устане против 
Господа, као што су некада код Скита слуге устајале на своје господаре. Истина, ти би 
више волео да по твојим нормама буде уништена та зла руља, како би се наново 
васпоставила римска држава у древном њезином сјају, слободна од било каквог унутарњег 
међуопштења и кошкања које је много нетрпељивије и страшније од рата са спољашњим 
непријатељем, исто као што је много болније кидати своје сопствено тело, него ли туђе. 

Ако у свему овоме видите његово оштроумно лукавство, прикривено личним интересом, 
што ни мало не одговара царском величанству: дозволите да вам изнесем још лукавије 
његове плаиове. Он је знао да је наше учење врло узвишено и по својим догматима и по 
сведочанствима датим озго; да је оно и древније и новије; древније - по пророштвима и 
узвишеним, божанственим, мислима у њима; новије - по последњем јављању Бога и по 
његовим чудесима; схватио је да је наше учење још величанственије и славније по 
преданим и до сада очуваним правилима црквеног устројства. Дакле, да и ово не би било 
лишено његовог лукавства - шта он чини? Посличњава се Рапсаку Асирцу, војводи 
асирског цара Сенахирима. Рапсак, извојевавши победу у јудејској области са великом 
силом и многобројном војском опсео је Јерусалим и надомак града раширио свој шатор: 
међутим, када силом није могао да освоји град, а пошто није могао да дочека доушнике из 
града који би му казали какво је стање у граду, он је наумио да житеље града придобије 
сладуњавим обећањима и предлозима које им је упутио на њиховом матерњем језику. 
Међутим, они су осетили његову намеру и нису желели да се ухвате у понуђену клопку - 
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најпре су затражили од њега да им се не обраћа на јеврејском, него на свом, сирском, 
језику. Ово му се допало те им је предложио да у свим градовима оснује училишта, 
катедре, виша и нижа места за седење, читање и тумачење паганских учења која се тичу 
васпитања и формирања морала и упознавања са тајнама; предложио је образце молитава 
које ће произносити и једни и други, епитимију за оне који погреше; једном речју, све што 
одговара нашем устројству; још је намислио да сагради гостионе и домове за странце, 
стецишта за љубитеље трезвености, за девојке и за заједнице које себе посветише умовању 
и размишљању; желео је чак да опонаша и нашу човекољубивост према убогима указујући 
им поштовање и помажући им у свему потребном, препоручујући их и другима за помоћ, 
што је све видео код нас и то му се допало. Ето, шта је све замишљао тај нови уводитељ 
догмата и софиста. А што све то није спроведено у дело - не знам да ли је то добро за нас 
који се скоро ослободисмо њега или је то најбоље за њега самог, пошто све то беше велика 
маштарија. У противном би се потврдило колико је мајмунско опонашање далеко од 
човекољубља. Причају да и мајмуни опонашају све оне поступке које пред њиховим 
очима учини човек не би ли их обмануо; међутим, управо тиме они и хватају мајмуне, јер 
њихово опонашање наших поступака не може да проникне у нашу намисао. Пророк 
сведочи да: коњ тесалијски, жена лакедемонска и мушкарци који пију воду Аретузе, 
односно, Сицилијанци, највише вреде од свих сродних им бића: међутим, од ове тврдње 
много је праведнија тврдња да су хришћански обичаји и закони својствени само 
хришћанима тако да нико други, ако би то зажелео, не може да их опонаша и да их мења 
пошто они нису дати и утемељени људским делима, већ силом Божјом и дуговечношћу 
својом. 

Сада је најприличније да размотримо, као на позорници, ту њихову намисао и да познамо 
њихово учење и који циљ имају њихова сабрања да бисмо, као што каже Платон за свој 
град изграђен речима, познали смисао њихове мисли. Љубомудрије се дели на два дела: на 
умозритељно и делатно; прво је узвишеније, али теже за схватање, док је друго ниже, али 
корисније. Код нас они одговарају један другом. Умозритељно је наш сапутник у 
усавршавању, а делатност - приступ умозрењу; мудрост се не може достићи уколико се не 
живи мудро. Код њих, пак, оба ова дела личе на плитко корење које свака вода може да 
исчупа и понесе. Ја знам који је од ова два дела смешнији и слабији. Осврнимо се на 
њихово блаженство и дозволимо себи, како је то обичај у многим позоришним 
представама, да се позабавимо актерима представе и басана, као што пише: "радујмо се са 
радоснима и плачимо са уплаканима"[92], и на другом месту: "разговарај о празном са 
празнословцима". Код суза често бива и смеха, као што је то приметио поета.[93] Дакле, 
замислимо велику позорницу или - не знам како они уобичавају да назову дом свој. Нека 
гласноговорници позивају народ, нека се народ одазива на позив, нека прва места заузму 
они које красе седе власи и људи знаменита рода, људи славни, хитре мудрости земаљске, 
које краси прелест, а не побожност. Уступићемо им ту предност; шта ће они учинити 
после тога? Нека сами одреде председавајуће, нека се украсе пурпурном одећом, лентама 
и разнобојним венцима. Одавно сам приметио да они уживају у овако живописним 
украсима не би ли се издвојили од обичних људи; као да је све што је за општу употребу, 
што је уобичајено, достојно презира, а оно што потврђује надменост и што припада 
малобројнима треба да улива поверење. Или ће се и по овоме они од нас разликовати 
заносећи се мишљу да им је приличније да буду изнад других, а не да се понашају 
природно, какав им је урођени изглед? Ми се, међутим, много више бавимо усавршавањем 
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своје унутрашњости, унутарњег човека, него што водимо рачуна о спољашњости и 
спољашњем изгледу; пажњу наших посматрача ми тако упућујемо на нашу духовност, на 
оно што се умом може видети, а томе учимо и наш народ. Дакле, нека све буде како је 
речено. 

Шта даље? Наравно, ти ћеш им представити тумаче свештених књига, које ви називате 
божанственим, отворићеш књиге моралне и богословске. Које и чије књиге, кажи ми, 
молим те! Приличи да се Хезоидова теогонија размотри и да се полемише о тамо 
описаним ратовима, бунама, о титанима и гигантима, веома страшним и делима и именом. 
Кот, Вриареј, Хиг, Енкелад - личности које ви представљате са драконским ногама; муњом 
обавијени богови и набацана на гиганте острва, стреле и гробови побуњеника; одвратна 
недоношчад и превремени породи гиганата, хидре, химере, Кербери, Горгони, једном 
речју - мноштво сваковрсног зла - ето лепоте коју слушаоцима можемо презентовати од 
Хезоида! Нека сада са својом цитром приступи поета Орфеј; нека зазвуче његови велики и 
чудновати стихови и мисли у Зевсову част, који садрже његово богословље. 

"О, Зевсе, најславнији, највеличанственији међу боговима, који се кријеш под изметом 
оваца, коња и мазги"! Оригинално, ако је тиме хтео да дочара животворну и живоносну 
силу тога бога; је ли уопште могуће то другачије изразити? Међутим, он је спреман и на 
много одважније речи. Например: "рекавши ово, богиња δοι(ψ)ς ανεσυρατο μυρ(ψ)ς", да би 
своје љубимце увео у непотребне тајне своје: што се и сада још изображава спољашњим 
гестовима тела. Нека се свему овоме придода још и Фанес, Ерикапеј и тај који је прождрао 
све остале богове, а затим их је повратио из себе, поставши тако отац свим људима и 
боговима. Нека све ово предложе чудноватим слушаоцима богословља; нека овоме додају 
своја још чудноватија тумачења и чудовишне алегорије и поуке удаљавајући се од свога 
предмета и лелујајући се на пучини или стрмени умозрења, без икакве основе. Међутим, 
где ћеш сврстати Хомера, тог великог трагикомичара и поету богова? У његовим поемама 
пронаћи ћеш и једно и друго, односно, и грозоте и подсмех. Уствари, може ли се 
безбрижно видети и очекивати Океан са Тетисом, посредовањем гиздаво обучене Хере, 
налик блудници? Тешко васељени ако они само још мало поживе целомудрено! Не знам 
да ли ћеш и ти ово на исти начин објаснити тако да сухост и влажност буду измирени, да 
не би било каквим сувишком из њих све остало било доведено у хаос; или ћеш измислити 
и пронаћи још нешто, много горе. Затим, колико је чудновато заједништво грознога и 
поштене Хере, када га ова заводи својом бестидношћу усред дана! А поете својим речима 
препуним метрике ласкају му, простиру му росни лотос и повраћају из земље шафран и 
хиацинт. Ето, на чему је основано и чиме може све бити објашњено? Како схватити и 
усагласити то што се та иста ваша Хера, сестра и супруга великог Зевса, белих рамена, 
украшена ружама, час представља као обешена у етеру, и у облацима, са железним 
наковањима који је вуку наниже и са златним (наравно, из поштовања према њој) оковима 
на рукама, тако да и за богове који желе да се заузму за њу беше ризик да и сами не 
страдају; час на себе ставља појас љубави и раскошно се уредивши, опчињава Зевса тако 
да су, по његовом личном признању, све остале и пређашње жеље његове биле много 
слабије од љубави коју је она у њему побудила? Како је страшно што лакедемонској 
љубавници долазе богови на ноге, небо грми и дрхти и од тога се љуљају темељи земље, 
море се помера са свога места, отвара се царство ада и појављује се оно што је дуго 
времена било скривено. Или, како су грозни ти покрети црних обрва и таласање 
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бесмртних власи од чега се цео Олимп потреса? Није ли чудновато видети рањеног Ареја, 
тог накарадног љубавника златне Афродите, неопрезног прељубника, заробљеног у 
гвоздену тврђаву кога је за обе ноге везао хроми Хефест, како изазива позор осталих 
богова који на њега гледају као на непотребног и отпуштају га за мало новаца? 

Све ове и многе друге басне, умно и хаотично смишљене и разнолико сложене, може ли 
било ко од вас уредити и уприличити, па ма био једнак Зевсу? Ако је све ово истина 
немојте црвенети кад се о томе говори, него се хвалите и гордите тиме; или, пак, докажите 
да у томе нема ничега срамотног! Зашто треба потезати за баснама да би се прикрила 
срамота? Одступници се бране баснама, а не они који смело наступају. Ако је све то ипак 
лаж онда, као прво, нека нас упуте на богослове и ми ћемо са њима да се поразговоримо, 
па нека они кажу да ли је глупо и исправно гордити се оним чега се сами стиде? Није ли 
чудно истављати у разним видовима и представама то што би могло да буде народу и 
непознато (јер нису сви образовани); а што је још горе трошити толики новац на храмове, 
жртвенике, кумире, приносе, скупоцене жртве и дарове, увећавајући тако несрећу, уместо 
да се без икаквог трошка живи побожно и чини милостиња? А ако кажу да су све то 
празне измишљотине поета који метриком и баснама хтедоше своја дела да учине 
пријатним и да насладе уши, или да се у свему томе налази дубоки, прикривени, смисао 
који могу да појме само велики мудраци: погледајте како ћу онда ја, врло једноставно, да 
расудим о томе. Као прво, због чега они хвале те који вређају њихове богове и скоро их 
удостојавају божанских почасти? Велики добитак тим људима је ако пе доживе никакву 
невољу због овакве злобе своје. Ако закон предвиђа смртну казну и оним људима који 
нису на јавном месту увредили неког од постојећих богова, какву казну треба да добију 
они који својим стиховима вређају све богове, јавно им приписујући најсрамнија дела, 
подвргавајући их подсмеху? И код нас постоје извесне тајновите речи скривеног смисла, 
што ја не поричем; међутим, у чему је њихова сила и символика? Њима се уопште не 
омаловажава видљиво, нити се достојанства и дивљења лишава невидљиво, него нас оне 
на јасан начин уводе у своју дубину и личе на прекрасно и неприкосновено тело које се не 
облачи у рите. Чини ми се да је сасвим у реду да и спољашњи тј. видљиви знаци 
божанственог, као и говор о њему, не буду неприлични и недостојни означеног - да се 
људи не би могли ожалостити ако и о себи чују тако нешто што говоримо о боговима; 
напротив, богови би морали бити много узвишенији и прекраснији, у крајњој мери бар не 
гнусни, како би причињавали задовољство мудрима, али не наносећи никакву штету ни 
простом народу. Код вас је, међутим, невероватно и то што треба схватити обичним 
разумом, јер веома штети схватањима. Шта је ту трезвено ако се град доведе у опасност 
или ако се по хридима и подводним стенама плови у пристаниште? Шта из тога 
произилази? Које су последице таквог учења? Ти ћеш празнословити и алегоријом или 
другим измишљотинама прикриваћеш своју беду; али нико ти неће веровати. Пре ће се 
уверити на основу онога што сами виде. Дакле, ти никакву корист нећеш донети 
слушаоцу, а посматрачу, који се базира само на ономе што види, донећеш погибао. Такав 
је умозритељни део њиховог мудровања! Све је то толико далеко од назначеног и 
замишљеног циља да се све друго пре може довести у сагласје - чак и оно што је највећим 
пространством међусобно раздељено - него сјединити и усагласити њихове измишљотине 
или мислити да је смисао басни дело једног истог учитеља. 
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Што се тиче моралног учења њиховог, шта казати? Одакле и од чега почети; чиме оно 
може побудити своје слушаоце на врлину и побожност; може ли их оно уопште учинити 
бољима? Нема лепшег дела од јединомислија - да градови и народи и породице и сви 
људи живе у сагласју следујући закону и поретку природе која је све разделила и 
сјединила. Међутим, којим примерима они могу поучити јединомислију? Зар тиме што ће 
почети да причају о међусобном ратовањy богова, о њиховој међусобној нетрпељивости, 
свађама и невољи коју сами подносе и трпе, али коју и другима наносе, о срамотним 
стварима којима је испуњена сва њихова историја и сва поезија? Буду ли износили такве 
примере онда ће пре мирољубиве људе преобратити у ратоборне, а мудре заглупити, него 
што ће дрске и глупаве укротити или опаметити. И у редовним приликама врло је тешко 
људе одвикнути од порока и из рђавог стања привести их у трезвеност; а ко њих може 
учинити кроткима и уздржљивима када су им богови предводници и покровитељи страсти 
и острашћености, када им је порок највећа врлина којом се хвале, јер у име богова дижу 
жртвенике на којима им приносе жртве, тако да се све врши законито (сваки порок код 
њих стоји под заштитом и покровитељством неког бога, коме се дотични порок и 
приписује)? Заиста, нема ничега ружнијег него када људи почну озакоњену срамоту да 
сматрају нечим божанственим! Отуда код вас изобиље неправди. - Као друго, нека њихови 
учитељи предложе да сваки своје родитеље поштује са страхопоштовањем и да у њима, 
после Првога Узрока, виде први узрок свог живота. Нека нас тиме убеде и онда тек нека 
нам почну наводити примере и доказе из свога богословља. Нека томе приволе Крона који 
је унаказио Урана само да овај не би могао рађати богове. Како Зевс - тај слатки камен[94] 
и горки убица тиранина који је, опонашајући оца свога Крона, устао против њега - није 
кадар да га убеди у супротно? Нећу износити остале примере и начине њиховог 
поштовања родитеља, јер то све пише у њиховим књигама. - Као треће, нека пагански 
наставници покушају да их науче презирању новца, да се потруде да не гледају у свему 
интерес и добитак, и да не настоје неправедним путем да дођу до иметка - тог залога беде 
и невоља. Међутим, како тада говорити пред њима о Кердоју?[95] Како тада показати 
његову врећу за новац? Како тада образложити његову спретност у крађи? Где сместити 
изреку: "Феб без бакра не прориче", или: "Нема ничега поштенијег од новца"? Све ово код 
њих је веома поштовано. Шта још? Зар не желе и они да поучавају трезвености и 
уздржању? Убедљиви образци нису далеко. Зевс, узимајући разне облике ради 
обмањивања жена, може да се преобличи у орла због неизрециве љубави према фригијској 
деци, да би богови што раскалашније пировали гледајући како им вино служе срамни 
љубимци Зевсови; ту је још и Триеспер Иракло који је током само једне ноћи, у Тестијевој 
кући, учинио тринаест својих подвига који, не знам због чега, нису уврштени међу остале 
његове подвиге! Јесу ли потребни још неки примери обуздавања страсти? Нека Ареј 
укроти гнев и порок свој, Дионисије - пијанство, Артемида - своју мржњу према 
странцима и незнанцима, њихов лукави пророк[96] - свој неумерени смех, Зевс, који је 
бежао са осталим демонима на сочни пир непорочних Етиопљана - прождрљивост и још 
Вуин, који је име добио због мржње према земљорадницима чијег је вола за плугом појео, 
као и многи други богови који једнако хитају на мирис дима и жртвене крви! 

Има ли ово било какве сродности са нашим учењем по коме је сваки од нас дужан да 
љубав према себи мери својом љубављу према другоме, желећи ближњима исто што и 
самом себи; по коме се кривицом сматра не само учињено недело, него и смишљање 
каквог недела, желење зла; по коме се једнако кажњава жеља као и већ учињено недело; 
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по коме смо дужни да се бринемо једино о целомудрености, да бисмо могли и своје око, а 
не само руке, уздржавати од убиства и греха, и да бисмо наш гнев оцеломудрили; по коме 
су нарушавање заклетве или кривоклетство једнако страшни и мрски да нам је и клетва 
забрањена? Многи од нас уопште нису имали новца; други, међутим, ако су и имали 
много новца, омрзнули су га и више су зажелели убогост и сиромаштво од било којег 
богатства. Угађање и служење стомаку, том несносном и одвратном господару и извору 
свих зала, ми препуштамо светини; није претерано ако устврде да се подвижници 
хришћански труде и настоје да живе као да су без тела, изнуравајући смртно бесмртним; 
они имају само један закон врлине - да ничим не буду савладани у подвигу, због чега све 
око себе занемарују и превиђају. Док се сви остали кажњавају, на основу својих закона, за 
учињена дела, ми сасецамо само извориште греха, благовремено га избегавајући као неку 
злу и незадрживу бујицу. Има ли од овога нешто превасходније и битније? Или: где ћеш и 
код којих људи пронаћи оне који на клевете благосиљају - када их хуле они су смерни (јер 
штету не наноси осуда, него истина) - када их гоне, трпе[97] - када им узму једну одећу, 
дају и другу - када их куну, моле се за оне који их проклињу;[98] једном речју - да туђу 
наглост побеђују својим милосрђем и да стрпљиво подносе све увреде не би ли 
непријатеље тиме учинили бољима? Нека и они свој порок на исти начин обуздају и 
потврде делима препуштамо им то; али, како ће они моћи достићи и остварити меру нашег 
учења и врлине када ми злим сматрамо чак и ненапредовање у добру, ако од старих 
непрестано не постајемо нови, ако тапкамо у месту и остајемо у једном истом положају, 
као чигра или зврчак која се стално врти у круг, али никако не иде напред? Пред нама је 
много добрих подвига и тек што један окончасмо, други започињемо, а трећи пламено 
исчекујемо, све док не остваримо и достигнемо крај и обожење ради кога и добисмо живот 
и биће, и коме неоклевано хитамо, под условом да умом усходимо увис где нас чекају 
добра, достојна Божјег величанства. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Пс 49:1. 
2. Јез 29:3. 
3. Ис 10:12. 
4. Пс 73:8. 
5. Ис 1:2. 
6. Пс37:3. 
7. Јулијану. 
8. Рм 5:5. 
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9. 1 Кор 4:9. 
10. Фил 4:13. 
11. Јевр 10:34 
12. Пс 66:12. 
13. Пс 10:3; 73:3; 106:13. 
14. Ис 27:11. 
15. Пс 46:10. 
16. По тумачењу Илије Кротског, св. Богослов овде мисли на назианске монахе који се 

саблазнише тиме што је његов отац, простодушношћу срца свога, потписао 
аријанско исповедање вере, због чега се они одвојише од Цркве у Назианзу и 
поставише себи за презвитере особе које рукоположише туђи епископи. 

17. Мт 13:5. 
18. Изл 15:21. 
19. Амос 5:8. 
20. Лк 1:25. 
21. Сир 11:5. 
22. Пс 37:17. 
23. Пс 106:2; 76:3; 74:13-14. 
24. Мк 4:39. 
25. Јов 38:11. 
26. Лк 10:19. 
27. Амос 5:7. 
28. Пс 125:3; 7:12; 149:7; 24:8. 
29. Ис 45:8;49:13 
30. Ис 35:1 
31. Пс 93:14 
32. Ис 25:1. 
33. Пс 146:11; 107:16; 124:7. 
34. Прем 10:4. 
35. Пс 66:16; 78:6. 
36. Галом. 
37. Јулијан и Гал. 
38. У спомен св. мученика Маманта. 
39. Гала. 
40. Пост 4:7. 
41. Јер 4:22. 
42. I Kop 3:19. 
43. Ис 1:13. 
44. Пон. зак 23:18. 
45. Јулијан. 
46. Приче 16:18. 
47. Јак 4:6.  
48. Пс 119:67. 
49. Пон зак 32:16. 
50. Свети Богослов има у виду убиство Цезара Гала по Императоровој заповести, због 

буне против Императора. 
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51. I Петр 2:3. 
52. Јулијана. 
53. Јулијан. 
54. Под раскршћима и пештерама св. Богослов подразумева места на којима је Јулијан, 

заједно са својим наставницима, приносио жртве бесима и злодусима, вршећи 
сваковрсна гатања. 

55. Јулијан. 
56. Јулијанове. 
57. Констанцију. 
58. III Цар 19:18. 
59. Дан З:18. 
60. Κατα το Μαρτνρος ω δε μαρτνρας; - реч Мартир има значење сведока и мученика. 

Свети Григорије употребљава ову реч у два смисла; у првом - о Исусу Христу, као 
што је то случај и у Откровењу Јовановом 1:5; 3:14; у другом - о сведоцима 
Христове истине - Апостолима и Мученицима.  

61. Анаксарх је назвао своје тело мехом, када су га сабили у аван. 
62. Зенон. 
63. Сократ. 
64. Овако је Анаксагора назвао једно своје дело у којем је сабрао сва тешка питања. 
65. У римској држави. 
66. Тј. земнога са небеским у човеку. 
67. Мт 10:28; Лк 9:24. 
68. Његово име је Питиодор. 
69. Мт 10:23. 
70. Митру су поштовали Персијанци, Халдејци, - касније Грци и Римљани; приликом 

вршења њезиних тајни, у Митриној пештери, њезини поклоници су се подвргавали 
испиту 12 жестоких мука: трпели су глад, бичевања, пролазили су кроз ватру, и 
друго. У броју поклоника Митре, био је и Јулијан. 

71. Преторов намесник. Созомен каже да је његово име Саљустије. 
72. Имена двојице мучитеља од којих један беше у Епиру, а други у Агригенти. 
73. Св. Григорије овде наводи Хомерове речи о Скамандру. Илијада, 22. ст. 220. 

Јулијан је у Антиохији тајно, ноћу, убијао многе хришћане, а таласи Оронта су 
скривали сведоке истине и изобличитеље безчашћа. 

74. За време Јулијанове владавине неки хришћани из кесарије запалише храм богиње 
Фортуне: због тога је цар многе житеље Кесарије послао у заточеништво. 

75. Праћкаш - руковалац праћком (прим. прев. на cрпски). 
76. Који се покрије шлемом Аидовим (или Плутоловим), како тврди Хомер (Илијада V, 

845), постаје невидљив за друге људе, иако стоји пред њима. Други писци (управо 
Платон у II књ. Републике) ово исто тврди за Хигесов прстен. Хигес беше цар 
лидијски. 

77. Максимин је умро од смрдљивих и загнојених рана које су прекриле доњи део 
његовог тела и утробе. 

78. Пс. 9:3 
79. Рм 12:19; I Kop 6:1. 
80. Мт 10:9; Дела4:32. 
81. Рм 12:17 
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82. Мт 5:39, 40, 44 
83. Мт 21:41. 
84. Телхини - древни жреци, гатари и вајари кумира на острову Родосу. 
85. Златним стиховима се називају правила живота која се приписују Питагори. 
86. Ове речи су узете од Хомера и прва од њих значи: ужасно; друга: звонити, звечити; 

μων - ли, или; δηπτυθεν - дакле; αττα - нека; αμωσγεπως 

, делимично, унеколико. 

87. Киносарг - пагански храм у Атини, изграђен на месту где су раније бацали 
ванбрачно и блудно рођену децу. 

88. Хомер је тврдио да богови имају свој језик и да река, коју људи познају под именом 
Скамандра, на језику богова носи име Ксантом, птица Киминда Халкида, лековито 
биље са црним корењем и белим цветовима - моли. Илијада, XX, 74; XIV, 291; 
Одисеја XIV, 305. 

89. Овде се мисли на Јулијанов закон којим се хришћанима забрањује изучавање 
књижевности и науке. 

90. По митологији, Димитра (Херера) је научила Триптолема и Келеја земљорадњи, 
даровавши им кочију, коју су по пољима возили крилати дракони. 

91. Телмис - древни град у Ликији. 
92. Рм 12:15. 
93. Алузија на Хомеров израз о Андромаху: ???????? ??????? (Илијада, VI, 484). 
94. Изругивање врло ружне мисли митолога који причају да је Сатурн хтео да поједе 

Зевса, међутим, уместо њега, прогутао је камен. 
95. Кердојем тј. способњаком да заради, пагани су називали Меркурија. Да би 

означили његову спретност, они су га сликали са врећом за новац о појасу и 
називали га Сакелион - онај који носи врећу. Њему су приписивали умешност у 
крађи. Постоји изрека: "Феб не прориче без бакра (односно, без бакарног новца)" и 
припада делфијском пророку. 

96. Аполон. 
97. I Kop 4:12-13. 
98. Мт 5:40-44.  
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Реч V[1] 

  

Својом претходном речју, окончао сам први подвиг. Сматрам да сам у довољној мери 
показао злобу једног човека изневши све шта нам је он учинио и шта је све још могао да 
нам учини непрестаним измишљањем све тежих и тежих непријатности. Сада ћу изнети 
други циљ моје беседе који многи нису ни претпоставили, а који је свештенији пред 
Богом, пријатнији за нас, кориснији за потомке: изнећу праведне судове Божје и каква је 
плата злобника за сву охолост, свеједно да ли долази одмах по учињеном делу или нешто 
касније, пошто све бива (добро знам) вољом Уметника - Речи и Господара наших дела, 
који добро зна када да казни, а када да својом дуготрпљивошћу снисходи, користећи 
расположива му средства. Ко ће бити у стању да наброји све болести које судом Божјим 
сналазе злобнике сразмерне њиховим преступима, ненадане и трагичне смрти које их 
сналазе, бескорисно кајање када посред невоља познају своју беду, схватање смисла 
разних објава и сановитих виђења која им се озго шаљу? Или оне јасне доказе Божјег 
гнева које су на себи искусили сви који оскрнавише Божје храмове, или се изругиваху над 
свештеним трпезама, или злоупотребише свете сасуде или насрнуше на наша тела или се, 
пак, усудише на разне друге гадости? Ја ћу намерно све ово прећутати не због тога што не 
верујем у десивше се догађаје о којима се прича, него да ви не помислите како се ја 
задржавам на мало важном и небитном, пропуштајући да поменем важније и битније. 
Почећу своје казивање о чуду које је свима добро познато, а које уважавају и признају чак 
и безбожници. 

Као што се таласи подижу непрестано један за другим, тако се свакодневно дизао против 
нас, омрзнувши најпре себе[2] самог и осрамотивши светињу Духа благодати[3] тај 
(приличније је казати) Јеровоам или Ахаав, Израиљац или Фараон египатски, 
Навукодоносор асирски или да сва имена њихова подведемо под једно: његово име. Чини 
нам се да је он у себи сјединио пороке свих њих: отпадништво Јеровоамово, непотребно 
убиство Ахаавово, срџбу Фараонову, светогрђе Навукодоносорово и злобу свих њих 
заједно. Испробавши на нама све познате муке и придодавши им још неке нове видове 
злостављања (нема особе способније од њега у измишљању мука и зла) он је, најзад, 
подстакао против нас јудејски народ злоупотребивши његову урођену лакомисленост и 
притајену мржњу на нас. Прикривајући своје намере изговором расположења према 
јудејском роду, он је на основу њихових књига почео да им доказује како је управо сада 
настало погодно време њиховог повратка у своју земљу где ће изградити разрушене 
храмове и обновити обичаје својих отаца. Смисливши све ово и убедивши их у реалност 
свега предоченог (није му било тешко да их оваквим обећањима обмане) - Јудејци као 
опијени почеше ревносно спроводити у дело задате им обавезе. Неки су надахнуто 
потврђивали како су и њихове жене, без колебања, скинуле са себе све драгоцене украсе, 
жртвујући све то ради успешног окончања започетог дела; многи су на својим рукама 
носили земљу за изградњу не хајући за скупоцене хаљине и одећу у које беху обучени, 
нити марећи за нежне руке и зглобове које ипак нису биле навикнуте на тешке послове; 
једноставно, све су подредили овоме послу. Међутим, када су, поражени изненадним и 
снажним земљотресом, похитали храму, једни ради молитве, други тражећи спасење, храм 
их једноставно није примио; ово су многи посведочили. Иако су се упутили према 
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отвореним вратима, ипак нису могли да уђу јер су врата невидљивим начином и силом 
била затворена за њих, доводећи тако безбожнике у још већи ужас, а верујуће у стање 
покоја. Пошто су покушали и силом да уђу, из храма је покуљао пламен који је једне 
спржио (са њима се десило нешто слично са Содомљанима или је било налик чуду које се 
извршило над Надавом и Авиудом, који на чудан начин погибоше од ватре), а друге је 
сачувао као сведоке десившег се Божјег гнева над грешницима. Тако се све ово десило и 
сваки је дужан да верује овом чуду као и сваком другом десившем се чуду Божјем. Још је 
чудноватија била светлост која се при том показала на небу осликавајући крст. Облик и 
име крста које је раније било презрено од стране безбожника на земљи, сада свима постаје 
јасан и јаван знак, видљив за све и служи као знамење Божје победе над нечастивцима и 
силно знамење пред свим осталим знамењима и знацима. 

Шта ће на ово казати мудраци овог света који воле да се хвалишу, који носе дуге браде и 
дуге хаљине, вукући плашт свој по земљи? Изјасни се о овоме и ти који пишеш дуге 
радове, који креираш невероватне сторије, који подижеш свој поглед увис не би ли 
протумачио небеска знамења и кретање звезда, закључујући на основу свега тога 
чудновате догађаје! Причај ми о својим звездама, о Ариаднином венцу, о Вероникиној 
коси, о прождрљивом лабуду, о снажном телету или ако хоћеш и о твоме змиjодржцу[4], о 
косорогу, о лаву и о свим осталим стварима које си ти прогласио боговима или звездама. 
Где ћеш у својој математици пронаћи такав круг? Где ћеш пронаћи у твом систему такву 
звезду која би ишла са Истока пред твојим мудрацима, водећи их на одређено место? Ја ћу 
о десившим се знамењима казати само ово: звезда са Истока је објавила Христово рођење, 
а ова[5] је постала венац Христове победе. 

Ево шта ћу казати о небеском и горњем које учествује у свим нашим делима; остало ће 
допунити псалам: градове ти си развалио.[6] Слично оним древним градовима који су 
разрушени за сродно неваљалство, било да су усред својих безаконих дела поплављени 
морем или разрушени земљотресом, тако да могу казати и други део: погибе спомен њихов 
са хуком, односно, погинуо је громко. Такав је био њихов пад, те је било потребно много 
времена да би се све поново изградило, под условом да се ико усуди на такво дело. Такве 
беху појаве и на небу и на земљи! Зар није и у ваздуху било показано много знамења и 
није ли се ваздух осветио знамењем страдања (Христовог)? Сведоци и чувари оног чуда 
нека покажу још и сада постојећу одећу запечаћену тада знаком крста. Било неко од 
наших или од придошлица, ако је само причао о овоме или ако је само слушао оне који 
причају, одмах је на себи или на ближњем видео чудо: сам је украшен звездама или је 
звезде видео на одећи ближњега које толико лепо деловаху да је одећа постала шаренија 
од било које мајсторски извезене тканине или од било које слике умешног живописца. 
Шта је све ово значило? Сведоци свега толико беху поражени да су сви у глас, као по 
команди, почели да призивају хришћанског Бога и да му се моле молитвама и 
славопојима. Многи су без оклевања, одмах по овим догађајима, похитали нашим 
свештеницима и упорно молећи да их приме, постали чланови Цркве, поучивши се у вери, 
и примивши тајну крштења и на тај начин кроз страх, избавише се од страха. Мислим да 
сам о томе доста казао. 

Јулијан, све подстакнутији мржњом према нама, најзад ступа на врх својих злодела. 
Пошто је стекао утисак да се дела хришћана одвијају по његовим жељама и да су му они 
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покорни чим он то зажели (у том одушевљењу однео је победу над западним варварима), 
предузео је веома разумну и човекољубиву намеру. Узевши две војске, и војнике и демоне 
који су њиме управљали (на које се он и уздао), предузео је поход на Персију, полажући 
сву своју наду више на дрскост и охолост, него ли на војну силу. Овај мудрац није могао 
да појми да одважност (θαρσος) и дрскост (θρασος), мада блиски именом, беху веома 
различити међу собом; мислим на херојство и кукавичлук. Смелост и одважност у делима, 
доказују мужаство и јунаштво; када почне да слаби то је знак страха. Међутим, упутити се 
тамо где је опасно, а немати уздржљивости, јесте знак дрскости; избегавање опасности 
јесте знак опреза. Не треба мислити да једно и друго значи чување онога што имаш и 
добијање онога што немаш. Прво нарочито краси људе трезвене, а последње, ако је 
прикладно, да се прихвати; у супротном, оно је достојно презира. Ко себе доведе у 
опасност од мисли да ће изгубити све што добије, тај је веома неразуман. Такав човек ми 
личи на рђавог борца који почне да се бори пре но што је заузео борбени положај и став; 
личи ми и на крманоша који настоји да потопи туђи брод у време док је његов брод 
неспособан за пловидбу. 

Чини се да Јулијан о овоме ни мало није мислио; он врло неопрезно приступа остварењу 
своје замисли; он размишља о поробљавању туђе области у време док су Римљани били у 
растројству. Као Салмонејац који ствара гром кожом, он је дрско упирао свој поглед на 
Трајанце и Адријанце којих је опрезност била задивљујућа, али ни на крај памети му није 
било да се опемене Кара и Валеријана који су због неразумне лакомислености (не говорим 
прекорно о злој судби, како се изражава трагичар[7]) претрпели пораз у персијским 
земљама, управо кад беху на врхунцу своје моћи. Потпуно се предао својој идеји те је 
сакупио све на једном месту: и магију и прорицања, познате и непознате жртве. И какав је 
он велики и необични завет дао, Христе мој и Речи! И страдања Бестраснога и тајанство 
целог света - цео хришћански род предаће демонима, под условом да успе у намереном 
делу. 

Почетак похода који су његови истомишљеници подржавали и на сва уста хвалили био је 
овакав: покоривши и опустошивши део Асирије који раздваја Еуфрат и кроз који тече све 
до уливања у Тигар, Јулијан је разрушио нека утврђења у којима му нико није пружио 
прави отпор, да ли због брзине напада, којом је збунио Персијанце или можда и због тога 
што су Персијанци њега, уствари, обманули и намамили у клопку (прича се и о једном, и о 
другом). Било како било он је продирао у дубину земље; пошто је војска брзо 
напредовала, бродовима је снабдевао војску хлебом, храном и осталим следовањем; за 
кратко време он је дошао све до Ктезифона где је мислио да се мало заустави, односно, 
освајање овог града сматрао је нарочитим успехом. Међутим, од тога момента његови 
планови пошли су наопако, као када се песак баца под ноге или када бура насрне на брод. 
Ктезифон је неосвојиво утврђење; ограђено је зиданим бедемом, дубоким ровом и 
мочварном реком. Још утврђеније беше друго место под именом Кохе, ограђено 
природним препрекама и изграђеним бранама. Оба утврђења повезана су међу собом и 
скоро да представљају један град - само их је река раздвајала. Све је ово отежавало 
освајање ових утврђења: било да се она опседају, било да се јуриша, било бродом (велика 
опасност је пловити реком пошто су са зидина нападали брод стрелама или су реку за 
тили час могли да преграде); због тога је Јулијан добро осмотрио утврђење са свих страна 
и одлучио да поступи овако: испитавши позамашни део реке Еуфрат он је пронашао један 
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стари канал и прокоп у који је из Еуфрата пустио онолико воде колико је потребно за 
пловидбу брода; то је учинио изнад Ктезифона повезавши вештачки Еуфрат и Тигар, а 
бродовима омогућивши несметану пловидбу из реке у реку, без опасности да са тврђаве 
буду нападнути и угрожени. 

Међутим, како је Јулијан напредовао, тако се број персијске војске пред њим непрестано 
повећавао, али без намере да се испрече и започну бој прса у прса: они су непрестано, 
користећи постојеће теснаце и погодна места, гађали његове бродове стрелама 
преграђујући му пут. Тако је Јулијан дошао у безизлазну ситуацију, без решења како да 
поступи; рђав исход похода постао му је јасан. Један Персијанац, високог положаја, 
опонашајући Зопира који је био Киров саветник приликом опсаде Вавилона, навукао је 
тобоже на себе гнев персијског цара те је морао да бежи од њега; испитао је расположење 
Римљана и поступно се приближио Јулијану, задобивши његово поверење; додворивши 
му се, он га упита: "Шта ово значи, господару? Због чега предузимаш овако лагане кораке 
у тако важном походу? Шта ће ти толики хлеб на бродовима - прекомерни терет који 
улива малодушност? Ништа толико не подстиче војску на непослушност и мрзовољност 
као ситост и мноштво хране. Него, ако хоћеш да ме послушаш, остави све ове бродове и 
пођи даље без њих, јер ћеш тако твоју храбру војску ослободити малодушности. Заузврат 
ја ћу те лично провести другим путем којим ћеш брже и безбедније остварити жељени 
циљ (тврдим да нико други, сем мене, не познаје тако Персију), а непријатеља ћеш 
изненадити и савладати. После тога ћеш ми бити веома захвалан за савет и наклоност". 
Тек што је овај изнео свој предлог Јулијан му је поверовао (лакомисленост је, уствари, 
лаковерна, нарочито уз Божје допуштење); после тога настају све његове невоље. Бродови 
су запаљени, хлеба и хране је нестало; све је било смешно јер је ово било чисто 
самоубиство; све наде су пале у воду; водич је нестао са својим обећањима. Непријатељ их 
је опколио; битка се распламсала; срећног излаза није било; храна је стизала нередовно и 
све теже; војска се побунила и устала против цара; наде није било. Једини излаз је био да 
се војска ослободи рђаве и лоше стратегије, односно, рђавог војсковође. 

Овако су се ствари одвијале и до овог момента извештаји су међу собом сагласни; о ономе 
што се десило после тога извештаји нису уједначени; и они који су били у рату и они који 
нису били сагласни су и са једним и са другим извештајима. Једни тврде да су Јулијана 
убили Персијанци док је у хаосу тумарао тамо-амо и да га је задесила иста судбина као 
Кира који је напао свога брата Артаксеркса. Други о његовом крају причају следеће: 
Јулијан је узашао на једно високо брдо да би са њега имао преглед бојишта и распореда 
војске. Када му се војска, мимо очекивања, учинила врло бројном, он је као човек који 
завиди спасењу своје војске казао: "Како ће бити досадно ако оволику војску вратим у 
римску земљу"! Један од присутних војника, раздражен његовом изјавом, пробуразио му 
је стомак, не марећи за свој живот. Неки опет тврде да га је убио један од оних иноземних 
луда које су пратиле војску и у позадини ратишта вијали змије и служили као забава на 
пировима. Неки ову част приписују једном срацину. Било како било, Јулијан је 
благовремено убијен и тиме је спасена не само војска, него цели свет; једним потезом 
мача он је кажњен за многа убиства која је извршио. Ја се дивим, као онај сујетни човек 
који мисли да све може сазнати на основу распорених утроба, али не може на основу тога 
да сазна када ће његова сопствена утроба бити распорена. Нећу прећутати један догађај о 
њему који, поред свега осталог, потврђује његову злобу. Јулијан је лежао на обали реке 
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прободеног стомака у великим боловима. Пошто је од раније знао да су многи људи у 
сличним ситуацијама волшебно нестали због чега су их њихови савременици прогласили 
боговима и поштовали као богове, он сам, желећи овакву славу, а стидећи се начина своје 
смрти, одлучио се на смели корак. Његова злоба не престаје престанком живота! Он је 
покушао да се баци у реку, а за овај наум послужио се расположењем блиских му људи 
који ће сачувати његову тајну. Уколико би неки од царских евнуха разгласио другима 
овакав тајновит нестанак Јулијанов, из осрамоћеног Јулијана би се, вероватно, током 
времена, појавио неки нови бог, људима непознат и нејасан. Дакле, он је тако царовао, 
тако је предводио војску и тако је окончао живот свој. 

На његово место убрзо је изабран нови војсковођа из војног састава који је посред 
борбеног плама преузео дужност: имао је он својих квалитета и по другим питањима, а не 
само у војном погледу. Био је достојанствен и храбар, а уз то и побожан и врло ревносан; 
међутим, није могао да се носи са Персијанцима, нити му је успело да разбије њихове 
редове, јер му је војска већ била измрцварена и заморена. Пошто није постао наследник 
царства, већ разбијене војске, било му је стало само како да што већи број војника живе 
врати у отаџбину. Уколико Персијанци, сходно својој умерености у победи (код њих је 
постојао закон да и у радости, ако победе, задрже умереност) или услед било којих других 
околности не би прихватили преговоре, колико неочекиване, толико човекољубиве, онда у 
животу, од војника, не би остао ни носач пламена.[8] Толико су снажно Персијанци 
притисли Римљане, осокољени у својој земљи и одушевљени десившим се догађајима; 
довољно је остварити и минималан успех да би се гајила нада у повољан исход. 

Дакле, Јулијанов наследник имао је велику бригу пред собом - спасти војску и очувати 
римску силу. У свему су ови војници представљали силу Рима, без обзира што су овде 
доживели неуспех, јер тај неуспех није производ њихове личне неспособности, већ лоше 
процене њиховог војсковође. Са Персијанцима је ипак склопљено примирје (казаћу 
укратко), врло срамно и недостојно римске војске. Међутим, уколико би неко због тога 
осудио Јулијановог наследника, мислим да би такав био врло лош судија и проценитељ 
реалног стања. Клас припада сејачу, а не жетеоцу; у пожару не сноси одговорност онај 
који није успео да га угаси, него ко га је узроковао. Овде се треба подсетити онога што је 
казао Херодот о самосатским тиранима: ту обућу је шио Истиеј, а носио је Аристагора 
који је наставио започето од стране његових претходника. 

Шта је преостало после свега, него вратити Римљанима тело нечастивца, који је окончао 
свој живот. Међутим, пошто и ми имамо покојника,[9] погледајмо каква је и колика 
разлика и у томе међу двојицом царева (ако ће и то унеколико послужити као срећа или 
несрећа уснулима). Једнога прати општенародни благослов, похвале, походи и наши 
свештени обреди, свеноћна појања и бдења, палење свећа, како ми хришћани поштујемо 
благословену смрт; када се његово тело проноси сви су и радосни и тужни. Ако је 
веровати гласинама које су и до нас допрле, треба посведочити да, када су проносили тело 
Констанцијево кроз Тавр у његово родно место које по њему носи име, тада су многи на 
врху оближњег брда чули гласове како поју и прате овај спровод; мислим да су то били 
хорови Анђела небеских који су својим појањем наградили Констанција за побожност и 
блажену кончину. Ако је он унеколико и поколебао и нарушио право учење, то ипак није 
само његова лична воља, већ последица неискрености и злобе његових велможа који су у 
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своје мреже уловили невину душу, још неукорењену у правој вери, која није могла да 
предвиди наилазећи бездан у који ће упасти; водали су га како су хтели и куда су хтели и 
под изговором старања, побуђивали су његову ревност на зло. Иако смо ми свесни свега 
тога, ипак смо сматрали да је боље, због његовог оца који је поставио темељ царској 
власти у хришћанству и у вери коју је он наследио од свога оца, достојно испоштовати 
храм његовог тела, јер је он ипак живео живот достојан цара, а окончао га је 
достојанствено, смрћу праведника. Да ли је уопште потребно наглашавати усхићење 
војске када се његово тело приближило граду; пукови војске су ступили пред њега као да 
је још увек жив? Треба ли уопште помињати и наглашавати да је цео град похитао у 
сусрет телу? Он је деловао врло достојанствено због нове порфире у коју је обучено тело, 
тако да је изгледало да и он лично указује поштовање њима, односно, као да од њих прима 
почаст! Целокупна војска, иако се покорила новој власти, ипак је веће поштовање 
указивала умрломе; и (као што обично бива када је успомена још у свежем сећању) 
тугујући због смрти вољеног цара, војска не би могла истрпети да је он у ма чему био 
лишен царских почасти, него су успели да и овог одступника приморају да у њима 
учествује и да, на цара достојан начин, дочека умрлога тј. да са своје главе, приликом 
дочека, скине царску диадему и да, поклонивши се умрлом цару, пође заједно у пратњи са 
свима до његове гробнице - у знаменити храм светих Апостола који је у себе примао и 
чувао овај свештени сој. Тако је, ето, сахрањен наш Император! 

Међутим, испраћај Јулијана у походе био је другачији и скромнији, без почасти (народ и 
градови дочекали су га негодовањем и поспрдно, чега се многи и сада још сећају); његов 
повратак био је још униженији. Каква је то срамота? - Његово тело су носили лакрдијаши 
и кловнови, а цео спровод био је пропраћен неприличним играма; ту се певало, плесало, 
величало његово одступништво од вере, величан је његов пораз и смрт. Какву срамоту је 
доживео? Шта је све могао чути од људи који га се више нису плашили и који су причама 
других људи додавали сада и своје искуство? Најзад, примио га је град Тарс; није ми 
познато због чега је тај град доживео такву срамоту? У томе граду је одређено место за 
гроб Јулијанов; место беше неуређено, а гроб прљав, презрен и одвратан. 

Ја сам овде описао најглавније Јулијанове пропусте и кривице; међутим, поуздано знам да 
су двојици или тројици његових дворских лицемера, једнаких са њим у злоби (о другима 
намерно ћутим), дали толику власт као награду за њихову нечастивост, да би они 
неометано опустишили сва имања римска и на копну и на мору, само да се томе није стало 
на пут. Својом грамзивошћу они су премашили древне сторуке колосе! Управа над 
градовима поверена је не само неправедним људима, него још и кварним. Право управе 
стицало се на један једини начин отпадништвом. Од Јулијана су својевремено добијали 
награде само они који су се истицали у смишљању зла и против себе, и против других. 
Шта казати о променама и преиначавањима у судству која су се преко ноћи дешавала и 
мењала, као море што за једну ноћ надође и ујутру се повуче? Овај неумољиви муж желео 
је да цело судство држи у својим рукама због личне сујете. Може неко помислити да ја 
глорификујем његове мале преступе. Међутим, свако ће се сагласити да таква дела и 
поступци приличе Јелисејским пољима и сраму коју тамо има Радомант,[10] а којим 
Јулијана удостојавају људи истог кова. Једном се чудим код Јулијана: многе своје 
вршњаке и познанике, нарочито по азијским училиштима, он је пуновласно позивао себи у 
госте са тобожњом намером да их награди и испуни велика обећања која им је дао. Када 
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су се они одазвали позиву и дошли код њега, показало се да је све, уствари, било једна 
велика глума и мазање очију. Неке од њих је упутио на овога, друге на онога; неке је ипак 
лично примио и позвао за трпезу, али је све протекло у ћутању и хладној атмосфери; 
уместо разговора са њима он је хвалио своје дворјане, у њихову част дизао чаше и 
наздрављао им, а своје званицедругове отпуштао је без икакве награде и похвале; због 
тога су сви они дошли у ситуацију кога више да осуђују: њега, због лукаве обмане или 
себе што су тако наивно насели његовом лукавству! Јулијан је био врло хладан и умео је 
кад је хтео, ма колико запао у непријатну ситуацију, да влада осећањима не показујући ни 
трунку збуњености; умео је да у суду волшебно подстакне негодовање, а у двору да 
створи велику пометњу, како би представио јавности да и он сам, сто, трпи нападе и 
насиље, па како онда друге да штити од сличних ситуација?! Међутим, коме није познато 
да је многе сељаке,који су му долазили по разним питањима и молбама, просто 
малтретирао у двору, тукао, газио ногама и толико жесток био према њима да су ови били 
захвални ако им се нешто теже није десило од овога. Како уопште поменути сва она 
дувања и одувавања која је он јавно изводио пред старцима приликом паганских 
жртвоприношења, да. би исмејао наше свештене обреде?[11] Како је лепо видети римског 
цара са искривљеним вилицама изазивајући смех не само код оних које је желео да 
засмеје, него и код оних који су стајали по страни?! Он вероватно није чуо да је богиња 
Атина проклела фрулу која је у води искривљено осликала њезин лик.Не изазивају ли 
чуђење све те кружеће чаше које је Јулијан давао непристојним женама, примајући их од 
њих назад, Прикривајући тако своју раскалашност видом тајне? Други су ово лично 
искусили када је власт дала Јулијану одрешене руке; ја сам се у ово уверио још раније док 
сам са њим био заједно у Атини, где је он допутовао одмах након повратка: свога брата, 
добивши за то императорову дозволу. Двојак је узрок овог његовог доласка у Атину: један 
прихватљив - упознавање Грчке и школовање у њезиним училиштима; други, прикривен и 
малобројнима само познат - саветовање са тамошњим жрецима; у то време његова 
нечастивост још није избила на површину. Показало се да још тада нисам погрешио у 
процени овог човека, иако немам искуства у тим стварима. Непостојаност његовог 
карактера и несвакидашња узбуђеност нагнали су ме да проценим његову личност. У 
њему нисам видео ништа лепо: врат му је био млитав, плећа избачена, поглед скривен, очи 
хитре, нагле и свирепе, ноге климаве и шљампаве, нос висок и горд, црте лица смешне и 
изазивају смех, трза и забацује главом без икакве потребе, реч му је спора, питања 
неповезана и бесмислена, одговори невезани и неконтролисани, без логике и смисла. 

Но, зашто га описивати тако подробно? Таквог сам га видео пре него што је почео да чини 
оваква (не)дела, а по учињеним делима сам га и препознао. Да овде има неког од сведока 
из Атине свакако би потврдили све ово што вам говорим. Када сам га први пут видео ја 
сам пред сведоцима казао: "Какво зло васпитава римска Империја"! Изустивши ово одмах 
сам зажелео да будем лажни пророк. Лакше би ми било да ме прогласе лажним пророком, 
него што је васељена искусила зло овог човека и што се на земљи појавило такво 
чудовиште какво пре њега није постојало. Због тога је он и доживео крај живота достојан 
свога безумља. Да Бог и ту није пројавио своју човекољубивост многи од људи би 
искусили велику беду. Код људи побожних она изазива потиштеност, а код грешника - 
презир и мисао да нико не надгледа наша дела, да смо самовласни, да је нада залудна, јер 
све се дешава случајно. 
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Ето, како расуђујемо ми, Галилејци, људи презрени, који се клањамо Распетоме; ученици 
рибара и, како сами кажу, неуких; ми који се сабирамо и појимо псалме заједно са 
старцима; ми, који смо изнурени дуготрајним постовима изненада се будимо и 
учествујемо у свеноћним бдењима и - одважно прекоревамо вас! Где је писар? Где је 
бројач?[12] Ја сам ову победничку песму позајмио од једног нашег неуког човека, како ви 
мислите. Где су жртве, обреди и тајанства? Где су клања, јавна и тајна? Где умешност 
гатања по расеченим утробама? Где су чудеса врачара и предзнања оних који гатају из 
стомака? Где је славни Вавилон о коме се толико говори и цела васељена коју си ти 
наумио да покориш проливањем многобројне крви? Где су Персијанци и Миђани за које 
си мислио да су већ у твојим рукама? Где су богови које си заступао и наметао, који су те 
водили и штитили? Где пророштва и клетве против хришћана или сва истребљавања 
хришћана која си предузимао и заповедао другима? - Све је исчезло, нестало; све се 
распршило! Све велике речи хвале које су ти упућивали нечастивци постали су 
најобичније маштање и сан. 

Када је један иноплемени цар напао својом силном војском јудејског цара Језекију, 
опколивши при томе Јерусалим и изливајући силни гнев и богохулне речи на цара и на 
Бога, тврдећи да се град, тобоже, не може спасти његове опсаде, тада је Језекија ушао у 
храм, поцепао одећу своју и почео да рида уздижући руке према небу, призивајући Бога 
као сведока Сенахиримовог богохулства и молећи Га да Он буде накнада за велике претње 
које су им упућене. "Видиш Господе, каже Језекија, како овај иноплеменик мрзи и опада 
тебе - Бога Израиљевог; видео си Господе, немој то отрпети".[13] Царева молитва није 
била узалудна: богохулник је на себи осетио шта значи устати на Бога, те се морао повући 
не испунивши своје претње; њега је поразила нека невидљива сила од које је изгубио већи 
део своје војске, тако да је безнадежно био протеран из опсаде. Тако је поступио Језекија, 
цар великог Јерусалима, који је и сам имао силну војску. А ми, којима је остало само једно 
оружје, једна стена, једна заштита - уздање у Бога (са свих страна су нас лишили било 
какве људске помоћи), ми који не могосмо ни од кога другог очекивати помоћ или одзив 
на наше молбе, окренусмо се Богу који је клетвом одбацио Јаковљеву охолост.[14] О, 
каквог ли чудноватог повествовања?! Каквог ли одважног уздања?! Нас су демонима 
обећали на жртву; ми - велико наслеђе Божје, народ свет, царско свештенство[15] 
бејасмо одређени на жртву за испуњавање једне наде, за победу у једном боју. Такву си ти 
награду обећао хришћанима, уколико на њихову штету будеш спасен![16] Тако си ти 
узвратио Господу Богу твом! Бог је све до сада задржавао свој гнев због нас и није 
распаљивао своју ревност у потпуности, већ је само високо подигао своју песницу на 
нечастивце и мада је већ замахнуо руком, ипак се уздржао, допустивши да на видело изађе 
сва погубност Јулијанове злобе, слично неком гнојном и болном чиру; - такав је Божји 
закон суда: или да спасе покајањем или да казни по својој праведности. Тешко подносећи 
садашње и стрепећи пред будућим (Божја благост постала је за нас неподносива), почесмо 
уздизати глас своју Богу: час Га призивајући као Владику, час Га молећи као благог Оца, 
час жалећи се и ступајући са њим у својеврсни суд, што је одлика људи сетних, говорећи: 
зашто се, Боже, срдиш на нас дуго; дими се гнев твој на овце паше твоје; опомени се 
сабора свога који си стекао од старине, који си стекао страдањем Јединорођене Речи 
твоје, удостојивши великог твога завета, привукавши на небо новим тајанством и залогом 
Духа. Подигни руке твоје на њихову гордост. Ти си трпео док су се непријатељи твоји 
лукаво подигли на светињу твоју и похвалише се на празнике твоје! Ми призивасмо мач и 
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египатске казне, молисмо Бога да суди по заслузи; молили смо Га да устане против 
нечастивих, речима: докле ће, Господе, докле ће се грешници хвалити! Докле ће народ твој 
бити понижен и докле ће се газити наслеђе твоје? Кад ће они престати да безаконују и да 
хуле? Учинио си да се о нас јагме непријатељи наши и суседи да се подсмевају са нама; 
постасмо поруга свим људима.[17] Ми се опоменусмо винограда пренесеног из Египта, из 
безбожног мрака, који се уздигао у лепоти и величанственој вери, а потом је лишен своје 
ограде - наклоности Божје која га је неговала, поставши разграђен и шеталиште злих 
господара; опустошио га је дивљи вепар, тај злобни и лукави човек, који је тињао злом, јер 
је себи присвојио зло. 

Овако сам ја најпре размишљао и вапио Богу. Шта сада да кажем? - Сада оплакујем 
погибао нечастиваца; постајем човекољубив према непријатељима и кажем: како зачас 
пропадају и гину; нестају од изненадне страхоте[18] као прах који ветар разноси; као 
јутарња роса, као фијук одапете стреле, као удар грома, као неухватљива муња? Ако би се 
они ма и сада изменили у своме размишљању, ако би одступили од својих многобројних 
заблуда, ако би пошли путем истине: верујем да би им се и пад преобратио у корист! 
Некада казна служи на добро кажњенима. А шта ако они и даље остану при своме, ако не 
одбаце идоле и не отрезне се својом невољом која често и најнеразумније уме да освести? 
Јеремија је оплакивао Јерусалим очекујући и потражујући и од зидова и од других 
неживих творевина да заједно са њим лију сузе;[19] какав плач би био довољан овим, 
бездушним и упорним, људима? Ко може и садашњост на прави начин да оплаче, без 
проливања суза за будуће казне, због тога што се они удаљише од Бога и послужише 
творевини већма него Творцу?[20] Не само да су послужили творевини, него устадоше 
против служитеља Божјих, подигоше своју злобну руку на њих - руку најдостојнију казне? 
Међутим, биће онако како Богу буде мило и драго! Ко зна када ће Бог који ослобађа 
оковане,[21] који подиже палог и избавља смрти обремењеног, који не жели смрти 
грешника, него чека да се покаје - који и нас у тами и сени смртној просвећује и умудрује 
дакле, ко зна када ће тај Бог и њих некада примити и, скинувши са њих тешки и железни 
жезал, покорити их под свој пастирски штап? 

Моја реч опет се враћа на ону победничку химну: паде Вил, извали се Дагон, Ливан се 
стиди и вене, Сарон је као пустиња[22] сада нису у стању више да заповеде глупој и 
мртвој и неосетљивој маси идола: началствуј! Не траже више муве бога Акаронског или 
било шта друго смешно; неће више размишљати о узвишицама и долинама, или о 
лиснатим и хладовитим горама, не бацају cвoje синове и кћери бесима,[23] због чега су 
пророци прекоревали древни Израиљ. Шта ја имам од тога? Осврнућу се на садашње, на 
све ово шта нас директно погађа, што се нас тиче! Неће више злобно и препредено 
погледати на наше свештене храмове, неће нечистом крвљу кропити жртвенике који име 
добише од пречисте и бескрвне Жртве; неће обешчашћивати света места градњом 
безбожних олтара, нити ће разбацивати и оскрњавати наше приносе; неће више срамотити 
седу косу свештенослужитеља, достојанство ђакона, чедност дјева; неће више пуштати 
свиње на распорене Светитеље да заједно са мекињама прождиру и њихову утробу; неће 
више спаљивати ватром и на ветру расејавати телесне остатке Светих орамотећи их и 
мешајући их са костима неваљалаца како би изгубили своју силу; неће више постављати 
погубне столице, нити ће се забављати хулом на епископе и презвитере, пророке и 
апостоле, и на Христа; неће више ликовати над нама, нити ће нам законски онемогућавати 
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лажно[24] образовање не би ли нам зачепио уста. Кажи сада пред нама твоје царске и 
софистичке речи, своје несхватљиве силогизме и ентимеме, па ће се видети како и наши 
неуки рибари умеју да говоре. Остави твоје химне и мелодију твојих инструмената, 
заповеда ти пророк мој.[25] Нека опет запоји Давид који је тајанственим камењем погубио 
надменог Голијата, који је многе победио својом кротошћу, који је духовном хармонијом 
излечио Саула опседнутог злодусима. Нека твој свећеносац угаси пламен, а мудре и 
свештене дјеве нека Жениху упале своје светиљке. Нека твој јерофант свуче са себе одећу 
блуднице; а свештеници нека се обуку правдом и нека се украсе славом, уместо духа 
учмалости.[26] Нека обуку велики и неупрљани хитон, нека се обуку у Христа - наш 
украс. Нека умукне твој проповедник и нека не говори срамотне ствари; нека се огласи мој 
надахнути проповедник. Баци твоје магијске и волшебне књиге; омогући да се читају само 
пророчке и апостолске. Престани са твојим ноћним и гнусним сабрањима, а ја ћу 
васпоставити свештена и светла свеноћна бдења. Прегради своје тајне канале и путеве 
који воде у ад; ја ћу те упутити на познате путеве који. воде на небо. Која врста оружја, 
каква опрема, колико људи и опремљених ратника би створили то што учинише наше 
молитве и Божија воља? Бог је својом речју одагнао таму, речју својом створио је 
светлост, основао је земљу, заокружио је небо, распоредио је звезде, разлио је ваздух, 
ограничио је море, пружио је реке, одушевио је животиње, створио је човека по своме 
лику, украсио га је својом лепотом. Он је и сада развејао ноћни мрак својом речју и све је 
обасјао светлошћу, довео у пређашњи поредак и устројство. Више не господаре алави и 
лажљиви демони; творевина се не обешчашћује клањањем која су се њој указивала уместо 
Богу. Баци своје Триптолемове и Келеје и мистичне драконе; стиди се због књига свога 
богослова - Орфеја; искористи дар времена који покрива твоју срамоту. Ако мислиш да су 
ово само басне и измишљотине, онда нам предочи твоје ноћне мистерије. Код нас говори 
дрво, не прориче троножац, не испуњава се Питија не знам чиме, али свакако не баснама и 
бунцањима. Кастаљски извор је опет заћутао и ћути; његова вода више не побуђује на 
пророковање, него на подсмех. Аполон је опет постао безживотни кип, Дафна - дрво, које 
се у баснама оплакује. Дионис је опет андрогин и са собом води пук пијанаца; твоје 
велико тајанство бог Фал, пламти љубављу према прекрасном Просимну. Муња је опет 
савладала Семелу. На обе ноге храма Ифест, тај бог који је сав зачађен, мада је он славни 
уметник као и Терсист Олимпијски. Ареј је због љубави поново окован и рањен Страхом, 
Ужасом и Забуном. Афродита, која је не сраман начин рођена, опет блудничи и служи 
срамним браковима. Атина је поново дјева и рађа дракона. Иракло поново бесни или, да 
кажемо, престаје да бесни. Зевс, саветник и господар богова, услед похоте и 
сладострашћа, поново се преображава у све облике од којих један од њих господари свима 
њима и све њих у себи садржи. Дијев гроб се опет показује на Криту. Када поново видим 
Кердоја, Логија и Епагонија, затворићу своје очи и побећи ћу, јер се срамим. да их гледам. 
Ја ти не браним да се клањаш сили красноречивости. Али се чудим твојим клањањима 
која указујеш андрогинама у египатском Нилу, Изиди, мендезијским боговима, Аписи, 
свим осталим чудовиштима и зверима које ти живопишеш и сликаш. Смејем се твоме 
Пану, Приапу, Хермафродиту и другим боговима који су јаросни или ојађени или 
растрзани. Све ово препуштам позоришним играријама и стихотворцима који описују и 
украшавају ваше богове; своју реч завршићу поуком. 

Мужеви и жене, младићи и старци, сви ви који служите у том светишту и који заузимате 
ниже ступњеве; сви које је Господ негда избавио од заблуде и безбожја, а у паше време од 
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насртаја пагана и свих беда, савремених и долазећих! Послушајте реч човека који се свему 
овоме научио својим трудом, свакодневним читањем књига древне историје, али и на 
основу савремених догађаја! Велика је ствар неискусити тугу; а можда и није, под условом 
да је тачна реч по којој онога кога љуби Бог тога и кажњава и сина кога прима - бије,[27] 
нарочито до кога му је стало. Ипак, велика је ствар уопште не грешити или у крајњој мери 
не сагрешити тешко, јер бити апсолутно безгрешан, јесте циљ којег је Бог поставио изнад 
човечанске природе. Друга ствар, после ове, коју предпостављам, јесте да пали и 
кажњени, а потом покајани, избегну казну за нова сагрешења. Стога и ми самим делом 
предосећамо Божју казну. Покажимо се достојнима онога што ћемо на крају примити. 
Оправдаћемо се осећајем кривице, јер нисмо као злочинци препуштени паганима, него 
смо васпитани и поучени као деца. Нећемо бринути о бури док је тишина и мир, нити о 
болести у време здравља, о робству након срећног повратка у Јерусалим, о Египту - после 
Египта. Нека злосрећно време не постане нама погодно време покоја; међутим, нека оно и 
буде такво под условом да смо тада сами били смирени и умерени и ако смо свим својим 
хтењима стремили ка небу, а сада се гордимо, уздижемо, надимамо и поново падамо у 
грехе због којих су нас стигле све невоље. Не, децо, не, вапио је некада свештеник 
Илија,[28] саветујући децу своју која сагрешише против Бога. Добро знам да је много 
лакше вратити изгубљено благостање, него ли сачувати даровано од Бога (изгубљено се 
враћа целомудријем, а даровано се губи лакомисленошћу); болесно тело се опоравља 
лековима и уздржавањем, а ако се само мало опустимо поново ћемо запасти у болест и 
пређашње стање; дакле, знајући све ово, отрезнимо се и опаметимо и сврсисходно 
располажимо временом. Као прво, браћо, немојмо празновати телесним и плотским 
насладама или весељем, не пировањем, не пијанством; ви знате плод свега овога блуд и 
раскалашност. Не украшавајмо улице цвећем, не постављајмо трпезе срамом смрада; не 
осветљавајмо своје куће чувственим светлом, нити их озвучимо звуцима фрула и свирала 
и пљескањем руку. Таквим начином пагани прослављају новомесечје. Ми нећемо на тај 
начин прослављати нашег Бога, нити ћемо тиме испуњавати своје време; свакако, не оним 
што је недостојно нас, него чистотом душе, светлошћу ума, светиљкама које осветљавају 
цело тело Цркве, односно, божанственим сазерцањем и размишљањима која нас узносе на 
свештени свећњак којим светли цела васељена. У порођењу са овом светлошћу, по моме 
мишљењу, ништавна су сва остала светила и огањ који се пали приликом заједничких 
свечаности. Ја имам и миро, али не такво којим се помазују само свештеници и цареви, 
него миро које је за нас изливено и које је саставио велики Мировариоц својим искуством 
и знањем. О, када бих се и ја удостојио да принесем миомирис овог мира! Имам још и 
духовну и божанствену трпезу коју ми је уготовио Господ наспрам непријатеља 
мојих.[29] После ње се смирујем, веселим се и одолевам срамотним мислима и гушим 
сваки напад страсти. Имам и цветове који су најлепши и дуготрајнији од било којих 
других цветова; цветови којима су њиве преплављене, које је благословио Господ[30] - 
мислим на свештенике, миомирисне пастире и учитеље и све из народа, чисто и одабрано. 
Њима ја, ето, желим да се украсим и овенчам, по примеру Апостола који се подвигом 
добрим подвизавао, трку завршио, веру сачувао.[31] Заменимо тимпане духовним 
химнама, а бесмислене крике и песме - појањем псалама; позоришне лакрдије и играрије - 
благодарним и складним подизањем руку; смех - размишљањем, пијанство - мудром 
беседом и разговором, ћутљивост - поступношћу! Ако ти, као љубитељ свечаних сабрања 
и празновања желиш да плешеш: скачи, али не срамотним плесом Иродијадиним који је 
узроковао смрт Крститељеву, него игром Давидовом приликом постављања Кивота на 
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своје место које је, по моме мишљењу, представљало знак оштроумног и слободног идења 
пред Богом. 

Ово је први и најбитнији део моје поуке! Други део, колико знам, многима ће бити тежак и 
неприхватљив. Јер човек, примивши могућност да на зло узврати злом, нарочито ако је 
пре тога нешто претрпео - не жели да се повинује речи или савету којим ће се обуздати 
његова раздражљивост. Ипак, моја реч је достојна да се бар саслуша. Нећемо се много 
бавити временским околностима, нити ћемо злоупотребљавати своју власт; нећемо бити 
злобни и неумољиви према онима који нас клевећу да и сами не будемо осуђени. У 
насталој промени користимо оно чиме ћемо избећи зло и занемаримо било какав 
реваншизам. Трезвени људи сматрају да је њиховим угњетачима довољна казна њихов 
страх у исчекивању онога чега су достојни и чему се надају, односно, довољна им је казна 
мучење њихове савести. Сваки који се плаши долазећег или будућег већ страда, иако не 
трпи казну у правом смислу речи. Он кажњава самог себе, можда јаче и више него што би 
га казнили извршиоци казне. Дакле, не умањујмо (Божји) гнев да се не бисмо показали 
слабији казниоци од потребног, пошто их ми не можемо казнити за све; због тога 
опростимо све и тиме се узвисимо над нашим пакосницима. Покажимо чему је њих 
научио демон, а чему нас учи Христос који је управо страдањем задобио и остварио своју 
славу; узвисио се управо оним што није учинио то што је могао учинити. Укажимо 
благодарност Богу, благошћу обнародујмо тајну[32] и на крају окористимо се 
околностима. Победимо своје мучитеље правдољубивошћу. У праштању потврдимо своју 
човекољубивост и силу заповести која ће и нама узвратити једнаким човекољубијем; 
добро знамо да којом мером меримо, том ће нам се и одмерити.[33] Ако је неко огорчен 
препустимо те који нас огорчише Богу и предстојећем суду. Не умањујмо будући гнев 
тиме што ћемо на њих ставити сопствену руку. Не помишљајмо о одузимању имања од 
њих, нити их позивајмо на суд; не прогонимо их из отаџбине, нити их бичујмо; једном 
речју: не чинимо им ништа од онога што смо ми претрпели! А ако је могуће, својим 
личним примером укротимо и њих. Ако је некоме страдао отац или син или жена, сродник 
или друг, или било ко од поштованих пријатеља: узвратимо наградом свакоме за страдање 
његово и убедимо га да храбро поднесе све што је претрпео. Шта им друго, осим овога 
дара, можемо дати? Хоћемо ли причати о великим наградама које ми добисмо? Наше 
мучитеље народ прогони, изводе их на тргове и позоришта, на скупове. Зацељујући старо, 
ново зло износе на видело поистовећујући се са својим гонитељима, ниподаштавајући 
својим казнама и богове које су толико дуго обмањивали. 

Онај ко је синоћ био поклоник, данас је постао ругач и опадач! Шта је боље од овога 
двога? 

Овакав је исход нечастиваца и вероватно да је то тек почетак. Доћи ће време када ћу ја 
своје противнике и њиховог великог вожда видети како оплакују своју несрећу - када 
свака злоба буде суђена и осуђена, и када буду подвргнути мукама. Нећу сада поменути 
наше божанске изреке и све оне казне које су, по нашем учењу, припремљене у будућем 
животу. Ти се окрени својим учењима и својим страхотама о којима воле да мудрују не 
само песници и стихотворци, него и философи; окрени се својим Пиритлегетонтима, 
Коцитама и Ахеронтама у којима се због неправде муче Тантал, Титије, Иксион. Њима ће 
се придодати и Јулијан, цар ове дружине и по нашем мишљењу он ће их предводити. Неће 
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се он мучити жеђу стојећи до врата у језеру; неће бити мучен ни каменом који му виси над 
главом и час се спушта, а час се подиже изнад главе, како то описују трагичари; неће га 
окретати на точку који се врло брзо окреће; ни птице неће кљуцати његово тело које се 
никада неће потпуно покљувати - нека све то буде једна велика истина или басна која 
скрива истину у мислима. Међутим, када будемо видели како се он мучи, тада ћемо 
постати свесни да су његове муке много теже од свих овде побројаних и описаних, пошто 
су сагрешења и плата за њих свагда сразмерни учињеним преступима. 

То је, ето, теби од нас дар, превасходни и мудри мужу (послужићу се твојим речима) за то 
што си нас шутнуо ногом! Ово ти дарујемо ми којима је, по твојој заповести, било 
забрањено да изучавамо беседништво и дијалектику. Видиш да нисмо били дужни до 
краја да ћутимо и да твоји закони нису били кадри да нас осуде на апсолутно ћутање. Сада 
је и нама дата могућност и слобода да гласом изобличимо твоје безумље. Као што се не 
могу задржати водопади Нила који се из Етиопије преливају у Египат или, као што је 
немогуће зауставити и задржати сунчеву светлост, тако је исто немогуће везати језик 
хришћанима да не изобличе сва ваша дела. Ово ти дарују Василије и Григорије, твоји 
противници и непријатељи твојих идеја, на основу којих си замислио да све друге увериш 
и придобијеш на своју страну претњама и казнама. Ти си за нас знао још у Грчкој где смо 
себи већ стекли име и достојанство живота својом красноречивошћу, узајамном 
једнодушношћу, где си нас почастио чашћу Киклопа тј. нас си последње сачувао и 
оставио за погибао и вероватно да си у својој демонизацији хтео нас да принесеш на 
победнички дар демонима, као нешто велико и достојно твога величанства, само да си се 
вратио из Персије; или да идем у крајност: можда си замислио да и нас, заједно са собом, 
повучеш у један и исти бездан. Но, ми нисмо ништа малодушнији од оних младића који су 
били орошени посред огња и који су својом вером победили звери подвргнувши се храбро 
опасности, заједно са својом храбром мајком и још храбријим свештеником, показујући 
свима да је једино вера непобедива; нисмо веће кукавице ни од оних који су пред тобом 
потврдили своју неустрашивост и од којих je један,[34] посрамивши мајку твојих богова и 
разрушивши њезин жртвеник, био доведен пред тебе као осуђеник, а од тебе је изашао као 
победник, подсмевајући се твојим речима и твојој шареноликој царској одећи; изашао је 
од тебе храбрији и достојанственији од оних који се враћају са неког пировања или гозбе; 
а други,[35] када су све тело његово исекли кожним кајишима којима су га шибали, једва 
дишући од рана и болова, не само да није поклекао пред тобом, него је одважно приметио 
како постоје делови тела које још није дотакла шиба; при томе је показао на колена и 
цеванице које нису биле шибане, нити гребане металним шиљцима, захтевајући да и њих 
не поштеде. 

Дакле - то је наша реч теби која ни по чему није униженија од Порфиријевих лажи и 
глупости којима се ви хвалишете као божанским речима, нити је мање вредна од твога 
Мисопогона или Антиохика;[36] једним или другим именом ти надписујеш твоје радове. 
Њу су чинили важном твоја порфира и ласкавци који су те лагали, а сада је то постала 
брада коју сви исмевају и руже. У твојим делима, као да расуђујеш о нечем важном, ти се 
веома хвалишеш не посвећивањем претеране бриге своме телу и неосећањем стомачних 
тегоба због прекомерног узимања хране. Међутим, свесно прећуткујеш да прогониш 
хришћане и истребљујеш са лица земље овај свештени народ. Каква је штета друштву ако 
један човек страда или не страда од затвора и слабог варења? Међутим, када је покренуто 



85 
 

тако жестоко гоњење и када су створена толика земешатељства, није ли цела римска 
држава имала доћи у врло рђаво стање, као што се то и показало у стварности? Ми ти 
стога подижемо овај споменик који је много важнији и славнији од Ираклових стубова. 
Они су били постављени на једном месту и видљиви су били само пролазницима; а овај 
споменик који ти ми дижемо не може остати анониман, непознат и невидљив, свима и 
свагда. Поуздано знам да ће га потомци и потоња времена видети јасније и да ће у њему 
препознати сва твоја дела и да ће на основу њих поучити и себе, и друге, да се не усуде на 
сличан бунт против Бога, да не би и они примили исту плату са тобом. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Друго изобличавање цара Јулијана Отпадника. 
2. Јулијан. 
3. Јевр 10:29 
4. Сазвежђе. 
5. Мисли се на јавившу се светлост на небу која је оцртала знак крста, о чему је 

напред било говора. 
6. Пс9:6. 
7. Еврипид. 
8. Носач пламена (огњеносац) назива се један од војника који је био задужен да у 

непријатељски табор однесе свештени огањ којим ће они потпалити жртвеник, а 
живот овом војнику био је поштеђен да се богови не би разљутили. Међутим, пораз 
римске војске могао је бити толико велик да сви изгину, односно, да не остане ни 
такав војник који би, услед примирја, однео Персијанцима огањ за палење жртве. 

9. Констанције. 
10. На основу паганског сујеверја на Јелисејским пољима најпоштенији добијају 

награде које, по своме нахођењу, дели Радомант. 
11. Мисли се на обреде који се врше приликом тајне Крштења. 
12. Ис 33:18. 
13. Пс 34:22. 
14. Односно, потомака патријарха Јакова (Амос 6:8) 
15. 1 Петр2:9. 
16. У време пометњи које се десише после смрти Константина V, Констанције је 

спасао живот Јулијану и његовом брату Галу, сакривши их у свом дворцу. 
17. Пс 74:12; 74:3; 94:1, 3; 80:7; 44:14-15. 
18. Пс 73:19. 
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19. Плач2:18. 
20. Рм 1:25. 
21. Пс 146:8. 
22. Ис 46:1; 33:9. 
23. Пс 106:37. 
24. Похађање паганских училишта и образовање у световним наукама. 
25. Амос 5:23. 
26. Пс 132:9; 62:4. 
27. Јевр 12:6. 
28. I Цар 2:24. 
29. Пс23:5. 
30. Пост 27:27. 
31. II Тим 4:7. 
32. Хришћанску веру. 
33. Мк 4:24. 
34. св. Марко Аретуски. 
35. св. Јевсевије Самосатски. 
36. Јулијанов рад - Мисопогон, противник брада; дело је написано против Антиохијаца 

који су исмевали Јулијанову дугу и незграпну браду.  
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Реч VI 

Беседа о миру[1] 

  

Ревност ми развезује језик и ја ћу ради закона духовног, преступити закон људски: ову 
беседу посветићу измирењу, мада сам раније обећао да ни под којим условима нећу 
беседити. Пошто су се неки наши чланови узбунили против нас, велико и часно Христово 
тело почело је да се цепа и дели, тако да се једва не расточише кости наше у аду[2], 
слично земљи коју оре и раздире плуг; скоро да је лукави, поцепавши нераздериви и 
нераздељиви, из једног дела изаткан хитон,[3] присвајајући га себи, успео да кроз нас 
учини то што није успео кроз распинатеље Христове; тада сам ја ставио ограду устима 
својим размишљајући да духовни поредак сам себе треба да очисти делатном 
трезвеношћу, а потом, отворивши уста разума треба сабрати дух и казати добру реч,[4] 
казујући премудрост Божју, најсавршенију у савршенима.[5] Уз то, као што постоји 
време свакој ствари, како малој тако и великој, о чему веома трезвено казује Соломон,[6] 
тако сам и ја, ништа мање од других, знао када је време проповедању, а када је време 
ћутању. Зато сам заћутао и умирио се пошто око мене ничега доброг није било, као да је 
облак прекрио срце моје и закрилио светлост речи, а болест моја обнављала се даноноћно; 
све ме је пекло због тога и све ме је подсећало на разједињену браћу: бдења, постови, 
молитве, сузе, клечања на коленима, бијење у прса, уздисаји из дубине срца, свеноћно 
стајање, узношење умом ка Богу, тихи плач током молитве који умиљава присутне; 
присећам се и појаца који по вас дан поју и славослове Господа, носећи у грлима својим 
узношења Божја.[7] Све су ми то напомињале ове прекрасне особине и карактеристике 
побожног живота, ти ћутљиви проповедници - суве и уредне косе, ноге босе које, налик 
апостолским ногама, ништа не носе мртво на себи, подшишане власи главе и њима 
прикладна одећа која смирује гордост, својом једноставношћу прекрасни појас који тек 
овлаш затеже одећу, али је не припија уз тело, усмерен и стабилан поглед, пријатан осмех, 
или боље казати, тек привидни осмех на лицу који не наводи на смех, трезвена реч, 
ћутање које је драгоценије од речи, хвала која није зачињена ласкањем, веш нас води све 
бољем и бољем, умереност у тузи и у радости, мекоћа сједињена са одважношћу и 
суровост са скромношћу, тако да једно другоме не штети, него једно кроз друго постаје 
похвално и пожељно; умереност у општењу са другима и у избегавању општења 
заједничарење ради назидавања других и избегавање других ради личног поучавања 
тајнама Духа - општење које очувава осаму у друштву и избегавање које подстиче 
братољубље и човекољубивост посред осаме, и што је још важније од свега овога, 
богатство које се огледа у сиромаштву и владање у туђини, слава у невољи, сила у 
слабости, прекрасна деца у безбрачности, пошто све рођено у Богу драже је и боље од 
рођеног по телу. Људи који своју насладу налазе изван наслађивања, који се смирују ради 
небеског царства, који немају ничега у свету и који се налазе изнад света, који живе у телу 
а као да су изван тела, којима је част Господ,[8] убоги ради царства,[9] који својом 
нишчетом владају. Ето, ко је мене веселио и радовао присуством својим, ко је 
представљао моје богатство и најмилију утеху, а ко ме својим одсуством жалости и 
онеспокојава. Ето, шта је мутило моју душу и због чега сам ја туговао и плакао! Ето, због 
чега сам и проповед, заједно са другим задовољствима, занемарио и запоставио! Јер, 
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љубљени се одрекоше мене и уместо лица, окренуше ми леђа своја[10] паства моја постаде 
слободнија (да не кажем одважнија) од пастира; истинити виноград кога је уредио прави 
делатник и који је доносио добре плодове у божанске ризнице, сада се преобратио у пелен; 
другови моји и искрени моји стадоше далеко од мене и ближњи моји удаљише се од 
мене.[11] Из силне љубави према Богу и према Христу, ми разделисмо Христа; због 
Истине ми почесмо лагати један другога; ради Љубави[12] огрезосмо у мржњи; због 
Камена[13] поколебасмо се; због крајеугаоног камена[14] распадосмо се; преко мере 
ратовасмо због Мира; падосмо због Вазнесеног на небо; допадосмо смрти због Погребеног 
и Васкрслог. 

Тако је било раније! Због чега сада, због настале радости, да обнављамо невољу 
подсећањем на тужне догађаје које не треба ни истраживати, нити о њима размишљати, о 
којима је боље ћутати, него ли говорити? Боље је све предати забораву. Осим ако нећемо, 
причајући о срамном и невољном , извући поуку и на личном примеру настојати да 
избегнемо, као и у болести, све оно што нас је довело у такво стање. 

Сада, међутим, када су од нас нестале болести, туга и јад, када ми, поштоваоци Једног, 
постасмо једно, када смо ми, поштоваоци Тројице, да се тако изразим, срасли међу собом 
и кад постасмо једнодушни и једнаки; када ми, поштоваоци Речи и Духа, напустисмо 
неразумност и говоримо ревношћу један спрам другог, а не један против другог; када ми, 
поштоваоци Истине, сагласио мудрујемо; када ми, поштоваоци Мудрости, постасмо 
разумни, када ми, поштоваоци Онога који је - Свет, Пут, Врата, непрестано трезвено 
ходимо, када сви идемо исправним путем, када смо сви у дому; када ми, поштоваоци 
Јагњета и Пастира, постасмо кротки и прибројасмо се једном стаду и једном пастиру 
који напаса стадо сасудима искусног пастира,[15] који бдије над својим стадом и брани га 
од вукова; када ми, поштоваоци Пострадавшег ради нас, постадосмо му састрадални и 
спремни да олакшамо тегобе других; када ми, поштоваоци Главе, постасмо целовито тело 
сједињено духовним стегама;[16] када нас је Бог који све твори и претвара у добро[17] 
преобратио и преокренуо наш плач у радост и уместо жалопојки даровао нам 
радост;[18] тада и ja, заједно са прошавшим невољама, одбацујем завет ћутања и 
произносим Насталом времену и вама, или боље Богу, беседу, као најприличнију жртву 
благодарности, дар чистији од злата, скупоценији од драгих каменова, вреднији од 
тканина, светији од подзаконих жртава, светији од почетка прворођених, који је угоднији 
Богу од телаца још не савршених роговима и раздвојених папака и жртава свеспаљеница и 
од хиљаде жртвених овнова, дакле, од свега онога чиме је Закон у својој власти држао у 
свему младалачки Израиљ, напомињући у овим крвавим жртвама будуће 
жртвоприношење. Ово приносим и посвећујем Богу, јер ми то једино преостаје и тиме сам 
ја, уствари, богат; од осталог свега сам се отказао због покорности заповестима и Духу; 
све што сам имао заменио сам за најдрагоценији бисер, постао сам (или боље да кажем, 
желим да постанем) најсрећнији купац који за мало и трулежно, купује. велико и 
непропадљиво;[19] једино задржавам реч као служитељ Речи и добровољно никада нећу 
занемарити тај дар, већ ћу га ценити, љубити и веселити се због њега више него због свега 
осталог што радује и весели већину људи; учинићу га сапутником у своме животу, добрим 
саветником, сабеседником и путовођом ка вишњем, учинићу га усрдним пратиоцем 
својим. 
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Пошто презирем све приземно и унижено, сва моја љубав, после Бога, посвећена је речи 
или, боље да кажем, само Богу, пошто и реч моја приводи Богу, само ако се правилно 
схвати и ако се сједини са умом којим се, уствари, Бог истински прима и чува, и нараста у 
нама. Ја сам премудрост назвао сестром својом, поштујем је и присвајам колико ми је 
дозвољено било и стављам венац благодати и сладости на главу своју[20] тј. дарове 
премудрости и речи који озарују ум наш и освећују наше усхођење Богу. Посредством 
речи ја у себи обуздавам гнев и надјачавам завист; њоме блажим тугу која окива срце, 
њоме трезвеним сластољубље, њоме постављам меру мржњи, али не и дружби (пошто 
мржњу треба спутавати, а дружби не треба постављати границе). Реч ме изобилно чини 
скромним, а у беди великодушним; она ме поучава да идем за постојанима, да пружам 
руке и помажем свима који посрну, да састрадавам са слабима и да се радујем са 
успешнима. Захваљујући њој мени су потпуно једнаки и отаџбина и туђина, а пресељење 
са ове земље није ми страшније од сеобе са било ког страног места на неко друго. Реч за 
мене дели свет и од једног места ме удаљава, али ме другом приближава. Она ме поучава 
да се гордим десним оружјем правде[21] и она заједно са мном влада трезвеношћу у 
време туге и невоље дајући ми преко потребну наду,[22] олакшавајући садашње будућим. 
Ја и сада, помоћу речи, сусрећем другове и пријатеље, и браћу, и постављам трпезу 
разумну, и чашу духовну, и насушну, а не ону којом земна трпеза мами стомак, која неће 
исправити, него ће се и сама укинути. Ћутах, хоћу ли стално ћутати? Трпео сам као 
породиља што трпи,[23] да ли стално да трпим? Захаријино ћутање се разрешило 
Јовановим рођењем (било би неумесно да отац гласа ћути, јер је благовест већ настала; 
али као што је сумња у добијену вест везала језик, тако је остварење добијене вести 
ослободило оца и дарован му је тај глас и светилник, претеча Речи и Светлости); мени се 
одрешује језик и снажи се као глас трубе да бих дочарао побожни догађај и прекрасни 
призор који створише деце. Божја, својевремено разједињена, а сада опет сједињена у 
велики сабор, остварујући тиме покој под једним и истим окриљем, настањујући се у 
једномислију дома Божјег и сједињавајући се јединственом свезом врлине и Духа. Ја не 
могу да ћутим сада када више не устајемо један против другога (до насталог стања наш ум 
беше уловљен мрежама лукавога, или је трпео његово насиље, или је био њиме устрељен 
у мраку[24] - био је навођен њиме или како да већ то опишемо, јер се радовасмо несрећи 
других не размишљајући да међусобна несрећа наноси штету целом телу). Не могу да 
ћутим када Јуда и Израиљ представљају јединствену власт,[25] када се Самарија и 
Јерусалим удружише и заједно похиташе ка вишњем Јерусалиму, и када ми више нисмо 
Павлови, Аполосови и Кифини (због чега се изродише гордељива препирања), него сви 
постадосмо Христови.[26] 

Пошто сте до сада већ упознати са циљем беседе, не присилом и не против ваше воље, 
него по љубави, почећу своје казивање (мада ми је тешко), пошто и ви то очекујете, и 
упутићу вам речи благодарности и поуке. 

Ја благодарим овако: ко може исказати силе Господње? Ко ће бити кадар да искаже сву 
хвалу? Сада је све јединствено и разрушена је преграда која нас је растављала. Ти си 
учинио да смо престали бити подсмех безбожницима, предмет над којим људи машу 
главама својим.[27] Ти си допустио да претрпимо онолико зла колико је потребно, како 
бисмо у време раздора схватили и познали вредност мира и поразивши нас невољом, опет 
си нас ујединио. Чудно је то лекарство! Непријатељством си научио миру оне који до 
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недавно мржаху непријатељствовање; противним си устројио противно и толико си нас 
разделио да смо ми са великом злобом похитали једни другима: слично гранама дрвета 
које се, још као младице, насилно усмере на супротне стране, а када се та стега скине са 
њих, оне опет самовољно хитају једна другој, враћајући се у пређашњи положај и 
показујући тако свима да се насиљем ништа не може постићи. Рука више не мрзи око и 
око - руке; глава се не буни против ногу и ноге нису туђе глави;[28] удови не трпе штету 
од беспоредка и нереда од којих, уствари, настаје пометња и хаос; сви удови по 
природном чину и закону, којим се све међусобно чува и сједињује, брину једни за друге и 
ми сада чинимо једно тело и једну душу, као што и бесмо позвани у једну наду звања.[29] 
Тога ради хвале Те убоги људи[30], пошто од убогих постадоше богати. Ти си излио на 
нас милост Твоју[31] и древним казивањима додао си нешто ново. Где се умножи грех, 
још се више умножава благодат.[32] Бацивши зрно, ја сам пожњео клас; оплакујући 
изгубљену овцу, пронашао сам пастира и добро знам да ћу пронаћи једног од најбољих 
пастира,[33] мада он због духовних разлога не жури да прихвати паству. Томе пастиру већ 
су даровани и благодат Духа, и таланти за рад, и брига о стаду; он је помазан помазањем 
светиње и службе; међутим, мудрост га још увек задржава од начелништва и он 
привремено још држи свећу под судом: ускоро ће га ипак поставити на свећњак и 
блистаће свакој души у Цркви[34] и биће светлост стазама нашим. За сада он још увек 
походи хумове, горе и потоке, припремајући чврсте мреже вуковима - тлачитељима душа, 
да би у право време примио жезал и напасао ово словесно стадо заједно са Истинитим 
Пастиром, веселећи се на месту прикладном и пријатном, посред вечно свежих речи 
Божјих и напајајући их водом покоја тј. Духом.[35] Овоме се надамо и за то се молимо. 

Време је већ да сада овој благодарности придодам и поуку коју ћу у што краћем облику 
произнети, из простог разлога што сте ви углавном упознати са десившим се догађајима, 
те вам није потребно опширније образложење. 

Као прво, није нам приличило, браћо, да се делимо и тиме изгубимо најдревније 
достојанство и украс којим је наше мало стадо, иако га не можемо поредити са 
многољудним паствама, било изједначено са великим стадима. Свака паства има своје 
веће или мање вредности; вредност наше пастве беше непоколебивост и чување поредка, 
због чега нас називаху Нојевим ковчегом који је спасавао људе од свеопштег потопа. Када 
се, пак, обзнанило да смо и ми људи који нису могли да избегну завист ђаволову и 
свеопшту заразу, већ на себи понесмо општу несрећу не сачувавши до краја прекрасно 
отачко наслеђе тј. благо јединомислија, ми и у таквим условима одржасмо извесно 
преимућство пред другима (ако се уздамо у Христа моћи ћемо се похвалити било чиме 
пред противником нашим), те последњи падосмо под власт зла, али се први исправисмо. 
Оболевање представља удео целокупне наше природе која на себи носи слабости и 
обухвата све људе, па чак и оне најснажније телом и духом: међутим, устајање од болести 
и оздрављење јесте ствар расуђивања и благодати која прекрасно и праведно награђује 
управо нас, чак и боље него што се сами надасмо. Оне који су били постављени за 
старешине[36] одељених, тобоже ради побожности и потребе страдајућем Православљу, 
ми примисмо са љубављу и према њима се опходисмо братски, а не као према 
непријатељима; мишљења смо да се и они оделише од нас братски, а не злонамерно. 
Њихово непријатељство нисмо похвалили, али ревност њихову одобрисмо: несагласје 
ради побожности много је драгоценије од било којег сагласја у страстима. Тако смо 
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изгубљено преобратили у своју добит, покривши њихов наум против нас својом љубављу, 
учинивши да није избор претходио благодати, већ благодат избору; да бисмо 
обнародовали благодат ми се ускористисмо туђим рукоположењем, руковођени унеколико 
Духом. А ви, напустивши ваше подозрење против извештаја,[37] обратисте се духу и мада 
нисте одобрили простодушност и поред јасног смисла, ипак нисте продубили подозрење; 
знајући да је и код нас постојана и непоколебива Тројица, као што је Она у природи својој, 
и да одсецање или отуђивање било чега од Тројице за нас значи исто што и одбацити све и 
одлучно устати против целог Божанства. У томе смо ми једни друге, чак и у време 
разједињености, штитили пред извесним људима. Све ово служи као непобитан доказ да 
истину не може време да савлада, али и да наше међусобно непријатељство није угасило у 
нама савршену искру љубави. Током раздора сачували смо преко потребно јединомислије 
и увереност, те се никако нисмо поколебали у истини, нити смо јој противуречили, већ 
остадосмо запечаћени истим карактером вере и прве наде наше. Људе, који искрено 
поштују Бога, ништа тако силно не може побудити на јединомислије, као сагласност у 
учењу о Богу и ништа нас не може толико.побудити на раздор, као размимоилажење у том 
учењу. Најскромнији човек у другим околностима постаје најпламенији борац, кротки - 
најхрабрији[38] када види да се својом равнодуцшошћу он, уствари, лишава Бога или, 
боље казати, да својим падом срамоти Бога који нас богати и поштује као своје братство. 

На тај начин ми и током разједињености, како рекох, остасмо умерени и уверени да је 
наше јединомислије очигледније од наше разједињености, те је трезвеним понашањем обе 
стране, превазиђено настало стање. За трајност мира није довољна само хитрост у 
измирењу, уколико није подкрепљена разумом, под условом да разуму буде сарадник Бог 
од кога свако добро добија почетак и савршенство; стога, потрудимо се да молитвом и 
размишљањем о десившем се учврстимо наше измирење. 

Размислимо најпре о суштом Богу који премашује све што постоји (осим ако неко не 
сматра приличнијим да Бога поставимо и изнад суштина ουςια, или да у њему закључи сва 
бића, пошто се из њега дарује живот и другима); као друго, размислимо о бићима која су 
на првом месту код, и око, Бога тј. о анђеоским и небеским силама које се прве наслађују 
Првом Светлошћу и тако просветљене саме постају светлост и одблесак Савршене 
Светлости. Тим бићима ништа није толико својствено као мир и поредак. У Божанству 
нема несагласја, пошто нема ни разједињавања (оно је последица несагласја); у њему 
влада апсолутно сагласје и са самим собом, и са створеним бићима, због чега њему, у 
поређењу са осталим бићима, ово име највише и приличи. Називамо Га миром, 
љубављу[39] и сродним именима, заповедајући себи да тежимо ка задобијању 
савршенства у њима. А међу анђелима, тај који се усудио да започне и створи пометњу не 
би ли своје достојанство узвисио изнад Господа Сведржитеља или, пак, по пророчким 
речима, да размишља о престолу изнад облака,[40] примио је казну и због охолости је 
осуђен, а место светлости заслужио је таму или, боље да кажемо, сам је постао тама. Сви 
остали сачуваше своје достојанство чије главно својство јесте мир и поредак, јер су од 
Свехвалне и Свете Тројице, од које и добијају озарење, примили да буду једно. Света 
Тројица се исповеда као Један Бог, ништа мање по сагласју своме, као што је Један, 
истоветношћу суштина. Због тога сви они који љубе благодати мира, а мрзе раздор, 
блиски су Богу и божанствени су духом својим; а они, који су по нарави својој ратоборни, 
који траже славу у новотаријама и хвале се оним чега се пре треба стидети, сврстали су се 
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на супротну страну. Не само да је ђаво у себи и по себи у раздору, сходно својим 
страстима, него такав хаос ствара и у другима, будући је човекоубица од искони и 
мрзитељ добра, прикривајући се тамом пометњи (да би у мраку устрелио свеукупно тело 
Цркве); са којом препреденошћу и лукавошћу, размишљам нешто, он приступа и сваком 
од нас појединачно, мотрећи на скривено место у нама у коме би он могао да се бори и 
победи, да као храбри војник продре у расцепљену стену или расцепљену чету. 

Доброжелатељство и сагласје потврђује се само овим једним тј. подржавањем Бога и 
Божјих бића; гледање на њих причињава корист души нашој, сазданој по обличју Божјем, 
јер таквим уподобљавањем душа у највећој мери очувава своје благородство. Осим тога, 
уважавајући Божји глас, погледајмо још на небо и на земљу[41] и проникнимо у законе 
творевине. Небо, земља, море - сав овај свет, та велика и најславнија књига Божја у којој 
се ћутањем показује проповедани Бог, стоји постојано у миру са самим собом, не рушећи 
границе своје природе; и докле год ни једно биће у њему не устаје против другога и не 
кида узе љубави којима је уметник - Стваралачка Реч - све створио, дотле ће одговарати 
своме назначењу и заиста ће бити мир (κοσμος) и красота неописива; дотле не треба ништа 
себи да предпоставимо као славније и величанственије од њега. Међутим, прекраћивањем 
мира, мир престаје да буде мир! Зар не видиш да закон љубави управља и небом када оно 
у стројном поредку предаје ваздуху светлост, а земљи кишу? А зар небо и земља не 
показују родитељску љубав када свим животињама дарују - једна храну, а друга - 
могућност да удишеш ваздух и подражаваш њиховом животу? Не руководе ли се миром 
годишња доба када се складно смењују и поступним сменама ублажавају крајње 
суровости у њима, пружајући нам задовољство и корист? Шта да кажемо за дан и ноћ који 
се хране један другим, равномерно узрастајући и повлачећи се, тако да нас један просто 
мами да радимо, а други да се одмарамо? Шта да кажемо за сунце и месец, за лепоту 
многобројних планета и звезда који се по устаљеном реду јављају и заходе? Шта казати за 
море и копно који су без непријатељства сједињени, благонаклоно и човекољубиво 
предајући једно другоме човека, богато и штедро га обасипајући својим даровима? Шта 
казати за реке које хармонично протичу кроз брда и шуме, не прелазећи своје границе ни 
када је у интересу човековом да натопе суву земљу?[42] Шта казати о јединству и смени 
стихија? Шта казати о сагласју удова; о храни, о рођењу и животу одређеном сваком 
живом бићу, од којих једни владају, док се други покоравају, а други су опет слободни? 
Ако све бива тако и све се руководи по првобитно устројеним законима хармоније, може 
ли се из свега тога извући други закључак осим онога који нам проповеда дружба и 
сагласје, што нам заповеда закон једнодушности? Међутим, када се у свету створи 
пометња против самог себе или, пак, када Бог, ради страха и казне грешницима, 
унеколико наруши устројени поредак, свеједно да ли говоримо о поплавама или 
земљотресима, провалама облака или помрачењу сунца, прекомерној дужини неког 
годишњег доба или пожарима: тада се страх и хаос шире на све и ми уочавамо колико је 
мир благодатан. 

Нећу вас подсећати да градови миром опстају, а мржњом се разарају; ово се односи и на 
царства, на војску, на кућу, на морепловце, на супружнике и разне друге пријатељске 
савезе; задржаћу се само на Израиљу и подсетићу вас на њихове невоље, сеобе и лутања, у 
каквом стању се налазе и сада, а налазиће се још дуго (верујем казаним пророштвима за 
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њих), и упитаћу вас о свима знаним узроцима оваквог њиховог стања, да бисте се 
несрећом других научили јединомислију. 

Није ли истина да све док су Израиљци имали међусобни мир и мир са Богом, док су били 
мучени у Египту као у ужареној пећи и док беху сједињени општим невољама (некада и 
невоља служи као спасоносно лекарство), дотле се називаху народом светим, Господњом 
хвалом и царским освећењем?[43] Није да су они овакви били само именом својим, а 
делом да су били другачији. Њима су управљали вожди које је Бог руководио; дању и 
ноћу предводио их је стуб огњени и облачни; током бегства пред њима се море 
раздвојило; када су огладнели, небо им је давало храну; када су ожеднели, камен је точио 
воду; када су страдали, њихове руке су замењивале хиљаде војника, а помоћу молитве 
прокрчиван им је пут напред; пред њима су се повлачиле реке, као и море, устукњивале су 
стихије, а зидови су падали од звука труба. Шта казати за знамења египатска и за глас 
Божји који се чуо са горе, о двојаком законодавству - записаном и у духу или о свему 
ономе због чега су Израиљци били преко мере поштовани? - Али када оболеше, јаросно 
устадоше један на другога, разделише се на делове, те својом упорношћу и крстом беху 
доведени до последње крајности којом устадоше против Бога и Спаситеља нашег, не 
познавши Бога у човеку; а када су на себе навукли железну палицу[44] којом им је Бог од 
раније претио (мислим на господствујућу сада Државу и владајуће царство), шта је тада 
настало и шта све нису претрпели? Јеремија плаче због пређашњих невоља и подсећа их 
на вавилонско робовање - то заиста беше достојно плача. Како не проливати сузе када су 
зидине града разрушене, кад је град сравњен са земљом, свети храм порушен, приноси 
разграбљени, нечисте ноге ходе по забрањеним светињама, нечисте руке грабе светињу из 
храма, пророци су заћутали, свештенство је одведено у робство, старешине се 
омаловажавају, дјеве се злоупотребљавају, младићи гину, пожари пустоше околину, 
назореји страдају, песма је замењена плачем и, да се изразим речима Јеремијиног плача: 
најдрагоценији синови Сионови, по вредности једнаки злату, живљаху у задовољствима и 
нису осетили невољу, сада проходе неуобичајени пут, док путеви Сионови плачу, јер нико 
не иде на празник. Мало пре тога: руке милосрдних жена[45] током опсаде не да су својој 
деци давале храну, него су од деце отимале да би утолиле своју глад. Зар није ово врхунац 
ужаса не само за оно време, него и за наше савременике када слушају све ово? Сваки пут 
кад год узмем ову књигу у руке и читам Плач (а читам га сваки пут кад хоћу читањем да 
осмислим своје благодарење), глас у мени се мења, сузе теку саме од себе, невоље о 
којима читам као да се преда мном догађају и ја плачем заједно са наричућим пророком. - 
Ко од нарикача може потпуно оплакати жалост и достојно ожалити последњи ударац - 
пресељење Израиљаца и бреме робовског унижења које их је задесило под римском 
влашћу? Која књига може веродостојно да опише све ово? Главни споменик њихове беде 
јесте цела васељена по којој су расељени; престали су да богослуже, једва да познају свој 
град - Јерусалим, који им је у тој мери доступан да могу само на један дан да дођу у њега и 
на зидинама да оплачу своју беду, или се донекле само насладе пређашњом славом коју су 
имали. 

Ако су немир и непријатељство толико страшни и погубни својим последицама, као што 
нам казано сведочи, а потврђују нам и други примери, онда је много теже и горе људима 
који се ослободише џангризавости и окусише лепоту мира, а потом се изнова подвргнуше 
тој истој болести и, како се обично каже, повратише се на бљувотину своју, не поучивши 
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се личним искуством које очигледно поучава и неразумне. Као што видим, неразумнима и 
лакомисленима сматрају оне који слично промењивим ветровима или наглим временским 
променама и поплавама у Еврипима,[46] или ћудљивим таласима мора лако падају на ово 
или оно тј. колебају се час на ову или ону страну, а не оне који су потпуно предани овом 
или оном пороку. Примећујем да је код оних у раздору много приметнија жеља и нада у 
постизање сагласја, чиме олакшавају своју несређу; унесрећеном је велика утеха и сама 
нада у боље; али они који су често приступали јединомислију и опет падали у раздор и 
свађу, поврх свега лишавају се и ове наде да ће бити боље, те се измирења плаше једнако 
као и раздора; самим тим, не верују више ни у једно, ни у друго решење. 

Немојте ипак помислити да вам ја саветујем било какав мир. Некада и несагласност може 
бити добра, као што и јединомислије може бити погубно; треба љубити прави мир који 
води добром циљу - јединству са Богом. Ако хоћете да вам о томе кажем укратко, онда ћу 
изнети свој став: не треба бити ни сувише меке нарави па се са свима саглашавати, али не 
треба бити претерано ни неповерљив па са свима долазити у сукоб. Као што је неповерење 
неделотворно, тако је исто и аминовање свега непримерено. Ако је реч о свеопштој и 
јавној несрећи онда је боље ићи на ватру и мач, не обазирући се на околности и 
противника, него ли пристати на лукави квасац и заразити се њиме. Најстрашније је 
плашити се било кога другог више него Бога и због тог страха изневерити учење вере и 
истину. Ако смо подозрови према нечему и стрепимо, а нисмо испитали суштину ствари, 
онда је боље бити стрпљив и снисходљив, него брзоплет и тврдоглав. Много је боље и 
корисније, у сагласју са целим телом, исправљати један другога, а тиме самим исправљати 
и себе, него исхитреним осудама издвојити себе из заједнице и, изгубивши поверење, 
желети исправљање учињеног; ово је својствено властелинима, а не браћи. 

Знајући све ово, браћо, загрлимо једни друге, пољубимо се и искрено останимо једно, јер 
тиме ћемо опонашати Онога који је разрушио преграде раздора и својом крвљу све сабрао 
и измирио. Кажимо овом заједничком нам оцу и, достојном поштовања, старцу, тихом и 
скромном пастиру: видиш ли која је награда смирености? Погледај око себе и види 
сабрану децу твоју.[47] Они су измирени и сабрани као што си и сам желео, а што си 
даноноћно молио да се деси, како би своју тугу окончао у доброј старости. Ето, сви су они 
пришли теби, налазе свој покој под окриљем твојим и окружују свој олтар; са сузама су 
одступили, али се са радошћу враћају. Радуј се и весели се, најљубазнији и 
најпоштованији међу оцима, јер си као невеста одевен свима њима. И ти нама кажи: ето, 
ја и деца, коју ми даде Бог![48] Додај и другу реч Господњу, сада веома прикладну: које си 
ми дао, сачувах[49] и ни једног од њих не изгубих. О, када нико од нас не би погинуо, 
него да сви живимо једним духом, једнодушно се подвизавајући у јеванђеоској вери и 
богословљу; наоружајмо се штитом вере, опашимо бедра истином, сачувајмо само једну 
ограду - ограду према лукавоме и његовим војујућим силама; не плашимо се оних који 
могу убити тело, али не и душу; бојмо се Господара душе и тела; сачувајмо 
најдрагоценији залог наслеђен од отаца тј. да се клањамо Оцу, и Сину, и Духу Светом, у 
које се крстисмо, у које верујемо и са којима се сједињујемо; познајмо Оца у Сину и Сина 
у Духу, које у јединству делимо и у деоби сједињујемо; не поштујмо Тројицу као једног 
(пошто они нису безлични, нити чине једну личност, јер наше богатство вере није у 
именима само, него у бити) и верујмо да су Тројица једно - једно не лицима, него 
Божанством, а Јединица у Тројици поклањајема и Тројица у Јединици оглављена, сва 



95 
 

достојна клањања, владања, једнопрестолности, равнославности, која премашује свет и 
време, нестворена, невидљива, неприкосновена, недостижна, која једина зна о себи који 
поредак у њој влада; а за нас је у једнаком поштовању, служењу, Једина је која уходи у 
Светињу над светињама, остављајући сваку творевину извана и раздвајајући једне првом 
завесом, а друге другом завесом; првом завесом су од суштине Божанства одељене 
небеске и анђеоске силе, а другом наша природа од небеских бића. 

Тако, браћо, поступајмо и тако руководимо и себе и другачије мислеће и, докле је могуће, 
прихватајмо и лечимо, као рану, истину; од страдалника ћемо се свагда неизлечиво 
одвраћати да се не бисмо заразили њиховом болешћу, пре него им дарујемо своје здравље. 
И Бог мира, који премашује сваки ум, биће са нама у Христу Исусу, Господу нашем, коме 
нека је слава у векове. А м и н. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Говорено у присуству оца, а поводом измиривања монаха, након заветованог 
ћутања. 

2. Пс 141:7. 
3. Јн 19:23. 
4. Пс 39:2;'139:131; 45:1. 
5. I Кор 2:6. 
6. Проп 3:1. 
7. Пс 39:3; 150:6. 
8. Број. 18:20 
9. Мт. 5:3 
10. Пон. Зак 32:15; Јер. 2:27 
11. Јер. 2:21, Пс. 38:12 
12. Јн. 14:6; 4:8 
13. 1 Кор. 10:4 
14. Еф.2:20 
15. Зах 11:6. 
16. Еф 4:16. 
17. Амос 5:8. 
18. Пс 30:12; 69:32. 
19. Мт 13:45-46. 
20. Приче 7:4; 4:8, 9. 
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21. II Кор 6:7. 
22. Рм 5:5. 
23. 1Кор 6:13; Ис 42:14. 
24. Пс 10:2. 
25. Ос 1:11. 
26. I Kop 1:12. 
27. Пс 106:2; 44:15; Еф 2:14. 
28. IKop 12:21. 
29. Еф 4:4. 
30. Ис 25:3. 
31. Пс 30:22. 
32. Рм 5:20. 
33. Светог Василија Великог, који је у то време био рукоположен за презвитера Цркве 

Кесаријске, али се привремено удаљио у пустињу 
34. Мт 5:15. 
35. Пс 119:104; 22:2. 
36. Неки од монаха који отказаше послушност Епископу Назијанза беху рукоположени 

за презвитере од стране других, ненадлежних, епископа, како објашњава Илија 
Критски. 

37. Тј. необазриви подпис св. Григорија, епископа назијанског, полуаријанског 
символа. 

38. Јоиљ 3:11 
39. Еф 2:14; Јн 4:16. 
40. Ис 14:13-14 
41. Ис 8:22 
42. Пс 104:9. 
43. Изл 16:6; Пон зак 32:9. 
44. Пс 2:9. 
45. Плач 4:2; 1:4; 4:10. 
46. Еврипом се назива мореуз између Атике и острва Евбеје. 
47. Ис 60:4. 
48. Ис 8:18. 
49. Јн 17:12.  
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Реч VII 

Надгробна беседа брату Кесару[1] 

  

  

Можда ћете помислити, пријатељи моји, браћо и љубазни оци, да ја охоло приступам овој 
беседи, са жељом да сузама и сетом отпратим одлазећег од нас или да желим произнети 
подугачку и смишљену реч којом се многи наслађују. Једни су спремни да са мном заједно 
лију сузе, да би заједно са мном оплакали своје тегобе и да се науче тузи у страдањима 
друга свога; други опет желе да насите свој слух и да се злурадо задовоље, 
предпостављајући да ћу ја искористити прилику како бих истакао своју умешност у 
речима, како је то био случај раније док сам више водио рачуна о речима, све док нисам 
погледао у истиниту и најузвишенију Реч, предајући се Богу од кога је све, и у замену за 
све добио сам Бога. Не! Немојте ме тако схватити, ако желите исправно да ме схватите. 
Нећу много плакати над умрлим ја, који то не одобравам ни када су други у питању; 
умрлога нећу прекомерно и безразложно хвалити, мада реч, за онога који влада даром 
речи, и хвала, за онога који је нарочито љубио моје речи, јесте дар који би њему веома 
пријао и био најдрагоценији дар, и не само дар, него и дуг који је исправнији од било којег 
дуга. Сузе ћу, међутим, пролити и одаћу дужно поштовање колико то оправдава 
уобичајени закон пошто спомен праведников остаје благословен. Над мртвим пролиј сузе 
и плачи као oнaj који злом страда,[2] казао je неко, ко је желео да нас одврати од 
неосетљивости и од очаја. Затим ћу показати слабост људске природе и подсетићу вас на 
достојанство душе. Као што ћу сети одати дужну утеху, тако ћу и жалост, од временог и 
телесног, узвести до духовног и вечног. 

Почећу од онога што је за мене најприличније да буде почетак. Свима вама добро су 
познати родитељи Кесареви; њихову доброту видите, а о њој и слушате; ви их опонашате 
и дивите им се, а онима који их не познају ви причате о њима и њиховим врлинама, сваки 
на свој начин. Свакако да један човек сам не би могао испричати све; без обзира колико је 
ко од вас виспрен и ревностан, ипак би му било потребно више од једног језика. Од 
многих и великих особина које их прослављају (нека нико не помисли да преступам 
границу хвалећи своје) најважније је само једно, које премашује све њихове вредности; то 
је - побожност њихова. Овоме ћу додати да ови људи, који су украшени седом косом 
једнако заслужују наше поштовање и због седе косе, али и због врлине њихове. Њихова 
тела су истрошена годинама, али душом својом младенствују Богом. 

Отац, који је био дивља маслина, умешно је приступио и привио се маслини питомој и 
доброј; толико се задојио њезиним соком да му је поверено старање о другима и лечење 
туђих душа. Удостојивши се високог чина и звања међу овим људима, као други Аарон 
или Мојсеј, приближава се он Богу и осталима који стоје издаље, упућујући Богу своје 
речи. Он је веома кротак, не гневи се, миран је телом, пламен је духом, обилан је даровима 
видљивим, али је још богатији невидљивим даровима. Но, зашто описивати некога кога ви 
добро познајете? Ако бих прекомерно протегао беседу, опет не бих казао све што је 
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потребно и све оно што ви већ знате, или бисте желели да чујете. Боље је препустити 
свакоме понаособ да мисли на свој начин, него описујући чудноватост испустити већи део 
тога. 

Мајка је, међутим, још од својих предака посвећена Богу; побожност своју није задржала 
само за себе, као неотуђиво наслеђе, већ га је пренела и на децу своју. Заиста, од светог 
корена и гране су свете.[3] Она је до те мере умножила наслеђено да су неки (усудићу се и 
ја да кажем ту реч) уверени, и друге уверавају, да је савршенство које виде на њезином 
мужу, уствари, њезино јединствено дело и (што је веома чудновато), као награду за 
побожност жене, мужу је дата још већа и савршенија побожност. 

Најинтересантије је и то што су они обоје веома привржени деци - чедољубиви су и 
христољубиви; боље је, можда, казати да су већи христољубци него чадољубци. За њих је 
утеха и у томе да се њихова деца прославе и назову по Христу; под љубављу према деци 
они су подразумевали врлину и приближавање деце савршенству. Они су веома 
милостиви, састрадални, многе спасоше од пропасти, од разбојника и властелина; сами се 
пресељавају из ововременог у оновремено и деци својој остварују најдрагоценије наслеђе 
- будућу славу. Тако доживеше дубоку старост, једнако поштовани и због врлине и због 
дуговечности своје, пуноту дана прошлих, али и будућих. Они једино немају првенство 
пред осталима у томе што остали ометају једни другима првенство. Они веома испунише 
меру дарова; уколико искључимо последњи догађај, који не знам како да назовем: да ли 
искушењем или Божјим планом. Ја бих то ипак назвао Божјим планом; наиме, пошто је 
Бог позвао једно од деце, које је млађе и које је могло лакше да посрне, њима је омогућено 
да лакше запоставе овај живот и са целим домом својим узнесу се вишњем. 

Све што сам до сада казао није са намером да хвалим родитеље; свестан да би мало коме 
то пошло за руком, ма посветио њима и целу беседу. Намера ми је била да на основу 
врлина родитеља укажем на врлину коју је морао поседовати Кесар. Немојте се чудити 
или сматрати невероватним што је од оваквих родитеља и он себе удостојио похвала. 
Чудновато би било да је он поред оваквих родитеља занемарио њихов пример и кренуо 
супротним путем. Почетак је био онакав какав је и приличио човеку оваквог порекла, 
обећавајући и живот ванредан. Средину његовог живота изнећу укратко: красота, 
величанствени раст, пријатност и љубазност у свему, стаменост - све су то његове особине 
у којима не треба претеривати хвалом, пошто су и код других оне приметне и битне. 
Говорићу због тога о ономе што је тешко прећутати, све и када бих хтео. 

У таквим васпитним околностима и поуци у наукама у којима је, оштроумношћу и 
талентом (тешко је казати колико), многе превазишао (могу ли уопште без суза говорити о 
томе и противно обећању не преступити границу?), дошло је време да напустимо 
родитељски дом и да се и ми растанемо. Ја сам, због љубави према красноречивости, остао 
у тада знаменитим и познатим палестинским училиштима, а он је отпутовао у 
Александрију. У град који је и онда, али и све до сада, остао изворно место сваког 
образовања. 

Коју од савршених врлина његових прву да поменем као најважнију? Шта да прећутим, а 
да моје казивање због тога не осиромаши? Ко је од њега имао више поверења у своје 
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наставнике? Ко је био дружељубивији са вршњацима својим? Ко је, пак, хитрије од њега 
одлазио са састанака и разговора нечастивих? Ко је имао присније опхођење са трезвеним 
људима? Ко је ступао у тешње односе са надареним људима, свеједно да ли су туђинци 
или земљаци, који су били познати делима својим? Он је знао да и најкраћа сарадња са 
људима може човека да учврсти у врлини, односно, да га одведе у порок. А у оваквим 
расуђивањима ко је од њега, у целом граду, био оштроумнији и проницљивији? Мада су у 
тако великом граду многи остали непримећени, ипак, ко је од њега био познатији својом 
трезвеношћу и славнији својим умом? Коју од наука он није изучавао? Или, да будем 
јаснији, у којој науци није успео више него у другој? Ко би се са њим, не само од вршњака 
него и од старијих годинама и научним искуством, могао ма и мало поредити у знању? 

Он је све науке изучавао као једну и једну као све. Равне му, по талентима, вршњаке, 
побеђивао је својом трудољубивошћу и оштрином ума; боље је казати: брзе је премашивао 
хитрошћу, трудољубиве приљежношћу, а оне које краси и једно и друго - и једним, и 
другим. Из геометрије, астрономије и из науке која је за друге опасна,[4] извлачио je 
најкорисније, колико je умесно, да би познавши ток и поредак небеских тела трептео пред 
Творцем; а што је у овој науци штетно и опасно то је избегавао; току звезда није 
подчињавао ни бића, ни појаве, као што чине неки, постављајући служећу творевину у 
исти ред са Творцем; напротив, поредак и кретање звезда, као и све остало, он приписује 
Богу. Што се тиче броја наука које је познавао и чудноватог медицинског знања којим се 
бавио, изучавајући у њему особине природе и корене болестима - да би тај корен истргнуо 
и одсекао као трулу грану - можете ли ми наћи човека толико неупућеног који би Кесару 
доделио друго место, а да овај не би пожелео да се сам изјасни као први после Кесара и да 
као други призна своје савршено знање? И све остало не може остати непознато; 
напротив, Исток, Запад и све стране света, где год да је Кесар живео, сведоче о његовој 
учености. 

Када је своју душу натоварио многим врлинама и красотама, као што се велики брод 
товари разном робом, он се вратио у свој родни град да би и друге поучио ризницама своје 
учености; тада се десило нешто дивно. И као што спомен о томе у мени побуђује осећања, 
можда ће и вама причинити исто задовољство; сматрам да неће бити излишно да о томе 
кажем најкраће што могу. Мајка, у чедољубивим и мајчинским молитвама својим молила 
је од Бога да нас заједно, као што нас је испратила, и дочека. Кад смо заједно ми смо 
мајци, ако не другима, били нешто ванредно; она је била достојна оваквог ишчекивања, 
мада смо сада раздвојени злобном мржњом.[5] Тада је Бог, који уважава праведну молитву 
и награђује родитељску љубав, без икаквог нашег договора и плана, довео обојицу, једног 
из Александрије, а другог из Грчке, једног копном, другог морем, и оставио да једно време 
заједно живимо у истом граду. Било је то у Византији, у граду који је сада престоница 
Европе, где је Кесар за врло кратко време стекао такву славу да су му понудили висока 
места у зједници, супружанство знатног рода и место у сенату. Једногласно је упућено 
посланство тога града великом цару,[6] са молбом првих људи тога града, да га цар 
постави за првог човека који је заиста достојан овог звања, да га због поштовања које је 
уживао украси као најчаснијег међу људима, а уз то још да нагаворе цара да он, између 
осталог, каже о Византији да она поред многих учених људи из области философије и 
других наука, сада има још и лекара који је грађанин Кесарије. Но, мислим да је о овом 
довољно речено. А што смо се ми тада сусрели, многима је деловало као случајност, јер 
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није било ни основе, ни разлога, као што се и многе друге ствари у нашем животу десише 
случајно; ипак, богољубивима је све било јасно и није деловало као случајност, него као 
испуњење молитава побожних родитеља наших, на основу којих се деца њихова сабирају 
на једно место и по копну и по мору. 

Нећу прећутати о ванредној особини Кесаревој која се многима чини маловажна и 
невредном помена, али мени се и онда, а и сада чини веома важна, под условом да је 
братољубље похвално. Када год будем говорио о делима Кесаревим, нећу га изузети од 
најсавршенијих. У Византији су га, као што већ рекох, уважавали чашћу и ни под којим 
условима нису хтели да га изгубе. Међутим, моје мишљење је преовладало, јер ме је Кесар 
заиста поштовао; ја сам га убедио да он заједно са мном настави свој пут и тиме испуни 
молбу наших родитеља, свој дуг према отаџбини и према мени лично, да зарад мене 
остави не само градове и народе са свим понуђеним почастима које су му даване, него и 
господара нашег. После тога ја сам себе посветио науци и вишњем животу, односно, жеља 
за овим у мени се родила много раније. Кесар је, међутим, прве плодове своје учености 
посветио отаџбини својој и својим радом заслужио је дужно поштовање, а потом обузет 
славом, како ми је сам казао, желео је да буде од користи своме граду. Он се упутио 
царском двору, што ја баш нисам одобравао; наиме, (извините ме) за мене је много боље 
бити последњи код Бога, него заузимати прво место код земаљског цара. Ипак, његов 
поступак није сасвим за осуду, јер трудољубиви живот, као што је узвишен, тако је и 
напоран; такав живот не могу сви имати и живети, него само појединци које је Бог својим 
Умом призвао, ради нарочитог циља. Није сасвим небитно ако је неко одабрао и други вид 
живота, чувајући непорочност и размишљајући више о Богу и о свом спасењу, него о 
својој слави; свако ко дела на позорници овога света, мада прима почасти као сенку или 
личину разноврсног и временог, ипак живи за Бога и чува образ у себи за који зна да га је 
примио од Бога, а за који ће бити обавезан да пружи одговор Дародавцу. Ја добро знам да 
је Кесарев начин размишљања управо овакав био. - Он добија прво место међу лекарима; 
уврштен је у број најближих лекара владару и ту добија највише почасти. Вишим 
чиновницима бесплатно је пружао своје искуство и медицинско знање, знајући да ради 
савршенства духовног треба неговати врлине и ауторитет остварен часним средствима. 
Оваквим својим поступцима он је далеко премашио и оне од којих је по чину био нижи. 
Сви су га поштовали због тих особина и више него што је званично било уобичајено 
поверавајући му своје најдрагоценије,[7] не потражујући од њега полагање Хипокритове 
заклетве; Кратесова простодушност, у поређењу са Кесаревом, била је ништа. Уважавали 
су га једнако и господари и први људи после њих. У свему је најважније управо то што 
никаква слава или почасти нису могли поколебати чистоту душе његове. И поред свих 
одличја и поштовања он је свагда за прво достојанство сматрао - бити и називати се 
хришћанин, а све остало, у поређењу са овим, сматрао је сујетом и играријом. Другима је 
препустио да се забављају сујетом као на позорници, на којој је све релативно; тако шта 
можемо видети и у животу, у наглим и неочекиваним обртима, тако да се лако уочава да је 
заиста право благо, уствари: побожност. Такви су плодови Кесареве трудољубивости и 
под хламидом.[8] Таквим начином је он живео и умро, показавши и доказавши целим 
бићем, пред Богом, још већу побожност од оне која је била испољена пред људима. 

Али ако треба да прећутим о његовим другим делима: бризи о сродницима у невољи, 
презир према надменима, једнако уважавање пријатеља и другова, слободу пред 
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старешинама, ревновање у истини, многе говоре које је написао, а који се не одликују 
само силним цитатима, него и ванредном побожношћу и одушевљењем, ипак не могу да 
не поменем најзнаменитије његово дело. 

Позверио се против нас злобни цар;[9] он је најпре омрзнуо себе самог, а потом све нас 
остале. Не јавно или по примеру пређашњих христомрзаца, него притајено започиње он 
прогон нас хришћана, покривајући се маском кротости и љигаве змије која му је 
заокупила душу, одводећи све своје истомишљенике заједно са собом у амбис. Први 
његов потез је био да све оне који страдају ради хришћанства назове злочинцима, како их 
не би овенчао чашћу Мученика; он је веома завидео овим одважним мужевима. Други 
потез је био да своје поступке прикаже као неопходне, као убеђење, а не насиље; тиме је 
омогућио да они који добровољно падну у страсти и невољу осећају већи стид, него што 
им је претила опасност. Истомишљенике је почео да придобија поклоном и новцем, 
обећаним чиновима и почастима, именујући их на више дужности не царски, него 
улагивачки. На све око себе покушао је да утиче ласкавим речима и делом. Поред осталих 
покушао је да утиче и на Кесара. Колико безумности и глупости у покушају да намами и 
улови Кесара мога брата и сина оваквих родитеља! 

Нека ми буде дозвољено да продужим своју беседу како бих се још једном насладио 
споменом на ово чудно дело! Одважни муж овај, оградивши се знамењем Христовим, а 
уместо штита заштитивши се великим речима, ступа пред силнога оружјем и великог 
даром речи, и не губећи непоколебивост слуша лажљиве речи, а поступа као одважни 
борац свагда спреман на бој, и речима и делом, против онога који је силан и једним и 
другим! Дакле, бојно поље је отворено; а ту је и поборник побожности! Са једне стране 
налази се началник подвига - Христос, који све своје борце наоружава својим страдањем, а 
са друге стране жестоки властелин који застрашује противника час примамљивим 
обећањима, час ауторитетом и неприкосновеношћу своје власти. Гледаоци су такође 
двородни: једни су још у побожности, други се поводе за властелином; међутим, и једни и 
други гледају какав ће обрт добити овај бој; размишљање ко ће бити победник, збуњује 
више гледаоце, него ли актере. Зар се ниси и ти узбудио због Кесара, плашећи се да исход 
неће бити адекватан његовој ревности? Али, не плашите се и не сумњајте: победа је на 
страни Христовој који је победио свет. Веома бих волео када бих могао сада препричати 
све што се тада дешавало, јер њихов сукоб обилује префињеним и истанчаним обртима и 
лепотама, што би мени и сада донело радост у души. Међутим, било би то веома неумесно 
јер не одговара теми и ситуацији у којој смо. Кесар је надговорио све његове реторске 
замке и улагивања као дечачке играчке и громко је загрмио и исповедио да је он 
хришћанин и да ће то свагда остати; ипак, цар га није одмах одписао од замишљеног 
плана у својој глави. Он је силно желело да се хвали и да искористи Кесареву мудрост и 
ученост; врло често је у расправи изговарао речи: "Доброћудни отац! Злобна деца!" 
Оваквим поругама он је врло често частио и мене, алудирајући на моје атинско 
образовање и побожност. 

Кесар је, међутим, успео да се сачува до другог сусрета са царем који је све више био 
разгњевљен против Персијанаца и потом се вратио нама као блажени прогнаник, као 
победоносац, не окрвављен, али прослављен већма него да је примио блистава одличја. 
Оваква победа његова много премашује, бар ја тако мислим, Јулијанову силу и моћ. Ја се 
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поносим већ и тиме што могу о овоме да казујем и сведочим; више се поносим овим него 
да је Кесар делио са њиме цело царство. Ако се повиновао злим временима, то је због 
нашег закона који заповеда да се због истине западне и у беду и да се не губи побожност 
због страха; такође не приличи да се изазива опасност, колико се може, како због страха за 
своју душу, тако и ради поштеде оних који нас бацају у опасност. 

Када се после свега мрак мало разишао, једна далека земља прекрасно је разрешила целу 
ствар - оружје праведно[10] збацило је овог нечастивца,[11] а хришћани поново 
заблисташе; треба ли уопште да помињем са каквом су славом и почастима поново 
примили Кесара на двор? Нова почаст заузела је место пређашњој. Мада су се током 
времена многи владари изменили, добро мишљење о Кесару, и његово првенство на 
двору, нису доведени у питање. Чак су се владари међу собом препирали ко је од њих 
више ласкао Кесару и ко од њих има више права да га назове својим најискренијим 
пријатељем. Таква је била побожност Кесарева и таква је плата његова! Нека ово знају и 
младићи и мужеви и нека таквом истом врлином стичу достојанство сви кош се домогну 
врлине и настоје да је усаврше! Само је у добрим трудовима плод благословен.[12] 

Ево још чудноватијег догађаја из Кесаревог живота који нам снажније дочарава његову 
богобојажљивост и родитеља његових. Кесар је боравио у Витинији. Био је чувар царске 
благајне и надзирар је ризницу. Тиме је господар крчио за њега пут ка вишим чиновима. 
Међутим, у време недавног земљотреса у Никеји који је, по причи, био снажнији од свих 
дотадашњих, цело место са свим знаменитим зградама беше сасвим уништено и једва да 
се један, или њих веома мало, успео спасти; међу њима беше и Кесар. Спасење је заиста 
било невероватно: он је био прекривен рушевинама и на себи је имао мале повреде, али је 
то било сасвим довољно да добије страх од наставника вишњег спасења и, оставивши 
служење превртљивцу, из једног царског двора пребегнувши у други, савршено је прешао 
у вишње војинство. Он се сам досетио нечега о чему ме је, касније, известио у писмима 
својим; а ја сам искористио овај случај да бих саветовао, жалећи што су његови ванредни 
дарови окренути на рђаво, што је тако побожна душа погружена у овоземаљске бриге, 
подсећајући на сунце које су закрили тамни облаци. 

Спасавши се од земљотреса, Кесар није успео да се спасе од болести, јер је био човек: 
прво му је припадало лично, а ово друго је заједничко свима нама; у првом му је помогла 
побожност његова, а у другом је деловала природа. На тај начин утеха је претходила 
жалости да бисмо ми, ожалошћени његовом смрћу, могли да се хвалимо његовим 
чудноватим спасењем у оно време. Велики Кесар је и сада сачуван; пред нама је 
драгоцени прах његовог тела, хваљени покојник, који је од писања стихова отишао у 
песме, а кога сада спроводимо до олтара мученика, поштован и светим рукама родитеља 
наших и белом одећом мајке која, побожношћу и сузама, замењује своју жалост кротећи 
свој плач трезвеношћу и појањем псалама; пред нама је душа коју је Дух преобразио 
водом и која је достојна тога преображаја. 

То је, ето, теби Кесаре, погребна беседа од мене! Правилно схвати моје речи; врло често 
си туговао што ја прикривам свој дар беседништва; ето, сада, на теби је било да га 
откријеш и потврдиш! Ово је мој украс теби и знам да ти он прија више од било којег 
украса! Нисам ти принео лепе шаре и меку тканину којима се ти ниси украшавао ни 
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раније, јер си се само врлином украшавао. Нисам ти даровао тканину ни од чистог лана, 
нити сам излио многе мирисе које си ти и за живота приписовао женским одајама, чији 
мирис траје само један дан; нисам ти принео ништа друго до оно што ништавни људи 
приносе уваженим људима; све ово, заједно са прекрасним телом твојим, покрива сада 
хладни камен. Нека далеко буду од мене све те позоришне лакрдије и паганске представе 
које су вршене у част несрећних младића, а за које маловажне подвиге добија се и 
незнатна плата! Далеко нека су обреди у којима се приносима првих плодова, венцима и 
свежим цвећем, испраћају покојници, угађајући више земаљским обичајима и законима, 
него ли трезвеном разуму! Мој дар је - реч; она, одлазећи све даље и даље, можда ће чак и 
будуће векове достићи, не дозвољавајући да пресељеног од нас заборавимо; чуваћемо га у 
срцима и мислима, оживљавајући његов лик у нама. Такав је мој принос! Ако је он мален 
и не задовољава твоје достојанство, нека у крајњем случају буде Богу угодан, као дар 
принесен сразмерним силама. Ми смо сада указали част, а другу част указаће они који 
буду живи приликом годишњег помена. 

А ти, божанска и свештена главо, уђи у небеса, упокоји се у недрима Авраамовим (ма шта 
да она означавају), види лик анђела, славу и великољепије блажених или још боље састави 
са њима један збор и весели се, подсмевај се свему овоземаљском, тзв. богатству, које је 
обмањиво почастима, недостојно, превртљиво, хаотично. И да стојиш пред Великим 
Царем, пунећи се вишњом светлошћу од које и ми примивши малу енергију, колико се 
може дочарати у огледалу и нагађањима, нека се удостојимо да на свршетку узађемо 
Источнику добара, да чистим умом сазерцавамо чисту истину и да за овдашње ревновање 
у добру добијемо исту награду, како бисмо се наслађивали најсавршенијим господством и 
сазерцањем добра у будућем! То, наиме, и јесте циљ нашег тајноводства, како проричу и 
Писмо, и богослови. 

Шта нам још преостаје? Упутити речи утехе ожалошћенима! Онима који плачу 
изражавамо своје најдубље саосећање које се односи и на све остале који њихову тугу 
деле. Ко сам осећа исту такву жалост, томе је најприличније да теши ожалошћене. Ја своју 
беседу усмеравам најпре онима за које бих се стидео да не превасходе и надмашују све 
остале у својој трпљивости и било којој другој врлини. Мада они неизмерно љубе децу 
своју, ипак су најпре трезвени и христољубиви. Као што и сами исчекују пресељење из 
овога света, тако су томе и децу своју поучили, или боље да кажем: цео њихов живот они 
уредише сећањем на смрт. Ако тегоба помрачава њихове мисли, као што ток суза из очију 
онемогућава бистар вид, онда нека старци приме утеху од млађега, родитељи од сина, они 
који многима дадоше многобројне савете и који постадоше искусни животом, нека сада 
приме утеху од онога који и сам налази потребу за саветом. Не чудите се ако ја, млађи 
годинама, будем прекоревао старце. 

Колико времена ћемо ми још проживети, најпоштенији и Богу блиски, старци?[13] Хоће 
ли још дуго потрајати ова зла страдања? Краткотрајан је и цели век човеков у поређењу са 
безграничном божанском природом. Још је краћи остатак живота или прекраћивање 
његовог живота, свршетак ововременог живота. У чему нас је Кесар предухитрио? Хоћемо 
ли још дуго оплакивати његов одлазак од нас? Нећемо ли и ми похитати у то станиште? 
Зар неће и нас ускоро прекрити иста ова земља? Нећемо ли и ми ускоро постати исти 
овакав прах? У ово мало предстојећих дана нећемо толико остваривати добро колико ћемо 
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сазнавати, сагледавати, а може бити да ћемо и зло починити - и потом ћемо принети 
заједнички нам и неизмењиви дуг природи. Једне испраћамо, другима претходимо; једне 
оплакујемо, другима служимо као узрок плача и од њих примамо дароване им надгробне 
сузе које и сами некада даривасмо умрлима. Такав је овоземаљски живот, браћо! Таква је 
драж нашег постојања на земљи - изникнути из ништавила и одраставши, вратити се у 
прах. Ми смо исто што и варљиви сан, неухватљива сенка, узлет птице, брод на мору који 
на води не оставља свој траг, прах, дихање, пролећна роса, цвет који за времена изникне и 
у трену вене. Човек - дани су му као трава, као цвет пољски, тако цвета, предивно 
расуђује о нашој немоћни божанствени Давид. Исто ово он говори и у следећим речима: 
умањивање мојих дана чини ме познатим; дужину човекових дана одређује педљима.[14] 
Шта казати насупрот Јеремији који се и својој мајци обраћа са прекором, тугујући што се 
уопште родио, и то, захваљујући туђем греху?[15] Видех свашта, каже Проповедник; 
својим мислима обухватих све човечије: богатство, раскош, моћ, непостојану славу 
његову, мудрост која чешће бежи него што се налази; много пута сам се враћао на једно и 
исто, поново сам размишљао о мудрости, о раскоши, затим о сластољубљу, видех многе 
вртове, робове, имања, винаре, појце и певачице, оружје, ордонансе, народ како клечи, ток 
дана, царско достојанство и све што је потребно, или сувишно, у животу: чиме сам ја то 
премашио остале владаре; у чему је смисао свега тога? Таштина над таштинама, све је 
таштина и мука духу тј. колико је све то неразумно стремљење душе и забава човекова, 
на све ово осуђеног, вероватно, услед древног пада. И на крају речи, каже он, Бога се бој и 
заповести његове држи;[16] ту је граница твога колебања. А ово је једина корист од 
овоземаљског живота: том смушеношћу, коју производи виђено и доживљено, треба се 
руководити ка постојаном и непролазном. Дакле, не оплакујмо Кесара за кога смо сигурни 
каквих се зала опростио, него жалимо себе саме; сви добро знамо каква нас све беда и 
невоља очекује и шта ћемо све заслужити уколико се искрено не посветимо Богу и ако, 
заборавивши прошло, не похитамо у вишњи живот; ако, живећи на земљи не оставимо 
земљу и не пођемо искрено ка Духу који узводи вишњем. Ово је веома тешко 
малодушнима, али је веома лако храбрима духом. 

Размотримо и следеће: Кесар неће началствовати, неће другима уливати страх, али се ни 
сам неће плашити окрутног господара, недостојног да му буде надређен; неће гомилати 
богатство, али се неће плашити зависти, нити ће душу своју оптерећивати неправедним 
ишчекивањем и журбом да прикупи још више од онога што је сабрао. Таква болест је 
богатољубивија да нема границе у потребама, а себе од жеђи лечи тиме што непрестано 
пије. Кесар неће више смишљати говоре, али ће га сви хвалити због до сада изговорених 
речи: неће се оптерећивати учењем Хипократовим, Халеновим и њихових противника, али 
зато неће ни страдати болестима, црпећи из туђе невоље себи тугу; неће доказивати 
исправност поставки Евклидових, Птоломејових и Херонових, али зато неће ни туговати 
због прекомерног надимања и хвалисања неуких; неће износити своје доказе у прилог 
Платоновог, Аристотеловог, Пироновог, Демокритовог, Хераклитовог, Анаксагориног, 
Клеантовог, Епикуровог учења или не знам још којих поштених стојика или академика, 
али се зато неће више бринути ни како да разреши њихову веродостојност. Треба ли још 
било шта друго помињати? Знајте, свакако, да оно што је свакоме драго и што очекује, 
што жели, он неће имати ни жену, ни деце. Зато ни сам неће бити у прилици да их 
оплакује, нити ће они њега оплакивати; неће остати после других и другима као споменик 
несреће. Неће наследити имања, али ће зато имати своје наследнике какве је корисно 
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имати и какве је желео да има, да би се одавде преселио обогаћен и да би своје понео 
собом. Која снага? Која утеха? Која великодушност код испунитеља? Свагде се чула вест 
коју је требало чути и туга мајке точи прекрасни и свети завет: све што је њезин син 
поседовао, свеколико богатство, намењено је као погребни дар и ништа од његовог неће 
бити остављено онима који очекују неко наследство. 

Да ли је све ово још недовољно за вашу утеху? Предложићу најјачи лек. За мене су 
веродостојне речи мудрих по којима свака богољубива и добра душа, убрзо после 
растанка са својим телом, слободна од приземног, долази у стање у коме може осетити и 
сагледати очекивана добра, а после очишћења или после одбацивања (или још - не знам 
како да се изразим) свега што ју је прљало, наслађиваће се неким чудноватим насладама, 
веселиће се и радосно ће хитати своме Владици; све ово из разлога што се ослободила 
овдашњег живота као неподносивог терета и одбацила са себе окове у којима је била 
стегнута и који су крила ума нашег повлачили према доле. Тада ће она у виђењу задобити 
намењено јој блаженство. После тога, душа ће заједно са прирођеним јој земаљским 
телом, са којим је овде на земљи живела трезвен живот, а које је у смрти сахрањено на, за 
нас несхватљив начин само Богу знан, јер их је Он и сјединио и разделио, ступити у 
наслеђе будуће и вечне славе. И као што је сама по природном јединству са телом, 
подносила његове тегобе, тако ће јој сада саопштити и своју утеху, потпуно је прогутавши 
у себи[17] и постаће са њом јединствени дух и ум и бог, јер смртно је прошло и потпуно је 
обујмљено животом. Опомени се како божански Језекиљ богословствује о сједињавању 
костију и жила,[18] а за њим и божански Павле богословствује о земаљској скинији и о 
нерукотвореном храму од којих прва нестаје, а друга је припремљена на небесима.[19] Он 
каже да изаћи из тела, значи отићи Господу; и живот у телу оплакује растанак са 
Господом и због тога хита да се одвоји од тела. Зашто онда и ми да посустанемо у нади? 
Зашто се везивати за ововремено? Ишчекујем арханђелски глас, звук последње трубе, 
преображај неба, измену земље, ослобађање стихија, обнову целог света. Тада ћу и Кесара 
поново видети, али не како одлази или како га односимо, не како га оплакујемо или 
жалимо у спроводу, него као светог и прослављеног, узнесеног у висине, онако како си ми 
се ти, најмилији међу браћом, много пута и показао у сну - да ли због тога што ми те је 
таквог показала моја жеља или што је то била сушта истина. 

А сада, одрекавши се суза, обратићу се себи да не бих против воље своје сам себе жалио и 
размотрићу свој положај. Синови људски (јер вама је упућена беседа) докле ћете бити 
тврдокорни и гојазни мислима, зашто љубите сујету и тражите лаж поштујући више 
овоземаљски живот него узвишени, и малобројне дане ове од многобројних оних, а 
оваквог растанка гнушате се као нечег страшног и ужасног? Зар још увек не познајемо 
сами себе? Нећемо ли одбацити видљиво и усмерити се према невидљивом? Ако ћемо 
жалити због било чега, зар нећемо туговати због предугачког странствовања овде, као 
што то чини Давид када каже да је све ово овде насеобина таме,[20] злобно место, тамна 
дубина, сенка смрти! Болујемо; због тога што не хитамо гробу који носимо са собом; због 
тога што ми, будући богови, умиремо као људи греховном смрћу. Тај страх, ето, обухвата 
мене; о томе размишљам даноноћно; ни будућа слава, ни будући суд, не омогућавају ми да 
се опустим. Једино што желим и што могу казати јесте: душа моја исчезава у спасење 
твоје;[21] другога се ужасавам и одричем. Не плаши ме само то што је ово моје тело 
пропадљиво и што ће сасвим погинути, него то што је оно славна творевина Божја 
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(славна, када напредује у добру, а несрећна, када греши), творевина у којој се налази ум, 
закон и нада, творевина која ће заједно са неразумнима и неславнима бити осуђена и 
постаће ништавна, достојна будућег огња. О, кад бих могао да умртвим удове своје који су 
на земљи![22] О, када бих могао, идући путем уским и многима непроходивим, а не 
широким и лагодним, све принети на жртву духу! Славно је и велико оно што долази за 
овим: оно што очекујемо узвишеније је од наше достојности! Шта је човек да гa се 
сећаш?[23] Каква је то нова тајна о мени? Једновремено мален сам и велик; унижен и 
прослављен, смртан и бесмртан, а све скупа - земаљски и небески! Имам природу једнаку 
са овоземаљском, али друга страна је - са Богом; једно је - са телом, а друго - са духом. Са 
Христом треба да пострадам, са Христом ћу и васкрснути, са Христом ћу постати 
наследник, постаћу син Божји, чак и бог! 

Видите где нас је на крају довела беседа! Спреман сам да уважим присутну нам жалост 
која ме је довела до оваквог богословља и орасположила да пламено зажелим скоро 
пресељење одавде. Ово нам напомиње велика тајна, напомиње нам Бог који се ради нас 
оваплотио и осиротео не би ли преобразио тело, спасао обличје и поново саздао човека, да 
сви будемо једно у Христу који се у свима нама учинио савршено свим тим што Он сам 
јесте; да нема међу нама више ни мушког пола, ни женскога, ни варвара, ни скита, ни 
слуге, ни господара,[24] јер су све то телесне особине; имајмо једино Божји образ у себи 
којим смо, и по Коме смо, сви саздани; нека се само он у нама препознаје како бисмо на 
основу њега једино и били препознатљиви. Уздамо се да ћемо у овом успети на основу 
великог човекољубија Божјег који, потражујући малог који Га искрено љуби, дарује 
велико, и у овом, и у оном свету. Трпимо и подносимо све ради љубави према Богу и 
сходно своме уздању благодаримо му за све - и за десницу, и за левицу тј. за радосно, и за 
тужно. Врло често Божју реч узимамо као последње средство за спасење.[25] 

Поверимо Богу и наше душе, али и душе оних који нас предухитрише у месту покоја, јер 
се на заједничком путу нађоше спремнијима од нас. 

И ја, идући тим путем, окончаћу овде беседу. Обуздајте сузе и ви који хитате гробу своме, 
гробу који је као свагдашњи дар Кесар примио од вас; ка гробу који је припремљен 
родитељима и онима који су остарели, али га је Распоредитељ дела наших наменио сину и 
младости, што није у уобичајеном поредку, али није ни ван поредка. 

Ти си Владика и Саздатељ свега, а првенствено овога саздања![26] Боже људи твојих, 
Отац си и Управник, Господ(ар) живота и смрти! Чувар и Дародавац душа наших који си 
све благовремено створио и предуготовио уметничком речју, својим свезнањем 
сакривеним у дубинама премудрости и стваралачком акту! Прими сада Кесара као почетак 
наших одлазака. Иако је он најмлађи међу нама, ипак њега првог предајемо вољи Твојој 
којом се све одржава. А потом и нас, које си оставио у телу док је то корисно, прими у 
предвиђено време; прими нас спремне, не смушене, не као побегуље у последњи дан, не 
насилно одавде одведене, као што бива са душама које заволеше овај свет и ово тело, него 
као оне који здушно одлазе у тамошњи живот, дуговечни и блажени живот у Христу. А м 
и н. 
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1. Говорено за живота њихових родитеља.  
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5. Тј. ђавола који је својом обманом навео прародитеље на преступ и све нас подвргао 

осуди и смрти. 
6. Констанцију, који је у то време био одсутан из Константинопоља. 
7. Здравље. 
8. Сенаторском одећом. 
9. Јулијан Одступник. 
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12. Прем Сол 3:15. 
13. Григоријеви и Кесарови родитељи. 
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18. Јез 37. 
19. II Кор5:1. 
20. Насеобина таме, по мишљењу св. Богослова, вероватно да је исто што и насеобина 

кидарска - Пс 120:5. 
21. Пс 4:3; 110:5; 44:20; 69:3; 107:10; 119:81 
22. Кол З:5. 
23. Пс 8:5. 
24. Гал З:28, 29. 
25. II Кор 6:7. 
26. Тј. Кесара.  
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Надгробна беседа сестри Горгонији[1] 

  

Хвалећи сестру, величаћу свој род лично. Уствари, не може се ово сматрати лицемерјем 
пошто је у питању нешто јединствено, своје. Баш због тога што је све истинито, због тога 
је и похвално; а истинито је не само због тога што је праведно, него и због тога што је 
свима познато. Не могу да говорим пристрасно, све и да бих хтео; мој судија биће мој 
слушалац који уме да упореди реч са истином и ако је праведан, он неће прихватити и 
одобрити незаслужену похвалу. Ја се не плашим да ћу казати нешто неистинито, него се 
плашим да саму истину нећу довољно разложно исказати, и не истакнувши достојанство 
предмета, својим хвалама умањићу славу сестрину: поред свих њезиних врлина, тешко је 
пронаћи речи које одговарају стварности. Као што не приличи хвалити све остало уколико 
је неправедно, тако не треба понизити особине достојне поштовања; да не би, у првом 
случају, користило оно што му је страно, а у другом - да штети оно што је своје. У том 
случају закон правде био би, свакако, нарушен - било да се хвали само туђе, било да се 
своје прећуткује. Поставивши себи за циљ истину и имајући само њу у виду, не бринући 
ниочему другом што је битно простим људима, ја ћу хвалити или ћу прећутати, све 
достојно хвале или прећуткивања. Ако се сроднику било шта одузме и пребаци, ако га 
окривимо или му нанесемо било какву другу, већу или мању, штету, по мени то није добро 
дело; било какво казивање против сродника сматрам врло срамним делом: најнезахвалније 
је мислити да поступамо исправно ако своје сроднике лишавамо речи којима смо дужни 
да служимо добрим људима и помоћу којих им можемо омогућити бесмртни спомен. 
Такође је неумесно обраћати пажњу на мишљење злонамерних људи који могу да нас 
оптуже за пристрасност, а не обратити пажњу на мишљење трезвених и добронамерних 
људи. Ако нам непознавање дела неког туђина не смета да га хвалимо (мада би ово могло 
бити сасвим умесна препрека), може ли нам наша љубав и завист других, онемогућити да 
хвалимо познанике, поготово оне који се преселише од нас, када је касно већ да им 
ласкамо; наиме, они су већ напустили како све остало, тако и своје хвалитеље и своје 
порицатеље. 

Пошто сматрам да сам довољно оградио себе и показао да је ова беседа мени самом врло 
потребна, сада ћу приступити похвалама и нећу се бринути о красноречивости и лепоти 
слога (та, коју желим да хвалим, није волела украшавања, него је лепоту видела у 
неукрашавању), већ ћу почившој указати дужну част као најнеопходнији дуг, настојећи да 
истовремено поучим друге у саревновању и подражавању њезиних врлина. Циљ сваке 
моје речи и дела јесте да приведем савршенству оне који су ми поверени. Дакле, нека неко 
други, чувајући форму похвалних беседа, хвали и отачаство и род почивше: такав заиста 
може казати многе лепе ствари уколико жели да је опише и споља, као што драгу и 
прекрасну слику украшавају златом и драгим камењем, и разним украсима, вештих руку 
уметника. Ја ћу закон похвалне беседе испунити тако што ћу поменути наше заједничке 
родитеље (сматрам неправедним прећутати родитеље и учитеље, када говоримо о једној 
таквој ризници). Потом ћу лагано пренети речи на њу саму, не замарајући оне који жељно 
очекују да чују о њој. 
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Ко не познаје нашег новог Авраама и Сару нашег доба? Тако називам Григорија и Нону, 
његову супругу (није корисно заборавити та имена која нас подстичу на побожност). Он 
се оправдао вером, а она је живела у браку са верним; он је мимо очекивања постао оцем 
многих народа, а она је духовно родила; он је избегао служење домаћим боговима, а она је 
постала мајка и ћерка слободних; он се преселио из свога рода и дома у обећану земљу, а 
она је била узрок пресељења и у том једном (осмелићу се да кажем) постала је узвишенија 
и од Саре; он је прекрасно странствовао, а она му је одважно сапутничила; он се прилепио 
Господу, а она поштује и сматра мужа својим господином; због тога је сама оправдана 
чашћу. Дата су им обећања, колико од њих зависи, а то је њихов Исаак. Молитвама и 
руковођењем жене своје он - добри пастир - образовао се, а она је себе потврдила као 
доброг напасаоца. Он се искрено удаљавао од идола и због тога је и сам пао у немилост 
демонима; она никада није кушала чак ни со заједно са идолослужитељима. Њихов брак је 
складан, сагласан и једнодушан и не представља само телесни савез, него више савез 
врлина и јединство са Богом; како годинама и седом косом, тако исто трезвеношћу и 
славним делима ревнују они један са другим, и тиме превазилазе све друге. Они 
недовољно везани телом и духом, још пре раздвајања са телом, беху пресељени одавде; 
није њихов - тај свет, презрени; него је њихов - тај свет, предпостављени; њихово је - 
сиромаштво, и њихово је - обогаћење добром куповином, јер презреше овдашње и купише 
тамошње. Кратак је њихов овоземаљски живот и много још треба да плодоноси њихова 
побожност; али је дугачак и велик њихов живот у коме су се подвизавали. Само ћу још 
ово додати реченом за њих: добро је и исправно што они не припадају истом полу; једно 
од њих је био украс мушкараца, други жена, и не само украсима, него и образцем врлине и 
побожности. 

Од њих је Горгонија примила живот и славу; отуда у њој семе побожности; од њих је и 
честит живот њезин и мирно упокојење са спаситељним надама. Наравно, све је ово 
прекрасно и не бива свагда уделом оних који се много хвале благородством и горде својим 
прецима. Али, ако о Горгонији треба расуђивати трезвено и узвишено: онда је њезино 
отачаство - вишњи Јерусалим, невидљиви, али умно видљиви град, где је и нама одређено 
грађанство, куда и ми хитамо, где је грађанин - Христос, а суграђани - цео клир и чин, и 
Црква прворођених, сабрани око овог великог Градитеља празнујућих у сазерцању славе и 
ликујућих непрестаним ликовањем. А благородство њезино очување образа Божјег, 
уподобљавање Прволику, које се савршава умом и врлином и чистим жељењем, а све то 
нас непрестано све више и више саображава Богу код правих сазерцатеља вишњег, који 
знају одакле смо, какви и ради чега смо створени. На такав начин ја размишљам о томе; а 
због тога знам и кажем да је Горгонијина душа једна од најблагороднијих под сунцем; и 
моје мерило, мој критеријум побожности и неугледног порекла бољи су него ли у светине; 
ја ово разлучујем не по крвном сродству, него по нарави судим; о хваљенима или 
осуђенима не расуђујем по њиховом роду, него по својствима свакога. 

Сада ћу говорити о њезином прегалаштву и срчаности; нека свако од вас овоме придода 
нешто своје и тако олакша моју реч, пошто није лако једној особи да све помене, ма 
колико да су његов ум и подаци којима располаже свеобухватни. Она се одликавала 
целомудријем и премашила је све своје савременике међу женама: не мислим овде на оне 
жене које су у древности биле овенчане целомудријем. Као што су у животу могућа два 
стања: брачност и девичанство, од којих је једно узвишеније и богоподобније, али теже и 
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опасније, а друго је униженије и безопасније, она је одбацивши опасности и једног и 
другог, одабрала и обоје сјединила у једно тј. и узвишеност девичанства и безопасност 
супружанства. Она је без икакве надмености заиста била целомудрена, сјединивши са 
супружанством врлине девствености и показавши тако да ни девственост, нити 
супружанство, не могу потпуно да нас сједине или одвоје од Бога или од света; пошто је 
једно, само по себи, супротно другом, ум мора бити добар руковођа како би једно било 
достојно избегавања, а друго - безусловне хвале: и у супружанству и у девству од њих, као 
из неке материје, уметнички да обради и изгради врлину. Она се није одвојила од Духа 
због тога што се сјединила са телом, нити је заборавила на прву Главу због тога што је 
мужа признала као главу: већ, послуживши свету и природи у малом и колико је од ње 
потраживао закон тела или, боље рећи, колико је потраживао Тај који је и дао закон тела, 
она је свецело посветила себе Богу. Нарочито јој служи на част и хвалу, достојно 
поштовања, што је и мужа свога придобила на своју страну, и у њему добила не 
горопадног господара, него благог саслужитеља. Чак и више од овога: она је и плод тела 
тј. децу и унуке своје, учинила плодом духа; цео род и породицу она је, као једну душу, 
очистила и привела Богу, а благоугодљивошћу у брачном животу и прекрасним 
последицама таквог понашања, она је и сами брак учинила похвалним. Током живота она 
је деци служила као образац свега доброг, а када је позвана одавде - иза себе је оставила 
укућанима своју вољу, као неућутиву поуку. Божанствени Соломон у својој књизи 
мудрости тј. у Причама (глава 31), хвали код жене то што она седи код куће и љуби мужа 
свога; а жени, пак, која избива изван дома свога и блудничи, која је неуздржана и 
раскалашна, која изопаченошћу и језиком блуднице лови часне људе,[2] он супродставља 
жену која се усрдно брине о својим укућанима, која је неуморна у женским пословима, 
која не диже руке своје са вретена и која мужу тка разнолику одећу, која благовремено 
напушта село, која води бригу о слугама, гости пријатеље обилном трпезом и испуњава 
све остало што Соломон хвали код жене трезвене и трудољубиве. 

Међутим, ако бих ја настојао да по овоме само хвалим сестру своју, значило би да хвалим 
статуу по сенци њезиној или лава по канџама његовим, заборавивши на много важније и 
савршеније. Која од жена је од ње упечатљивија и истовремено мање доступна погледу 
мушкараца? Која жена је од ње боље знала меру строгости и радости у опхођењу? Код ње 
строгост није представљала натмуреност, а предусретљивост - вољност, него у једном се 
огледала трезвеност, а у другом - кротост. И то, у јединству нежности и 
достојанствености, чинило је правило уљудности. 

Нека воде рачуна о овоме жене које сујетно проводе живот свој, расејане и бестидне! Која 
жена је толико трезвено усмеравала своје очи? Која жена је пазила на свој смех тако да је 
и смешак сматрала важним делом? Која жена је више од ње затварала уши своје, али их је 
у свему отварала за слушање речи Божје? Или: која жена је толико подчинила језик свој 
уму своме како би благовестила заповести Божје, а ограђивала уста од свега неумесног? 
Казаћу, ако желите, и о овом њезином савршенству које она није толико сматрала важним, 
како и приличи трезвеним и добронамерним женама; мада су је на ово наговарале жене од 
угледа које су исто тако поучавале друге врлинама. Њу нису украшавали злато, обрађено 
руком умешног златара, нити златом обојена коса, вешто уплетена и украшена; она се није 
поводила за онима које су од своје часне главе учиниле својеврсну пирамиду, нити је 
облачила шарене и прозирне хаљине; није на себе стављала разне привеске или драго 
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камење које улепшава околину и озарава лица, а које је обрадила и обојила рука умешног 
уметника, која ипак ради насупрот Уметника пошто Божјег створа покрива обмањивим 
бојама, а уместо Божјег обличја иставља на увид похотљивим очима лик блуднице, како 
би уметном лепотом прикрио прави лик, чуван за Бога и будући век. Насупрот свему њој 
ништа вредније није било од своје природе и унутрашње лепоте. Једино руменило које је 
њу красило јесте - црвенило стида, а једина белина - она која долази од уздржања; а 
претерана украшавања, умешност да од себе направи живу слику, она је препустила 
женама које воле да се показују и приказују, којима је стидно и несхватљиво да поцрвене 
од стида. 

Такав је био њезин став по овим питањима! Међутим, не постоје речи којима би се могла 
исказати њезина побожност, нити се могу пронаћи њој слични примери, осим њезиних 
родитеља, по телу и духу. Једино су јој они послужили као образац, ни мало не 
одступајући од њихових врлина, не кријући да је од њих једних позајмила ово благо, 
признавајући их за родоначелнике своје просвећености. Шта је проницљивије од њезиног 
разума? Њој су по савет долазили не само сродници и суседи, него и сви који су је у 
ближој или даљој околини познавали: њезине савете сматрали су ненарушивим законом. 
Шта је дражесније од њезиних речи? Шта је трезвеније од њезиног ћутања? Пошто већ 
поменух ћутање, онда ћу казати да је оно и њој и свим женама, али и садашњем времену, 
најпотребније и најкорисније. Која од жена је боље од ње знала шта може знати о Богу, 
како на основу Светог писма, тако и на основу свог разума, руководећи се личном 
побожношћу, а да је мање од ње говорила? А што се тиче потврђивања вере делима, која 
од жена је више од ње украшавала храмове Божје својим прилозима? И друге храмове, али 
и овај, који после њезине смрти не знам да ли има још потребе украшавати? Која жена је 
боље од ње себе изградила у живи храм Богу? Која жена је више од ње уважавала 
свештенике, а нарочито свога саподвижника и учитеља у побожности који има добра 
семена - двоје деце, посвећене Богу? Која од жена је усрдније нудила свој дом онима који 
побожно живе, гостећи их ванредном и богатом гостољубивошћу и, што је најважније, 
примала их у кућу са неизрецивим поштењем и трепетом? Поврх свега, која жена је 
толико наоружала свој бестрасни ум током несрећног страдања? Чија рука је била 
штедрија према убогима? Ја ћу смело да јој упутим речи Јовове: њезина врагпа су свакоме 
дошљаку била отворена, а ни странац није остао напољу;[3] она је била око слепима, 
нога хромима,[4] и мајка сиротима. Треба ли уопште да говорим о њезиној усрдности 
према удовама, осим да је плод овога било - не називати се удовом. Њезин дом је био 
опште станиште и пристаниште бедних, а њезиним имањем су се користили потребити као 
својим личним имањем. Просипа, даје убогима.[5] На основу нелаживог и непромењивог 
обећања она је много уложила у небеске житнице, много пута и кроз разне личности 
којима је помогла и тако задобила Христа. Најбитније је што она никада није дозволила да 
о њој мисле више него приличи, пошто је своју побожност проводила у тајности, пред 
Оним који види у тајности. Све је уложила у Сведржитеља, све је пребацила у 
непропадиве ризнице и ништа није оставила земљи, сем свога тела. Све је подчинила 
уздању у будуће; једино богатство које је оставила деци јесте - опонашање и ревност у 
врлинама. 

Таква је и толика, ето, била њезина великодушност! Ипак, уздајући се у своје 
доброчинство, она није препустила тело своје раскоши и необузданом сластољубљу, том 
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злом и разјареном псу; као што се многима дешава који мисле да својим милосрђем могу 
себи купити право на раскошан живот и не лече зло добрим, него уместо добра задобијају 
и налазе рђаво. За њу не можемо казати: мада је земно у себи уништавала постовима, ипак 
је другоме препустила лекарство које се налази на земљи; или, мада је у томе налазила 
олакшање за душу, ипак је мање, од било кога, ограничавала меру сна; или, мада је и у 
томе дала себи закон, као бестелесна, ипак се приклањала земљи док су други проводили 
целу ноћ у усправном стању (овакав подвиг приличи искључиво трезвеним мужевима); 
или, иако се и у овоме показала одважнија не само од жена, него и од мушкараца, ипак 
што се тиче мудрог псалмопојања, читања и тумачења речи Божје, благовременог 
подсећања, преклоњавања измождених и скоро прираслих за земљу колена, сузног 
чишћења душевне нечистоте у срцу скрушеном и духу смиреном, молитве која подиже 
увис, делатности и такмичења ума, питање је да ли би ико од мушкараца или жена могао 
да се похвали својим преимућством у односу на њу у свему наведеном или било чему 
другом. Сасвим исправно може се казати за њу да је у једном савршенству саревновала, а 
у другом је сама била предмет саревновања; једно је стекла, а друго је достигла својом 
силом и, уколико је имала подражаватеља у било чему, она их је превазишла тако што је у 
себи сместила сва савршенства. Она је толико била савршена у свему, да нико други 
толико није успео ни у једном од савршенстава. Свако савршенство је довела до такве 
узвишености, да је уместо свих било довољно само једно од њих. Колико је занемаривала 
тело и одећу, блистајући само врлином! Колика је сила њезине душе да је тело одржавала 
у животу и без хране, као да је нематеријално! Или још боље казано: колико је трпела у 
телу, скоро умртвљеном, још пре раздвајања са душом, само да би душа била слободна и 
непритешњена чулима! Колико је само бесаних ноћи провела, стојећи и појући псалме, 
спајајући тако прошавши и долазећи дан! Твоји псалми, Давиде, нису предуги за верујуће 
душе! Где је нежност чланова, распростртих по земљи, насупрот природе огрубелих? Где 
је извор сузама, изливених у тузи, да би се пожњеле у радости? Ноћни вапај, који прожима 
облаке и достиже небеса! Пламеност духа, који у предугој молитви не стрепи ни од паса 
ноћи, ни мраза, ни кише, ни громова, ни града, ни мрака! Природа жене која је у општем 
подвигу спасења надмашила природу мушкараца, показујући да се жена не разликује од 
мужа душом, него само телом! Чистота, као она после крштења, и душа заручена Христу у 
чистој брачној одаји у телу! И горка искушења, и Ева - мајка људског рода и греха, и 
саблазнитељна змија, и смрт - све је то побеђено њезиним подвижништвом! И ране 
Христове, и обличје слуге, и страдање - испоштовани су њезиним самоумртвљењем! На 
који начин могу или, набројати све њезине врлине или, прећутавши о већем њиховом 
броју, лишити користи све оне коме ове врлине нису познате? 

Међутим, време је већ да кажем и о наградама које се добијају за побожност. Чини ми се 
да ви, који добро познајете све њезине врлине, дуго већ очекујете и надате се да ћете чути 
коју реч од мене не само о садашњим наградама, него и о онима којима се она сада весели 
тамо, а које су изнад људског разума, недоступни слуху, очима, као и о оним наградама 
којима је Праведни Судија наградио њу још овде: Он и овде врло често награђује како би 
поучио неверне, уверавајући их кроз мало о великом, и кроз видљиво о невидљивом. 
Делимично ћу говорити о ономе што сви ви већ знате, а делимично и о ономе што је 
многима непознато; јер она се, по својој чистоти, није хвалила благодатним даровима. 
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Свима вам је познат случај када су мазге побеснеле и повукле у трк кола, како је она била 
ужаснута док су се кола превртала наносећи јој телесне повреде; многи неверници се 
саблазнише и ликоваше над овим јер се, ето, и праведницима дешавају овакве невоље тако 
да је њихово неверје, уствари, оправдано. Горгонија је била сва угрувана, кости и удови 
тела поломљени; међутим, она није хтела да зна за било којег другог лекара осим Онога 
чијом вољом се све десило из простог разлога што се стидела да било који други 
мушкарац, лечећи је, буде у прилици да гледа њезино тело (она је и у страдању сачувала 
своју пристојност), али и због тога што је тражила и очекивала заштиту и лек искључиво 
од Онога који је дозволио да она претрпи овакво страдање. И заиста, само од Њега, а не од 
другог лекара, примила је она излечење и спасење. Због тога сви дотадањи неверници не 
да се избезумише због њезине болести, него због чудесног излечења њезиног; из свега су 
закључили да је сва невоља на њу дошла само због тога да би се чудноватим оздрављењем 
она прославила својим страдањем. Мада је пострадала као и сваки човек, ипак је исцељена 
вишњом силом, а не људском, и целом потомству је оставила причу којом се потврђује 
њезина мера у страдањима и трпељивост у беди, али још више Божја човекољубивост 
према њој и сличнима њој. Казано је за праведнике: ако падну, неће се угрувати;[6] овоме 
се слободно може придодати још и ово: ако се и угрува, врло брзо ће оздравити и бити 
прослављен. Ако је њезино страдање превазилазило нечију веру, такође је и њезино 
оздрављење било чудновато; пошто је болест скоро сасвим била у сенци оздрављења, исто 
тако је и исцелење постало очигледније од претрпених невоља. Оваква невоља је сасвим 
достојна хвале и дивљења, а болест је виша од здравља! А речи: зацелиће, излечиће и 
исцелиће и после три дана васкрснуће,[7] које указују, као што и догађаји потврдише, на 
нешто узвишеније и најтајновитије, ништа мање не приличе њезиним страдањима! 

Ово чудо је познато свима, чак и удаљенима од њезиног места живљења, јер се глас о 
њему брзо проширио на све стране; свагде се о њему препричавало и о њему се слушало 
са једнаком пажњом као и о свим осталим чудесима Божјим и силама. О томе, што је 
многима све до сада остало непознато и што је, као што рекох, било скривено њезином 
племенитошћу и побожношћу, без имало пристрасности и гордељивости заповедио си ми 
да говорим, ти, најплеменитији и најсавршенији међу Пастирима, који си био пастир ове 
племените овце.[8] Да ли ћеш све ово прихватити и одобрити (јер, ова тајна је поверена 
само теби и једино сам ја, заједно са тобом, био сведок чуда)? Или ћеш чувати реч и 
обећање које си дао усопшој? Али, ја мислим да, као што је онда било време да се ћути, 
тако је сада време да се о томе говори, не само у славу Божју, него и ради утехе онима 
који тугују. 

Горгонија је тешко оболела и телом је много страдала; болест беше необична и непозната; 
ненадана врућица је запалила цело тело и као да је сва крв у њој узаврела; затим се крв 
нагло хладила, а тело се почело кочити, постајући бледо; ум и удови су почели да се 
паралишу и све се ово дешавало не с времена на време само, него скоро да није ни 
престајало. Болест није деловала као остале људске болести; није помогла ни појединачна 
умешност лекара, ни конзилијум лекара - ни родитељске сузе, ни заједничке молитве, 
прозбе и вапај који је узносио цео народ, мада су молитве узношене са великим усрђем: 
као да се сваки молио за своје спасење; и заиста, њезино излечење и спасење било је 
спасење за све, као што је и њезино страдање било свеопште. Шта је добила ова велика, и 
великих награда достојна, душа? Какво излечење се десило наочиглед? У томе се, уствари, 
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састоји сва тајна. Одбацивши сва лекарства, она је прибегла Лекару свих и користивши се 
ноћном тамом, када је болест унеколико попуштала, прионула је са вером ка жртвенику, 
громогласно вапијући према Ономе који све чује, вапијући му и помињући сва пређашња 
чудеса Његова (пошто је била упућена у сва старозаветна и новозаветна сведочанства). 
Најзад, одважила се на извесно побожно и прекрасно дело, опонашајући жену која је 
излечила течење своје крви дотицањем Христове одеће; приљубивши главу своју 
жртвенику, она је снажним вапајем и обилним сузама, као у древности што је учинила она 
жена која је сузама својим опрала Христове ноге, дала је обећање да се неће удаљити од 
жртвеника док не оздрави; затим, намазавши цело тело своје овим лекарством свога 
изума, што је рука могла сакупити наместо часног Тела и Крви, помешавши све са сузама 
својим (дивног ли чуда!), полако је почела да се удаљава, осећајући у своме телу, срцу и 
уму, враћање здравља, добивши тако награду за уздање своје и снагом духа добивши 
снагу телесну. Заиста је све ово чудесно, али истинито; нека у ово верује сваки: и здрав и 
болестан, један ради чувања, а други ради оздрављења! А да моје казивање није хвалисаво 
разметање, види се из тога што сам ја о свему овом ћутао током њезиног живота и тек сада 
о томе причам; будите сигурни да ја ово ни сада не бих објавио да ме није обузео страх за 
смелост да скривам овакво једно чудо: и од верујућих и од неверујућих, од савременика и 
од потомака. 

Такав је био њезин живот! Већи део њезиног живота ја сам прећутао ради сразмере у 
беседи и да се не бих показао као неумерени хвалисавац. Свакако да ја не бих указао 
дужно поштовање њезиној светој и славној кончини, ако бих прећутао прекрасне 
околности смрти, тим пре што је Горгонија са великом жељом и нестрпљењем очекивала 
своју смрт. Казаћу о томе што је могуће краће. Она је силно желела да се разреши овог 
живота (била је врло одважна према Зовућем), а заједницу са Христом предпоставила је 
свему на земљи. И нико, и поред свих својих острашћености и необузданости, није волео 
толико тело своје као она, али је и поред свега одважно скинула са себе ове узе и 
узвисивши се изнад тела у коме је живела, зажелела је да се сасвим сједини са Љубљеним 
и целовито да Га пригрли (додаћу још) са Оним ко је и њу љубио, Који нас и сада озарава 
зрацима своје светлости да бисмо лакше схватили од Кога смо одвојени. Њезина жеља 
није остала залудна и празна: штавише - она је предокусила жељено благо у предзнању 
након једног дугог молитвеног бдења које је дошло као награда у сну и виђењу у коме је, 
вољом Божјом, њој предсказан датум смрти, па чак и сам дан њезиног одласка, како би се 
спремила и да се не уплаши.[9] Дакле, за њу је била спремна благодат очишћења и 
освећења коју смо сви ми примили од Бога као општи дар и темељ новог живота; или: цео 
њезин живот за њу је био очишћење и освећење. Мада је дар новорођења примила од 
Духа, очување овог дара беше припремљено пређашњим животом. Усудићу се још да 
кажем да сама Тајна њој није био нови дар, него печат. Свему овоме она је настојала још 
да придода освећење свога мужа (желите ли да вам и ово укратко испричам? Реч је о 
Горгонијином мужу и мислим да о њему не треба ништа друго казати сем овога): она се 
трудила да цело тело буде посвећено Богу и није желела да се пресели одавде док је само 
једна половина савршена, а друга остаје несавршена. Њезина молба није остала без 
награде. Када се све устројило по њезиној молби и замисли, када су све жеље биле 
испуњене, а назначени дан смрти се приближио, она је почела да се припрема за смрт и 
свој одлазак одавде; испунивши све што треба, она је мирно легла на одар. Преневши 
последњу вољу и жељу своме мужу, деци и пријатељима, како и приличи жени која воли 
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свога мужа, децу и пријатеље, после поучне беседе о будућем животу, претворивши дан 
своје смрти у дан славља, она је уснула мада није испунила век људског живота знајући да 
би дуговечан живот био бескористан њој самој, пошто би највећи део живота била везана 
за тело и прах; поред свега она је била сита дана које је живела по Богу, те ми се чини да 
нико није толико сит живота па ма доживео и најдубљу старост. Тако се она разрешила од 
овог живота или, боље да кажем, узета је, одлетела је, пресељена је, нешто предходећи 
телу. 

Али, скоро да сам се заборавио! Зар си све до сада допуштао ти, духовни оче њезин, који 
си пажљиво на све мотрио и нама исприповедао чудо које је њу прославило, а нас 
подсетило на њезине врлине, да и ми желимо такву кончину? Ја, док причам о овоме, 
обузет сам таквим ужасом да не могу скоро сузе да задржим. Она се већ скоро упокојила и 
била је већ на издисају; око ње су стајали укућани, а у позадини пријатељи који су дошли 
да јој дају последњи целив; остарела мајка је дубоко уздисала и кидала душу своју (желела 
је да предухитри ћерку у одласку); љубав се мешала са тугом; једни су желели да чују 
било шта о њој, други су, опет, желели да причају о њој; међутим, нико није смео ни реч 
да прозбори; ћутљиве беху и сузе и туга неутешна; чинило се неумесним да се ридањем 
ремети овај мирни одлазак; тишина је била дубока, а долазећа смрт је деловала свештено 
свечана. Она је наочиглед деловала безживотно, непокретно, без гласа, тако да нас је 
њезино ћутање нагонило на закључак да јој се тело већ укочило, а гласне жице да су се 
стегле и умртвиле. Међутим, Пастир је пажљиво мотрио на све што се дешава, јер је све 
што се са њом дешава било чудно; приметивши лагано мицање усана њезиних, он је 
приклонио своје ухо њеним устима, што му је омогућавала блискост и једнодушност са 
њом. Боље би било да си ти сам казао у чему се састоји тајна ћутања. Нико не би смео да 
посумња у оно што би ти казао. Она је тихо изговарала речи псалма, односно, речи 
излазећег псалма и (ако ћемо истину) оне су посведочиле о храбрости са којом је 
Горгонија уснула. Блажен је сваки који умире са овим речима на уснама: у миру ћу уснути 
и починути.[10] Ово си ти појала, ово се на теби и испунило - најсавршенија међу женама. 
Било је то и појање, и надгробни славопој твој, јер си у потпуности била смирена по 
питању страсти и њиховог метежа, те си удостојена сна који се дарује љубљенима Божјим, 
како ти је и приличило, с обзиром да си и живела и отишла са речима благочашћа и 
побожности. 

Сасвим сам убеђен да је много боље и битније од овога што видимо, твоје садашње стање 
- глас празнујућих, радост анђела, небески чин, виђење славе, а изнад свега, најчистије и 
најсавршеније озарење Свевишње Тројице која се више не скрива пред умом, као везаним 
и расејаним чувствима, него целовито, свецелим умом сазерцана и примљена, озаравајући 
нашу душу пуном светлошћу Божанства. Ти се већ наслађујеш свим овим добрима чији 
потоци су те облили још током овоземаљског живота, због твојих искрених стремљења. 
Ако ти је колико-толико спаситељно и ово наше прослављање, ако је светим душама од 
Бога допуштено да се, као наградом, наслађују и оваквим прослављањима, онда прими и 
моје слово уместо многих и премногих погребних почасти, слово које сам пре тебе 
даровао Кесару, а после њега дарујем га и теби; јер, ја сам због тога и остављен на земљи 
да бих надгробним беседама испратио браћу. Хоће ли и мене, после вас, неко испратити 
сличном чашћу - не могу рећи; желео бих да се удостојим само једне части - части у Богу 
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и преселења и насељења у Христу Исусу, Господу нашем. Њему слава, и Оцу, са Светим 
Духом у векове. А м и н. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Рођена сестра св. Григорија Богослова. 
2. Приче 6:26. 
3. Јов 31:32. 
4. Јов 29:15. 
5. Пс 112:9. 
6. Пс 37:24. 
7. Ос 6:23. 
8. Свети Григорије се овде обраћа своме оцу, који је присуствовао сахрани. 
9. Пс 119:60. 
10. Пс 4:9.  
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Реч IX 

Одбрана након рукоположења[1] 

  

Опет је на мени помазање и Дух, и опет ми се плаче и тугује.[2] Ви се, можда, чудите 
овоме али: и Исаија, иако не види славу Господњу и престо високи и преузвишени и 
Серафиме око престола, не каже ништа слично, не испољава огорченост, нити страх; и 
мада прекорева Израиљ, себе ограђује као ниучему кривог због свега. Када је, пак, угледао 
све ово и чуо свети и мистични глас, као да је почео много боље да познаје себе те каже: 
јао, мени! погибох, јер сам човек нечистих усана,[3] и придодаје још и друге речи које ја 
нећу навести, да не бих казао нешто саблажњиво. Такође и за Маноју, древног судију, 
налазим нешто слично, као и за Петра, стуб Цркве, да је први, када је сазнао у којој мери 
приказање које је имао у виђењу премашује његову природу и силу, каже жени: 
изгибосмо, јер видесмо Бога; други, пак, не може да поднесе Спаситељево присуство и 
чудодејство које је Господ испољио приликом риболова и због тога, задививши се, вапије 
из брода како је недостојан Божјег јављања и разговора. И када у јеванђељу чујем о 
капетану који моли Христа да испољи силу своју, али Га моли да не долази у дом његов 
због недостојности да прими Божје достојанство и величанственост, тада и ја не могу да 
пребацим себи због страха и туге који су ме обузели. Јер, као што сунце разоткрива 
слабост очију, тако и Бог својим доласком - слабост душе; за једне је Он - светлост, а за 
друге - огањ, зависно какво вештаство и каквоћу сусреће у сваком. Како, пак, схватити 
Саула? И он је био помазан, примио је Духа, сам је постао духоносан (не могу о њему 
другачије да се изразим), пророковао је, што је било сасвим неочекивано и необично, тако 
да се изродила до данас позната пословица: зар је и Саул међу пророцима?[4] Због чега се 
он није целовито предао Духу и преобразио у мужа сасвим новог, како је било 
проречено,[5] него је у њему и даље остала искра пређашњег зла и рђавог семена, 
продужавајући борбу тела и духа ... али због чега да истичем све његове недостатке? Вама 
је добро познат тај противни дух и певач који га одгони. Из овога закључујемо да, као што 
се благодат не дотиче недостојних људи и рђавог тј. ненаштиманог органа (прекрасно је 
казано, у шта сам ја лично убеђен, да у злобну душу неће ући премудрост[6]), такође 
(додаћу ово сам по себи), због непостојанства и промењивости устројства и природе 
човекове ништа тежа ствар за њега није сачувати у себи достојанство и поредак, као и у 
почетку благоустројити и удостојити себе. Врло често благодат (именујем такво зло, које 
је у нама најбедније и најнесхватљивије) велича и надима човека, удаљавајући од Бога оне 
који Му се приближавају на рђав начин; и ми у своме успону бивамо свргнути, да буде 
грех до крајности грешан кроз заповест.[7] Побојавши се свега овога, ја се испуних 
тегобе, изгубих моћ расуђивања и искусих нешто налик на радознало дечије гледање у 
блесак муње: задовољство помешано са ужасом. Ја истовремено заволех Духа и уплаших 
се; потребно је да прође извесно време како бих, сабравши се и отрезнивши се, одабрао 
најбоље и најбезопасније и да, када нестане туга као плева из доброг семена, а рђаве 
мисли уступе место бољим сасвим ме победи Дух и искористи у својој служби и делу 
усавршавања ових људи, у управљању душама, у поуци речју, делом и примером, 
оружјем правде деснима и левима,[8] искусном пастирствовању које одваја од света, 
прилази Богу, слаби тело, сједињује са Духом, избегава таму, радује се светлости, одгони 
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звери, сабира стадо у тор, избегава стрмени и пустињу, и гони стадо на горе и узвишења о 
којима, по моме мишљењу, казује и чудновати Михеј, узносећи нас са земље на 
одговарајућу висину: приближите се горама вечним; устаните и идите, јер ово није 
почивалиште[9] мада неки мисле да себи покој могу пронаћи у земном и униженом. 

Таквом пастирству научите ме, пријатељи, а сада већ Пастири и сапастири моји; таквог 
пастира дајте ми законе - а ти, заједнички нам оче, током времена си поставио и надживео 
многе Пастире, ти буди истраживач и судија моје трезвености! Али, ако смо изненађени и 
заглушени буром, можемо ли искусно напасати и чувати стадо? Мирно ме саслушај ти, 
који си већ био у броју оваца, када смо заједно (не ожалости се мојим речима) још увек 
припадали бесловесном стаду, поступали много човекољубије него што ти поступаш сада, 
када си и сам постао пастир, када смо обојица удостојени духовног пашњака. Ја се нађох у 
твојој власти, како ти се и хтело, и ти си победио непобедивог. Ево ти, поврх свега, и реч 
коју си ти знао и које си се домогао, и коју хвалећи обасипао си ме, решеног на ћутљивост, 
честим и густим снеговима речи твојих. Међутим, постоји нешто због чега те могу 
прекорети у дружби. Ко ће од заједничких нам пријатеља да ме оптужи, ко ће бити 
непристрасни судија и предочити праведни приговор, без уважавања лица на суду, као 
што многи чине? Наређујеш ми да ти кажем због чега те прекоревам? Хоћеш ли опет 
против мене усмерити речи своје? Са тобом, дивни мужу, у односу на мене, десило се 
нешто несхватљиво, заиста несхватљиво и невероватно, чега до сада међу нама није било! 
Ја се нисам повиновао убеђењу, већ принуди. Није ли све ово чудно? Како се све 
изменило, колико растојање се испречило између нас! Због чега? (Како ти одговара, тако 
ћу и казати) - престолом или величанственошћу благодати? 

  

Уосталом води, напасај и владај,[10] и напасај ме, пастира, јер сам спреман да те пратим и 
да будем вођен твојом пастирском, узвишеном и божанском душом. (Истину треба казати, 
иако сам се из љубави одважио на другачије и преко закона). Научи ме својој љубави 
према пастви, своме старању и трезвености, пажљивости, будности, покорности тела твога 
подређеног духу, твојој боји лица која сведочи о пастирском труду, при кротости строгом 
опхођењу, приликом вршења дела - веселости и спокојству (што код многих нећеш 
пронаћи и у чему нема много примера), својом борбом за паству и победама које си 
извојевао у Христу. Кажи ми на које пашњаке треба водити стадо, на које изворе ићи или 
које пашњаке и воду треба избегавати; кога напасати палицом, а кога свиралом; када 
изводити на пашу, а када позивати са испаше; како војевати са вуковима, а како не 
поставити границу са пастирима, поготово у данашње време када (изразићу жалост 
речима најсветијих Пророка) пастири обезумише и разметоше овце стада;[11] на који 
начин изнемогле подићи, пале обновити, заблуделе обратити, погинуле пронаћи и снажно 
сачувати; како да научим и очувам све ово у сагласју са истинитим и вашим учењем о 
дугу Пастира, а да не постанем рђави пастир који једе млеко, вуном се одева, угојено коље 
или продаје, а све остало оставља и препушта зверима и лешинарима, напасајући самог 
себе, а не поверене овце, због чега су сви древни предстојатељи Израиља били 
укорени.[12] Томе ме научите, таквим правилима ме нахраните и оснажите, по таквим 
заповестима будите Пастири и сапастири, и спасите, како учењем, тако и молитвама, мене 
и моју свештену паству, да бих и ја опстао, и ви да се хвалите у дан јављања и откровења 
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великога Бога и Пастироначалника нашег, Исуса Христа, кроз кога и са којим нек' је слава 
Оцу Сведржитељу, са Светим и Животворним Духом, и сада и у векове векова. А м и н. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Апологетска беседа св. Григорија Богослова након рукоположења за епископа 
Сасимског; упућено своме оцу Григорију, у присуству св. Василија Великог. 

2. Пс 35:14. 
3. Ис 6:5. 
4. 1 Цар 10:11. 
5. 1 Цар 10:6. 
6. Прем Сол 1:4. 
7. Рм7:13. 
8. II Кор 6:7 
9. Мих2:10. 
10. Пс 45:5. 
11. Јер 10:21; 23:1. 
12. Јез 34:3, 4.  
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Реч X 

Одбрана после враћања из осаме[1] 

  

Нема ничег силнијег од старости и од пријатељства достојног поштовања. Ово двоје су и 
мене довели вама - мене, роба у Христу, али нисам везан железним веригама, него 
неразрушивим узама Духа. До сада сам се сматрао снажним и непоколебивим и (о, 
неразумности) нисам своје речи посвећивао друговима и браћи мојој; препуштао сам 
свакоме по вољи, желећи да живим у миру и тиховању, беседећи са самим собом и са 
Духом. Умом својим сам дочаравао Кармил Илијин, пустињу Јованову и богоугодни 
живот свих тиховатеља, какви беху Илија и Јован; овоземаљске метеже сам избегавао 
тражећи погодну раселину или стену, или пукотину, где бих се сакрио. Расуђивао сам у 
себи овако: нека други уживају у почастима и труду, нека други војују и примају 
одликовања за извојеване победе, а мени, који избегавам све ове пометње и бојеве, који се 
повлачим у себе, довољно је да будем жив како бих на лаганом бродићу пропловио 
невелико море и скудошћу овоземаљског живота обезбедио себи малено станиште у 
будућем животу. Све ово делује веома унижено, али и ту је потребна извесна опрезност и 
сматрам - једнако је повлачењу и висина, и пад. Овако сам ја размишљао, иако сам још 
могао писати сенке и маштања у сну и хранити ум свој празним домишљањима. Шта сада? 
Савладало ме је пријатељство, покорила ме седина оца мога - старост мудрости, граница 
живота, најмирније пристаниште и пријатељство онога који се сам богати у Богу и друге 
обогаћује. Одбацујем сада гнев свој, нека чују кротки и нека се веселе![2] Спокојно 
гледам на руку која ме је присилила, радосно се окрећем Духу; срце ми је смирено, 
расуђивање ми се враћа; пријатељство, слично угашеном пламену, опет оживљава у мени 
и разгорева се од малене искре. 

Утешиће се душа моја и трне у мени дух мој.[3] Ја сам говорио: нећу веровати 
пријатељству и зашто да се уздам у човека? Јер сваки човек лажљиво ходи и сваки брат 
смицалицама саплиће ближњега свога.[4] Сви смо ми од истог праха земаљског, из исте 
мешавине, окусисмо од једног и истог дрвета зла, само што један од нас носи овакву, а 
други онакву маску. И каква ми је корист, размишљао сам, од такве ревносне и 
прослављење дружбе која је почела од света и прешла у дух? Каква је корист од тога што 
смо имали заједнички дом и једну трпезу, исте наставнике и наставу? Која је корист од 
тог, више него братског, сливања срдаца наших и касније - искрене једнодушности? Зар 
ми се брани и то да останем доле, у време владања и узвишавања мога друга, када многи 
грабе и остварују сасвим супротно тј. да заједно са својим друговима владају и учествују у 
њиховој слави? Али, због чега да поново препричавам све оно што је изазвало у мени тугу 
и униније, које ја називам помрачењем ума? Заиста су таква била, а можда још и рђавија, 
моја размишљања и расуђивања. Сам себе прекоревам због високоумља или безумља. 

Сада сам изменио своје мисли и сам се измених на боље, што ми више и приличи. 
Искреност моје измене можеш видети, дивни мужу, не само у томе што сам престао да 
ћутим, а што је теби нарочито сметало и због чега си ме много прекоревао, него и у томе 
што моје речи иду у твоју одбрану. То је очигледни знак нашег пријатељства и духа који је 
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у нама. Но, у чему се састоји твоје образложење? (Ако у нечему погрешим исправи ме, као 
што имаш обичај да чиниш у другим случајевима). Ти ниси могао да отрпиш да 
пријатељство буде предпостављено Духу: ако сам ти ја милији, вероватно, од било кога 
другог, ипак ти је Дух неупоредиво битнији и предпостављенији од мене. Ти ниси могао 
да поднесеш да талант остане закопан и скривен у земљи; ниси могао да поднесеш да 
светилник дуго стоји под судом: овако ти мислиш о мојој светлости и мојој способности; 
омогућио си да се теби - Павлу, придода и Варнава; омогућио си да се Силуану и Тимотеју 
присаједини и Тит, и да се кроз њих, који се о теби искрено брину, распространи благодат 
Божја од Јерусалима и околине, и све до Илирика испуни јеванђељем.[5] Због тога и мене 
изводиш на поприште мада сам ја желео да се повучем; узимаш ме и стављаш поред себе 
(у томе се, вероватно, казаћеш ти, састоји моја туга), и чиниш ме заједничарем брига и 
венаца; због тога ме помазујеш у првосвештеника, облачиш ме у хитон, стављаш на мене 
митру, приводиш ме жртвенику духовног свеспаљења, приносиш на жртву теле освећења, 
освећујеш руке Духу, ради виђења тајана узводиш ме у светињу над светињама и 
постављаш ме за служитеља истините скиније коју је саградио Господ, а не човек.[6] 
Међутим, јесам ли ја достојан помазаних и Онога за кога се и пред којим се врши 
помазање то зна једино Отац истинитог и стварног Помазаника којег је Он помазао уљем 
радости више него причаснике његове[7] помазавши човечанство Божанством да обоје 
учини једним; зна и сам Бог и Господ наш Исус Христос, кроз кога добисмо измирење; зна 
и Дух Свети који нас постави на ово служење, у којем стојимо и хвалимо се уздањем 
славе[8] Господа нашег Исуса Христа, коме слава у векове векова. А м и н. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Када се св. Григорије Богослов вратио из осаме; говорено оцу своме и св.Василију 
Великом. 

2. Пс 34:3. 
3. Пс 77:2-3; 143:4. 
4. Јер 9:4. 
5. Рм 15:19. 
6. Јевр 8:2. 
7. Пс 45:7. 
8. Рм 5:2.  
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Реч XI 

Реч св. Григорију Нисијском[1] 

  

Искреног пријатеља не треба ничим заменити и нема мерила доброти његовој. Веран друг, 
снажан кров и ограђено царство;[2] веран пријатељ - одушевљена ризница. Одан пријатељ 
вреднији је од злата и драгог камења. Одан пријатељ - закључани виноград, запечаћени 
извор[3] који се с времена на време отвара и којим се с времена на време можеш 
користити. Одани пријатељ пристаниште ради покоја. А ако се он одликује и 
трезвеношћу, онда је то још драгоценије! Ако је он узвишен знањем и високим 
образовањем, какво је требало да буде и какво је било наше знање и ученост, колико је то 
онда још превасходније? А ако је и он сам син светлости,[4] или човек Божји,[5] или 
приступа Богу,[6] или је муж преко очекивања,[7] или је достојан својстава и квалитета 
којима Писмо карактерише божанствене мужеве, узвишене и који припадају вишњем: то 
је онда већ дар Божји и очигледно је узвишеније од нашег достојанства. А ако нам долази 
од нашег пријатеља, и уз то равнославног и врлином и пријатељством са нама, онда је то 
најпријатније и најсладосније благоухање мира који украшава браду јереја и скут 
одежде.[8] 

Је ли ово довољно? Да ли вам је моја реч веродостојно описала мужа овог? Или је 
потребно, опонашајући приљежне живописце, много пута наносити боје како би вам се 
речима савршено дочарао лик његов? Дакле, опишимо га потпуније и јасније. Ко је 
најзнаменитији законодавац? - Мојсеј. Ко је најсветији међу свештеницима? - Аарон. Оба 
брата једнака су по побожности, као и по телу. Или боље да кажем, један је - бог 
Фараону,[9] вођа и законодавац Израиља, који је ушао у облак, сазерцатељ божанских 
тајни и тајноводитељ, стројитељ праве скиније коју начини Господ, а не човек;[10] обојица 
су једнако свештеници, као што је казано: Мојсеј и Аарон међу свештеницима 
његовим.[11] Један је - кнез кнезова, јереј јереја, користи Аарона да говори уместо њега и 
сам му служи место Бога.[12] А други је мало нижи од првог, али много премашује друге 
људе својим достојанством и блискошћу Богу. Оба поражавају Египат казнама, раздвајају 
море, проводе кроз њега Израиљ, потапају непријатеље, низводе хлеб озго, час дају, час 
ослађују воду у пустињи, мимо свих надања. Обојица свргавају Амалика дизањем руку 
својих и праобразовањем вишњег тајанства. Обојица хитају и воде народ у обећану земљу. 
Да ли ви препознајете некога у овом опису? Није ли вам ово живописно слово јасно 
дочарало мужа, истог имена и једнодушног са мном? Један од њих ме је помазао и 
украсивши ме, поставио ме на поприште. Не знам шта га је побудило и чиме се руководио 
када је поступио недостојно Духа који у њему живи. (Ма колико била жестока ова реч, 
ипак ћу казати: због тога што пријатељство подноси све, па и оно што се не може 
истрпети или мирно саслушати). Други долази да ме утеши и измири са Духом. Мени је 
сада драг његов долазак (како да вам не буде драг онај који вас предпоставља целом свом 
животу?), али ћу га прекорети због тога што је дошао касније него што је нужда налагала. 

Чему помоћ после искушења и пораза, најмилији међу друговима и сатрудницима? Чему 
крмило после буре и лекарство после зацелења ране? Јеси ли се постидео насиља нада 
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мном, као братољубац? Или си и сам, као онај који има власт, негодовао због 
непослушности? Којег од браће окривљујеш, а којег ослобађаш кривице? Одговорићу ти 
речима праведног Јова (и он се жалио на друга свога, мада не на оваквог и не у оваквим 
страдањима): коме ћеш се приклонити? Или коме ћеш помоћи? Нећеш ли ономе који је 
снажнији? Нећеш ли ономе који је мудрији и паметнији?[13] Овако, као што видим, бива 
са многим судијама који лакше опраштају много тежи преступ знаменитијим људима, 
него незнатну кривицу, безначајнима. Можда ти и сам уочаваш ово (мени, који те узимам 
као пример и образац савршенства, а знајући за заповест да не судим пребрзо,[14] није 
дозвољено да о теби кажем било шта неприлично), ипак, и теби и сваком који то жели, 
спреман сам да пружим одговор због моје или непокорности, како ће неки можда казати, 
или обазривости и предострожности, како ја о томе мислим; да би се уверио да имаш 
друга који није сасвим неразуман и невешт, него може да расуђује боље од многих, јер је 
храбар тамо где је храброст потребна и бојажљив је где је место страху, а где се не бојати - 
најстрашније је ономе који има ум. Како расуђујете и шта вам се чини бољим? Хоћете ли 
да вам сада одговорим или ћете се оградити изреком да сада није погодно време? Наиме, 
сабрасмо се данас на славље, а не да судимо; или мислите да је боље одложити ову ствар 
за неко друго време и сабрање, пошто је за то потребна дужа беседа и више времена него 
што дозвољава овај дан? 

Шта да вам кажем достојно овог славља, а да вас не отпустим гладне, пошто сам ја 
руковођа овог торжества? Очистимо се, браћо, ради Мученика, односно, ради Онога, ради 
кога се и они очистише крвљу истине; ослободимо се од сваке прљавштине тела и 
духа;[15] умијмо се, будимо чисти[16] и сами предложимо тела наша и душе наше на 
жртву живу, свету, благоугодну Богу, ово наше словесно служење и молитву.[17] 
Чистоме ништа није толико драгоцено, као чистота и очишћење. Подвизавајмо се ради 
подвижника, побеђујмо ради победника, сведочимо истину ради сведока. Принесимо ово 
као дар њиховим подвизима да бисмо се и ми сами овенчали, и постали наследници исте 
славе коју нам они дарују и коју имају на небесима, на коју указује и коју у малим цртама 
дочарава овде видљиво. Подвизавајмо се против начала и власти, против невидљивих 
гонитеља и мучитеља, против владара таме овога века, против близнебесних и 
поднебесних духова злобе, против унутрашњих ограда у нама самима, у нашим страстима, 
против свакодневних искушења споља. Наоружајмо се трпељивошћу против 
раздражљивости као против звери, против језика као оштрог мача, угасимо у себи 
сластољубље као огањ. Ослушнимо врата која се благовремено отварају и затварају, 
очистимо око и онемогућимо му да нас гледањем искушава, укусу - да нас дражи, да не 
уђе смрт кроз окна наша[18] (како су, по моме мишљењу, названа чула), осмислимо 
неумереност смеха, не преклањајмо колена своја пред Ваалом због скудости, не 
поклонимо се пред златним телетом због страха, бојмо се да се не устрашимо било чега 
или кога више него Бога и да се не наругамо његовом лику грехом својим. У свему узмимо 
штит вере и избегнимо све стреле лукавога. 

Страшан је ово рат, велик је устанак, али је и победа велика! Ако се ми због овога 
сабрасмо или се сабирамо, онда је то заиста мило Христу, јер достојно прослављамо 
Мученике и истински образујемо победничке зборове. Ако у виду имамо угађање утроби 
и стомаку, ако се препуштамо ововременим насладама, ако покушавамо да нађемо место 
ради пијанства, а не ради трезвености, и време за куповину овоземаљских дела, а не дела 
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којима се усходи увис и (усудићу се да се овако изразим) обожава, у чему нам помоћ 
пружају Мученици онда, као прво: не знам да ли је то благовремено. Јер, каква је сличност 
сламе са пшеницом, плотских забава са подвизима Мученика? Први скупови наликују 
позориштима, а други - мојим сабрањима. Први су својствени развратнима, а други 
трезвенима; први - угађачима тела, други - онима који занемарише тело. Хтео бих да 
кажем још нешто смелије, али се уздржавам од злих речи из поштовања према дану и 
слављу; у крајњој мери казаћу (то ће бити много скромније) да Мученици не траже то од 
нас. 

Дакле, браћо, не стварајмо од светога нечисто, од високог ниско, од часног нечасно и, 
укратко, духовно на земни начин. Славе и Јудејци, али само речима; празнују и Јелини, 
али угађањем демонима; а пошто је код нас све духовно: поступци, понашање, жеље, 
речи, чак и манири и одећа, покрети, јер ум наш о свему води бригу и у свему образује 
човека по Богу, онда је и славље и свечаност духовна. 

Не браним мало одушка, али сам против неумерености. Ако се духовно сабирамо и 
прослављамо спомен Мученика, онда би сувише смело било казати да и ми само примамо 
због тога исте награде са њима и наслеђујемо исту славу (јер, мислим, за очишћене крвљу 
и опонашатеље жртве Христове - свете мученике, припремљено је оно што око није 
видело, уво није чуло, ум човечији није дочарао, иако у себи слободно дочарава представу 
о блаженству), у крајњој мери (што, како ми се чини, није маловажно) видећемо светлост 
светих мученика, ући ћемо у радост истог Господа и, колико знам, јасније и светлије ћемо 
се просветлити светлошћу блажене и началне Тројице у коју верујемо, којој служимо и 
коју исповедамо и пред Богом и пред људима, ни мало се не плашећи спољашњих 
непријатеља или лажних хришћана и противника Духа, које сусрећемо међу нама. О, када 
бисмо само могли до последњег издисаја сачувати овај прекрасни залог светих отаца који 
живљаху ближе Христу и првоначалној вери, и ово исповедање вере у коме смо васпитани 
још од дечаштва, које смо најпре научили, и са њим, најзад, пресељавамо се из овога 
живота, поневши га са собом одавде, као једину побожност! Бог мира, измиривши нас са 
собом Крстом својим, нас који постадосмо његови противници кроз грех, благовештећи 
мир и ближњима и даљњима, нас који смо под законом и изван закона, Отац љубави и 
Љубав (угодно је једино овим именима њега називати да бисмо тим именима наложили 
братољубије), даде нам нову заповест да љубимо једни друге као што и Он нас љуби,[19] 
дозвољавајући да вршимо добро насиље и да га трпимо због страха, да благоразумно 
поседујемо трезвену одважност, усавршавајући велику паству и увеличавајући малу 
паству благодаћу - Он сам, по мноштву благости своје, нека нас утеши утехом великом и 
нека нас води напред, напасајући и спасавајући са нама стадо; а вас нека упути на свако 
добро дело, нека вас поучи духовном слављу у част Мученика, нека вас удостоји да се 
наслађујете тамо где су обитељи и насеобине свих који се веселе, а када се покажете у 
правди нека вас насити виђењем и гледањем славе његове која се сазерцава у Христу 
Исусу, Господу нашем. Њему слава и сила, част и поклоњење, у векове векова. А м и н. 
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НАПОМЕНЕ: 

1. Говорено брату св. Василија Великог, св. Григорију епископу Нисе, када је овај 
дошао св. Григорију Богослову после рукоположења за епископа. 

2. Сир 6:14, 15; Приче 18:19. 
3. Песма 4:12. 
4. Јн 12:36. 
5. 1Тим 6:11. 
6. Изл 19:22. 
7. Дан 9:22. 
8. Пс 133:2. 
9. Изл7:1. 
10. Јевр 8:2. 
11. Пс 99:6. 
12. Изл 4:16. 
13. Јов 26:2. 
14. Мт 7:1. 
15. II Кор7:1 
16. Ис 1:16. 
17. Рм 12:1. 
18. Јер 9:27. 
19. Јн 13:34.  
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Реч XII 

Оцу своме[1] 

  

Уста моја отворих и задобих Духа.[2] Духу предајем све силе своје и себе самог: и дело, и 
реч, и тиховање, и ћутање, само да Он овлада мноме, да ме води и усмерава руку моју, ум 
и језик, где хоће и где треба, али и да ме уклања од чега се треба удаљити, и што је за мене 
боље. Ја сам орган Божји, орган словесни, који је изградио и у који свира добри Уметник - 
Дух. Синоћ ме је призвао Он на ћутљивост и ја сам ћутао. Данас Он утиче на ум и ја 
изговарам речи - говорим. Ја нисам толико говорљив колико бих желео, нити сам толико 
ћутљив и неук, колико би требало да будем када је време ћутању тј. да у прикладно време 
могу да ставим ограду устима својим: напротив, и затварам и отварам двери моје[3] Уму, 
Слову и Духу, једином јестаству и Божанству. Дакле, говорићу пошто ми је то заповеђено. 
Говорићу овом добром Пастиру и вама, свештена паство, што је по моме расуђивању боље 
и мени да кажем, и вама да слушате. 

Због чега ти је био потребан сапастир? Од тебе почиње реч, љубазна и најпоштованија 
главо, равночесна глави Аароновој, са које се точи духовно и свештено миро, све до браде 
и одежде.[4] Ради чега ти, кад си још увек у снази да руководиш и одржаваш многе, и 
заиста руководиш силом Духа - у духовним стварима тражиш за себе палицу и потпору? 
Зар због тога што су и са великим Аароном, као што знамо и слушамо, били помазани 
Елеазар и Итамар, синови Ааронови? О Надаву и Авиуду намерно ћу прећутати да не бих 
изрекао непријатну реч. Зар због тога што је и Мојсеј, још за живота, назначио Исуса 
уместо себе за вођу и законодавца, хитајући у земљу обећања? О Аарону и Ору, који су 
држали Мојсејеве руке на гори да би Амалик побеђен био Крстом издалека предуказаном 
и назначеном, мислим да не треба говорити, јер је то пример за мене веома несвојствен и 
неприличан; ово из разлога што их Мојсеј није изабрао за учеснике у законодавству, већ 
за помоћнике у молитви и ослонац за изморене руке. А код тебе шта страда? Шта је 
заморено? Зар тело? - Спреман сам да га подржавам, као што сам и подржавао: и сам сам 
подржан, као Јаков, очинским благословом. Или дух? - Та у коме је он снажнији и 
пламенији, нарочито сада када му се све више и више подчињава све телесно, као 
вештаство које представља препреку светлости да засија? Тело и дух најчешће војују међу 
собом и супротстављају се један другоме. И као што тело бива у добром стању када болује 
душа, тако и душа блиста и погледа увис када жеље задовољстава гасну и вену заједно са 
телом. Ја се код тебе још дивим простодушности и одважности: како се ниси уплашио (а у 
садашње време овога се нарочито треба плашити) да твоја духовна ревност не буде једини 
изговор прихватања овог призвања, иако истављамо духовну корист. Многи су учинили да 
се она поштује и сматра великом, самовласном и пријатном, мада треба бити предстојатељ 
пастви која је много мања од наше и где ће нам пре бити досадно, него ли забавно. 
Оволико је довољно о твојој простодушности и чедољубију, на основу чега ти не 
заслужујеш ништа ванредно важно, нити друге у томе критикујеш: јер ко се са трудом 
прикалања злу, тај је спорији и у подозрењу рђавији. Ја сам дужан да још мало проширим 
ову кратку беседу, овом твом или мом народу. 
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Принуђен сам, пријатељи и браћо, - вама ћу се обраћати вечерас - старошћу оца свога и 
(изразићу се скромно) благонаклоношћу друга;[5] помозите ми колико ко може и пружите 
руку угњетеном, час личним жељама, час Духом! Са једне стране, намеће ми се бегство од 
овог света, намеће ми се пустиња и пештера, тиховање душевно и телесно, повлачење 
умом у себе самог, осамљивање и занемаривање чула, да не бих како неоскврњен 
беседовао са Богом и да бих се чист озарио зрацима Духа без икакве примесе приземног и 
мрачног, без ограде за божанску светлост, све док не дођем на Извор свих озарења и док 
се не усталим у жељама, стремљењем да садашња огледалца буду замењена стварношћу. 
А дух потребује да ја иступим на поприште, да плодоносим заједници, да налазим своју 
корист у користи других, да просвећујем и приводим друге Богу, народ изабрани, царско 
свештенство, језик свет[6] и да омогућим да што више људи прочисти свој лик. Као што 
је у поређењу са једним цветом превасходнији врт, у поређењу са једном звездом 
превасходније је цело небо и сва његова лепота, а у поређењу са једним удом 
превасходније је тело, тако је исто и пред Богом превасходнија цела, и божански 
устројена, Црква, од једног човека. Свакако треба имати у виду не само себе, него и друге; 
и Христос је, иако је могао да обитава само у својој части и Божанству, не само источио 
себе до изгледа слуге,[7] него је и крст претрпео и осрамоћен био,[8] како би својим 
страдањем истребио грех, а смрћу уништио смрт. Такве су моје жеље и таква је заповест 
Духа! Налазећи се између личне жеље и Духа, снебивајући се, ја сам, чини ми се, 
пронашао бољи и безопаснији пут; саопштићу га и вама, како бисте заједно са мном могли 
да испитате и потврдите моју намеру. Сматрам да је најбоље и најбезбедније одржати 
средину између жеље и страха, и у једном испунити жељу, а у другом - вољу Духа. Ово ћу 
испунити тако што нећу потпуно одрећи позив у службу, како не бих одбацио благодат, 
што је веома опасно; али нећу преузети ни обавезе које премашују моје моћи, што би ми 
било напорно. За прво је потребна другачија глава, а за ово друго другачије силе; боље 
речено: и једно и друго је високоумно. 

Напротив, најпоштеније је распоредити служење са могућностима и силама и, као што 
чинимо кад је у питању храна, узимати колико можемо, а што је преко тога, остављати. 
Умереношћу у једном и у другом задобија се и телесно здравље и душевно спокојство. 
Због тога се саглашавам сада да поделим бригу са својим добрим оцем, као са великим и 
високолетећим орлом, поред кога лети не баш неискусан птић. Потом ћу предати крила 
своја Духу, нека ме носи куда жели и где му је воља; његовим руководством нико ме неће 
моћи приволети и повести на странпутицу. Жеља ми је да, како приличи, наследим и 
наставим очев труд, а позната паства је много боља од непознате и туђе (додао бих још: и 
вредније је пред Богом, под условом да нас љубав не вара и да осећања не скривају 
навику); много је боље и корисније началствовати онима који те желе и над којима ти 
желиш да началствујеш. Наш закон забрањује да се води насилно - не принудом, него 
вољом.[9] Ни друго началство не може се утемељити принудом; свако жели што пре да се 
ослободи принудне и наметнуте му управе: тим пре наше началствовање није владање, већ 
руковођење деце и мора бити слободно. Тајна спасења је за оне који желе, а не за оне које 
присиљаваш. 

Таква је, ето, моја реч, браћо, казана просто и са расположењем; то је, ето, тајна мога срца! 
Нека превлада оно што ће и за вас и за мене бити корисно, а наша дела нека води Дух; 
опет се, ето, моја реч враћа Духу коме сам ја предао самог себе и главу своју помазану 
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уљем остварења у Сведржитељу Оцу, у јединорођеном Сину и у Светом Духу и Богу. 
Докле да скривам светилник под судом, а друге да лишавам савршеног Божанства? Време 
је да се ова истина[10] обелодани, да светли свим Црквама и душама, и свој пуноти 
васељене, не у нагађању или наговештајима, него јавно да се изрекне, као најсавршеније 
богословље оних који се удостојише ове благодати кроз Исуса Христа, Господа нашег, 
коме нека је слава и част и сила у векове. А м и н. 

  

  

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Казано оцу своме када му је овај поверио старање о назианској цркви. 
2. Пс 119:131. 
3. Пс 141:5. 
4. Пс 133:2. 
5. Светог Василија Великог. 
6. Тит2:14; 1 Петр 2:9. 
7. Фил 2:7. 
8. Јевр 12:2. 
9. I Петр 5:2. 
10. Учење о Божанству Духа Светога.  
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Реч XIII 

Приликом рукоположења Евлалија за епископа дорског 

  

Саслушајте, браћо, беседу моју иако је веома кратка и далеко од савршенства. Но, 
Владика Бог зна како да праведним судом извага милост; Он прима и Павлов насад као 
Павлов, и Аполосово заливање,[1] и две удовичине лепте, и смерност цариникову,[2] и 
Манасијино исповедање.[3] Примите и ви ову беседу за новопостављеног Пастира. 
Примите глас благодарности за виђена чудеса. Мада смо малени и последњи међу 
синовима Израиљевим, ипак нам ништа не смета да обилно благодаримо. Наравно, 
савршенији ће узнети Богу савршенију благодарност, а ми ћемо му благодарити онако 
како можемо. 

Дакле, појте Господу песму нову, јер учини дивне ствари![4] Ми смо били запљускавани 
многим таласима и буром, прогонили су нас; једне невоље смо преживљавали, а друге су 
нам већ претиле. Ко је изменио толику буру у тихи лахор? Ко је уништио оружје, мач и 
ратовање? Ко је нас прогнане и одбачене прихватио? Ниси ли то ти, Боже, све учинио? 
Господ је крепак и силан, Господ је моћан у боју.[5] Он је разделио море, Он је нахранио 
избегли народ у пустињи, послао му је чудновату кишу,[6] Он је дао да вода из камена 
потече, Он је победио Амалика тајновитим и необјашњивим поДизањем руку (јер руке 
свештеникове, уздугнуте на гори и постављене у молитвени положај, учинише оно што не 
могоше учинити хиљаде војника), Он је разорио зидине без употребе прикладних оруђа за 
разбијање зидова; казаћу најзад, Он је погубио Голијата, гордог и надменог потомка 
џинова, који се усудио да се устреми против великог Давида. Стога кажимо једнодушно: 
благословен је Господ који нас не предаде као ловину њиховим зубима. Душа наша је 
пребродила поток, као што се птица избавља из мреже ловаца.[7] Кажимо и остало што 
наговештава душа, обрадована великим даром Божјим. 

Ја сам дошао не да донесем мач, него мир. Нисам дошао да посрамим великог Пастира,[8] 
који столује у великом граду.[9] Знам да је он веома частан, признајем га за старешину, 
називам га светим, мада му је нанесена увреда; нека он и даље буде чедољубив и нека се 
стара о својој Цркви. Ја сам настојао да увеличам, а не да прикријем број свештеника; 
настојим да оповргнем јеретике, а не да умањим број православних. 

Шта ти то причаш, сине Датанов и Авиронов,[10] безумни вођо, који си се усудио да 
устанеш против Мојсеја и да на нас дигнеш руке своје; како се усуђујеш да отвориш уста 
своја против великог слуге Божјег? Зар се ниси устрашио? Зар се не стидиш? Зар се није 
твоје тело просуло по земљи, када си све ово злобно смислио? После свега ћеш и даље 
дизати те исте руке Богу? Приносићеш му дарове, молићеш се за народ? Плашим се да 
мач Божји не буде толико дуго миран и неделотворан. Ти, Пастиру, себи ниси ништа 
велико учинио, већ си, уствари, себи штету нанео отуђењем од Божје благодати. 

Сада долази бољи и најсавршенији међу Пастирима,[11] и заједно са нама или, можда, још 
пре нас, нека прими народ свој - прими народ свој који ти је наменио Дух Свети, који ти 
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приводи и Анђеле, јер си их заслужио својим животом и добротом! Нека те не збуњује 
што наслеђујеш трон у време различитих искушења и невоља. Ништа велико се и не 
дешава без искушења и испитивања; по природном поретку небитне ствари се проводе 
задовољством и удобношћу, а велике ствари са великим напором. Чуо си да је казано да 
кроз многе невоље треба ући у царство небеско;[12] кажи и сам: прођосмо кроз ватру и 
воду и увео си нас у мир.[13] О, чуда! Синоћ је владао плач, а сутрадан радост.[14] Нека 
галаме непријатељи и нека разјапљују уста своја као пси који лају у празно, а ми нећемо 
водити рат. Учи народ да се клања Богу Оцу, Богу Сину, Богу Духу Светом, у трима 
ипостасима, у једној слави и светлости. Погинуле освешћуј, немоћне снажи, крепке 
одржавај.[15] Ми од тебе очекујемо исто искуство у духовним питањима и делима које 
имаш, осведочени смо, у делима световним. Дакле, прими од узвишених старешина и вођа 
најсавршеније оружје којим ћеш моћи угасити распаљене стреле лукавог непријатеља и 
представити Господу народ изабрани,[16] језик свет, царско свештенство,[17] у Христу 
Исусу Господу, коме слава у векове. А м и н. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. I Кор 3:6. 
2. Лк 21:3; 18:14. 
3. II Цар 33:13. 
4. Пс98:1. 
5. Пс 23:8. 
6. Манну. 
7. Пс 124:4, 6, 7. 
8. Василија Великог. 
9. У Кесарији. 
10. Ове и потоње речи упућене су Антиму, епископу тијанском, који је био у сукобу са 

Василијем Великим. 
11. Реч је упућена Евлалију. 
12. Дела 14:22. 
13. Пс 66:12. 
14. Пс 30:6. 
15. Јез 34:16. 
16. Тит 2:14. 
17. 1 Петр 2:9.  



131 
 

Реч XIV 

О љубави према убогима[1] 

  

Браћо и саучесници у немаштини (сви смо ми, наиме, убоги и имамо исту потребу у 
Божјој благодати, мада нам се чини, уколико људе меримо малим мерама, да су једни 
узвишенији од других)! Примите ову реч о љубави према ништима, убогима и сиротима, 
не са бедним, него са штедрим расположењем духа свога да бисте наследили богатство 
Царства небескога. Уједно се помолите за мене да бих и ја био у могућности да вам 
презентујем богату реч којом ћу напојити душе ваше, а гладнима разделити хлеб[2] 
духовни, или ћу наликовати древном Мојсеју и низвешћу, као кишу, храну са неба,[3] 
делећи анђеоски хлеб[4] или, пак, да малобројним хлебовима нахраним хиљаде у пустињи, 
као што је учинио Исус - истински хлеб наш[5] и узрочник истинског живота. 

Уопште није лако издвојити водећу међу врлинама и овенчати је преимућством, баш као 
што је у миомирисној и расцветалој шуми тешко пронаћи и издвојити најпрекраснији и 
најмириснији цвет пошто те час овај, а час онај, привлачи својом лепотом и мирисом тј. 
мами да баш њега осмотриш. По моме схватању, различите врлине можемо управо тако 
поредити. Прекрасне су вера, нада и љубав, ове три.[6] Сведок вере је Авраам, који се 
оправдао вером; наде - Енос, који је пре свих људи зажелео да призове Господа;[7] и сви 
праведници који, одушевивши се надом, претрпеше невољу. Сведок љубави је божански 
Апостол који се осмелио да и себе самог прозове због спасења Израиља,[8] и сам Бог који 
се назива љубав.[9] - Прекрасно је странољубије. Сведок овога, међу праведницима, је Лот 
Содомљанин, који није био содомљанин по својој нарави;[10] а међу грешницима - Раава 
блудница, али не блудница расположењем срца свога, него због љубави према убогима се 
удостојила похвале и спасења.[11] - Прекрасно је братољубије; сведок - Исус, који се није 
постидео не само назвати се братом нашим,[12] него и пострадати за нас. - Прекрасно је и 
човекољубије; сведок - опет Он, Исус, који не само да је створио човека за добро[13] и 
сјединио са телом обличје своје, показујући нама најбољи пут и узводећи нас - туђине, у 
вишња станишта, него је и сам ради нас постао човек. - Прекрасна је и дуготрпљивост; 
сведок је опет Исус који не само да није хтео да призове легионе Анђела против својих 
мучитеља, него је још прекорео Петра када је потегао нож, а потом је исцелио уво 
рањеном.[14] Ово је касније посведочио и Стефан, ученик Христов, молећи се за оне који 
га засипају камењем. - Прекрасна је кротост; сведоци су: Мојсеј и Давид, најхваљенији у 
овим врлинама, али и Учитељ њихов који никада није противуречио, нити повисио глас у 
страдању, нити се опирао онима који су Га водили на страдање.[15] - Прекрасна је 
ревност; сведок - Финес, који је једним замахом копља пробуразио Мадианићанку са 
Израиљцем, да би синове Израиљеве избавио казне, и за своју ревност је заслужио славно 
име себи; а после њега сви они који су говорили: ревновах веома за Господа; ревнујем за 
вас Божјом ревношћу; ревност дома твога једе ме.[16] Не само да су ови говорили то, 
него су тако и осећали. - Прекрасна је уздржљивост; у то нас убеђује Давид који није 
престао да живи у строгости, истављајући људима за пример Израиљце који су се 
опустили и дали на вољу телу своме;[17] убедиће те и Исус који се подвргао кушању и, 
постећи, победио кушача.[18] - Прекрасне су молитве и бдења; у то ће нас убедити Бог 
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који је ноћ пред страдање своје пробдео на молитви.[19] - Прекрасни су чистота и 
девственост; нека те у то увери Павле који је ово и заповедао и праведно вредновао 
брачни и безбрачни живот,[20] али и Исус који се родио од Дјеве да би тиме указао 
поштовање рађању, али да би испоштовао и девство. - Прекрасна је уздржљивост; нека те 
опет убеди Давид који се, освојивши бунаре витлејемске, уздржао од пијења воде, већ је 
само излио у част Господу, не желећи да угаси своју жеђ крвљу других.[21] - Прекрасна је 
пустиња и тиховање; ово ми сведоче Кармил и Илија, Јованова пустиња, гора Исусова на 
коју је Господ често одлазио да би у тиховању разговарао сам са собом.[22] - Прекрасна је 
умереност; овоме ме поучава Илија који се приљубио удовици, Јован који се облачио у 
одећу од камиље длаке и Петар, који се хранио воћем не већим од аса.[23] - Прекрасна је 
смерност; безбројни су примери овоме, а најбољи пример пружа нам Спаситељ и Владика 
свих, који не само да је смирио себе до изгледа слуге, не само да је подметнуо образ свој 
да гa руже и не само да се помешао са безаконицима и преступницима, него је Он, који 
цео свет чисти од греха, опрао ноге својим ученицима као да је слуга.[24] - Прекрасно је 
сиромаштво и презирање богатства, о чему нам сведочи Закхеј и - Христос; Закхеј - када је 
примио у свој дом Христа, принесавши на дар скоро цело своје имање; Христос - када је 
богатом младићу указао на ову врлину, као на границу савршенства.[25] Једном речју: 
прекрасно је сазерцање, прекрасна је делотворност; прва због тога што нас узноси изнад 
земаљског, што уходи у Светињу над светињама и узноси ум наш ка ономе што је са њим 
сродно; друга због тога што, примајући Христа и служећи му, делима потврђује и доказује 
своју љубав. Свака од врлина је особени пут до спасења и без сумње приводи нас једној, 
било којој, међу вечним и блаженим обитељима. Као што су различити и многи начини 
живота, тако су у Богу и многе обитељи, које се свакоме додељују према личном 
достојанству.[26] Због тога, нека неко испуни ову врлину, онај други - ону, неки - многе, а 
који може, нека испуни све; нека само сваки ходи без застоја, нека стално гледа напред и 
непоколебиво иде стопама доброг путеводитеља који правим путем, кроз уска врата[27] и 
кроз теснаце усмерава његову путању на пространство небеског блаженства. 

Међутим, ако по речима Павловим и Господа Христа, као прву и најважнију заповест 
треба сматрати љубав, као окончање пророка и закона[28], онда ja сматрам да je 
најпревасходније љубав указивати сиротима, а жалост и саучешће своје унесрећенима, јер 
смо сви међусобно истог рода. Наиме, ни једно друго служење није толико угодно Богу 
као милосрђе (оно је најсродније Богу, а претходе му милост и истина, и њему треба 
приносити милост пре суда на дар),[29] а праведни Дародавац, ставивши милост на 
вагу,[30] ни за чега друго неће толико наградити својим човекољубијем као за испољено 
човекољубије. Дакле, сходно заповести која каже да се треба радовати са радоснима и 
плакати са уплаканима,[31] ми смо дужни да отворимо утробу свога милосрђа свима 
беднима и страдалнима који пате или страдају из било којег разлога; дужни смо, као људи, 
да чинимо добро свакоме, у било каквој невољи да се налази: да ли удовство, да ли 
сиротанство, да ли прогонство из отаџбине или жестокост властодржаца, наглост 
владалаца или безочност порезника, убојита рука разбојника или халапљивост 
крадљиваца, заплена имовине или бродоломство. Сви они једнако имају право на наше 
сажалење и милост нашу, те због тога и погледају у наше руке, као што и ми упиремо свој 
поглед у руке Божје када нешто молимо. Уосталом, много достојнији сажаљења и пажње 
јесу они који добро стоје па западну у невољу, него ли они који су се већ навикли на беду. 
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Нарочито је потребно пажњу и разумевање своје указивати зараженима губом који су 
били, по грозном опису у Светом писму, сасвим изједени овом болешћу по целом телу, по 
костима и мозгу,[32] тако да им је сасвим измењено многонапаћено и посрамљено тело. - 
Не могу да схватим како сам се ја сјединио са њим и како, будући сам обличје Божје, 
постадох заједничар са грозотом! То тело, кад му је добро, води ратове, а када војујеш 
против њега, пада у тугу. Ја га волим као саслужитеља, али се од њега и окрећем као од 
непријатеља. Бежим од њега као од окова, али га и поштујем као сунаследника. Хоћу ли се 
одважити да га изморим? Тада ће неко мене да искористи као сатрудника у добрим 
делима; а ја знам због чега сам приведен у постојање, знам да треба да усходим Богу 
посредством дела. Хоћу ли га штедети, као сатрудника? Тада нећу знати како да избегнем 
његову пометњу и искушења, и плашим се да не отпаднем од Бога, да не будем спутан 
оковима који ме вуку према земљи или ме задржавају на њој. Тело је ласкави непријатељ 
и варљиви пријатељ! Чудновато је то јединство и та раздвојеност! Чега се плашим тога се 
држим, и што љубим, тога се плашим. Не успем да закључим мир, а већ почиње нова 
борба и тек што сам ступио у бој, настаје примирје. - Каква ми се то велика мудрост 
открива и каква је то велика тајна? Не открива ли ми се то да нас је Бог увео у ову борбу и 
рат са телом да бисмо, будући смо частице Божанства[33] и пореклом озго, престали да се 
надимамо и гордимо својим достојанством тј. да не занемаримо Саздатеља нашег, него да 
се свагда окрећемо њему и упиремо свој поглед у њега, да би са нама сједињена и 
удружена слабост држала наше достојанство у одређеним границама? Да бисмо ми 
познали како смо у исто време и веома узвишени и веома ниски, земни и небески, времени 
и бесмртни, наследници светлости и наследници огња или таме, зависно на коју страну се 
приклонимо. - Тако је устројен наш састав и то је, колико ја видим, ради тога да би нас 
земни прах смиривао када се погордимо због лика Божјег у нама. 

Нека о овоме мудро расуђује ко год жели. У другим околностима ни ја се нећу одрећи 
размишљања заједно са њим. Сада сам дужан да говорим о томе на чега ме побуђује 
сопствено тело и да резонујем о личној немоћи при разматрању страдања других; дужан 
сам да вам кажем, браћо, да смо дужни да се старамо за тело своје, за тог сродника и 
саслужитеља душе наше (мада сам га ја и оптуживао као непријатеља због свега онога 
што трпим од њега, ипак га љубим као друга свог, ради Онога који ме је сјединио са њим) 
и при том да се бринемо о телима наших ближњих, на исти начин као што бринемо о 
сопственом телу. Јер сви смо ми једно у Господу,[34] свеједно да ли је ко богат или убог, 
слуга или слободан, здрав или болестан телом; свима је једна глава - Христос, из кога је 
све,421 пошто су удови један за другога, те је и сваки од нас један за другога и сви за 
све.428 Стога није умесно занемаривати и остављати без старања те који подпадоше под 
заједничку нам слабост; напротив, дужни смо не само да се радујемо због здравља и 
доброг стања нашег тела, него још и више да плачемо због телесних страдања наше 
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браће; човекољубије према њима треба да сматрамо као наш јединствени дуг и залог наше 
сигурности - телесне и духовне. 

На њих треба гледати са овог становишта: неки од нас су жалосни само због личне 
оскудице и немаштине у коју су запали, а из које се избављамо током времена или личним 
трудом, или уз помоћ пријатеља и сродника, или променом стања, док ове несрећнике 
угњетава много опакија болест која их поступно лишава удова, а током времена све је 
мање наде да сами себи могу било како помоћи, пошто болест сваким даном бива све тежа 
те и они сами све више и више страхују, за разлику од лакших болесника који исчекују 
своје оздрављење. Губавце, наиме, и сама нада - најприродније лекарство унесрећених 
напушта и оставља беспомоћнима. Ове људе, осим оскудице и сиромаштва, прати још 
једно зло - болест, најтеже и најстрашније зло које најпре напада језик којим треба да моле 
ближње за помоћ. Ту је и трећа невоља: многи од здравих људи више не желе да са њима 
имају било какав контакт, не желе да их посећују, нити да их погледају; беже од њих, 
гнушају их се као нечег омраженог; ово последње зло њима најтеже пада, теже и од 
болести којом су обузети. Ја, пак, не могу да не заплачем кад видим њихова страдања, а 
већ при помисли на њих, дух ми се снажно узбуди. Гајите и ви сви у себи оваква осећања 
да бисте се сузама избавили од суза. Не сумњам да сви ви, овде присутни, већ гајите и 
поседујете оваква осећања и да, љубећи Христа, љубите истом силом и ниште, јер у вама 
букти, Богу својствено и од Бога даровано, милосрђе. 

Сами сте сведоци њиховог страдања. Пред вашим очима се пружа поражавајућа слика и 
тужни призор у који мало ко може поверовати сем очевидца. Људи су живи мртваци 
пошто су им удови највећим делом скроз обамрли; то су људи које више ни по чему не 
можете распознати: ни ко су били, ни одакле су. Да бисмо их коликотолико препознали, 
они морају да нам нашироко причају о себи, да помињу своје сроднике или да нам пруже 
било какав препознатљив доказ о себи и о свом пореклу. Врло често нас подсећају на своје 
родитеље, на браћу или на место у коме су живели: "ја сам син тога и тога, а моја мајка је 
та и та, зовем се тако и тако, а ти си ми својевремено био друг и пријатељ". Они морају 
овако опширно да се представљају јер им је телесни изглед веома наружен и по њему ми 
их никако не бисмо могли препознати. То су људи јадници, без имања, без сродника и 
пријатеља, па чак ни тело њихово није какво је било раније; они у исто време и мрзе и 
сажаљевају сами себе - не знају да ли пре да плачу за деловима тела који су већ пропали 
услед болести, или да плачу за оним деловима тела које ће болест тек напасти и савладати; 
да плачу за удовима које је болест већ упропастила, или да оплакују делове тела којима 
тек предстоји страдање: први су неповратно већ изгубљени, а ови се полако суше од 
болести; први су иструлели још пре гроба, а ове што су још у животу можда ће неко ипак 
положити у гроб. Многи људи који су добри по природи својој, који имају меко срце, кад 
је у питању губа, постају неосетљиви, јер је нада губаваца непостојана! Но, треба да знамо 
истину по којој смо сви ми плот, обучени у пропадљиво тело;[35] мало је међу нама 
савесних који ће се позабавити оваквим нашим сродницима, јер се сви плашимо за своје 
здравље и за здравље тела нашег; због тога избегавамо губавце. Постоје људи који 
неустрашиво приступају болесном и, можда, већ усмрделом животињском телу, односећи 
га на сметлиште, а, можда, се већ и сами ваљају у сопственом смраду; од ових несрећника, 
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међутим, хитро се удаљавамо и бежимо, па чак - о, коликог ли нечовештва - негодујемо 
што са њима заједно удишемо исти ваздух. 

Ко је нежнији од оца? Ко има мекше срце од мајке? За ове прокажене, међутим, чак и 
родитељско срце остаје затворено! Сам отац, свог рођеног сина кога је на свет донео и 
васпитао, у коме је гледао смисао и будућност живота, за кога се тако често и помно 
молио Богу - тог свог сина не само да не оплакује, него још и тера од себе, одгони га због 
болести његове. А мајка, сећајући се порођајних мука, срцем које се цепа, пушта жалосне 
вапаје и на очиглед свих оплакује још живог сина свог као да је мртав, наричући снажно: 
"несрећно дете, жалостиве мајке, одузела ми те је болест; чедо моје, жаљења достојно; 
чедо моје мило, не могу ни да те препознам; чедо моје, зар сам те васпитавала за 
становника пећина, гора и пустиња? Са зверовима ћеш проводити живот свој, камена 
стена ће ти бити кров и само ће се најмилосрднији међу људима осврнути на тебе". Због 
чега мајка нариче као Јов, тугујући болећивим гласом: "Зашто си се уопште зачео у 
утроби? Боље би било да си одмах, по рођењу из утробе мајке, умро и да се смрт 
сјединила са тобом истога часа по рођењу! Што ниси ма и пре времена умро, док још ниси 
окусио зло живота? Зар си због тога пузао, зар сам те због тога дојила грудима својим, да 
би те овако горак живот снашао? Твој живот је страшнији и ужаснији од смрти"! 
Наричући овако мајка рони потоке суза и хтела би јадница, када би могла, у наручју своме 
да заштити своје детешце, али се и она сама ужасава његовог тела као љутог непријатеља! 

А људи негодују, ропћу и терају их од себе, мада не терају злочинце, него убоге и 
унесрећене. Неки људи живе у заједници са убицом, са прељубочинцем деле не само стан, 
него и трпезу; богохулника прихватају у друштво, са непријатељима кују савезе, а од 
оваквих несрећника који нас ничим нису озлоједили, одвраћамо лице своје као од најгорег 
преступника. Тако се пред болешћу благостање предаје пороку! Нечовештво често 
поштујемо и уважавамо као врлину, а саучествовање презиремо као нешто срамно. Бедне 
људе прогоне из градова, из кућа, са тргова, са пијаца и путева, уопште их не помињу, не 
примају на народна сабрања, на гозбе и - о, горке ли судбе - терају их и од воде! Њима су 
недоступни извори воде на којима се сви други напајају; тврдокорно сматрају да се и 
извор воде може заразити од њих. А што је још несхватљивије, те које смо као нечисте 
отерали од себе, њих који нам никакво зло не наносе, заустављамо опет и молимо да нам 
се обрате и замоле за помоћ: било у храни, било да моле за лекове или на било који други 
начин којим ће им се болесно стање олакшати. Због тога они скитају даноноћно, наги и 
унакажени, показујући своје болесне удове и гнојаво тело, препричавајући успут 
пређашњи живот свој и призивајући Саздатељево име; наслањају се један на другог и 
певуше жалостиве риме не би ли од нас измолили комад хлеба или остатак куване хране, 
или било какву одећу којом би прекрили своју наготу и превили гнојаве ране. У њиховим 
очима није човекољубив и милостив само онај ко им помогне, него и сваки други који их 
грубо не отера са свог прага. Многи од њих, савладавши стид, долазе на народне саборе и 
прославе; крајња нужда их нагони да се појављују на оваквим збориштима и свештеним 
саборима, које ми установисмо за исцелење душа, или због спомена на било какву тајну, 
или да бисмо прославили сведочанство истине како бисмо, поштујући њихове подвиге, 
научили себе подражавању њихове побожности. - А они, мада се стиде погледа других 
људи као да су нечастивци, и мада би радије хтели да се скривају по шумама и горама, у 
пећинама или помрчини ноћи, ипак долазе међу народ - жалосно бреме достојно суза 
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наших - које је, можда, и послано међу нас са одређеним циљем да и нас подсете на 
телесну слабост и немоћ, не би ли смо се одвојили од свега видљивог што нас окружује и 
мами, као од нечег пролазног. Неки од њих долазе само да би чули глас људски; другима 
је довољно само да посматрају; неки опет да би од богаташа измамили најоскуднији дар 
којим ће олакшати живот свој, а сви, пак, заједно не би ли ублажили своју немоћ и 
голотињу, па ма и на кратко били задовољни. 

Ко да не омекша када чује њихов вапај и јецање који се сливају у једну песму? Које уво 
може да се оглуши о ове вапаје? Које око може мирно да посматра овај призор? Гле, неки 
леже једни преко других - на жалост сједињени у једну заједницу у којој сваки на себи 
носи неку особену беду, а све беде овде се сливају у једну велику невољу пошто сваки 
својом невољом и страдањем усугубљује страдања других и сви су жалосни због своје 
беде, а још су жалостивији због међусобног састрадавања. Окружује их гомила 
радозналаца и сажаљивих, али само на кратко. А тамо негде другде неки се обавијају око 
ногу људи; страдају од сунца и зноја и врућице, а врло често их нагриза жестоки мраз, 
киша и олујине; њих би чак и ногама погазили само када не би сматрали за срамоту било 
какав додир са њима. На свештено појање које долази из храма, они одговарају стењањем 
и болним уздасима, а тајновита молитвословља постају одјек њиховог горког ридања. Због 
чега ја, уствари, описујем сва ова њихова стања пред вама који се данас сабрасте ради 
славља? Кад бих вам у детаље дочарао сву ову жалостиву слику, вероватно бих у вама 
побудио плач и ридање, а наше славље би се у том случају преобратило у тугованку. Са 
тих разлога ја све до сада и казивах о ономе у чега вас до сада нисам могао убедити, 
уствари, да понекад и жалост може бити узрок наше радости, а сета може бити кориснија 
од празновања; добронамерне и сврсисходне сузе могу бити спасоносније од злобног и 
рђавог подсмеха. 

Такво је, ето, али још и страшније од представљеног, стање наше богомдане браће (можда 
ви и не желите да слушате о овоме) који су заједно са нама примила природу из исте смесе 
из које и ми бејасмо у почетку створени; повезани су и они, као и ми, жилама и костима и, 
као и сви, обучени су кожом и телом (како на једном месту каже божански Јов[36] посред 
страдања својих, подсмевајући се над видљивим делићем бића нашег), или још боље, ако 
треба поменути најважније - који су такође, као и ми, обдарени ликом Божјим и чувају га, 
можда, боље од нас иако су пропали телом; и они су обучени у једног Христа[37] по 
унутарњем човеку; једнако са нама примише на чување залог Духа;[38] заједно са нама 
учествују у истим законима, речима Божјим, заветима, сабрањима и саборима, тајнама, 
надањима; за њих је једнако умро Христос који узе на себе грехе овог света;[39] који су 
једнако наследници небеског живота, мада су много отуђени од овоземаљског; који 
заједно са Христом умиру и са њим заједно устају,[40] страдају са њим, да би се са њим и 
прославили.[41] А шта ми? Ми, који наследисмо ово велико и у свему ново име да се по 
Христу назовемо народом светим и царским, свештенством, људима усвојених Богом и 
одабранима,[42] ревнитељима добрих и спасоносних дела,[43] ученицима кротког и 
човекољубивог Христа који је узео наше слабости унизивши се до наше пролазности, нас 
ради осиромашилог[44], који је ушао у плот и земни храм и претрпео ради нас невољу и 
болести, да бисмо се ми обогатили наслеђем Божанства! Шта ћемо ми, кад имамо толико 
узвишени Образац милосрђа и страдања? Како да размишљамо о њима и шта да учинимо? 
Зар ћемо их презрети? Проћи ћемо мимо њих? Оставићемо их као мртваце, као гнусна 
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страшила, као најзверскије животиње и змије? - Не, браћо! Не учи овоме нас, своје овце, 
добри Пастир[45] - Христос, који обраћа заблуделе, тражи изгубљене и снажи 
немоћне;[46] не заповеда нам то ни природа човекова која је у нас усадила закон 
састрадавања, а осећајем слабости који је заједнички свима нама поучава нас побожности 
и човекољубију. Уколико се они буду мучили под отвореним небом, хоћемо ли ми и даље 
наставити да живимо у велелепним кућама, украшеним разнобојним камењем и 
блештећим златом и сребром у којима мноштво мозаика и живописа плене поглед? И још: 
у једнима ћемо живети, а друге ћемо градити? И за кога? Можда не за наследнике наше, 
него за људе странце и туђе, а уз то можда још и за оне који су непријатељски и завишћу 
расположени према нама? Они ће дрхтати на хладноћи у старим и поцепаним одећама, а 
можда ни то неће имати, док ћемо се ми наслађивати, разнежавати и одевати меком и 
удобном одећом сашивеном од лана и свиле, а, уствари, оваквом одећом нећемо само 
украшавати себе, колико ћемо унакажавати (јер све што је сувишно и помодно ја сматрам 
за безобзирност) другу гардеробу - која нам лежи у ормарима! Они ће оскудевати, о, 
погубне ми раскоши! о, бедног ли њиховог стања! - оскудеваће и у најосновнијој храни; 
прегладнели око наших врата, а телом изнемогли просиће од нас милост; немају гласа да 
затраже и заридају; немају руке да их пруже према нама, нити ноге да Дођу до богаташа; 
немају ни даха да се напну и запевају жалопојке, лишени су и очију те не могу да виде 
своју невољу и ране. Такво је њихово стање. А ми, раскошно одевени, живећемо у 
спратним просторијама застртим скупим ћилимима којих се други не могу ни дотаћи, а 
ожалостићемо се ако само чујемо њихов вапај! Ми желимо неизмерно да се наслађујемо, 
да нам сто буде украшен најароматичнијим намирницама ради већег угођаја нашег 
благостања; очекујемо да нас млада послуга послужује, да стоји пред нама: једни у 
прелепом поретку са распуштеном, као код жена, косом, уредно подшишаном и уређеном 
да задовоље и најистанчаније укусе; други - са чашама у рукама које нам подносе гордо, 
али то веома вешто чине, тако да их једва дохватамо; неки опет над нашим главама држе 
огромне лепезе и својим спретним рукама праве благи поветарац који хлади наше 
загрејано тело. Осим побројаног, потребно је да и све стихије: ваздух и земља и вода, у 
изобиљу презентују своје плодове само нама, како би само наша трпеза свагда 
изобиловала разноврсном храном и другим домишљатим специјалитетима вештих кувара 
и пекара; желимо да они непрестано брину само о нама, како да нам угоде и задовоље 
нашу прождрљиву утробу која нас обремењује и постаје узрочник наших невоља; да 
задовоље ту никада незаситиву звер која ће ускоро бити укинута са свом храном коју 
користи.[47] За унесрећене много значи да бар мало утоле своју жеђ водом; а нама се у 
чашама пенуша вино које испијамо до пијанства, безосећајно и неумерено! И још: једно 
вино враћамо назад, тражећи другу сорту; друго вино ћемо похвалити због његовог укуса 
и боје; о трећем, пак, започињемо мудре разговоре и тешко нам пада ако поред домаћег 
вина у свом подруму немамо и неко инострано вино које нас плени као туђински 
завојевач. Ми, наиме, настојимо да водимо раскошни живот који премашује наше потребе 
или се трудимо да нас бар помињу по таквом начину живота, и као да се срамимо ако нас 
не сматрају порочним људима и робовима свога стомака или тога што је још рђавије од 
стомака! 

Шта се то збива са нама, браћо и пријатељи? Зашто на себи носимо болести душе које су 
много опасније од телесних болести? Телесна болест, као што знамо, не долази нашом 
вољом, док душевна представља производ нашег хтења; телесна се окоичава 
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овоземаљским животом, а душевна болест нас прати и у оном свету, у који се после смрти 
селимо; телесну болест треба жалити, а душевну треба омрзнути и избегавати. Зашто не 
похитамо, док још има времена, да помогнемо наше сроднике по телу? Због чега, будући 
смо и сами тело, не прикривамо телесне пожуде? Зашто се препуштамо изобиљу, а 
свакодневно гледамо невољу наше браће? Не дао ми Бог да живим богато кад они 
оскудевају, нити да уживам у здрављу тела, ако нисам спреман да олакшам њиховим 
ранама, нити да имам хране у изобиљу или удобне одеће, нити осигуран кров над главом, 
ако нисам спреман да делим хлеб са њима, ако их не снабдевам најосновнијом одећом и не 
примим под кров куће своје! Нама приличи да - или све оставимо ради Христа да бисмо, 
узевши крст, истински следовали за њим и поставши лагани, слободни и ничим везани за 
земљу, као на крилима, летели вишњем свету и узвисивши се смиреношћу, обогатили се 
убогошћу, и у замену за све задобили Христа;[48] или - поделити свеколико имање своје 
са Христом да би се и наше имање и владање имовином осветило кроз наше богоугодно 
владање њоме тј. да и немоћни буду саучесници наши у тој имовини. Ако ћу ја сејати само 
за себе једног, онда ћу се изразити речима Јововим: ето, ја ћу сејати, а други нека пожње; 
уместо пшенице нека израсте коприва, а уместо јечма трње[49]; нека олуЈни ветар 
почупа и убије, а вихор нека развеје усев мој, тако да сви моји напори остану бесплодни и 
залудни. Ако ја будем изграђивао житнице, градио ризнице и скровишта од мамона и за 
мамоне, нека ове ноћи узму душу моју[50] и нека се истреби, на злобан начин, стечено 
богатство. 

Да ли је могуће, најзад, да смо толико безосећајни? Нећемо ли од себе одагнати 
тврдовратост срца свога или - о томе не бих ни хтео да говорим - приземни тврдичлук? 
Зар ни мало не размишљамо о људским судбама? Зар не бисмо желели да се покажемо као 
дародавци у несрећи ближњих наших? У делима људским ништа није стабилно; наша 
срећа окреће се налик точку, у различита времена, а врло често и током једног дана, а 
понекад и истог часа, подложна је различитим променама, тако да се више можемо 
ослонити на постојаност ветрова, који никада не престају да дувају, или на траг брода који 
плови по мору, или на обмањива ноћна сновиђења која дарују тренутну насладу, или на 
постојаност дечијих цртежа по песку, него ли на благостање људско. Дакле, трезвени су 
они који не верују овдашњим добрима, који сабирају и припремају себи ризницу у 
будућем тј. који су уверени у колебљивост и промењивост људских дела, који љубе 
благостање које се никада неће изменити или проћи.[51] Због тога, без сумње, они ће 
добити једну од три плате: или никада неће запасти у беду, јер Бог врло често и 
овоземаљским добрима награђује и теши побожне, призивајући их својом благошћу на 
састрадавање; или ће и у невољи имати смелости и оправдања да завапе Богу, пошто 
страдају због непорочног живота[52] тј. по устројству Промисла; или ће, најзад, од људи 
затражити и добити исту онакву сатрадалност у својој невољи, какву су и сами у своје 
време, док су благоденствовали, указивали беднима и потребитим невољницима. 

Записано јe: нека се мудри не хвали мудрошћу својом, нити богаташ богатством својим, 
ни силни снагом својом[53], свеједно да ли је остварио тако висок степен мудрости, или 
богатства, или силе. А ја ћу, овим речима Писма, додати још и следеће, што је са Писмом 
врло сагласно: нека се ни славни не хвали својом славом, ни здрави својим здрављем, ни 
лепотан својом лепотом, ни младић младошћу својом, укратко: ничим оним што нас овде 
прославља не треба се хвалити. Нека се само једним хвали сваки који жели да се хвали: 
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трезвеним тражењем Бога,[54] састрадавањем са страдалнима и припремањем себи било 
чега од онога што ће чинити добро у будућем веку. Овоземаљска блага брзо нестају, дају 
нам се на трен и слично каменчићима у игри скачу са једног места на друго, бивајући у 
власништву час оврга, час онога; ништа у овом свету не треба назвати својим, пошто ће 
све или време прекинути, или завист пренети у туђе руке. Међутим, душевна блага су 
веома постојана и стабилна, никада се неће од нас удаљити или нестати, нити ће обманути 
наду онога ко их је задобио. Чињеница да ни једно од овоземаљских добара није верно 
људима и није непролазно, мене уверава, као и све остало што је Уметник[55] - Реч и 
Премудрост - прекрасно устројио, да видљива добра наводе на разноразне грешке: час нас 
дижу увис, час бацају доле, круже око нас као вихор и пре него ли овладамо њима она 
беже и удаљавају се од нас, играјући се тако нама и обмањујући нас није ли све ово 
постављено овако да бисмо ми, видевши и схвативши њихову непостојаност и 
измењивост, себе усмерили према пристаништу будућег живота? Шта би са нама било да 
је овоземаљска срећа стабилна, када смо при свој њезиној нестабилности толико везани за 
њу? Кад нас њихова обмањива привлачност и прелест толико везују за себе и држе као 
робове своје тако да себи не можемо ништа друго да дочарамо као узвишеније и 
постојаније, без обзира што чујемо и верујемо да смо створени по обличју Бога који живи 
на небесима и нас привлачи себи?[56] 

Ко је толико мудар да схвати oвo?[57] Ко је спреман да побегне од обмањивих ствари? 
Ко ће приступити вечно постојећем? Ко ће моћи да о садашњем размишља као о 
пролазном, а о оном што очекујемо, као о стално присутном и постојећем? Ко је спреман 
да одвоји стварно постојеће од варљивог и тобоже постојећег, тако да ће првоме хитати, а 
ово друго презирати? Ко жели да разликује рукопис од истине, удаљену колибу од 
узвишеног града,[58] конак од постојаног жилишта, таму од светлости, дубоко блато[59] 
од свете земље, тело од духа, Бога од кнеза овог света,самртну сен од живота вечног? Ко 
жели да садашњим купи будуће, трулежним богатством нетрулежно, видљивим 
невидљиво? Заиста је блажен сваки који ово може да разликује и раздвоји мачем речи, да 
одвоји боље од рђавога; такав, по речима божанског Давида,[60] ставља у срце своје 
узвишеност и бежећи, колико до њега стоји, из ове долине плача, узвишеније тражи[61] и 
распињући се свету са Христом, са Христом и васкрсава,[62] са Христом усходи у наслеђе 
живота који се не мења, који не вара, у коме нема змије на путу да уједа у пету и да јој се 
стаје на главу.[63] Исти тај Давид, као неки громогласни проповедник, све нас опомиње 
свенародном и узвишеном проповеди у којој нас назива тврдокорнима и жестоког срца, 
који љубимо лаж и лепимо се за видљиво - тај Давид нас позива да се не веселимо томе 
као они који су радосни кад им изобилно роди вино и пшеница, ти најпролазнији 
дарови.[64] И блажени Амос,[65] вероватно, исто ово има у мислима својим када каже 
против земних и умишљених добара следеће: приближите се горама вечним, устани и 
пођи јер немаш овде покоја.[66] Ове речи скоро да су истоветне са заповестима Господа и 
Спаситеља нашег. Којим заповестима? Устаните, хајдемо одавде,[67] казао је Он не само 
ондашњим ученицима својим, као што неко може помислити, позивајући их да пређу са 
једног на друго место, него све ученике своје, у свим временима, позива да пређу са земље 
на небо и од земаљских добара према небеским. 

Поучени Речју, потражимо небески покој и одбацимо земаљско изобиље; употребимо од 
њега само оно што је у њему добро: искупимо душу своју милостињом[68] дајмо од свог 
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имања беднима и заслужимо тиме небеско благо. Подари и души својој част, а не само 
телу; укажи част и Богу, а не само овом свету. Издвој нешто од утробе и посвети духу 
своме. Извади нешто из ватре и стави подаље од прождирућег пламена. Отргни понешто 
од жестоког мучитеља и повери Господу. Укажи част седмом тј. овом животу, и осмом 
тј. оном животу у који ћемо отићи одавде.[69] Дај ма и мало Ономе од кога ћеш примити 
несравњено много. Подај и све Ономе ко је теби даровао све. Ти никада нећеш моћи 
постати штедрији од Бога, па ма жртвовао све што имаш или са својим имањем поделиш и 
себе самог: јер све то што можеш дати Богу, примио си од Бога. Што му мање даш, више 
ћеш имати за уплату и ништа нећеш дати од себе, пошто је све од Бога. И као што не 
можемо престићи своју сенку која стално иде испред нас, докле год ми идемо напред, или, 
као што тело не може да нарасте више од главе која је увек изнад тела, тако и ми, својим 
даровима, не можемо премашити Бога. Ми ништа не можемо даровати, а да то није 
припадало њему или је одраз његове штедрости. Размисли само од куда теби живот, 
дисање и разум? Од куда ти тај најузвишенији дар да знаш Бога и да се надаш царству 
небеском, равноанђеоском достојанству, сазерцању славе - све је то сада у огледалу и 
нагађању, а онда ће постати савршено и чисто;[70] надаш се да постанеш син Божји, 
сунаследник Христов и, казаћу смело, чак сами бог?[71] Од куда теби све ово и од кога се 
надаш овоме? Или: да говоримо о мање битним стварима; од куда ти могућност да гледаш 
лепоту неба, ток сунца, круг месеца, мноштво звезди и у свему томе, као у звуку лире, да 
познаш савршену и уједначену хармонију и поредак; промену годишњих доба, измену 
времена, кружни ток година, сразмерност дана и ноћи, плодове земље, разливање ваздуха, 
ширину узбурканог, а потом, мирног мора, дубину реке, хирове ветра? Ко ти је даровао 
кишу, обраду земље, храну, радиност, станове, законе, грађански поредак, миран живот и 
родбинске везе? Од куда неке животиње служе за храну, а неке као помоћ? Ко те је 
поставио господарем и царем над свом творевином на земљи? Ко је, да не набрајам даље, 
све то даровао теби? Није ли ти то дао Онај који најпре, и пре свега, потражује и од тебе 
само очекује човекољубље? Зар се нећемо постидети кад смо толико добара примили од 
Бога и још толико очекујемо од њега, а не желимо да му принесемо и тај један дар - 
човекољубље? Он нас је издвојио од звери и само је нас овенчао даром разума, а ми ћемо 
сами себе претварати у звериње? Зар нас је раскош толико искварила и лишила ума или ... 
(ја већ не знам како да се изразим) ми поседујемо прекомерно парче и још много шта 
неважно, да на основу свега тога сматрамо себе узвишенијима и битнијима од других тј. 
да смо природом својом бољи од ових несрећника? Зар ћемо помислити да смо ми сувише 
високи у односу на њих, да смо својеврсни гиганти који су, по записима у баснама, 
представљали својеврсни нараштај различит од обичних смртника, или као Неврод и 
синови Енакови који су својевремено угњетавали Израиљ,[72] или као они исполини због 
чијих злодела је пуштен потоп ради очишћења земље? Ако се већ Бог и Владика свега не 
стиди да се назове оцем нашим, зар ћемо се ми одрећи сродства са сличнима нама? 

Не, пријатељи и браћо! Не будимо неправедни распоредитељи оног што нам је поверено, 
да не бисмо чули тешке речи Петрове: "Посрамите се ви који код себе задржасте туђе; 
подражавајте равној за све благости Божјој и тада неће бити ни једног сиромаха".[73] Не 
мучимо се градњом ризница, док други пате сиромаштвом, да нас не би поразио, својим 
жестоким претњама и речима, божанствени Амос, који вапије: чујте сада ви, који питате: 
кад ће проћи младина и субота да отворимо ризнице;[74] укоравајући нас у потоњим 
речима гневом Божјим. Пазимо да нас и блажени Михеј не изобличи речима који, 
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прекоревајући Јудејце што се разнежују и ваљају на постељама од слонове кости тј. што се 
мажу мирисавим уљима, гоје своје тело, хране се нежним месом телади и јаради, звуке 
музичких инструмената пропраћају ритмичким плескањем руку својих, да би након свега 
сами порицали и ниподаштавали све ово као пролазно и сувишно - осуђује раскош (пошто 
од ситости настаје свака беда), придодајући овим осудама још и нове, неумерне 
раскалашности, оптужујући сластољубце да, предајући се задовољствима, ни мало се не 
потресају болом Јосифовим.[75] - Не дао Бог да и нас задеси оваква осуда! Не опустимо 
се и не бавимо се само насладама које нас удаљавају од Божјег човекољубља; Богу је све 
ово мрско, мада не пушта гнев свој на грешнике одмах пошто учине злодело. 

Следујмо за најузвишенијим и првим законом нашег Бога који кишу шаље и на 
праведнике и на грешнике, и заповеда сунцу да једнако греје све људе;[76] Он је свим 
житељима земље једнако ставио на службу и копно, и земљу, и изворишта, и реке, и шуме, 
пернатим створовима - ваздух, а житељима воде - воду; Он је свим људима даровао све 
што треба за живот, свеједно да ли су под влашћу или су слободни од закона тј. нису 
омеђени границама одређене државе, тако да нико од њих ниучему не оскудева. Тако 
штедро Бог милује све људе, свакако ради тога да би праведном деобом дарова својих 
показао и једнако достојанство наше природе и богатство благости своје. А људи 
закопавају у земљу злато, сребро, драго камење и остале драгоцености - узрочнике и 
сведоке међусобних сукоба и ратова - и после свега још гордо дижу обрве своје и отказују 
милост беднима не желећи ни мало да им помогну у њиховој беди. Каква глупост! Каква 
срамота! - Немам намеру да говорим још и о другом; у крајњој мери они тврде да су 
богатство и беда слободно стање, казано у обичном смислу речи, а да се робство и друга 
слична имена појавише у народу током времена и као некаква болест подигоше се заједно 
са неправдом која их је и пронашла. У почетку, како каже Писмо, није било тако.[77] 
Човеков Створитељ га је учинио слободним, ограничивши га само законом једне 
заповести; учинио га је и богатим посред сладости раја, а заједно са овим благоизволео је 
даровати ове вредности и свему роду људском у првом семену. Тада су се богатство и 
слобода састојали у очувању добијене заповести; а права беда и робство - у преступању 
исте заповести. Од времена како се појавише завист и раздор, како је почела лукава 
владавина змије, непрестано и неприметно нас наводећи на зло примамљивим 
задовољствима, хушкајући дрске људе против слабих, од тог времена, дакле, покидано је 
сродство међу људима, а њихова међусобна отуђеност се одразила у различитим звањима; 
љубомора је учинила да се, помоћу закона, потпуно заборави на благородство и срећу 
свих људи. Ти, стога, обрати пажњу на изначалну једнакост, а не на, током времена, 
настале поделе; обрати пажњу на закон Творца, а не на закон властодржца. Помози колико 
можеш, уважи првобитну слободу, ублажи несрећу нанесену твоме роду; покажи усрдност 
у болести, буди штедар према невољном. Јеси ли ти здрав и богат? Онда утеши болесног и 
бедног. Ниси окусио тежину пада? Онда охрабри палог и повређеног. Весео си? Онда 
орасположи и уцвељеног. Срећан си? Онда олакшај унесрећеног. 

Заблагодари Богу што не припадаш броју људи којима треба помоћ, него си уврштен у оне 
који могу да помогну; буди благодаран што ниси принуђен да гледаш у туђе руке јесу ли 
пружене према теби, него што други погледају у твоје руке. Немој се богатити само 
имањем, него и побожношћу; не златом само, него и врлинама, или да кажемо, само њиме. 
Заслужи поштовање пре твога ближњега, јер си ти милосрднији од њега. Постани 
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несрећнику као бог његов тако што ћеш опонашати Божје милосрђе. - Ништа толико не 
посличњава човека са Богом као милосрђе, мада је Бог неупоредиво милосрднији од нас; 
човек то чини у оквиру својих могућности. Бог је створио човека и опет га изнова подиже 
из трулежности; а ти, довољно је, да не презреш палог. Бог је указао човеку ванредно 
милосрђе када му је, између осталог, даровао закон, пророке, а још пре тога природни - 
неписани закон, који испитује наша дела; када је опомињао, кажњавао, руководио и, 
најзад, предао себе самог на жртву искупљења за живот света;[78] када нам je даровао 
апостоле, јеванђелисте, учитеље, пастире, исцељења, чудеса, враћања у живот, кидање 
смрти, знамења победе над победившим нас, завет сенке и завет истине, различите дарове 
Духа Светог и тајанство новог спасења. А ти, уколико имаш прилику да испољиш веће 
милосрђе на корист души својој (Бог ће те, наиме, и тим даром наградити, само ако то и 
сам пожелиш), не оклевај, него буди од користи ближњем који пати или, да се још боље 
изразимо, и пре него те просјак замоли за помоћ предухитри га својим даром, свакодневно 
поклањајући и дајући зајам[79] речју, не тражећи враћање дуга са каматом. Ако ниси у 
стању овако да послужиш ближњем, ти му укажи наклоност прикладну твојим силама. 
Помози му давањем хране или одеће; набави му лекове, превиј му ране, упознај и друге 
људе са његовом убогошћу, саветуј га у трпљењу; не плаши се, учини то и посети га. Тиме 
нећеш себе унизити: његова болест неће прећи на тебе, мада многи тако мисле по 
убеђењу, односно, такви желе да својом пасивношћу покажу или свој кукавичлук или да 
оправдају свој тврдичлук, јер се позивају на опрезност као, тобоже, нешто мудро и 
паметно. У ово те могу уверити трезвена размишљања, или лекари, или укућани који живе 
у заједници са болесником, или они који дворе болеснике, јер нико се од њих није 
разболео иако су свакодневно у додиру са болесником. Али ако те болесниково стање 
заиста плаши ти ипак, као богољубив и човекољубив слуга Христов, немој бити опхрван 
малодушношћу! Немој презирати свога брата, немој проћи мимо њега, не гнушај га се као 
нечистог, као заразног, одвратног и прокаженог. То је твој члан, мада унесрећен. Теби се 
предаје убоги[80] као Богу, иако ти обично надмено (можда ћу те овим речима и 
посрамити) пролазиш поред њега. Пружа ти се прилика да потврдиш своје човекољубије, 
мада те ђаво упорно одвраћа од твоје личне среће. 

Сваком морепловцу свагда прети бродолом, нарочито ако је одважнији у отискивању на 
море. Сваком ко је обложен телом блиске су телесне беде и невоље, тим пре уколико иде 
дигнута чела, не обазирући се на болеснике пред њим. Док пловиш по пријатном ветру 
пружи руку ономе кога је задесио бродолом; док се сладиш здрављем и богатством, 
помози страдалнику. Не чекај да на личном примеру осетиш и искусиш како је 
нечовечност велико зло и колико велико благо представља отворено срце према сваком 
невољном. Немој да дочекаш да Бог подигне руку своју[81] на горде и немарне, кад су у 
питању болесници. Отрезни се туђим невољама. Унесрећеном пружи макар мало: твоја 
пажња неће бити малена ономе ко у свему оскудева, али ни Богу, уколико твоја милост 
одговара твојим моћима. Уместо великог дара принеси усрдност. Немаш баш ништа? 
Утеши сузом. Невољнику је велико лекарство када га искрено схватиш; несрећа се веома 
олакшава искреним саосећањем. Човече, не сматрај и не третирај човека горе од животиње 
за коју ти закон налаже да је извадиш из јаме ако у њу упадне, или да је вратиш њезином 
газди уколико залута.[82] Не скрива ли се у овој заповести други, тајанственији и дубљи 
смисао, као што се и у многим осталим заповестима закона крије извесна дубина и 
дводимензионалност - не приличи мени да улазим у то, колико Духу који све испитује и 
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зна. Ја, међутим, колико схватам ово и колико је то у вези са мојом беседом, казаћу да 
овде закон има за циљ да нас од малобитних ствари узнесе и узведе до најсавршенијег и 
најбитнијег милосрђа. Уствари, ако смо ми дужни да будемо милостиви и према 
бесловесним животињама, колико треба да је велика наша љубав према онима који су 
истог рода и достојанства са нама? Овако нас саветује и разум, и закон, и најправеднији 
међу људима који сматрају да је боље помагати, него ли чекати помоћ, односно, да је 
милост много боља од користи. 

Шта рећи за наше мудраце? Не мислим на пагане који себи измишљају богове - 
заштитнике страсти тј. који Кердоју[83] указују најузвишеније почасти и, што је још горе 
од овога, законом одобравају (као што је обичај код неких народа) приношење људи 
демонима на жртву, тако да нечовечност код њих улази у састав богопоштовања; оваквим 
жртвама не да се сами наслађују, него мисле да тиме удовољавају својим боговима: зли 
жреци и тајнослужитељи злих! - Међутим, ево шта је заиста достојно плача и сажаљења: и 
међу нашом сабраћом постоје људи којима је толико туђа саосећајност и помагање 
невољника, да се одважују чак и да их нападају и окривљују, измишљајући празне и 
ништавне досетке, као гласника са земље,[84] говоре у ветар, а не да их чује онај кога 
води трезвен смисао тј. онај ко је навикао на божанске истине. Усуђују се да овако 
расуђују: "Бог је њима послао несрећу, а нама је даровао срећу. И ко сам ја да нарушавам 
Божју одредбу и да себе представим милостивијим од Бога? Остави их, нека се муче, нека 
страдају! Богу је тако угодно". Они себе потврђују као богопоштоваоце само у оним 
случајевима где је њихов интерес: где да саберу свој новац и како да се одваже пред 
унесрећенима! Нису ни свесни да њихова срећа зависи од Бога који дарује све оно што 
човек поседује, као што се и види из њихових речи. Јер, ако сваки ко признаје Бога за 
дародавца свега почне да размишља на њихов начин, нека се упита чиме он влада? Сваки 
ко има било шта од Бога, схватиће да је његово имање сагласно вољи Божјој. Са друге 
стране, неизвесно је и то да на невољне беду страдања шаље сам Бог; наиме, телесна 
природа, која је свагда у неком течењу, врло често може да буде узрочник растројства. Ко 
може објаснити зашто неко страда због раскалашног живота, а други опет, због истог 
живота, узвишава се као неко ко је достојан хвале? А може бити и обрнуто - овај се 
узвишава управо због тога што је рђав; а овај други се подвргава казни због своје врлине; 
овај се узноси све више да би и његов пад био све дубљи и јачи тј. омогућава му се да 
унапред потврди сву своју порочност да би тиме и казна, која га очекује, била праведнија; 
онај, пак, мимо очекивања бива угњетен да би, прекаливши се као злато у пламену,[85] 
био чист и од најмањих примеса зла (нико, природно рођен, није потпуно чист од 
прљавштине, како читамо у Писму[86]) и постао још узвишенији и достајнственији, као 
што и ову тајну ја налазим записану у божанском Писму.[87] Преопширно би било 
побројавање свих речи Духа Светог који се односе на ово. Ко може избројати песак 
морски, капи кише и дубину бездана?[88] Такође: ко може у свему истражити дубину 
Божје премудрости којом је Он све створио и којом управља свим створеним, како зна и 
како хоће? Нама је довољно да се, по примеру Апостола, дивимо њој и да је сматрамо за 
недостижну и несагледиву.  

О, дубино богатства и премудрости и разума Божја! Неиспитиви су судови његови и 
неистраживи су путеви његови. Ко може схватити ум Господњи? Ко ће достићи крајњу 
премудрост његову, како каже Јов?[89] Ко је премудар да схвати oвo?[90] Ко ће извагати 
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оно што премашује сваку меру и измерити расположивим мерама? Дакле, ко се сме на ово 
одважити? Боље би било - нико! Ја се не усуђујем да ни овоземаљска страдања подведем 
свагда под последицу порока, али ни спокојно стање под последицу врлине. Истина, и 
овде се већ прима плата, свакако, ради неких корисних циљева да би, са једне стране, беда 
злобних "људи зауставила порок, а са друге - срећа добрих олакшала пут врлини: ово не 
бива свагда и у пуној мери. Пуна плата припада искључиво будућем животу у коме ће 
једни примити награду због врлине, а други казну због порока. Устаће, каже се, ови у 
васкрсење живота, а ови у васкрсење суда.[91] А за овај живот други је закон, другачије 
понашање. 

Уосталом, и у овом животу све нас упућује на будући. Све што нам се чини да је неравно, 
нема сумње, биће поравнато у Богу. Сходно овоме, у телу постоје увучени и истурени 
делови, велики и мали, а такође и на земљи видимо истурене и унижене пределе; међутим, 
све ово, у свом узајамном односу, пред нашим погледом образује прекрасну целину. 
Такође и код уметника уочавамо: најпре хаотичну и нејасну материју, потом она бива све 
уобличенија, да би на крају од ње настао одређени облик и производ; када погледамо у 
тако уобличену фигуру, морамо се дивити и признати уметникову умешност. Због тога не 
можемо Бога сматрати за невештог уметника, као што себе сматрамо; не можемо 
изналазити мане у управљању светом, због тога што ми не знамо начин управљања. 
Међутим, ми - уколико желимо да дочарамо себи стање нашег духа - мало се разликујемо 
од људи који страдају на буром захваћеном броду и вртећи се у круг, они мисле да и све 
друго кружи. Управо су овакви они о којима говоримо. Они не желе да Бог буде мудрији 
од њих, иако лупају своју главу о ма чему. Уместо да се сами потруде и установе разлог 
насталој ситуацији, или да се посаветују са људима који имају више искуства, или су 
мудрији и духовнији од њих (мудрост је такође један од дарова и нема свако разум[92]), 
или да чистим животом улове себи знање и затраже премудрост у истинској Премудрости, 
они, колико ли наивности, хватају оно што је близу руку, клевећу, као да се у свету све 
дешава хаотично и без узрока, само због тога што сами нису у стању да уоче узрок и на тај 
начин у свему незнању издају се за мудраце, односно, од прекомерне мудрости постају 
сами лишени мудрости и искуства. Због тога су неки увели срећу и случајност[93] 
намисао која заиста зависи од среће и слепог случаја. Други измислише неко слепо и 
неуклоњиво владање звезда[94] које, тобоже, својим положајем плету или, боље да 
кажемо, одређују судбу нашу; измислише неко сједињавање и раздвајање небеских тела и 
владавину над целим светом својим кретањем. Други, који нису били у стању да схвате 
Промисао, унесоше у овај бедни род људски своју машту, како је ко уобразио,[95] и све то 
разврсташе на различита мишљења и тумачења. Било је и таквих који су Промисао 
представљали веома бедно и одредивши јој управу само над оним што премашује наше 
силе, не усудише се да је низведу до нас, плашећи се да Доброчинитеља не покажу као 
сувише доброг када се испостави да је много оних који потребују његову доброту, 
односно, да не заморе Бога мноштвом његових доброчинстава. - Међутим, оставимо ове 
безумне створове, као што већ рекох, самима себи; још пре нас оштро их је изобличила 
Божја реч овим приговором: осујећено је њихово неразумно срце; говорећи да су мудри 
полудеше и изменише славу нетрулежног Бога,[96] изобличивши свакојаким баснама и 
измишљотинама свеобухватну Промисао. Ми, пак, као разумна бића и служитељи Речи, 
пазимо на разборитост и не измишљамо свакакве бајке, нити прихватамо људе који тако 
шта чине или мисле, ма колико да је примамљиво њихово казивање и ма колико 
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примамљива била новост коју нам казују својим измишљотинама. Напротив, ми смо 
дужни да верујемо да је Бог Творац и Саздатељ свих бића: како би уопште могла да 
постоји васељена да је није неко осуштаствио и довео у складни поредак? Дужни смо да 
верујемо да Промисао све држи и све повезује у свету: за сва створења за која је 
неопходан Творац, неопходан је истовремено и Промислитељ; иначе би свет, ношен 
случајем, морао магновено да се распрши, распадне и врати у првобитни хаос и 
беспоредак због мноштва хаотичности у њему, као брод кога носи олујни ветар. Још смо 
дужни да верујемо да се наш Творац или Саздатељ (свеједно које име ћемо употребити за 
њега) особитим начином стара о нашој срећи, без обзира што се наш живот проводи у 
разноразним приликама и неприликама чији узрок нама остаје непознат, можда и због тога 
да ми не бисмо дошли у ситуацију да се, познавши тај узрок, прекомерно дивимо 
узвишеном Уму. Све што лако схватимо, врло лако и занемаримо, док све што је 
узвишеније од нас и несхватљивије, много више нас побуђује на дивљење; све што измиче 
нашој пажњи и жељи, самим тим побуђује у нама пламенију и силнију љубав. 

Због тога не треба да прекомерно ценимо здравље, али ни болест да осуђујемо; не лепимо 
се за богатство које у трену нестаје и не трошимо на то суштину душе наше. Не ропћимо 
против беде као против нечега што заслужује презир, проклетство и мржњу. Боље да се 
научимо да презиремо злоупотребу здравља што, свакако, води у грех, и да са 
страхопоштовањем и побожношћу уважавамо подносиву и пролазну болест, поштујући 
све оне који су страдањем остварили победу: можемо ли унапред знати да се можда међу 
страдалницима не крије неки нови Јов, који је много достојнији части од било којег 
здравог човека, који је са себе састругао гној, који се даноноћно мучи под отвореним 
небом, који страда и од жене, и од пријатеља. Научимо се да одбацимо неправедно 
богатство ради којег се богаташ праведно мучио у пламену просећи ма и кап воде, само да 
би олакшао муку;[97] истовремено блажимо благодарну и трезвену беду помоћу које се 
Лазар спасао и био богато награђен покојем у наручју Авраамовом. 

Човекољубивост и милосрђе према беднима треба да испољимо и због тога да бисмо тиме 
затворили уста свима који ружно мисле о болести тј. нећемо се дати у власт њиховом 
сујетном мудровању о којем мало пре говорисмо, нити ћемо жестину закона усмерити на 
нас саме. Најбоље је да поштујемо заповест и реч Бога. Која је то заповест? Погледајте 
како о њој постојано брину богонадахнути мужеви и колико је она блиска њиховом срцу. 
Они не испуњавају заповест тиме што ће два или три пута казати коју реч о беднима, а 
потом ће све заборавити; код њих не видимо да једни говоре о милосрђу, а други не, 
односно, једни о њему говоре више, а други мање. Не! Они сви заједно, и сваки понаособ, 
сматрају да је то највећа заповест или једна од највећих; ревносно нас побуђују да је 
вршимо: час саветом, час претњом, час приговором, а некада трезвеном хвалом; све ово 
чине да би непрестаним подсећањем на њу оснажили њезино дејство у срцима нашим. 
Пише: страдање ради ништих и уздисање ради убогих, сада ћу васкрснути, говори 
Господ.[98] Ко се неће бојати васкрслог Господа? На другом месту: васкрсни Господе, 
Боже мој, нека се узнесе рука твоја, не заборави убоге.[99] Отклонимо молитвом овакво 
подизање руке Божје и не пожелимо да је видимо наднесену над непокорнима, или, што је 
још горе, усмерену на тврдокорне. И још: не занемари вапаје убогих; неће потпуно 
заборављен бити ништи; његове очи мотре на ништег.[100] Овакво осматрање је много 
боље и узвишеније него ли примицање веђа. Веђе његове испитују синове људске, што је 
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као неко другостепено и ниже гледање. Можда ће неко казати да се овде говори о 
ништима и убогима који неправедно страдају. Не спорим; али и то треба да те побуди на 
човекољубље. Ако се Господ толико много стара за бедне када их наружују, свакако да ће 
тебе још више наградити ако их помогнеш. Ако сваки који се руга убогом раздражује 
његовог Творца[101] онда сваки који брине о њему поштује Творца. Када чујеш речи: 
ништ и богат сретоше један другог: обојицу је створио Господ,[102] немој помислити 
као да је Господ једног створио богатим, а другог убогим, да би ти још више могао 
нападати убогог: није сасвим сигурно да је од Бога изашла оваква деоба. У овим речима 
Писма показује се само то да је и ништег и богатог једнако створио Бог, мада је неједнака 
њихова срећа. Нека те то побуди на братољубље и састрадавање, па ако се некада, 
гледајући своје богатство, погордиш, нека те помисао на заједничког Саздатеља смири и 
наведе на скромност. Шта још? Који милује ништег, позајмљује Богу.[103] Ко не жели да 
има оваквог дужника који ће свој дуг вратити на време, са каматом? И опет: милостињом 
и вером чисте се гpecu.[104] Дакле, очистимо се милосрђем, обришимо тим прекрасним 
убрусом душине нечистоте и прљавштине, и убелимо се: једни као вуна, други као 
снег,[105] по мери личне усрдности! 

Казаћу нешто још поразније. Ако ти и немаш сломљене удове, ни ране, ни упале,[106] 
нити било какве душевне патње и блеска,[107] или видљивог знамења које може једино 
Христос да исцели: то не значи да не треба да поштујеш Онога који је ради нас претрпео 
ране и болести. Поштоваћеш га када потврдиш да си милостив и човекољубив према 
члану Христовом. Ако разбојник и мучитељ душа наших, било на путу твом из Јерусалима 
у Јерихон, било на другом неком месту, нападне на тебе неспремног за одбрану и 
ненаоружаног, и израњава те до те мере да кажеш: загнојише се и усмрдеше се ране моје 
због безумља мога;[108] ако се нађеш у таквој ситуацији да ти ни лечење не треба, нити 
знаш чиме ћеш се излечити, авај, то је заиста велика рана и крајње бедно стање. Али, док 
још ниси сасвим пао у очај, док још има наде да се излечиш, приљуби се Лекару, замоли 
Га, ранама лечи ране, привуци слично сличним, или, још боље речено, мањим средствима 
лечи велике болести. И Он ће казати души твојој: Ја сам твоје спасење; казаће: вера 
твоја спасе те; ето, здрав си;[109] и утешиће те сладошћу човекољубивих речи, само ако 
види да си ти ма и мало човекољубив према убогом. 

Блажени су, каже Он, милостиви, јер ће помиловани бити; видиш да милостиња мећу 
блаженствима није на последњем месту. Такође: блажен је који је предусретљив према 
убогом и ништем; добар је муж који штедри и даје; цео дан милује и позајмљује 
праведник.[110] Ухватимо блаженство, заслужимо звање предусретљивих, постанимо 
добри; нека ноћ не прекине дела милости. Немој казати: иди и дођи сутра, па ћу ти 
дати.[111] Немој омогућити ни најминималнији размак измећу добре жеље и дела, јер 
човекољубије не трпи никакво одлагање. Подели гладном хлеб твој и бескућника уведи 
под кров твој.[112] 

Све што чиниш, чини радосно. Пише: милуј са добрим расположењем;[113] на тај начин 
ће твоја спремност добити на вредности. Све што се ради против воље или услед нужде, 
не може бити пријатно, ни корисно; кад се чини добро, треба бити радостан, а не тужан. 
Ако одбациш од себе савез и бијење рукама тј. штедљивост, знатижељност и 
сумњичавост, и реч роптања: шта ће тада бити? Како је чудновато и велико давање! Каква 



147 
 

је и колико велика награда! Твоја светлост ће рано засијати и исцељење твоје ће се брзо 
показати.[114] Ко себи неће пожелети светлост и исцељење? 

Са истим страхопоштовањем и побожношћу мотрим ја и на ковчежић Христов[115] који 
нас подстиче на бригу о убогима; обазирем се и на сагласје Петра и Павла, јер они међу 
собом поделише проповед јеванђеља и једнаким силама стараху се за убоге; мотрим и на, 
младићу, указану границу и закон савршенства; имање твоје раздели убогима.[116] Не 
мислиш ли да човекољубије треба да постане дело твоје воље, а не неопходност; савет, а 
не закон? Ја и сам желим овако да размишљам; мене, међутим, плаши лева страна, и јарци, 
и прекор који ће они чути од Онога који их је поставио са леве стране. Они ће бити 
осуђени за грабљивост или богохулство, не за прељубе, или неке друге грехе забрањене 
законом, него зато што нису кроз лица унесрећених послужили Христу. 

Дакле, ако сте ме ви, слуге и браћо и сунаследници Христови, коликотолико слушали, 
онда још увек има времена да посетимо Христа, да послужимо Христу, да нахранимо 
Христа, да оденемо Христа, да примимо Христа, да поштујемо Христа, не само трпезом 
као што неки чине; не мирисним уљима, као Марија; не само гробом, као Јосиф из 
Ариматеје; не погребном опремом, као Никодим који је показао велику љубав према 
Христу; не златом, ливаном и смирном, као мудраци са Истока; него, пошто Владика 
милости хоће, а не жртве,[117] и милост му је вреднија од јагањаца одређених за 
клање[118], онда Му и принесимо тражено милосрђе посредством унесрећених који пузе 
по земљи да би онда, када одемо одавде, они прихватили нас у вечне дворе[119] небеске, 
код Христа, Господа нашег, коме нека је слава у све векове. Амин. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Говорено у дому за старе који је саградио св. Василије Велики, у којем је у то 
време (373. г.) харала губа. 

2. Изл 58:7. 
3. Изл 16:4. 
4. Пс 79:25. 
5. Јн 6:32 
6. I Kop 13:13. 
7. Пост 4:26. 
8. Рм 9:4. 
9. I Јн 4:16. 
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10. II Петр 2:8. 
11. Јевр 11:31. 
12. Јевр 2:11. 
13. Еф 2:10. 
14. Мт 26:52, 53; Лк 22:51. 
15. Број 12:3; II Цар 16:11, 12; Пс 132:1; Мт 12:19. 
16. III Цар 19:10; II Кор 11:2; Пс 69:10. 
17. I Kop 9:27, 10:58. 
18. Лк 4:2-13. 
19. Мт 26:39, 42, 44. 
20. I Kop 7:1-11; 25-40. 
21. 1 Дн 11:18-19. 
22. Мт 14:23; Лк 6:12, 9, 28, 22, 39. 
23. Ас - бакрена монета тежине 4 златника. 
24. Флб 2:7; Ис 50:6, 53:12. 
25. Мт 19:21. 
26. Јн 14:2. 
27. Мт 7:14. 
28. Мт 22:37-40; I Кор 13:13. 
29. Пс 89:15; Јак2:13. 
30. Пс 29:17. 
31. Рм 12:15. 
32. Јов 33:21. 
33. Овај израз не треба схватити у материјалном смислу; по Никитином тумачењу речи 

св. Григорија, овај израз означава дихање живота које је Бог удахнуо у лице 
првоствореног човека (Пост 2:7) и истовремено - лик Божји. 

34. Гал 3:28. 
35. Флб З:21. 
36. Јов 33:6,10,11. 
37. Гал 3:27. 
38. Гал 3:22. 
39. Рм 14:15; Јн 1:29. 
40. Кол2:12; 
41. Рм 8:17. 
42. 1 Петр 2:9. 
43. Тит 2:14. 
44. II Кор 8:9. 
45. Јн 10:11. 
46. Језек 34:16. 
47. 1 Кор 6:13 
48. Mт 16:24; Флб 3:8. 
49. Јов 31:8, 40. 
50. Лк 12:18, 20. 
51. I Kop 13:8. 
52. 1 Јн 3:21. 
53. Јер 9:23. 
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54. Јер 9:24. 
55. I Kop 1:24; Флб 4:7. 
56. Кол 1:15; Јн 3:13:12, 32. 
57. Ос 14:10. 
58. II Петр 1:13; Јевр 13:14. 
59. Пс 69:3. 
60. Пс 84:6. 
61. Кол 3:1. 
62. Гал 6:14; Кол З:1. 
63. Пост 49:17; 3:5. 
64. Пс 4:3, 8. 
65. У неким рукописима уместо имена Амос пише Михеј. 
66. Мих 2:10. 
67. Јн 4:31. 
68. Дан. 4:24 
69. Проп. 11:2 
70. I Kop 13:12. 
71. Мт 5:9; Рм 8:17; Јн 10:34-35. 
72. Број 13:34. 
73. Ове речи цитиране су из Апостолских установа. 
74. Амос 8:5. 
75. Амос 6:46. 
76. Мт 5:45. 
77. Мт. 19:8 
78. Мт 20:28; Јн 6:51. 
79. Пс 37:26. 
80. Пс 11:14. 
81. Пс 74:3. 
82. Изл 23:4, 5; Пон зак 22:4. 
83. Меркурију, заштитнику користољубља. 
84. Ис 29:4. 
85. Прем Сол 3:6. 
86. Јов 14:4. 
87. Прем Сол 3:5. 
88. Ис Сир 1:2-3. 
89. Рм 11:33; Ис 40:13; Јов 11:7 
90. Ос. 14:10 
91. Јн 5:29. 
92. I Кор 8:7. 
93. Емпедокле, Епикур. 
94. Халдејци. 
95. Митологије. 
96. Рм 1:21-23. 
97. Лк. 16:24 
98. Пс 11:6. 
99. Пс 9:33. 
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100. Пс 9:13,19; 10:4. 
101. Приче 17:5. 
102. Приче 22:2. 
103. Приче 19:17. 
104. Приче 15:27. 
105. Ис 1:18. 
106. Ис 1:6. 
107. Лев 13:2. 
108. Пс 38:6. 
109. Пс 35:3; Лк 7:50; Јн 5:14. 
110. Пс 41:1; 112:5; 37:26. 
111. Приче 3:28. 
112. Ис 58:7. 
113. Рм 12:8. 
114. Ис 58:9, 8. 
115. Јн 12:6. 
116. Мт 19:21. 
117. Мт 9:13. 
118. Дан 3:40. 
119. Лк 16:9.  
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Реч XV 

Говорено у присуству оца[1] 

  

Због чега кварите складни поредак?[2] Због чега присиљавате језик, покоран закону, да 
говори? Због чега изазивате реч која се не противи духу? Због чега занемарујете главу и 
усмеравате се према ногама? Због чега заобилазите Аарона и приступате Елеазару? Ја не 
пристајем да извор буде заграђен, а поточић да тече, сунце да буде скривено, а звезде да 
сјаје, старост да ућути, а младост да доноси законе, мудрост да онеми, а неопитност да се 
надима. Нема сумње да је велика киша штетнија од мале; силна киша спира земљу и 
наноси штету земљораднику, док блага киша натапа њиву и умножава засејани плод тј. 
налива клас у време сазревања плода. Такође ни предугачка беседа не користи као реч 
мудрог човека: можда може унеколико да користи, али чим се појави, она и исчезава, 
заједно са таласањем ваздуха, не остављајући иза себе ништа велико, осим што 
красноречивошћу плени слух слушалаца; а мудра реч дотиче до срца и испуњава присутне 
духом те доживљавају своје рођење, и малобројним речима постиже веома много. Још 
нисам почео да говорим о истинитој и првој мудрости у којој је најпревасходнији овај 
дивни делатељ и пастир.[3]  

Прва мудрост је честити живот, очишћен или чистећи се, за пречистог и најсветијег Бога, 
који од нас очекује само једну жртву - чистоту, жртву која се обично у Писму назива 
срцем скрушеним, жртвом хвале, новом творевином у Христу, новим човеком[4] и тсл. 
Прва мудрост је: презирање оне мудрости која се огледа само у речима и двосмисленим 
изразима, у обмањивим и излишним супродстављеностима. Више користи ће бити ако 
само пет трезвених речи кажем у Цркви, него хиљаде бесмислених[5] које наликују на 
неразговетни звук трубе и нису кадре да подстакну војника на бој. Ја хвалим и љубим ону 
мудрост којом су се малобројни прославили, којом су рибари уловили у јеванђеоске мреже 
целу васељену, победивши до тада хваљену мудрост савршеном и малобројном речју.[6] 
За мене није мудар тај који је мудар у речи, који има превртљив и спретан језик, а душа му 
је неопитна, који наликује окреченим гробовима: споља је уредан и леп, а изнутра су пуни 
мртвих костију и одишу смрадом; за мене је мудар тај који мало говори о врлини, али 
много показује делима својим и животом својим потврђује казану реч. За мене је много 
боља видљива лепота, од оне која се речима предочава; боље ми је богатство које је већ у 
рукама, него оно о коме се машта у сну; боља је мудрост која не блиста речима само, него 
је потврђена животом. Казано је: разум је добар свима делатницима,[7] а не 
проповедницима. Најверодостојнији испит ове мудрости је време, а истинити венац хвале 
је старост.[8] Мада ни једног човека не треба сматрати блаженим пре смрти, како 
мислим са Соломоном, ипак није непознато да не знамо шта доноси сутрашњи дан, пошто 
је наш земаљски живот подложан многим изменама и тело се непрестано мења; уосталом, 
ко је већи део живота проживео честито и близу је пристаништа овог заједничког нам 
мора, питање је да ли је такав срећнији од других којима предстоји још много путовања по 
мору. 



152 
 

Према томе, немој затварати уста која су толико много благовестили и од којих је многи 
род родио. Колико су она родила деце, колике су њихове ризнице - осврни се и очима 
својим добро осмотри и види! Цео овај народ си ти породио својом благовешћу о Христу! 
Немој нас више лишавати твојих мудрих, мада и малобројних, казивања. Кажи реч, ма и 
најкраћу, али за мене веома умилну и пријатну, добро ми познату по духовном вапају који 
је Бог и од Мојсеја духом чуо и духом упитао: зашто ми вапијеш?[9] Сабери овај народ 
због мене, твога питомца, потом пастира, а сада првопастира. Научи ме пастирству, а овај 
народ трезвеној покорности. Посаветуј нас поводом настале невоље, растумачи нам 
праведне судове Божје, можемо ли их схватити или смо немоћни да достигнемо тај 
бездан; кажи нам како је у Господа, по речима светог Исаије, и милост по мерилима;[10] 
због тога што његова благост није неразборита (мада се тако чинило трудбеницима у 
његовом винограду који су раније почели свој рад и нису приметили неједнакост у самој 
једнакости). Беседи о томе на који начин се гнев Божји, који се назива чашом у руци 
Господњој и чашом пада[11] размерава са нашим гресима; због тога што Господ, иако код 
свакога налази нешто што заслужује казну, ипак неразблаживо вино гнева разблажује 
човекољубијем својим; уосталом, од строгости нагиње на милост само за оне који се 
освешћују и страхују, и који на основу мале невоље преображавају себе и разбољевајући 
се тиме, рађају у себи савршени дух спасења;[12] међутим, Он у пуној мери излива гнев 
свој на оне који се нису отрезнили његовом благошћу, већ су постали још окрутнији, 
налик тврдокорном Фараону који је заглибио у злоделима и није се осврнуо на силу Божју 
показану над нечастивима. Кажи нам: одакле такви ударци и бичевање? На чему се 
темеље? Да ли је то последица насталог беспоретка и погрешног кретања васељене, 
разузданог и неразумног тока ствари, као да не постоји Управитељ над свима или је ово 
дело случаја као што мисле немудри мудраци, који су слепо одушевљени хаотичним и 
мрачним духом? Или је све са разумом и у поретку, како је изначално и створено, 
прекрасно устројено, сједињено и стављено у покрет по законима познатим једино Ономе 
ко је све ово ставио у покрет, и наложио да се све одвија и мења по устројеним браздама 
Промисла? Од куда су богате летине, олујни ветрови, градоносни облаци, садашња наша 
несрећа и избезумљеност? Од куда затрован ваздух, болести, земљотреси, олује на мору и 
небеске појаве? Како творевина, која је створена да служи људима, тај општи и свима 
доступан извор задовољстава, постаје казна за нечастиве, да бисмо ми у нечему били 
оправдани, а у нечему се показали неблагодарни, сада се, пак, отрезнили и познали силу 
Божју у тешким страдањима нашим, јер нисмо хтели да је познамо у пријатном и благом 
времену? На који начин се једнима, из руку Госодњих дају сугуби греси и мера безакоња се 
надопуњује овим усугубљавањем (чиме се и Израиљ освешћује); а другима се греси 
исцрпљују и опраштају седмоструким давањем у њихова недра.[13] Шта значи да мера 
аморејаца још није испуњена?[14] Због чега се неки грешник оставља без казне; да ли због 
тога да би био сачуван за долазеће или, ако и прими казну, кажњава се ради тога да би се 
још овде излечио? И зашто праведник или тешко страда да би се кроз то искушавао 
можда, или опет живи у благостању и тиме бива сачуван, уколико је бедан умом и није 
успео да се узвиси изнад видљивог, чему свакога од нас поучава савест, то наше лично и 
нелаживо судилиште? Шта означава ова невоља која нас је снашла, и који јој је узрок? Да 
ли је то испитивање наше врлине или казна за грехе? Ако то и није казна, ипак је боље 
признати да је реч о казни и смерно се ставити под крепку руку Божју, него се гордити и 
величати овим као искушењем. Научи свему овоме и нас како се не бисмо разбољевали 
овим ударом који нас је задесио и да га не бисмо презрели, допавши у дубину зала (овом 
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болешћу многи други већ страдају), него да бисмо трезвено схватили десивше се, а не да 
безосећајношћу навучемо на себе још неку већу беду! 

Страшно је видети опустошену и бесплодну земљу, уништене плодове, и то у време када 
су плодови били већ пред бербом и жетвом! Страшно је видети превремену жетву; видети 
тужне земљораднике како јадикују над својим трудом и као мртви седе над покиданим 
стабљикама које су дејством плодотворне кише израсле, а дејством олујне кише 
пожњевене, са којих жетелац није носио препуне нарамке класја, над којима се није чуо 
благослов којим земљорадник обично поздравља своја поља.[15] Жалостан призор - земља 
посрамљена, опустошена, лишена свога украса! Ово оплакује и блажени Јоиљ који је 
најживописније и најтрагичније од свих описао пустош земље и тегобу глади; оплакује 
исто и други Пророк који упоређује пређашњу красоту земље са потоњом безличношћу 
њезином. Расуђујући о гневу Господњем који је опустошио земљу, Пророк каже: пред 
њим је рај сладости и за њим поље пусто.[16] Тешко, преко мере тешко и страшно, јер 
оплакујемо настало стање, али уједно страхујемо и од потоњег, још тежег ударца, као што 
је и настала болест страшна и тежа од оне која још није дошла. Најстрашније је, међутим, 
оно што су у себе закључале ризнице Божјег гнева. Не дао Бог да све то искусимо! 
Наравно, нећете искусити уколико прибегнете Божјем милосрђу и сузама приволите 
Онога ко милости хоће да остатак гнева уклони од нас. То је још кротост и човекољубије, 
снисходљива опомена, први ударац васпитача који образује младост, то је тек дим гнева тј. 
почетак мука, а не огањ који пламти тј. не врх гнева, не ужарени угаљ тј. не последњи 
ударац бича.[17] Бог нам је тек делимично припретио, делимично нас је ошинуо бичем, а 
од страшнијег се уздржао, желећи да нас освести претњом и казном, а крчећи пут гневу 
своме Он изобиљем благости почиње са лакшим, да не би имао потребе у већим и 
страшнијим казнама. Међутим, Он ће и теже невоље пустити уколико Га ми принудимо на 
то. 

Познато ми је ово оружје очишћено, тај небески мач коме је заповеђено да сече, да 
уништи, да обесчади, да не милује ни тело, ни мозак, ни кости.[18] Познато ми је да је 
Бестрасном, као медведици и као рису који пресреће оне на путу асирском, не само 
древне, него и оне који данас безакоњем својим личе на асирце: немогуће побећи, испред 
снаге и хитрости гњева његовог, када Он бдије над нашим нечастивостима и када његове 
непријатеље пресреће ревност његова спремна да прогута противнике[19] Познато ми је 
ово истресање и потресање и скитање и срца скрушена и колена раслабљена,[20] као и 
сличне невоље које сустижу нечастивце. Не говорим још о тамошњим судиштима којима 
ће бити предати овде поштеђени; због тога је много боље овде претрпети отрежњење и 
очишћење, него ли тамо трпети казну када већ наступи време кажњавања, а не очишћења. 
Много је боље пре смрти, овде, призивати Бога (о чему нас предивно уверава Давид): 
онима који су отишли одавде немогуће је да се исповедају и исправљају у аду;[21] Бог је 
ограничио време делатног и плодотворног живота овоземаљским животом, а тамошњем 
животу је препустио истраживање овде учињеног. 

Шта ћемо ми учинити у дан похођења[22] којим нас плаши један од пророка, или у дан 
надметања Божјег са нама (које ће се збити на горама или хумовима, како чусмо од 
пророка,[23] или на неком сасвим другом месту и околностима), када ће нас изобличити, 
када ће се лично Он успротивити нама, када ће пред наше лице поставити грехе наше - те 
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најтеже тужиоце - када ће дарована нам доброчинства супротставити нашим безакоњима, 
када ће се једна мисао победити другом мишљу, а један поступак осудити другим 
поступком, када нас прозове због тога што смо његово обличје упрљали и помрачили 
грехом и, најзад, када нас преда испаштању казне пошто сами себе изобличимо и осудимо 
тј. када нећемо више бити у ситуацији да устврдимо како је наше страдање неправедно? За 
оне који овде већ страдају ово служи као утеха у страдању и осуди: али ко ће тамо бити 
заступник? Какав ћемо изговор смислити, какво лажно извињење, која, на брзину 
смишљена, досетка, каква клевета ће утицати на реалност суда, како преварити 
непреварљиви суд који све темељно испитује - и речи, и поступак, и мисао, где се износи 
и добро и рђаво и о свему се у танчине разматра, после којег се не може уложити жалба 
другом суду и пронаћи други, већи судија, нити се могу иставити нека нова и на овом суду 
непозната дела, нити се од мудрих дјева или код продавца може накнадно узети уље за 
догореле светиљке, после којег не помаже ни кајање богаташа обухваћеног пламеном, а 
брине о исправљању својих сродника, после којег се не даје нови рок за кајање и 
исправљање. Сасвим супротно свему реченом: овај суд ће бити јединствен и једини, 
коначан и страшан, али много праведнији, него страшнији или, боље речено, због тога ће 
и бити страшан, што је праведан. Тада ће се поставити престо, Старац данима ће сести на 
њега, отвориће се књиге и потећи ће река огњена, пред нама ће се појавити светлост и 
тама који су припремљени: и изаћи ће који су чинили добро у васкрсење живота, који је 
сада скривен у Христу, а тада ће се са Христом појавити, а који су чинили зло у васкрсење 
суда,[24] којим су већ осуђени сви који не повероваше у осуђујућу их реч.[25] И први ће 
наследити неизрециву светлост и сазерцање Свете и царствујуће Тројице, која ће их тада 
озаравати сјајније и чистије и целовито ће се сјединити са свецелим умом (у чему и 
сматрам особено царство небеско); а удео других, између осталог, биће мучење или, боље 
речено, пре свега осталог - одвајање од Бога и грижа савести, којој неће бити краја. 

Све ће то бити касније. Шта ћемо сада учинити, браћо, тужни и јадни, опијени не сикером 
или вином који нас опијају за времена, него овом невољом коју је на нас пустио Господ, 
рекавши: и ти срце поколебај се и задрхти, и појећи духом тегобе и скрушености 
презритеље којима каже: видите презритељи и осмотрите и чудите се и исчезните?[26] 
Како ћемо поднети његов прекор? - Или; какав ћемо одговор дати када поврх мноштва 
доброчинстава, за која му нисмо заблагодарили, прекорно нам буде предочено и садашње 
страдање, када нам се наброје лекарства од којих се не излечисмо, када нас назове децом, 
али раскалашном, синовима, али туђинима и осакаћенима, када нам каже: како и чиме вас 
је требало саветовати и опомињати, а да Ја то већ нисам учинио? Ако су била потребна 
лакша лекарства, Ја сам и њих применио! Мимоишао сам Ја прву казну египатску - крв, 
коју су Египћани пили из извора и река свих вода; мимоишао сам такође и следеће казне - 
жабе и скакавце и муве, а почео сам тек од пете казне: од помора стоке и волова и оваца; 
нанео сам ударац бесловесним животињама, јер сам још увек штедео словесна бића. 
Међутим, на вас ова казна није утицала; напротив: ви сте преда мном били још охолији и 
неразумнији. Задржао сам кишу, само је једна частица била изливена на вас;[27] а ви 
рекосте: издржаћемо.[28] Пустио сам на вас градоносне падавине, не бих ли вас освестио; 
уништио сам ваше винограде и воћњаке и све плодове, али нисам ни тиме успео да 
сломим вашу злобу. Знам да си жесток и да ти је врат железна жила;[29] овако ће Он, 
можда, казати и мени којег не поправљају ове невоље. Преступник ће и даље преступати, 
а безаконик ће безаконовати.[30] Ништа нису постигли у нашем отрежњењу небеске 
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казне. Оскуде мех од огња и истопи се олово - и раније вас је због овога Бог прекоревао 
кроз Јеремију - залудно ковач кује сребро, лукавства ваша не могу се одржати.[31] 
Стрепите ли од мога гнева, пита Господ? Или рука моја није моћна да пусти на вас нове 
казне? Имам још и гнојне красте, које пеКу више од пепела из пећи које је по земљи, са 
неба, просипао Мојсеј и њему слични служитељи гнева Божјег, кажњавајући Египат 
опаком болешћу. Имам још и скакавце и густу таму, и последњу казну у низу, али прву по 
тежини и снази - напад и смрт прворођених. 

Да бисмо то избегли и одвратили погубитеља од нас, боље је да помажемо прагове ума 
свога тј. сазерцање и делатност, овим великим и спаситељним печатом - крвљу Новог 
завета, заједно са Христом се разапевши и са њим умревши, да бисмо са њим заједно и 
устали и били прослављени у његовом последњем јављању, а не да малакшемо, да 
тугујемо и плачемо, када нас у ванвремену и мрачном животу порази лукави погубитељ 
прворођених - нараштаја посвећеног Богу и снаге живота нашег. О, када ја не бих чуо од 
Благог који ми приступа у јарости непојмљивој, због тога што рђаво ходих пред њим, 
прекор: бих вас сушом и медљиком, и све је залудно; побих мачем младиће ваше и ипак се 
не обратисте мени, говори Господ.[32] О, када бих могао да не постанем виноград 
Љубљеног који је био засађен к окопан,[33] ограђен и заштићен, али је потом опустошио и 
породио коров, а до овога је дошло јер је постао разграђен, ограда је скинута и однесена, 
нико га не обрезује, нити окопава, него је препуштен сваком ко год жели да га развлачи, 
да му се руга и да га пустоши! Тога се ја плашим; о томе говорим и због тога болујем 
гледајући насталу невољу и због тога се молим (речима које ћу овде навести): сагрешисмо, 
безаконовасмо, нечаствовасмо; заборависмо заповести твоје и ходисмо по жељама срца 
свога; живссмо недостојно свога призива и благовести Христа твога и његових светих 
страдања ради нас; постасмо срам Љубљеног твога. И свештеник, и народ, сагрешише у 
једном: сви застранише, постадоше некорисни. Нема ни једног који чини суд и 
правду.[34] Штедрост твоју и човекољубивост твоју и милостиву утробу Бога нашег 
задржасмо за себе својим пороцима и лукавством дела својих. Ти си благ, а ми поступасмо 
нечастиво; Ти си дуготрпљив, а ми заслужисмо казну. И поред све своје неразумности, 
признајемо благост Твоју. Казну добисмо за малобројне грехе наше. Страшан си и ко Ти 
се може супротставити?[35] Од Тебе дрхте планине и ко се може одупрети снази 
мишица Твојих? Ако закључаш небо, ко га поново може отворити? Ако развалиш извор 
небеске воде, ко је може задржати? Угодно је пред очима твојим да се рађа и богати, да се 
живи и умире, да се болује и исцељује. Твоја воља јесте већ савршено дело. Ти си се 
разгневио, јер ми сагрешисмо[36] - казао је неко у старини. Ја ћу сада казати обрнуто: ми 
сагрешисмо и ти си се разгневио. Због тога постадосмо срамота суседу своме.[37] 
Окренуо си лице своје од нас и ми се испунисмо срама и злобе. Али, престани Господе, 
попусти Господе, очисти Господе, не препусти нас нашим безакоњима до краја, немој нас 
карати да би уразумио друге, када се и ми сами можемо отрезнити гледајући невољу 
других! Кога видимо да је кажњен? Пагане, који Те не познаше - и царства, која се не 
подчинише сили Твојој. А ми смо народ Твој, Господе, и палица наслеђа Твога; због тога 
казни нас својом благошћу, а не јарошћу, да нас не умањиш скроз и не унизиш пред 
житељима земље.[38]  

Оваквим речима задобићу милост. А да је било могуће свеспаљеницама и жртвама 
утолити гнев, не би било потребно ово. Зато и ви сами помозите уплашеном свештенику. 
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Ви, који сте љубљена чеда, ви, који учествујете са мном и у казни и у човекољубију 
Божјем! Спасите душе своје сузама, одбаците гнев, исправите поступке своје, осветите 
пост, проповедајте љубав, као што нам заповеда блажени Јоиљ, саберите старешине и 
младенце који још сисају - тај узраст који је најдостојнији Божјег човекољубија.[39] Знам 
да је и мени, служитељу Господњем, али и вама који се удостојисте исте части , 
заповеђено: да уђем у светиште, да се шибам дан и ноћ између степеништа и жртвеника 
и у јадном изгледу да још жалоснијим гласом непрестано, над собом и над народом, не 
штедећи труда, ни речи, ни било шта друго чиме се умилостивљује Бог, вапијем: 
поштеди, Господе, народ твој и не дозволи да наслеђе Твоје буде кажњено...;[40] што je 
достојанство наше узвишеније, све више треба туговати како би личним примером 
поучили народ скрушености и исправљању порочног живота, после чега следује Божја 
дуготрпљивост и престанак казне. Приступите сви, браћо, поклонимо се и припаднимо, и 
заплачимо пред Господом који нас је створио;[41] сјединимо се у општем плачу делећи га 
по узрасту и половима. Узвисимо глас молитве и усмеримо га у уши Господа Саваота, 
наместо мрског му вапаја.[42] Предухитримо његов гнев нашим исповедањем вере и 
зажелимо да, као што Га видесмо гневног, тако Га видимо и умилостивљеног. 

Упитаћеш можда: ко зна да ли ће се Он покајати и опоменути нас, и да ли ће нас 
благословити?[43] Ја, проповедник Божјег човекољубија, врло добро знам да ће се Он 
одрећи гнева који му је противприродан и уместо њега излиће своју милост која му је 
природна. Ми Га, уствари, присиљавамо на гнев, а Он сам жели милост. Па, ако нас кара 
услед принуде, зар нас неће помиловати сходно својој природи? Помиловаћемо сами себе 
откривањем пута праведном и богоприличном односу са Оцем. Посејмо у сузама, да 
бисмо у радости пожњели.[44] Уподобимо се Ниневљанима, а не Содомљанима. 
Одстранимо грех, да не бисмо заједно са грехом погинули; саслушајмо Јонину проповед, 
да нас не би појела ватра и страшило. Ако већ изађосмо из Содома, похитајмо на гору, 
утекнимо у Сигор, узађимо ту са узлазећим сунцем; не задржавајмо се у овој области, не 
осврћимо се за собом да се не претворимо у слани стуб[45] - заиста је бесмртан само онај 
стуб који изобличава душу, наклоњену злу. 

Знамо да је изнад човекових могућности да уопште не греши и ово својство припада 
искључиво Богу (нећу говорити о Анђелима да не бих дао повода страстима, и да не 
отворим врата злонамерних противуречности); али као што је неисцељивост својствена 
злој и противничкој природи, што значи да се и сви који овако поступају налазе под 
њезином влашћу: тако је исто, исправљати се после погрешке, својствено добронамерним 
људима и онима који се налазе у броју спасених. Иако је ово прах који за собом повлачи 
извесно зло и земно жилиште обремењује ум[46] који стреми увис, или створени стреми 
увис, ипак образ (Божји) нека очисти прљавштину и нека узводи на висину сједињено са 
њим тело, уздижући га на крилима ума. Мада би боље било да немамо потребе за оваквим 
очишћењем, већ да сачувамо своје првобитно достојанство (према коме хитамо из окова 
овдашњег живота), боље би било не лишавати себе дрвета живота горким кушањем греха; 
ипак, боље је обратити се након греха, него палом остати без казне. Јер, кога Господ љуби, 
онога и кара[47] тј. подвргавање казни јесте очински поступак; насупрот овоме, свака 
душа која се освести, постаје неисцељена. Није тешко трпети ударце; много је теже не 
уразумити се након казне. Један од пророка, размишљајући о тврдокорном и необрезаном 
срцу израиљском, каже: Господе! шибао си их и није помогло, кажњавао си их и не 
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хтедоше примити казну;[48] и још: људи који се не поправише док су шибани;[49] и још: 
куда се упутише моји људи путем погибљи,[50] које ће их на крају и одвести у пропаст. 
Дакле, страшно је, браћо, пасти у руке Бога живога![51] Страшно је лице Божје према 
онима који чине.зло, јер оно одлучно истребљује зло.[52] Страшан је слух Божји који 
ослушкује глас Авељев, чак и у ћутљивој крви његовој.[53] Страшне су ноге његове које 
прогоне безаконике. Страшна је пунота васељене, јер не постоји место где би се могао 
сакрити од гнева Божјег - ни утећи на небо, ни побећи у ад, ни преселити се на исток, ни 
утонути у дубине мора.[54] Још пре мене, пророк Наум, син Елкесејев, казујући 
пророштво о Ниневији, заповедио је да се страшимо Бога ревнитеља и Господа осветника 
који се парничи са противницима својим и дотле пружа своју строгост да не постоји место 
за поновно ослобађање нечастивих.[55] А када чујем како Исаија прети људима 
содомским и кнезовима гоморским: зашто бисте били шибани кад се све више 
одмећете,[56] тада се заиста сав испуњавам ужасом и роним горке сузе. Он каже: не могу 
више да нађем казне за умножене и нове грехе који се појавише; ви сте толико превршили 
меру, да сте на себи искусили сваковрсне казне, али и даље својим пороцима призивате на 
себе нове и нове казне. Нема више ни красте, ни ране, ни жаришта - цело тело је постало 
велика рана, рана неисцељива; не може се ни фластер ставити, ни уље помазати, нити 
завој завити. Прећутаћу о настављању кажњавања, да вам казивање не би било теже од 
постојеће беде. У сваком случају, познат нам је узрок наше беде. Због чега су опустошена 
поља, пресушиле житнице, осиромашили пашњаци, умањени плодови земље; обрадиво 
земљиште не јечи од алатки, него од тугованки; долине нису препуне хлеба, већ вапаја, а 
пропланци не одишу сладошћу, него су обезличени, обесчашћени и на себи носе (у 
супротном смислу)[57] проклетство гелвујских пропланака? Цела земља је стала, као у 
почетку, док још није била обучена у своју лепоту. Посетио си земљу и нaпojuo си je;[58] 
али посетом беде и појењем погубним. Жалостан призор! Све плодне стабљике и класје 
претворени су у сламу и јадне отпатке, а жетва наша препознатљивија је по временима 
месеци, него бројем снопова, тако да је једва плодоносила почетке Господу. Такво је 
богатство нечастивих; таква је жетва оних који сеју рђаво, да би се испунило древно 
проклетство: гледају на много, а односе мало,[59] посејаће, али неће пожњети,[60] 
засадиће, али неће окусити сока и тамо где ору десет пари волова, добиће се само један 
крчаг плода;[61] слушаће о плодности код других, а сами ће бити бедни! Од куда све то и 
који је узрок беде? Не чекајмо да нас неко други упозори и изобличи, него сами себе 
испитајмо! Велико лекарство против зла јесте исповедање греха и удаљавање од њега. Као 
што сам ја још раније, први, благовестио народу мом и испунио дужност стражара (да бих 
припремио душу своју и душу слушалаца, нисам прећуткивао о долазећем мечу), тако ћу и 
сада благовестити о непокорности народа мог, признавајући његове грехе за своје и кроз 
то, можда, задобијем извесну милост и задовољење. Један од нас је притиснуо сиромаха, 
одузео му је део земље његове, са злобним намерама преступио границу њихових имања и 
привукао свој посед до његовог, само да би одузео нешто од ближњег, занемарујући све 
околне суседе, као да ће сам једног дана остати и живети на земљи. Други је упрљао 
земљу зеленаштвом и користољубљем, сабирајући плодове где није сејао, не обрађујући 
земљу, него нужду невољних. Неки опет од свога гумна и плодова није давао дар Богу 
који нам је све ово даровао, потврђујући тако своју неблагодарност и неразумност; не 
само да за примљено није заблагодарио Богу, него се није потрудио ни да издејствује и 
заслужи неко будуће изобиље. Неки опет није указао дужну милост и пажњу удовицама и 
сиротима, није Дао хлеба ни воде онима који су од њега просили или, боље казати, самом 
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Христу, који се храни и гаси жеђ кроз ове беднике и просјаке, мада је сам имао и више 
него што му је потребно за живот, мада му се (што је преко мере правде!) и многе 
житнице његове чине претесне, тако да једне пуни плодовима, а друге разграђује да би их 
проширио и начинио још већима за будуће плодове, заборављајући да ће пре испуњења 
својих планова бити пожњевен смрћу и као рђави домаћин туђих добара, мораће дати 
одговор за то што је овде живео у изобиљу. Други је опет занемарио пут смирених и 
лажима обара праведнога.[62] Неки је омрзнуо онога који кара на вратима и гади се 
онога који говори право.[63] Други је опет приносио жртве мрежи својој, сабирајући 
много и имајући грабеж од сиромаха у кућама својим,[64] не мислећи о Богу или 
размишљајући погрешно, говорећи: благословен је Господ; обогатисмо се,[65] схватајући 
безакоње као дар од њега, због чега ће бити кажњен. 3бог оваквих долази гнев Божји на 
непокорне синове.[66] Због свега овога се закључава или отвара небо, пуштају се овакве 
невоље као наша што је или још веће, јер се и као поражени не поправљамо, нити се 
враћамо Богу.[67] 

Шта да на ово кажемо ми који продајемо и купујемо хлеб, и очекујемо још тежа времена, 
не би ли смо се обогатили сладећи се туђим невољама и грабећи за себе не имовину 
Египћана (као што је учинио Јосиф ради вишег циља, јер је он врло добро знао да сабира и 
дели хлеб), него имовину свога народа? Шта да кажемо ми који тврдимо: када прође 
месеци младина и суботе и када отворимо амбаре,[68] ми, који двојаким аршинима и 
вагама нарушавамо праведност,[69] ми, који језичак ваге нагињемо на нашу страну.[70] 
Шта да кажемо ми који изгубисмо меру у стицању иметка, који се клањамо злату и 
сребру, као што се у старини клањаху Ваалу, Астарти и мрском Хамосу, који на себе 
стављамо велико и скупоцено драго камење, који се облачимо у меку и удобну одећу - 
коју нагриза мољац и присваја разбојник, који се гордимо и хвалишемо мноштвом својих 
робова и стоке, који купујемо горе и планине: једно већ поседујемо, на друго смо бацили 
око, а треће већ пазаримо, уподобљавајући се пијавици коју помиње Соломон,[71] која се 
ничим не може заситити, као ад и земља, огањ и вода; прижељкујемо неку другу васељену 
ради задовољавања личне знатижеље и не задовољавамо се пределима које је Бог устројио 
јер су они, тобоже, тесни за наше потребе? Шта да кажу они који су узведени на високе 
степене части, који се са муком пењу на своју узвишену столицу, док своје обрве још 
више подижу, не размишљајући при том ни о Богу који је узвишенији од свега, ни о 
недоступној висини истинитог царства, не схватајући да и они сами потребују такву 
милост коју треба да испоље према онима над којима владају, као према саслужитељима 
својим? Осмотри такве које још одавно исмева божанствени Амос: који лежете на 
постеље од слонове кости и једете јагањце и теоце угојене, који певате уз псалтире и 
мажете се скупоценим мирисима, који се везујете за пролазно као да је вечно, који не 
болујете и не састрадавате са Јосифом.[72] Потребно је указати милост онима који раније 
падоше у невољу, потребно је задобити милост за себе, потребно је заридати пре него 
што падне кедар[73] треба се отрезнити невољом ближњих, туђом бедом лечити своје 
зло, користити се овим преимућством пред својим претходницима, да би се посредством 
других задобило спасење, а не друге лечити својим примером. 

О свему овоме размисли, заједно са нама, божанствена и свештена главо, с обзиром на 
твоје велико искуство из којег извире мудрост - у томе поучавај народ твој, научи их да 
потребитима деле хлеб и бескућнике да сабирају у дом свој, да прикривају наготу своју и 
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да не презиру своје саплеменике, нарочито сада када наше добротворство треба да се чини 
из немаштине, а не само када изобилујемо у свему; прво је милије Богу од другог. А поврх 
свега и најпре буди сада Мојсеј и Финеса. Стани ради нас и буди милостив, како би 
престала ова беда, и да умним заступништвом престане гњев Господњи, било духовном 
жртвом, било молитвом; својим посредовање ублажи долазеће ударце. Господ не презире 
старост оца који се моли за децу своју. Помоли се за учињене грехе; зајемчи за будуће. 
Представи Богу народ који се преобразио овим ударцима и страхом; испроси му телесну 
храну, а најпре анђеоску која долази са неба. Ако учиниш ово, измирићеш нас са Богом, 
омекшаћеш небо, низвешћеш кишу рану и позну. Господ ће даровати благост и земљa 
наша плод cвoj[74] - ова коју газимо времени плод, а наш прах вечни плод, који ћемо и 
уложити у божанствено тоцило кроз тебе, који приноси нас и дарове наше, у Христу 
Исусу, Господу нашем, коме слава у векове. Амин. 
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Реч XVI 

У спомен светих мученика Макавеја 

  

Шта да кажемо о Макавејима? - Наше данашње сабрање је у њихову част! Мада су 
малобројни они који њихов спомен славе, пошто су се они подвизавали пре Христа, ипак 
су они достојни да их сви ми поштујемо, јер су трпели муку за отачаствене законе. 
Поставши мученицима пре Христа, шта они то нису претрпели да су, рецимо, били 
подвргнути прогону после Христа и постали његови подражаваоци у смрти? Да су имали 
прилике да се угледају на Христов пример, зар не би у том случају испољили исту ревност 
и постали једнако одважни као и пре Христа што су светлили својом мужаственошћу? Не 
постоји такво тајновито учење (вероватно за мене и за сваку богољубиву душу) по којем 
они који су остварили савршенство пре доласка Христовог, нису то учинили без вере у 
Христа. Реч Божја, иако се јасно открила касније, у одређено време, ипак је чистим 
умовима била доступна и раније, као што то сведоче многи који се прославише пре 
Христа. Због тога ни Макавеје не треба унижавати због чињенице да су страдали пре 
Крста. Али, пошто cy они пострадали по крсном закону, они су и достојни хвале и треба 
да их поштујемо речју - да их поштујемо не због тога да бисмо нешто придодали њиховој 
постојећој слави (може ли обична реч нешто придодати слави оних чија дела већ јесу 
славна?), него да би се прославили они који их прослављају и да би се са њиховом 
ревношћу поистоветили сви који слушају реч о њима, налазећи у њиховом спомену 
побуду за своју личну ревност. 

Ко су и одакле беху Макавеји? Ко их је руководио и на који начин су достигли мучења и 
славу, да су овенчани слављем и сабрањима једном у години и да се у њихов спомен, у 
души сваког од нас, чува слава која је узвишенија од овог видљивог славља - све ово ће, 
људима заинтересованим и трудољубивим, образложити написана књига о Макавејима[1] 
која сведочи да је разум снажнији од страсти и да господари нашим наклоностима и према 
једном и према другом тј. и према врлини и према пороку, а као доказ овоме служи нам, 
између осталог, подвизавање Макавеја. За мене ће бити довољно да кажем реч. 

Ту је Елеазар - првенац страдалника пре Христа (као што је Стефан првенац страдалника 
после Христа), свештеник и старац, сед косом, али и мудрошћу, који је најпре приносио 
жртве и молитве за народ, а сада самога себе приноси Богу на жртву савршену, за 
очишћење целог народа. Веома је показна првина подвига! Заједно и многогласно и 
ћутљиво назидавање! Али он приноси и седморицу младића, плод свог личног настојања и 
поуке, жртву живу, свету, пријатну Богу,[2] жртву која је славиија и чистија од било 
којег подзаконог свештенодејства. Подвизи синова представљају за оца нешто најзаконије 
и најправедније. 

Тамо су синови одважни и узвишени духом, побожне гране још побожније мајке, 
ревносни подвижници за истину, достојни не само Антиоховог времена, прави ученици 
Мојсејевог закона, одани чувари отачких обичаја који дочаравају један од бројева који 
Јевреји поштују - број овенчан тајном седмодневног покоја, једним дишу, а једно већ 
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имају на уму, познавајући само један пут - да умру за Бога! Они су једнако браћа по души, 
као и по телу што су, саревнују један другоме у жељи да умру заједно (дивног ли 
призора!); као ризнице, надмашују један другога у подвигу и мукама, непоколебиво 
ревнују за пестун тј. за закон, не трепере толико због припремљених им мука, колико 
желе и исчекују оне муке које још нису ни видели; само се једног плаше: да њихови 
мучитељи не прекрате њихове муке, како неко од њих не би остао неовенчан, односно, да 
се не би неко од њих издвојио у невољи од остале браће и постао им туђ, избегнувши, иа 
жалост, страдања. 

Ту је и мајка, врло крепка и одважна, која једновремено л.уби децу и Бога, трпећи у 
материнском срцу цепање несвојствено природи. Она не стрепи за синовима који страдају, 
него стрепи да их страдање не заобиђе; не тугује толико за упокојенима, колико жели да 
се и они сједине са њима; она више брине за оне који су остали, него за упокојене; првима 
тек предстоји борба, док су други већ спокојни; једне је већ предала Богу, а за друге 
стрепи да ли ће их Бог прихватити! Како је одважна душа у том женском телу! Како је 
чудновата и великодушна усрдност! То је права Авраамова жртва, а ако није дрско од нас 
казаћемо, чак и узвишенија од Авраамове жртве! Авраам приноси на жртву само једног 
сина, истина - јединорођеног, рођеног по завету - сина коме је дато обећање и (што је 
важније) који је назначен за почетак и корен не само рода, него и подобних жртава; ова је, 
међутим, посветила Богу цео народ синова; она је и мајке и жречеве превазишла бројем 
жртава спремних на заклање и свеспаљивање, који хитају према олтару. Она је указивала 
на груди, подсећала је на мајчинску храну, сведочила је седом косом својом, користила је 
своју старост као заступништво за прозбе, али не да би спасла децу своју од смрти, него да 
би их подстакла на страдање; она није сматрала да је за њих опасна смрт, већ избегавање 
смрти. Ништа њу није колебало, нити је обеспокојавало, растуживало: ни справе за 
мучење, ни спремна кола, ни чекрк, ни позорница, ни оштрина железних клинова, ни 
оштри мачеви, ни узаврели котлови, ни распаљена ватра, ни грозни мучитељ, ни окупљена 
маса, ни војничка стража, ни сабрани саплеменици, ни кидање тела, ни потоци крви који 
теку, ни младост која се убија, ни предстојећи ужас, ни исчекујућа страдања. Оно што би 
за друге, можда, представљало неносиво бреме тј. одуговлачење мучења, за њу је то 
најлакше. Она се наслађивала виђеним призором, ма колико се муке одужиле, не само 
разноврсношћу употребљаваних средстава за мучење (која на њу нису тако деловала, као 
што би деловала на неког другог), него и чињеницом да је џелат искористио сва средства 
речи - час се ругао, час је претио, час је ласкао. Сва је средства он испробао, само да би 
остварио свој циљ! 

Одговори ових младића њиховом мучитељу, по моме мишљењу, само показују трезвеност 
и одважност, потврђујући да су страдања других незнатна у поређењу са њиховом 
стрпљивошћу, али и да су сама страдања ништавна у поређењу са њиховим одговорима! 
Њима је било својствено да страдају и да трезвено одговарају на провокације џелата и све 
страхоте којима им је претио; одважни синови нимало нису осрамотили своју одважну 
мајку. Она, узвисивши се изнад свих, сјединивши са мајчинском љубављу силу духа, 
узноси на дар своје прекрасне погребне стихове; потом и сама иде за онима који су 
отишли пре ње. И то како? - Добровољно полази на страдање, не допустивши да било шта 
нечисто дотакне њезино чисто, одважно и непоколебиво тело. Какве речи при том, 
надгробне речи, изговара! Прекрасни, чак прекраснији од најпрекраснијих, беху одговори 
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синова мучитељу. Зар нису прекрасне речи којима су они били наоружани и којима су 
одолели мучитељу? Али јоше прекрасније беху речи њихове мајке, најпре речи утехе, а 
потом надгробне. 

Дакле, шта је синовима било казано? Сматрам умесним све то управо сада освежити у 
вашем сећању, како бисте из оног времена имали образац подвижништва и мучеништва. 
Сваки од браће говорио је нешто лично и на свој начин обеспокојавао мучитеља, али ако 
би се њихове речи сјединиле у једну, они су казали следеће: "Антиоше, и сви који стојите 
овде! Ми имамо једног цара - Бога, који нам је даровао живот и коме ћемо се вратити; 
имамо једног законодавца - Мојсеја, којег нећемо ожалостити и посрамити макар нас 
мучио још зверскији Антиох од тебе. За нас постоји само једно спокојно пристаниште: да 
сачувамо заповести и не нарушимо закон којим смо ограђени као стеном. Имамо једну 
славу: ради славе нашег закона да презремо сваку другу славу; једно богатство: она блага 
којима се надамо. За нас не постоји ништа страшно, сем да се ничега другога не плашимо 
више него Бога. Са таквим мислима и са тим оружјем иступамо ми на бојиште; са таквим 
младићима имаш ти посла. Мада се радујемо овом свету створеном за нас, и отаџбини, и 
земљи, и пријатељима, и сродницима, и саплеменицима, и великим храмовима, и отачким 
празницима, и обичајима, и свему што нас уздиже пред другим народима, ипак, 
најрадоснији смо због страдања Бога ради. Не, немој размишљати о овоме. За нас постоји 
други свет, узвишенији и постојанији од овог. Наша отаџбина је вишњи Јерусалим, који 
никакав Антиох не може држати у опсади, нити покорити: толико је он снажан и 
неосвојив! Наше сродство јесте Божје надахнуће и рађање кроз страдање. Наши пријатељи 
јесу пророци и патријарси, који служе као образац побожности. Наши савременици јесу 
сви они који сада страдају и трпе са нама. Наш храм јесте великољепно небо, а 
празновање - ликовање анђеоских сила. Ми имамо једно велико, и највеће, за многе 
скривено тајанство " Бога, који је циљ и овоземаљских тајана. Дакле, немој нас више 
обмањивати и страшити маловажним стварима. Неће нас ожалостити претња, нити ће нас 
обогатити што нам нудиш; нећемо се одлучити на такву жалосну купељ. Прекрати своје 
претње, иначе ћемо ми теби показати колико си немоћан, односно, какве ће те казне 
снаћи. Код нас постоји огањ којим се муче гонитељи. Зар мислиш да се бориш са 
народима, градовима и размаженим царевима од којих један задржава врх, а други ће 
можда бити и побеђени, јер за њих то није опасност? Ти устајеш против Божјег закона, 
против богонаписаних књига, против наших отачких предања која имају важност и због 
узвишеног смисла и због старине, устајеш против седморице браће који као да живе 
једном душом и упозоравају те са седам победничких споменика. Победити њих, није 
неко велико дело; али бити поражен од њих, јесте велика срамота! Ми смо потомци и 
ученици оних које је предводио огњени и облачни стуб, ради којих се разделило море, 
ради којих је река зауставила свој ток, сунце је стало у ходу свом, хлеб је падао као роса, 
делом њихових руку у бегство се дадоше хиљаде врагова, падали су пред њиховом 
молитвом разјарене звери, ватра им није могла ништа, њиховој одважности су се сви 
дивили, а пред њима су уступали цареви. И теби ћемо казати следеће: ми смо Елеазарови 
ученици, а његову храброст добро знаш. Најпре је пред тобом свој подвиг извршио отац, а 
сада у бој ступају синови; жрец је већ прошао, а сада за њим иду и жртве. Претиш нам 
многим казнама, али ми смо спремни још и на веће. А шта, уствари, можеш да нам наудиш 
твојим претњама, гордељивче? Какво зло можеш да нам учиниш? Спремне на страдања 
нико не може да надмаши у снази. Шта чека народ? Зашто не извршава своје дело? Докле 
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ће још чекати милостивну заповест? Где су мачеви? Где окови? Нека још јаче распале 
ватру, нека пусте најљуће звери, нека наоштре своја мучитељска оруђа како би све 
изгледало страшно и царски! - Ја сам проворођени, мене принеси првог на жртву. Ја сам 
последњи од браће, заменићемо устаљени поредак! - Не! Боље је нека прва жртва буде 
неко од средње браће, како бисмо сви били изједначени! Али ти оклеваш и чекаш да ми 
променимо мишљење. Још једном ти понављамо: нећемо се поколебати, нити пристајемо 
на нечастивост и сагласје са тобом; пре ћеш ти прихватити наше ставове, него што ћемо се 
ми поколебати; једном речју: или пронађи нова средства за мучење или буди свестан да 
ми презиремо ове које си нам већ припремио". 

Овако су одговарала браћа своме мучитељу; а како су храбрили једни друге и како је то 
пружало дивну слику, у свему прекрасну и свештену! За побожне душе та слика је 
пријатнија од свега што се може видети и чути. Ја тек што помислим на њих, сав се 
испуним умилне радости и задовољства, сазерцавајући у мислима ликове подвижника и 
наслађујући се причањем о њима. Они су грлили и љубили један другога; за њих је настао 
празник и славље као да су већ савршили предстојећи им подвиг. "Хајдемо, браћо, вапили 
су они, хајдемо, похитајмо на мучење док мучитељ још шкргуће зубима на нас, да не 
бисмо како изгубили спасење ако он омекша. Пир је готов; не лишимо га се. Лепо је 
видети браћу који живе заједно,[3] који се заједно радују и служе један другоме као штит; 
међутим, још је прекрасније ако заједно ревнују за врлину. Ако би се за отачка предања 
могло борити са оружјем у рукама, и у том случају смрт би била похвална. Али, ако нам се 
таква прилика не укаже, онда на жртву принесимо своја тела. Зашто да њих не жртвујемо? 
Зар, ако сада не умремо, нећемо умрети никада? Зар никада нећемо природи узвратити на 
дужан начин? Боље претворимо у дар оно што по неопходности морамо учинити: 
предухитримо смрт; оно што је својствено преокренимо у своју личну предност и ценом 
смрти купимо живот. Ни један од нас нека не буде животољубив и плашљив. Нека 
мучитељ, спотакнувши се о нас, буде очајан и са другима. Нека он сам одреди поредак 
страдања; ако неко и закључи ред прогоњених, нека зна да у нашим срцима гори плам и за 
њега. Први од пострадалих нека буде путоказ за остале, а последњи нека буде печат свих 
подвига. Сви једнако истрајмо како би цео наш дом добио венац, да не бисмо дали повода 
мучитељу да ликује победом над свима уколико једног од нас савлада. Докажимо да смо 
међусобно браћа, не само рођењем, него и у смрти; пострадајмо сви, као један, и као сваки 
од нас. Прими нас, Елеазаре; пођи за нама и ти, мајко! Сахрани достојанствено своје 
мртваце Јерусалиме, уколико ти остане места за гробове; причај о нама нашим 
наследницима и поштоваоцима твојим покажи свештено место сахране једноутробних". 

Овако су говорили и понашали се они; тако су по старешинству старији припремали 
млађе, као што вепар оштри један зуб за другим. Сви су сачували једнаку ревност, 
одушевљавајући сународнике, а страшећи непријатеља. Непријатељи, мада одважно 
устадоше против целог народа, остадоше посрамљени једнодушношћу седморице браће у 
њиховом подвизавању за веру. 

А одважна, и у свему достојанствена таквих храбрих синова, мајка, та узвишена и велика 
духом питомица закона, покренута двама силним подстицајима срца, доживљавала је у 
себи и радост, и страх - радост, због одважности својих синова и свега што види, страх - 
услед неизвесности због будућега и предстојећих мучења. И као птица, која спази да 
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лукава змија гмиже ка гнезду и птићима, или им прети нека друга опасност, што кружи 
летом изнад гнезда кречећи и делећи судбу немоћних птића, тако је и она делила судбу 
својих синова. Шта им све није говорила, које речи утехе им је упућивала како би их 
одушевила у трпљењу до победе! Час је брисала проливену крв, час је купила 
искасапљене делове тела, час је побожно миловала мртва тела; сабирајући делове тела 
једног сина, другог је упућивала мучитељу, а трећег је припремала за подвиг. Свима је 
говорила: "Дивно, децо! Храбро моји подвижници и чувари закона моје седе главе и 
светога града, који вас је васпитао и узвео на тако узвишену част! Још само мало и 
победили смо! Мучитељи се уморише и још мало постаћу најблаженија међу мајкама, а ви 
најблаженији међу младићима! Је ли вам тешко да се растанете са мајком? - Нећу вас 
оставити, то вам обећавам. Ја не могу презрети децу своју". 

Када је мајка видела да су сва деца окончала живот свој и својом смрћу се избавили од 
невоља, тада је она храбро подигла главу своју и налик олимпијском победнику, бодрог 
духа, громким гласом, узвикнула је: "Благодарим ти, Оче свети! Благодарим ти, 
наставниче наш - законе! Благодарим и теби оче наш и поборниче деце своје, Елеазаре! 
Благодарим што си примио плод болести мојих и ја постадох мајка, најсвештенија међу 
мајкама! Ништа није остало за мене на овом свету; све сам дала Богу - сва моја вредност и 
уздање моје старости. Како је ово велика част за мене! Како је прекрасно орасположена 
старост моја! Сада сам награђена за ваше васпитање, децо - видела сам ваш подвиг ради 
вере и удостојила сам се да вас видим овенчане славом; ја чак и на ваше мучитеље гледам 
као на доброчинитеље; спремна сам да изразим благодарност мучитељу за овакав исход по 
коме сам ја сачувана да будем последња страдалница да бих, пославши на страдање оне 
које сам родила, и сама пошла истим путем. Ја нећу чупати косу, нити ћу цепати одећу, 
нити ћу ноктима рањавати тело моје, нећу лити сузе и позивати сроднике да плачу са 
мном, да се осаме и тугују. Све ово приличи малодушним мајкама које су мајке само по 
телу, којима деца умиру са ружном успоменом иза себе. А ви, љубљена децо моја, нисте 
умрли, већ сте принесени Богу на дар; нисте се за свагда разлучили од мене, већ се 
преселисте привремено; нисте расељени, већ сте сабрани на једно место; није вас дивља 
звер појела, нисте страдали у буни, нису вас разбојници убили, није вас болест узела, није 
вас рат уништио, нити вас било која друга невоља задесила. Ја бих горко плакала да се са 
вама нешто слично десило. Тада бих својим сузама потврдила своје детељубље, као што 
сада потврђујем тиме што не лијем сузе. Напротив. Ја бих стварно плакала и оплакивала 
вас када бисте се ви, на уштрб спасења, спасли од овога мучења, када би ваши мучитељи 
ликовали над вама због ваше слабости, као што сте ви њих сада победили. То што се сада 
десило велика је похвала, радост, слава, ликовање и весеље за оне који су остали иза вас. 
Стога и ја приносим жртву идући за вама. И ја ћу бити поистовећена са Финесом, 
прослављена са Аном. Чак и више, јер Финес је ревновао сам, а ви сте се у већем броју 
показали као изобличитељи блудника, поразивши блудничење, али не телесно, него 
духовно. Ана је такође Богу посветила само једно дете које јој је Бог даровао, а ја се 
осветих седморицом рођених од мене, жртвованих добровољно. Нека Јеремија допуни 
моје надгробно ридање, не оплакујући, него хвалећи преподобну кончину! Ви се 
просветисте беље од снега, згустисте се више од млека и више од камена сапфира 
постаде сан ваш - рођење и приношење Богу на дар![4] Шта још? Сједини ме, мучитељу, 
са децом мојом, ако се од непријатеља може очекивати било каква милост. Сједини ме са 
њима и нека то буде најславнија твоја борба. О, како бих желела да и ја претрпим све муке 



167 
 

које су они трпели, да се моја крв пролије и помеша са њиховом, и старачко тело моје, са 
њиховим телима! Због деце ја љубим сва оруђа њиховог страдања. Али, ако не буде тако, 
нека се бар прах тела мога сједини са њиховим' прахом и нека један гроб буде заједнички 
свима! Немој завидети на једнаком крају оних који су и у побожном страдању били 
једнаки. Праштајте мајке, праштајте децо! Мајке васпитавајте тако децу своју, а ви децо 
усвајајте овакво васпитање! Ми вам пружисмо прекрасни пример како се треба 
подвизавати на исправан начин". Тако је говорила она и сјединила се са децом својом. Али 
како, питаћете? - Као у брачну ложу, тако је пошла у смрт на коју је била осуђена. Није 
оклевала чекајући да је неко замени, нити је дозволила да се нешто нечисто дотакне њеног 
чистог и одважног тела. 

Тако се Елеазар насладио свештенством; тако је сам био посвећен и друге је посветио у 
небеска тајанства: не спољашњим кропљењем, него својом крвљу је осветио Израиљ и 
последњи дан живота је учинио савршеном тајном! Тако се синови насладише младошћу; 
нису робовали сластољубљу, већ су савладали острашћеност, очистили тело и прешли у 
бестрасни живот! Мајка се насладила многом децом за њиховог живота и отишла је 
заједно са њима. Рођене за овај свет она је даровала Богу, а по броју њихових рођења она 
је поново пребројала болести свога рађања; старешинство деце је познала редоследом 
њиховог умирања; сви су се подвизавали, од првог до последњег, и као што се таласи 
ваљају један за другим, тако су и они ишли на страдање, оснажени примером пре њих 
пострадавших. Због тога је мучитељ био радостан што она није била мајка већем броју 
деце, јер би тада постао још посрамљенији. Тада је он први пут схватио да се не може све 
победити оружјем, јер је пред собом имао младолику браћу, наоружану побожношћу, 
одлучно спремну да истрпе све - одлучнију од њега и његове злобе којом је желео да их 
подвргне страдањима. 

Оваква жртва много је трезвенија и величанственија од Јефтајеве жртве пошто овде не 
постоји пламеност завета, нити жеља за исчекиваном победом, нити су овде вршена 
приношења као тамо; овде је све супротно: жртвоприношење је добровољно, а награда је 
очекивано добро. Такав подвиг ништа није униженији од Даниловог подвига - он је био 
бачен у јаму, лавовима за храну; он је победио лавове дизањем својих руку увис; он не 
заостаје у одважности за младићима у Асирији које је анђео оросио у пламену, јер нису 
хтели да наруше отачки закон и окусе оскрнављену и неосвећену храну. По усрдности, ове 
жртве нису маловажније од оних жртава које су касније принесене ради Христа. Наиме, 
сви који пострадаше за Христа, као што рекох у почетку беседе, имађаху пред очима крв 
Христову, а вођа у подвизима беше им лично Бог који је за нас принео тако велики и 
чудновати дар; Макавеји пред собом нису имали никакав сличан узор или пример. 
Њиховој трпељивости дивила се цела Јудеја; она се радовала и славила као да је сама 
овенчана, односно, и њој је предстојао подвиг, можда највећи од свих подвига који се 
икада десише у Јерусалиму - или да у томе дану види укидање отачког закона, или своје 
прослављање. Удео целокупног јеврејског рода зависио је од подвига Макавеја и налазио 
се на оштрици мача. Антиох се избезумио: његове претње претворене су у дивљење, 
пошто се великим подвизима умеју дивити и непријатељи када мине њихов гнев. Због тога 
се он удаљио не остваривши успех и, као што је много хвалио свога оца Селевка за 
указано поштовање јудејском народу, тако је много прекоревао Симона који га је 
подстакао на рат, указујући на њега као узрочника у мржњи и срамним делима. 
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Подражавајте Макавејима: и свештеници, и мајке, и децо; свештеници - у част Елеазара, 
духовног оца, који је дао пример и речима и делима; мајке - у част најодважније мајке, да 
се покажу истински чедољубивима и да предложе децу своју Христу, како би се и брак 
осветио таквом жртвом; деца нека поштују свете младиће и нека време своје младости не 
посвете срамним страстима, него борби против страсти, одважном ратоборству са 
свакодневним нашим Антиохом који војује посредством удова наших и на разне начине 
нас прогони. Желео бих да постанемо подвижници у сваком времену и у свакој прилици, 
из сваког рода и од сваког узраста. Желео бих да се руководимо древним сведочанствима, 
али и новијим те да, налик на пчеле, од свега сабирамо најкориснији састав за саће, да би 
се и кроз Стари и кроз Нови завет у нама прослављао Бог, слављен у Сину и у Духу, који 
зна своје и његови знају њега, исповеђен и прослављен у Христу, коме слава у све векове. 
Амин. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Књига Јосифа Флавија под насловом: Εις Μακκαβαιυς η περι αυτοκρατορος λογισμου 
- У част Макавеја, или о самовласности разума. 

2. Рм. 12:1 
3. Пс 132:1. 
4. Плач. 4:7  
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Реч XVII 

Говорена узнемиреним грађанима Назианза и усплахиреном градоначелнику. 

  

Утроба моја, јао утроба! Срце ме моје боли и лупа ми у грудима, вапије у једној од својих 
речи Јеремија,[1] најстрадалнији међу пророцима, оплакујући непокорност Израиљеву 
због тврдовратог одбацивања од себе Божијег човекољубија. Под утробом, у преносном 
смислу, подразумева душу своју (што уочавам на многим местима Писма): да ли због тога 
што је она скривена и невидљива (а скривеност је заједничка особина утробе и душе), да 
ли због тога што она прихвата и вари храну (што је храна за тело, то је реч за душу). А 
осећањима именује, вероватно, она душевна стремљења и покрете, нарочито побуђена 
осећајима, којима праведник пламти и којима се одушевљава. Пророк то назива пометњом 
(το μαιμασσειν) тј. неким рвањем, помешаним са раздражљивошћу. Ако било ко под 
осећањима подразумева и спољашња чувства, неће ни мало погрешити. Наиме, и глава и 
уши не само да се наслађују уобичајеним предметима слушања и гледања, него пламено 
желе да виде и да чују узвишеније. Уосталом, како да схватимо ово: праведник болује, 
сметен је и неравнодушно подноси беду Израиљеву, свеједно како је схватиш - телесно, 
ако гледаш на Израиљ чувствено, или духовно, ако га схватиш духовно. Поменути Пророк 
моли да у себи пронађе извор суза;[2] тражи њихово станиште, љуби пустињу, да би се 
што више ослободио туге и примио олакшање унутрашњих болести, ћутке оплакујући 
Израиљ. 

Много пре тога исто стање описује и божанствени Давид, који пита: ко ће ми дати крила, 
као голубу, да полетим и починем?[3] Он моли голубија крила да ли због тога што су она 
лагана и хитра (какав је и сваки праведник) или због тога што она дочаравају дух, којим се 
једино могу избећи невоље - моли да добије голубија крила како би помоћу њих што даље 
отишао од свакидашњих зала; затим указује на лек у невољним околностима - наду. Чеках 
Бога који ће ме спасти од малодушности и од буре, каже он.[4] Ово исто чини и на 
другом месту, указујући нам и речју и делом на добри пут великодушја у невољама. Душа 
моја неће да се утеши, каже он.[5] Ти у овоме видиш очај и немир. Ниси ли се побојао да 
је Давид неисцељив? Шта кажеш? Ти не примаш утеху? Не можеш да нађеш задовољство? 
Нико не може да те излечи - ни топла реч, ни пријатељ, ни сродник, ни сапатник у муци, 
ни саветник, ни онај ко те подсећа на старину, нити онај ко указује и на друге примере у 
којима су се многи спасли, мада их је снашла већа невоља. Зар су сва средства истрошена, 
нестала и немоћна? Зар је нестала свака нада? Зар преостаје само невољно исчекивање 
краја? - Овако говори велики Давид који се у срамоти усталио и, окружен сеном смрти, 
устаје са Богом.[6] Шта ја мали, слабашан и земљан да чиним, јер немам тако бодар дух? 
Давид се пита: ко ће се спасти? Какву ћу помоћ или утеху ја пронаћи у страдањима? Коме 
да се окренем у невољи? - На ово ти одговара Давид, велики исцелитељ и заклињач злих 
духова духом који је у њему. Коме да прибегнем? Од мене желиш да сазнаш ово, а сам то 
не знаш? Ономе који снажи онемоћале руке, који утврђује изнемогла колена, проводи кроз 
огањ и спасава у води.[7] Теби нису потребни, каже он, ни војска, ни оружје, ни стрелци, 
ни коњаници, ни саветници или другови, нити било каква друга спољашња помоћ. У себи 
самом имаш потпору, као и ја што је имам и сваки други доброжелатељник. Довољно је 
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само зажелети, устремити силе своје. Утеха је близу, у устима твојим, у срцу твом. 
Опоменух се Бога, и обрадовах се, каже он.[8] Шта је лакше од сећања? Опомени се и ти, 
па ћеш бити радостан. Како прикладно лекарство! Како брзо излечење! Колико велики 
дар! Сети се Бога и Он, не само да ће умирити малодушност и тугу, него ће ти причинити 
и радост. 

Желиш ли да чујеш и друге речи о човекољубију (Божјем)? Пише: ако се опоменеш и 
завапиш Господу, бићеш спасен.[9] Уочите како се спасење сједињује са вапајем и 
уздахом. Ти нећеш још ни реч изговорити, а Он ће одговорити: Ја сам ту! И казаће души 
твојој: Ја сам твоје спасење.[10] Између прозбе и добијене утехе нема посредништва: ни 
злата, ни сребра, ни блиставог драгог камена, нити било чега другог чиме се обично људи 
приволевају на милост. Када је Софоније, у име Божје, огорчено и гневно, казао: 
опустошићу њихове путеве веома, да не могу пролазити; нестадоше градови њихови; 
када их је поразио страшном казном, скрхао тугом и болом, пустио је густи мрак, као 
претњу: тога часа он пушта и светлост благе наде и подиже ме следећим речима: рекох: 
побојаћеш ме се, примићеш наук, неће му се затрти стан. А нешто ниже каже још 
радосније: у време оно рече Господ: не бој се, Сионе, немој да ти клоне рука. Господ твој, 
који је усред тебе, силни, спашће те, радоваће ти се веома, умириће се у љубави твојој ... 
и сабраће створене ... и спашће растужене и прихватиће посрнуле.[11] 

Ово очекују и свети, и разум, ово жели и моја беседа. Прихватите реч мудрости да вас не 
би зло које је ушло у дубину срца, бацило у очај,[12] као што каже божански Соломон, да 
не бисте пропали због личног неискуства, а не од туге. Да, браћо, постоји у нашим 
поступцима одређени круг помоћу којег Бог, који је све створио, поучава све нас и 
руководи свиме и нашим делима, сходно своме неистраживом и несхватљивом суду 
руководи премудро као што је Он све премудро и створио, и повезао. Јер све, да тако 
кажемо, креће се и групише око непокретног - али креће се не у основи која је код свих 
стабилна и тврда (мада је ово скривено од наших очију), него у ономе што се дешава и 
виђа свакодневно. Таква је древна и неизмењива одлука Божја да тама, разливена пред 
очима нашим, буде заклон његов.[13] Због тога многе поЈаве у свету ми другачиЈе и не 
можемо видети, сем у магловитим нагађањима и представама; да ли због тога што Бог, 
смирујући нашу охолост, жели да ми схватимо своју ништавност пред истинитом и првом 
мудрошћу, те похрлимо њему Једином, настојећи да се просветлимо тамошњим озарењем 
или због тога што кроз нестабилност видљивог жели да нас приведе вечном и постојаном. 
Уосталом ништа, како рекох, није стабилно, није истоветно или самодовољно, нити, пак, 
једнако до краја - ни весеље, ни туга, ни богатство, ни сиромаштво, ни моћ, ни немоћ, ни 
наше, ни туђе, ни мало, ни велико, и било шта друго да наведемо. И у непостојанству само 
једно остаје постојано - измењивање у свему. Све веома брзо кружи и пролази борећи се 
против себе, тако да више можемо веровати ветру или написаном на води, него ли 
људском благостању, из простог разлога што завист спутава срећу, а милосрдност 
несрећу. То је, по моме суду, премудро и дивно, јер туга никада не остаје без утехе, а 
срећа без опомене. Трезвено поступају они који (јер се од смирености рађа познање 
опомене) се отрежњују невољама и чисте се као злато у огњу, говорећи: благо мени, јер се 
смирих;[14] са таквима бива исто што и са Петром који је призвао спасење када је почео 
да тоне, као и они који се кроз болест приближавају Богу и кроз тугу долазе до врлине; 
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због тога што је болећива душа блиска Богу и оскудношћу се преображава у милосрдну, 
пошто Га је могла презрети при обиљу дарова. 

Зато, браћо, усмеримо своју пажњу увис, у свако време и у сваком случају, оградимо се 
поузданом надом како у радости не бисмо били охоли, а у тузи да не паднемо у очај. 
Памтимо и кад је небо ведро и када је олујно; не очајавајмо у невољи, не будимо злобне 
слуге који исповедају Владику само када нам Он чини добро,[15] а окрећу главу од њега 
када нас кажњава, јер некада и болест бива сврсисходнија од здравља, трпељивост од 
нетрпељивости, разумевање од мржње, казна од праштања. Казаћу укратко: немојмо 
клонути духом због беде, нити се надимајмо због благостања. Покоримо се Богу и један 
другоме, као и старешинама на земљи: Богу - свагда, један другоме - ради братољубља, 
старешинама - ради доброг поретка; њима у већој мери уколико су они кротки и 
снисходљиви. Опасно је трошити милосрђе начелника, уздајући се у њихово често 
праштање; јер када потрошимо њихово милосрђе, бићемо по њиховој строгости сами 
одговорни због нарушавања устаљеног поретка, када тишину заменимо пометњом, 
светлост мраком, а мед помешамо са пелином. Међу нашим законима постоји један закон 
закон хвале, прекрасно постављен од стране Духа који је устројио своје законе, 
упоређујући могуће и најбоље. По том закону ми смо, као слуге, дужни да будемо 
послушни господарима,[16] жене мужевима, Црква Господу, ученици духовним 
пастирима и учитељима; и у свему осталом, обавезни смо на испуњавање дуга и да се 
повинујемо свакој власти, али не само због гнева, него и због савести;[17] не смемо закон 
кривити када чинимо зло и приближавамо се оштрици мача, него, очистивши се страхом, 
треба да заслужимо похвалу од власти. Једно је и јединствено правило; оно штеди 
трезвеност, а одсеца излишност. Једно је сунце, али оно светли здравом оку, а ослепљује 
болесно. Желиш ли да кажем нешто оштро и из свога учења? Један је Христос, али Он 
лежи да обори и да подигне[18] - да обори невернике, а подигне верујуће. За једне Он је 
камен спотицања и камен саблазни,[19] односно, за оне који нису познали или схватили, 
већ и даље ходе по тами или служе идолима, или не виде даље од речи, не желе и не могу 
да се просвете другачије, сем кроз реч. За друге, пак, Он је камен угаони и камен хвале, 
односно, за оне који се обуздавају речју и утемељише се на том камену. Или, као желиш, 
Он је тај бисер који марљиви купац купује на своме имању.[20] Ми, браћо, ако не 
испуњавамо своје обавезе, а негодујемо на власт, поступамо исто као и сваки онај који 
греши против закона, а истовремено негодује због неправедне деобе награде; или, кад 
неко тешко болује и има потребу за хируршком интервенцијом, а истовремено оптужује у 
незнању и нетрезвености лекара због тога што користи засеца и огњем дезинфикује рану. 
То је, од мене, и утеха и поука подчињенима! Убоги пастир враћа тиме на прави пут мало 
стадо са којим, по закону пастирске службе, треба да се радује, али и тугује! 

Шта кажете ви, старешине и начелници? Реч упућујем и вама ради тога да нас не сматрате 
сасвим неправеднима ако, саветујући подчињене на ревиосно испуњавање обавеза, 
препустимо их вашој моћи као да се, тобоже, плашимо да користимо своју слободу, пошто 
се више старамо за њих, а вас занемарујемо. Нека се не схвати погрешно наша реч и наш 
став. Дакле, шта ви мислите? На чему да се измиримо? Прихватате ли моју реч и да ли вас 
закон Христов подчињава мојој власти и моме престолу? И ми имамо власт велику и 
најсавршенију; иначе, дух је дужан да попусти пред телом и небеско пред земним. 
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Знам да и ти слушаш ову одважну беседу, јер си и ти свештена овца мога свештеног стада, 
васпитаник[21] великог Пастира, истински озго приведен Духом и, као ми, посвећен 
светлошћу свете и божанствене Тројице. Због тога ће моја реч, упућена теби, бити кратка 
и сажета. Ти са Христом началствујеш, са Христом и управљаш. Он ти је дао мач, али не 
да сечеш, него да претиш; сачувај тај мач као најчистији дар Дародавчев. Ти си образ 
Божји и у себи уобличујеш обличје о којем се овде треба старати и са којим треба прећи у 
будући живот; у њега ћемо сви ми прећи након краткотрајне игре у овдашњем животу, 
свеједно да ли ћемо га назвати тамницом, или поприштем, или предсликом, или сенком 
истинитог живота. Пренебрегни сродство, поштуј прволик и остани са Господом, а не са 
властима овог света, буди са Христом Господом, а не са љутим мучитељем. Он је 
човекоубица од искони.[22] Он је и првом човеку, пошто га је навео на преступ, нанео 
тежак ударац и узроковао бедан живот: он је кроз грех увео закон - кажњавање и трпљење 
казни. А ти, човече Божји, памти чије си створење и где си призван; памти шта имаш и 
шта си дужан да оствариш, ко ти је дао закон, реч, проррке, боговиђење и поуздано 
обећање да ћеш примити обећано. Због тога опонашај Божје човекољубије. У човеку је 
највредније то што и сам може да благотвори. Ти можеш да постанеш бог, али немој да 
пропустиш прилику за обожење. Ради Духа једни троше своје имање, други изнуравају 
тело, умиру ради Христа и потпуно се удаљавају од света. Неки опет посвећују Богу оно 
што им је најдраже. И ти, без сумње, знаш и чуо си за жртву Авраамову који је свога 
јединорођенога, рођеног након обећања, предао Богу са већом одлучношћу него када га је 
добио од Бога. Али ми од тебе ништа слично не тражимо: само једно принеси Богу, 
принеси човекољубије којим се Бог наслађује више него ли свим осталим заједно - 
принеси јединствен дар, непорочни дар, дар који позива на штедрост према Богу. Са 
страхом сједини кротост, а невољу разблажи непоколебивом надом. Познато ми је колико 
доброта и благост могу пуно да учине; они нас нагоне да због срамоте учинимо што смо 
дужни, да принудимо и друге, да опростимо и својим гестом да постидимо онога кога 
волимо. Нека те ништа не поколеба да се сматраш недостојним власти, нити да те одвоји 
од милосрђа и кротости - ни околности, ни господар, ни страх, ни бојазан од виших 
начелника, ни моћна дрскост. Настој да у неприкладним околностима задобијеш 
благослов озго. Нека твоје милосрђе буде позајмица Богу. Нека се нико не покаје ако било 
шта дарује Богу. Он је штедар и узвратиће тамошњим добрима. Он ће наградити оне који 
су му овде било шта принели и позајмили; понекад, да би нас уверио у будућа добра, Он 
нас награђује и овоземаљским добрима. Још мало и свет ће проћи, а сенка ће исчезнути. 
Искористимо време, искупимо непостојаним вечно. Сваки од нас је у епитимијама,[23] и 
земља носи много туђих дуговања. Опростимо да би се и нама опростило; ослободимо да 
бисмо били слободни. Знаш шта каже јеванђеље: довели су презадуженог талантима и 
опроштен му је цео дуг (јер је доведен милосрдном господар); али коме је опроштено, тај 
сам не опрашта другоме (јер је он слуга и својом вољом) и мада му је указана велика 
човекољубивост, он не поступа исто према своме пријатељу у много мањем дугу; а био је 
дужан да му опрости, ако ни због чега другог, оно због великодушног примера који му је 
показан. И његов господар се гневи због тога, а о епилогу свега прећутаћу. Казаћу само 
толико да је свакоме боље да указује овде милост, него да тамо одговара. 

Шта ти кажеш на ово? Јесу ли те убедиле ове речи које, поуздано знам, љубиш изнад свега 
ти, најбољи међу старешинама, а могу казати и најчовекољубији или, можда, довољно је 
да уместо молбе укажем на ту седу косу, на број твојих година и дуговремено 
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свештенослужење, непорочно свештенство које, можда, и анђели, који служе Најчистијем, 
поштују као достојно њиховог служења? Да ли те ово убеђује или те подстиче на још веће 
подвиге? Мене ова невоља подстиче на храброст. Указујем ти на Христа и на Христову 
патњу ради нас и на страдање Нестрадалнога; указујем и на крст, и на клинове, и на крв, и 
на погреб, и на васкрс, којима сам ја разрешен и ослобођен греха, подсећам и на вазнесење 
и на ову трпезу којој заједно приступамо; подсећам на начине мога спасења извршеног 
устима којима сведочим пред тобом - ту свештену мистагогију која нас узноси увис. Због 
свега или због једнога, у крајњем случају, укажи милост и нама и себи, укажи милост 
домаћој твојој цркви и овој прекрасној пуноти Христовој која (тако то дочарај себи) са 
нама сведочи (мада сведочанство препушта нама као поштованима ради Поштованога) и 
заједно се подчињава закону старешинства. Победи себе у једном само - победи нас 
човекољубијем! Ево, приводим ти моје заступнике пред Богом и анђелима, и пред 
царством небеским и тамошњим надањима. Уважи моју веру и поверење које сам имао 
код тебе и којом сам и друге уверио, да би је такође уважили у бољем и савршенијем. Рећи 
ћу укратко: ти сам имаш Господа на небесима, који нека буде теби онакав судија, какав ти 
будеш био према подчињенима ти. Но, нека сви ми добијемо и овоземаљску милост и 
тамошњу снисходљивост у Христу Исусу Господу нашем, коме нека је.слава и моћ, част и 
царство, са Оцем и Духом Светим, каква им је припадала у пређашња времена и пре 
времена, а нека им припада и сада и у векове векова. Амин. 
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Реч XVIII 

Похвала оцу и утеха мајци Нони, у присуству св. Василија коме је упућен увод у 
беседу  

  

Човече Божји, верни слуго, мили мужу, управитељу тајни Божијих[1] и то - духовних! 
Овако назива Писмо успешне и узвишене животом, оне који се узвисише изнад 
видљивога. Али ја ћу те још назвати и богом Фараону целе египатске и непријатељске 
силе, стубом и тврђавом Цркве, Господњом вољом, светилом у свету које држи реч 
живота,[2] потпором вере, заједничарем Духа. Могу ли уопште побројати сва имена 
којима те је врлина украсила? Кажи нам ипак: одакле долазиш, каква ти је намера[3] и 
шта желиш да учиниш за нас? Поуздано знам да све што радиш, чиниш по Божјем 
надахнућу. Због чега си дошао? Да нас тек тако посетиш? Да нађеш пастира или да 
посетиш паству? 

Ми скоро да и не живимо више, а већи део живљења са њим[4] преселисмо одавде, 
мучимо се овим местом злобе,[5] поготово сада када је искусни крманош или светионик 
нашег живота, указујући нам свише на пут спасења - тај пастир са свеколиком добротом и 
пастирским искуством стеченим дугогодишњим радом - напустио нас, препун дана 
побожности и, ако се може казати речима Соломоновим, овенчан старошћу хвале.[6] 
Паства се збунила и ускомешала. Видиш ли колико је испуњена унинијем и тугом, јер се 
више не одмара на местима травнашим, нити се напаја водом покоја,[7] већ се запутила 
на стрмен, у пустињу и у пропаст, где може да залута и да погине; изгубила је наду да ће 
икада наћи замену за таквог пастира - скоро да је сигурна у то; можда, у крајњем случају, 
да има ма и лошијег пастира, али малобројни су који то желе. 

Као што рекох, постоје три разлога који на прикладан начин чине твоје присуство 
неопходним тј. ми, пастир и паства; због тога свима пружи што приличи, сходно духу 
служења који је у теби и устрој реч на суд,[8] да бисмо се ми још више дивили твојој 
мудрости. Али како да ми теби упутимо праву реч? Хвали почившег колико заслужује 
његова врлина, не ради тога да би надгробни дар чистоме била чиста реч, него да би његов 
живот и другима постао образац, и пример побожности за углед. Нама, пак, упути 
трезвену поуку о животу и смрти, о јединству и раздвојености душе и тела, о двама 
световима, о свету овом и превртљивом, и о свету умом схватљивом и постојаном; убеди 
нас да у првом презиремо све превртљиво и обмањиво, хаотично и кошмарно, што нас, 
налик таласима који се ваљају час на врху, час при дну, привлачи и наводи да се одвојимо 
од онога што је постојано, богоприлично и стабилно, што не подлеже изменама и 
замешатељствима. Више ћемо се радовати, а мање ћемо туговати за онима који су отишли 
од нас када нас твоја реч, одвојивши нас од овоземаљског, узнесе увис, а овоземаљска 
огорчења сакрије будућим, и убеди нас да и ми сами похитамо благом Владици уверени да 
је удворење код њега боље од овоземаљског странствовања, да је тамо мир који 
морепловцима обезбеђује тихо пристаниште, односно, када схватимо колико су 
спокојнији они који су окончали далеки пут од оних који се још увек налазе на путу и 
пред којима су још многе непријатности путовања; колико је велики и срећнији удео оних 
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који су стигли у небеску гостилницу од оних који се крећу по неравном и стрменитом 
путу овога живота. 

На тај начин можеш ти нас да утешиш. Али чиме ћеш паству утешити? Као прво, обећај 
им своју заштиту и руководство; свима је веома добро да нађу покој у твоме окриљу и ми 
твој глас очекујемо више од оних које мучи телесна жеђ, а желе чисти извор воде. Као 
друго, још једном нас увери да нас није напустио добри пастир који полаже душу своју за 
овце своје, већ је и сада са нама и напаса нас, и води, и познаје своје и његови знају њега, 
и мада је телом одсутан, духом свагда пребива са нама, војује за своју паству против 
вукова, не дозвољава никоме да, разбојнички или лукаво, прескочи у овчији тор и туђим 
гласом разграби и уништи душе њихове усмерене ка истини. Ја сам убеђен да ће он сада 
више учинити молитвом, него ли поучном беседом; пошто је дошао ближе Богу, 
одбацивши са себе телесне окове и ослободивши се трулежног које помрачује ум, 
предстао је откривеног ума првом и најчистијем Уму, удостојивши се (ако смем тако да 
кажем) анђеоског чина и достојанства. 

По даној ти мудрости и сили речи и духа, ти ћеш све нас орасположити и испунити 
трезвеношћу; учинићеш то боље него што бих ја уопште могао и слутњом дочарати. 
Међутим, да не бих услед слабости скратио реч о ауторитету и достојанству пастира, 
укратко ћу произнети хвалу у част усопшег, говорећи оно што ми је познато о њему тебе 
ради, као особе која је опитна у таквим описима, да би ти сасвим веродостојно описао 
лепоту његове побожности и обнародовао је свима за свеопште добро. 

По уобичајеном правилу похвалне беседе требало би сада говорити о роду, отачаству, 
телесним савршенствима, овоземаљској знаменитости и о свему ономе о чему размишљају 
људи. Међутим, ја ћу све ово изоставити и почећу од онога што је за нас најбитније и 
најпревасходније тј. нама најближе, и казаћу (не стидећи се пређашњег, јер се уздам у 
потоње) да је он[9] представљао грану израслу на корену који баш није похвалан, који 
није плодоносио побожност, нити је био насађен у дому Божјем, већ у нечему страном и 
чудовишном, јер се састојао из две супротности - из паганске заблуде и подзаконог 
мудровања, допустивши у себи извесне особине и једног и другог, одбацивши при том 
нека својства. Следбеници таквог учења, одбацујући идоле и жртве, клањају се огњу и 
светилницима, а поштујући и уважавајући суботу, и до танчина чувајући поставке о 
чистим и нечистим животињама, не прихватају обрезање. Ови људи, који вером нису 
узвишени, а поштују једног Сведржитеља, називају се ипсистаријци.[10] Међутим, шта је 
касније постало од овог човека који као да је израстао у сугубој нечастивости? Не знам 
шта пре и више да узвеличам: да ли благодат која га је призвала или његову личну 
постојаност? У крајњем смислу он је до те мере очистио своје духовне очи од наталожене 
прљавштине, и хитро се устремио ка истини, да је, ради небескога Оца и истинитог 
наслеђа, одлучио да неко време проведе одвојен од мајке и без иметка; ову невољу је 
радосније поднео него ли најузвишеније почасти. Ма колико ово било чудновато, ја се 
томе све мање чудим. Због чега? Због тога што су и многи други подносили сличне жртве 
и тегобе, и свима је предстојало да уђу у мрежу Божју,[11] свима је предстојало да буду 
упецани проповеђу рибара, без обзира што јеванђеље једне поробљава раније, а друге 
касније. 
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Међутим, сматрам нужним и оправданим да обелоданим шта ме код њега највише диви. 
Још док није био са нама, он је био наш, пошто је својом природом припадао нама. Као 
што неки, који су међу нама, нису наши, јер их њихов живот чини туђинцима заједничког 
нам тела, тако је много оних који нису у нашој заједници, али потпуно припадају нама 
својом благородношћу, чувањем вере и суштине, једино им недостаје наше име. У број 
последњих спада мој отац - грана је још увек туђа, али животом својим припада нама. 
Толико га је красила трезвеност да је свагда и са свима био веома љубазан и веома 
скроман, мада је тешко сјединити ова два својства. Да ли уопште има потребе доказивати 
његову праведност многим примерима кад знамо да он, вршећи одговорне дужности у 
држави, није умножио своје имање ни за једну драхму,[12] иако се много пута осведочио 
да су други пружали Бриарејеве руке[13] на друштвену имовину, отичући од гнусних 
намета; тако ја називам неправедно богаћење! Његово понашање служи као ванредни 
доказ трезвености; уосталом, он ће још боље бити осликан следећим речима. Саму веру, 
по моме мишљењу, он је примио као награду за учињена доброчинства. Објаснићу вам на 
који начин је он, уствари, примио веру, јер не треба прећутати тако битну ствар. 

Ко ће наћи врсну жену, пита божанско Писмо?[14] То је Божји дар и Господ устројава 
частан брак. Овако расуђују чак и пагани; њихова изрека гласи да је човеку највећи 
добитак добра жена, а најгори - злобница.[15] Тешко је казати да ли би у овом контексту 
неко био срећнији од мога оца. Мислим да нико не би био у стању, макар обишао и целу 
земаљску куглу, да себи пронађе прикладнију и сагласнију супругу од мога оца. У њима 
се сјединило све најбитније, и мушка и женска својства, тако да њихов брак није 
представљао само плотски савез, већ понајпре савез врлина. Супружници, превазилазећи 
врлинама друге супружнике, нису могли једно друго да превазиђу, јер су врлине обојих 
биле једнако драгоцене и снажне. Жена, дата Адаму као помоћница,[16] јер није било 
добро да је човек сам, од сатруднице постаје његов непријатељ, а од супруге противник, 
преваривши свога мужа сластољубљем и лишивши га, дрветом познања, дрвета живота. 
Жена, пак, коју је Бог даровао моме оцу, није била само његова сатрудница, већ и његова 
предводница. Она сама је и речју и делима усмеравала њега ка свему битном. И мада је 
покорност своме мужу сматрала превасходном обавезом, сходно супружанском закону, 
ипак се није постидела да му буде наставница у побожности. Она је у свему овоме 
достојна нашег дивљења, али је још достојанственије нашег дивљења његово добровољно 
покоравање. Ако се друге жене горде и величају својом лепотом, природном и уметном, 
она је знала само за једну лепоту - душевну, те је свим силама настојала да у себи очува 
обличје Божје, одбацујући сва уметна украшавања, препуштајући то онима који учествују 
у позоришним представама. Она је знала само за једно право благородство - да буде 
побожна, свесна од куда ми потичемо и куда идемо; знала је само за једно богатство - 
раздавати своје богатство Бога, и убогих, ради; нарочито за убоге сроднике. Задовољити 
њихове потребе, по њезином мишљењу, није представљало само прекраћивање њиховог 
сиромаштва, већ задобијање вишње славе и потпуно збрињавање потребитих. Ако се неке 
жене одликују брижљивошћу, а друге побожношћу, она је премашивала све њих и у 
једном и у другом, и у свакој врлини је остварила врхунац савршенства успевајући да у 
себи сједини све. Све вредности које честитој жени приписују Соломонова правила она је 
умножила у себи, и у својој кући. Заједно са тим она је врло привржена Богу и свему 
Божјем, као да није имала кућевних обавеза. Ни једна врлина није трпела ниучему, већ су 
се врлине међу собом допуњавале и снажиле. Да ли је неко место или време остало 
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неискориштено њоме за молитву? О томе се једином она свакодневно најпре старала. 
Боље рећи: ко је, приступајући молитви, имао више разлога од ње да се нада испуњењу 
онога што моли? Ко је више од ње уважавао руку и личност свештеника? Ко је, као она, 
толико ценио сваки вид трезвеног живота? Ко је више од ње изнуравао своје тело постом 
и бдењем? Ко је побожније од ње стајао на свеноћним и посведневним богослужењима? 
Ко је од ње више хвалио девственост, иако је ступила у брак? Ко је боље од ње бринуо о 
удовама и сиротима? Ко је усрдније од ње олакшавао муку унесрећених? Можда ово, и 
друго, за многе није нешто битно, или им је то маловажна ствар, пошто је оствариво за 
малобројне (оно што је недоступно, у то тешком муком верујемо), за мене је, међутим, 
веома битно, јер одражава постојаност вере њезине и порив духовног жара. На свештеним 
сабрањима и местима, сем у неопходним и тајновитим возгласима, њезин глас се није чуо. 
У древности је, по узвишенијем знамењу посвећености Богу, имало важност то што на 
жртвеник није доношена секира и што се, приликом израде жртвеника, није чула бука 
каменорезачког оруђа. Због чега и њој не признати за вредност то што је светињу 
поштовала ћутањем, што никада није пљунула на под у Божјем храму; приликом сусрета 
са паганком никада се није руковала, нити је прибегла целиву, иако је познавала паганку 
која је такође одисала скромношћу; са онима који су јели нечисту и оскрнављену храну, 
ни добровољно, ни по принуди, није делила со, нити је могла, против своје савести, да 
прође поред паганског дома; ни уши, ни језик, којима је слушала и преносила божанске 
тајне, није оскрнавила паганским причама и позоришним представама, јер освећеном не 
приличи ништа неосвећено. Најдивније код ње је то што се никада није предавала 
плотском плачу, нити је њезине очи, тајанствено запечаћене,[17] оросила суза, пре него 
што је узнела благодарност Богу, мада је била поражена десившом се невољом - личном 
или туђом; приликом наступања светлог празника на њој никако нису остајале хаљине 
које осликавају жалост, мада су је разноврсне и многократне невоље сналазиле. 
Богољубивој души је својствено да све људско подчињава божанском. Прећутаћу још 
скривенија њезина дела која су позната једино Богу и њезиним слушкињама којима се 
поверавала. Такође можда не треба да помињем догађаје везане за мене, јер ја нисам у 
свему испуњење њезиних надања, пошто је она одважно, не плашећи се будућег, још пре 
мога рођења обећала, а по рођењу испунила, да ће ме посветити Богу. Богу је тако било 
угодно да њезино обећање не буде потпуно изневерено и да њезин принос не буде сасвим 
одбачен. Сва ова савршенства била су у њој делимично, а делимично их је она допунила 
својим животом, умножавајући их и усавршавајући поступно. Као што сунце својим 
јутарњим зрацима ствара пријатно задовољство, мада су његови дневни зраци много 
топлији и сјајнији, тако је и она, испољивши завидне успехе у побожности од почетка, 
засијала на послетку обилном светлошћу. 

Дакле, када је она била доведена у његов дом већ као богољубива и христољубива, 
васпитана у вери од родитеља својих од којих је наследила честитост, а није од дивље 
маслине примила наслеђе као он који се ипак привио уз ову племениту маслину - тада је 
већ он имао у њој подстицај на побожност. Она, изобилујући у вери хришћанској, није 
сматрала за штету што је ушла у брачни савез са иноверником и будући дуготрпљива и 
најодважнија међу женама, ипак није могла да поднесе да буде располућена у побожним 
осећањима па да једном половином бића свога припада Богу, а другом половином да буде 
уз мужа и тиме одвојена од Бога. Она је желела да оба савеза у браку, и телесни и 
духовни, буду равноправни. То је био разлог да је она даноноћно вапила Богу, проводећи 
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време у посту и молитви, са сузама молећи од њега спасење и глави својој, приволевајући 
истовремено и мужа свога да промени мишљење своје и приступи вери: обећањима, 
указивањем на казне Божје, услугама, саветима, а највише и најпре својом племенитом 
нарави, ревношћу у вери и честитошћу. Она је била као вода којој је предстојало 
обликовање камена преко кога се даноноћно прелива, не жалећи време и труд, очекујући 
да у извесно време њен труд донесе плод свој. То се касније и потврдило. Она се само за 
једно молила, једном се надала, напрежући све силе своје пламене вере. Одважно се 
уздала у испуњење својих молитава, јер је тврдо веровала у Божју штедрост о коју се 
много пута већ осведочила. 

У делу спасења помогло јој је њезино трезвено расуђивање, разноврсно духовно лекарство 
и сновиђење које Бог врло често шаље на дар души достојној спасења. О каквом 
сновиђењу је реч? - Овде за мене почиње врло пријатна тема за казивање. Оцу мом се 
приказало као да поји Давидов псаламски стих: обрадовах се кад ми рекоше: хајдемо у 
дом Господњи[18] (ово му се никада раније десило није, мада је његова жена била 
истрајна у молитви). То појање је било необично и због тога што се у њему истовремено 
родила жеља да пође у храм Божји. А како је тек усрдна молитвеница радосно примила 
ову жељу мужа свога и испуњење своје прозбе: не часећи часа трезвено је протумачила 
овај сан, што се показало исправним; усхићено је обнародовала своју радост, убрзавајући 
дело спасења како се не би десило нешто непредвиђено што би могло одложити овај 
призив и разрушити оно о чему је толико дуго настојала. Некако у то време у Никеју је на 
саборовање дошло мноштво архијереја како би се успротивила Аријевој нечастивости - 
злу које се недавно појавило са циљем да расече и раздвоји божанство; мој отац је тада 
препустио себе Богу и проповедницима истине, исповедивши пред њима своју жељу за 
спасењем; један од њих је био и знаменити Леонтије који је тада управљао нашом 
митрополијом. 

И ту се, по благодати, десило чудо које ако бих прећутао много бих се огрешио о благодат 
Божју. Велики број људи ово може да посведочи. Учитељи верности падају у извесну 
духовну погрешку, али је благодат устројила будуће и са оглашењем сједињује 
свештенички чин. Реч је о стварно невољном рукоположењу! Речено му је да преклони 
колена своја и у том положају је извршен чин оглашења; видевши овај преседан, многи од 
присутних људи, високо образованих, али и простих, прорекли су будуће - оно што се 
касније десило. 

Убрзо после овога чуда, десило се и друго. Предлажем да га само верни саслушају, јер 
нечистим душама све што је прекрасно може деловати невероватним. Отац мој је 
приступио тајни рођења водом и Духом кроз коју се, како ми пред Богом исповедамо, 
образује и савршава човек Христов, сазидавајући и претварајући земно у духовно. Он са 
пламеном жељом приступа омивању светло се надајући да ће бити очишћен колико 
духовне и телесне силе његове дозвољавају, али је постао чистији од оних који су се 
спремали да Мојсејеве таблице приме. Очишћење таквих људи простирало се и тицало 
само њихове одеће, састојало се у кратковременој трезвености и обуздавању прохтева 
утробе; код њега, пак, цео његов прошавши живот био је спреман да прими просвећење и 
очишћење на очишћење, да би поверено му савршенство било чисто, а даровано му благо 
да не дође у опасност која ће га искушати пређашњим навикама. Када је излазио из воде 
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обасјала га је светлост и слава достојна расположења са којим је он приступио примању 
дарова вере. Ово је било очигледно и за друге. Мада су они тада виђено чудо сачували у 
своме ћутању, јер нико себе није сматрао достојним да виђено разгласи, ипак се, мало по 
мало, ово разгласило међу људима. Ономе који је крстио мога оца ово виђење је било 
сасвим јасно и схватљиво, и он није могао да сачува ово у тајности, већ је јавно причао о 
десившем се: Дух је помазао свога наследника. 

Нека од слушалаца у ово нико не сумња, нарочито они који знају да је и Мојсеј био врло 
млад, а по људском резоновању и незаслужан, када је добио призвање и угледао купину 
која гори, али не сагорева - тачније: позвао га је Онај који се јавио у купини и тим првим 
чудом утврдио Мојсеја у вери - кажем тај Мојсеј, који је раздвојио море, коме је хлеб са 
неба падао, коме је камен пустио воду, кога је стуб пламени и тамни предводио, који је 
уздигнутим рукама, у знаку крста, омогућио победу над бројнијим непријатељем. И 
Исаија, виделац славе и Серафима, а после њега и Јеремија, који је добио велику силу над 
народима и царевима - први до пророштва слуша Божји глас и угљем бива Очишћен, а 
други је био препознат пре зачећа и освећен пре рођења.[19] А Павле, велики проповедник 
истине, учитељ пагана у вери, пређашњи прогонитељ, бива обасјан светлошћу кроз коју је 
познао Прогоњеног, прихвата на себе велику службу којом је сваки слух и разум испунио 
благовешћу. Треба ли да набрајам све оне које је Бог призвао и присвојио разним и 
многим чудесима, која сасвим наликују овом чуду којим је мој отац утемељен у 
побожности? 

Не смемо казати да је један пример био тако невероватан и необичан, а потоњи примери и 
сведочанства да су мање важни. Кажем, не смемо тако тврдити пошто је догађај са мојим 
оцем био веома упечатљив, како сам по себи, тако и по оном што је собом предсказивао. У 
њему све налази своје сагласје: и оно што се десило пре примања свештеничког чина - са 
достојанством свештенства, као и оно што се десило након примања свештеничког чина - 
са оним што се раније десило. Није приличило другачије почињати, сем оним чиме је он 
завршио; не другим чиме до оним што је требало окончати, чиме је он и почео. 

Он не прима тајну свештенства непромишљено или брзоплето, као што се то сада чини, 
јер се тиме руши устаљени поредак, него када је све добро било размотрено и испитано 
како би, очистивши најпре себе самог, могао добити силу и опитност којом ће чистити 
друге, како и потражује овај закон духовног поретка. Када је примио тајну, у њему се 
благодат одмах прославила као истинита Божја благодат, а не као људска, нити као 
самозаконо стремљење, односно, како се изражава Соломон: као мука духу.[20] Црква, 
која је њему била поверена, наликовала је на пашњак зарастао коровом и дивљим травама; 
она је недавно ступила под епископску управу и пре мога оца њу је красила само једна 
особа, анђеоске нарави, али припроста у поређењу са данашњим представницима народа. 
А пошто се и та особа убрзо упокојила, она је поново пала у заборав и опустела. Мој отац 
је од почетка омекшао природу људи, како трезвеним и побожним пастирским поукама, 
тако и тиме што је себе самог, подобно прекрасно урађеном духовном лику, предлагао као 
образац сваког богоугодног дела. Са свом усрдношћу изучавајући Божју реч, иако је касно 
почео да је изучава, он је за кратко време стекао толико мудрости да ниучему није 
заостајао за онима који се одавно баве овим питањима, те је од Бога добио особиту 
благодат да постане учитељ и отац Православља који није нагињао тамо-амо, како 
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прилике налажу и како то чине данашњи мудраци тј. људи који не поседују постојани 
темељ вере и који се не руководе истином. Напротив, он је био побожнији од силних у 
речи које карактерише правомислије; боље казати: заузимајући друго место по дару речи, 
премашивао је све остале својом побожношћу. Исповедајући једнога Бога у Тројици и три 
(Ипостаси) у једном Божанству, он је једнако одбацивао и Савелијево учење о једном, и 
Аријево о тројици тј. нити је расецао Божанство, нити га је сливао по величини или 
природи. Може ли у ономе у чему је све недостижно и изнад нашег схватања, бити 
постигнуто или објашњењо најузвишеније? На који начин измерити бесконачно да би се и 
Божанство, налазећи у њему ступњеве додавања и одузимања, подчинило истом оном 
чему је подложно ограничено вештаство? Овако је расуђивао овај велики Божји човек и 
прави Богослов, не приступајући овим питањима сем са Духом Светим, чиме је успео да 
учини да се ова Црква може назвати новим Јерусалимом и другим ковчегом којег је вода 
носила као у време Ноја, оца овог другог света; нарочито - ковчегом, јер је очигледно 
спасао душе од потопа и најезде јеретика. У оној мери у којој је ова Црква била 
подчињена другим Црквама бројем својих верника, у тој мери је она премашивала друге 
Цркве својом славом, искусивши на себи исто оно што је и свештени Витлејем искусио; 
Витлејему ништа није сметало да остане малени град, али да послужи као мајка свим 
градовима у васељени, јер се у њему родио и васпитавао Христос, и Творац и Победилац 
света. 

Као доказ реченом служи следеће. Када смо ми, будући увучени у рђаво заједничарење 
писаним и усменим речима,[21] видели да је против нас устала ревност побожних чланова 
Цркве, тада је он сам охрабрио своју паству уверивши је да он није заблудио мислима, 
нити је црнило мастила оцрнилу његову душу, мада је уловљен у замку својом 
простодушношћу, већ је и даље остао чистога срца, неупрљан лукавством. Он је једини, 
или боље рећи, први измирио са нама оне који су својом побожношћу устали против нас, и 
као што се последњи удаљише од нас, тако се први сјединише са нама из поштовања 
према Пастиру и чистоти учења. Захваљујући његовим молитвама и саветима, прекраћена 
је пометња у Цркви, а бура се преобратила у тишину; (да се не бих надимао) у томе сам и 
ја донекле учествовао, јер сам му помагао у сваком добром делу и подржавао га у свему, 
због чега сам се удостојио да понесем и окончам већи део посла. Али, нека се на овом 
оконча моја реч о овоме, чиме је унеколико предупређен поредак догађаја. 

Ко је у стању да преброји сва његова доброчинства или, ако жели о нечему да прећути, да 
пронађе оно што би се смело прећутати? Јер све чега се наш ум сети, важније је од онога 
што смо већ казали, те се не може заобићи. Други састављачи похвалних речи муче се док 
не пронађу тему о којој ће говорити, а ја се мучим шта да изоставим. Обиље тема ми 
унеколико смета, а моја мисао, настојећи да произнесе његова дела, сама бива подвргнута 
великом испиту, јер једноставно не знам чему бих дао предност. Оно што видимо да се 
деси када камен бацимо у воду и када се због тога многи концентрични кругови створе, 
ширећи се један за другим, то се сада дешава и са мном. Тек што ми је нешто у мисли, кад 
већ нове и нове идеје потиру постојеће; још нисам образложио ни ову која ми је сада на 
памети, а већ надиру свежије ствари. 

Ко је био ревноснији од њега у друштвеним стварима? Ко је испољио већу трезвеност у 
домаћим пословима? И кућу, и имање, даровао му је Бог који све устројава премудро и 
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разноврсно. А ко је био усрднији према ништима - том слоју, на који сви гледамо 
подозриво? Он није само, по Соломоновом закону, давао помоћ седморици,[22] него је 
ишчекивао и осмог; пажљивије је делио, него што неки стичу; он се није ударао у груди 
(што, по мени, доказује шкртост - свеједно да ли је убоги достојан милостиње или не), 
нити је помоћ давао са роптањем,[23] како то многи чине; усрдност је битнија од саме 
помоћи. Много је боље пружати руку помоћи и недостојнима, него услед страха од 
недостојних, лишити помоћи достојне и потребите. То, уствари, по моме мишљењу, значи 
бацање свога хлеба чак и на воду;[24] тај хлеб неће пропасти пред праведним Судијом, 
него ће отићи тамо где ће стићи све што је ваше и где ћемо га наћи у своје време, мада о 
томе и не мислимо. 

Најплеменитије код мога оца било је то што је он, услед равнодушности према богатству, 
био једнако равнодушан и према слави. Желим да вам покажем у којој мери и на који 
начин. Стицање имања и давање сиротињи била је истоветна потреба њега и његове 
супруге; обоје њих су саревновали један другом у свему прекрасном. Међутим, већи део 
давања милостиње била је у њезиној надлежности, јер је она била боља, вернија и 
штедрољубивија у свему! Ако би јој дозволили да црпи и дели добра из Атлантског или 
неког другог мора, и то би јој било мало; толико је у њој била силна жеља да помаже 
потребитима. Она је опонашала Соломонову пијавицу,[25] али у супротном ненаситивост 
у добру. Цело имање које су имали и које су током времена стекли, она је сматрала 
ништавним спрам својих жеља; када би било могуће - у корист убогих (како сам много 
пута слушао од ње), она би дала и себе и децу. Због тога је управо њој отац препустио 
пуну слободу што је, чини ми се, изнад сваког примера. Има и других примера 
равнодушности према богатству; богатство губе како би остварили извесну славу у 
друштву; дају га у зајам Богу, кроз убоге, и тиме га поново стичу за себе. Али, тешко ћемо 
пронаћи човека који је спреман и своју славу, стечену достојанством, да уступи другоме! 
Љубав према слави код многих чини да се богатство расточи; али где милостиња није 
очигледна, ту је губитак очигледан. - Тако је рука моје мајке раздавала имање; већи део 
свих ових милостиња остаће, и нека остане, знан само онима који су милостињу примили. 
Ако и о мени чујете нешто слично, знајте да све долази из истога извора и представља део 
јединственог потока. 

За кога, са више права, можемо рећи да је у свему садејствовао Богу приликом избора 
људи за службу у олтару, или је ревностан био у оповргавању злобе, или је са већим 
страхом од њега чистио свештену трпезу од непосвећених? Ко је са непоколебивијом 
вољом, са већом строгошћу, расуђивао или мрзео порок, подстицао врлину, уважавао 
трезвене? Ко је био снисходљивији према грешницима и ко се више радовао онима који су 
напредовали у вери? Ко је боље познао време жезла и палице[26] дејствујући чешће 
палицом? Чије очи су више биле упрте у верне на земљи[27] или у оне који и у браку и у 
безбрачности једнако живе за Бога, презревши земљу и све земаљско? Ко је више 
обуздавао сујету и препоручивао смиреност? Није љубио лицемерно или да би се показао 
пред светом, као што се многи данас представљају, а нису ни свесни да испадају глупљи 
од оних жена које, не имајући задовољство у богомданој лепоти, прибегавају вештачким 
улепшавањима и руменилу да би постале лепше, а, уствари, изгледају ружније? Његова 
скромност није била само у одећи, већ и у души. Смиреност није потврђивао тихим 
гласом, приклањањем врата, гледањем у земљу, дугом брадом или шишањем косе, нити 
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лаганим ходом; све ово показује човека у том светлу само привремено и врло брзо све се 
враћа на старо, из простог разлога што све лицемерно кратко траје. Он је од свих био 
узвишенијег живота и од свих смиренији у мишљењу о себи. Врлином је био 
недоступан,[28] а у опхођењу веома доступан. Он се није хвалио одећом, већ унутрашњим 
достојанством. И мада је једнако, као и други, кротио и ситио потребе стомака, ипак томе 
није придавао нарочиту пажњу: једно је чинио да би се очистио, а друго да се не би 
погордио. Све је говорио и чинио са намером да би се прославило небитно, као што то 
чине људи којима сем овога живота ништа није битно. А човек духован и хришћанин 
треба једино да гледа у спасење и да ради оно што ће га довести до њега, а да презре оно 
што га одваја од спасења. Зато он није придавао важност земаљском, већ је бринуо о 
ономе што ће га узвисити изнад свега пролазног и учинити најдостојанственијим, чиме ће 
и друге привући савршенству. 

Најпревасходнија врлина мога оца, која је многима позната, беше простодушност и нарав 
у којој није било ничега злобног или лукавог. И у Старом и у Новом завету наилазимо на 
личности које су биле најсавршеније у некој од врлина и свака од њих се удостојила да од 
Бога прими награду: Јов - непоколебивост и трпљење у страдањима; Мојсеј и Давид - 
кротост; Самуило - дар пророштва и прозорљивости за будућност; Финес - ревност, по 
којој је и добио име; Петар и Павле - неуморност у проповеди; Заведејеви синови - 
громогласност, због које су и названи синовима грома. Али, због чега ја све њих набрајам, 
кад вам је све то познато? Стефан и отац мој ничим се толико нису одликовали колико 
незлобивошћу. Први, иако му је живот био у опасности, као Христов ученик, није омрзнуо 
своје убице, већ се молио за оне који су га каменовали и тиме је до смрти своје 
плодоносио својом дуготрпљивошћу. Код мога оца није било ни трунке колебања између 
прекора и прозбе, тако да се брзином помиловања брисало огорчење, учињено прекором. 
Слушамо и верујемо да у Богу постоји освета, јер Господ је Бог од освете.[29] И мада се 
Он, сходно својој човекољубивости, окреће од строгости ка милосрђу, ипак не опрашта 
грешницима сасвим, како их његова милост не би искварила. Мој отац такође није гајио 
незадовољство према злобницима, мада није сваки пут био равнодушан. Његов гнев је био 
на неки начин пријатан; он није био јаростан као змија[30] која пламти изнутра, спремна 
да узме своју плату, већ је наликовао убоду пчеле који не усмрћује. Његова 
човекољубивост је била ван сваке мере. Тек што је пао у бес, већ је хитао да опрости 
ономе кога је разгневио, срамећи се његове злобе као своје лично. Роса, која падне на 
земљу, дуже је издржавала сјај сунца, него њега бес што је држао. Тек што је почео да 
говори, већ су му речи, мало по мало, бивале благе и уместо срџбе, давале су опроштај. 
Његов бес никада није трајао дуже од сунчевог заласка, јер он није давао гневу простора 
да се оснажи. Због тога је он можда једини сачувао преимућство да га једнако уважавају и 
они који су га прогонили, јер је он својом милошћу побеђивао њихову јарост. Боље је 
трпети казну од праведнога, него ли се сладити уљем нечастивога. Суровост првога 
пријатна је због користи која из тога произилази, а милост другога је подозрива због злобе 
која иза свега стоји. 

Поред свих тих душевних квалитета и простодушне нарави мој отац је на неки начин био 
страшан за своје судије управо због побожности коју је испољавао; боље рећи: њих је 
побеђивала и поражавала његова једноставност. Није он изрекао ни једну реч, било 
молитве или проклетства, а да убрзо, или тога часа, није настала нека награда или казна. 
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Молитва је излазила из дубине срца, а проклетство само са усана и личило је на 
родитељско убеђивање деце. Многи који су га огорчили и на којима се показала последица 
његове правосудне клетве, како пише код поете[31], хитро су му долазили да моле 
опроштај, Kajaли су се и падали на колена, добијали су од њега опроштај и одлазили су од 
њега преображени, бољи и трезвенији. Опроштај врло често приводи спасењу, јер стид 
обузима неваљалца и из стања страха доводи до стања љубави. Казне су бивале различите: 
неке су волови збацили на земљу, нагнавши се у бегство, што се раније никада није 
дешавало; друге су, опет, коњи бацили на земљу и газили копитама, а неке је опет 
обузимала унутарња ватра и мучење савести. Дешавале су се и друге несреће, али све је то 
водило њиховом отрежњењу и послушању. 

Толика је била кротост мога оца! Ко је од њега био спремнији у послу? Нико. Мада је био 
веома кротак, ипак је био и плодотворан. Простота и суровост су два својства која једна 
другом противурече, јер простота при кротости не делотвори, а суровост при кротости 
није човекољубива; ипак, у њему су оба ова својства била на чудноват начин сједињена. У 
свим поступцима везаним за управљање он је поступао као строги човек, али кротко, и 
попуштао је као човек неделотворан, али искусан. Сједињујући у себи змијину мудрост у 
разобличавању зла и голубију незлобивост у расуђивању добра, он није дозвољавао да 
трезвеност постане злотворна, а простота слабоумна, већ је из оба савршенства, колико је 
било могуће, показивао искључиво врлину. Шта је онда чудно у томе што је, при таквим 
околностима духа, таквог свештенослужења и живота, он постао достојан знамења којим 
га је Бог наградио? 

Изнећу вам једно чудо од многих која су се извршила на њему. Он се разболео, а телесне 
силе су јако ослабиле, те је организам изнемогао. Није ли чудно што се и светитељи 
подвргавају страдањима? Ово је потребно ради очишћења ма и најмање телесне 
нечистоће, али и ради искушавања у побожности и трезвености, а можда и као пример 
слабима да, мотрећи на овај случај, знају како да се поставе ако и сами оболе, а не да 
малакшу у трпљењу. Дакле, он је лежао болестан, а приближавало се време преславне 
Пасхе, тог цара свих дана и те пресветле ноћи која је расејала греховну таму - ноћи у којој, 
при обилном осветлењу, празнујемо наше лично спасење јер, као што умресмо са умрлом 
ради нас Светлошћу, тако и устајемо са Уставшим из гроба. У то време је он јако оболео и 
стално га је држала и мучила велика врућица због које је цела утроба његова горела, 
телесне силе ослабише, храну није могао да узима, сан га је напустио, болови су се 
умножавали и обухватили све удове тела. Целу унутрашњост, непце и ждрело, прекриле 
су ране те је врло отежано и са болом могао најобичнију воду да пије. Умешност лекара 
није помагала, као ни усиљене молитве укућана. Дисао је врло слабо и неједнако, једва 
приметно, није могао да позна укућане и стално је исчекивао своју кончину којој се 
одавно надао и која му је била намењена. Ми смо били у храму, славили смо тајну и 
узносили молитве; очајавајући због немоћи лекара ми се обратисмо великом Лекару, 
упресмо очи у силу ове ноћи као у последњу помоћ. Но, шта нам је доносио сутрашњи 
дан? Славље или плач, торжество или погреб? Колико је суза верни народ пролио! Колико 
се само уздаха чуло, вапаја и појања свештених псалама! У светишту су молили 
свештеника, у тајанствима - тајника, у Богу - достојног заступника. Све ово је предводила 
моја Маријам која је ударала у тимпане, али не победне, него молитвене, не би ли Бог 
услишао молитве свих молитвеника, а људе подстакла да са њом поделе бригу и пролију 
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сузе. Шта је Бог учинио ове ноћи са болесником? Трептим у наставку ове приче; са 
пажњом сви ви саслушајте, немојте сумњати у ово што ћу вам казати. Наступило је време 
тајнодејства, почело је трепетно стајање и чин ћутљиве пажње на оно што се дешава; Онај 
ко је васкрсао мртве, истом том силом је подигао и болеснога. Он је најпре осетио лако 
побољшање, а потом све јачу силу у телу, те је почео да говори, најпре тихим гласом 
позвавши по имену једног од слугу да приђе и да му принесе одећу, и придржи га рукама. 
Слуга је избезумљен пришао кревету и указао помоћ. Болесник се ослонио на њега као на 
штап и, опонашајући Мојсеја на гори, болне руке је скрстио спреман на молитву, и заједно 
са верним народом својим усрдно је учествовао у тајнодејству, тихим речима, али 
снажним умом. И, гле, чуда! Без олтара предстоји он олтару, без жртвеника је постао 
жрец, свештенослужећи далеко од свештенослужитеља! Све је њему у духу, свесно, 
предложио Дух Свети и он не видећи, чинио је све што треба. Затим, исказавши по реду 
речи Благодарења[32] и благословивши народ, он је опет легао на свој кревет и узео у уста 
мало хране, те је заспао, снажећи се мало по мало телом својим. Међутим, мада се здравље 
унеколико снажило и враћало, настао је нови дан празника, како називамо први Господњи 
дан који следује за даном Васкрсења. Он је тада дошао у храм обнављајући спасење са 
целокупним сабором црквеним и приносећи на жртву свете Дарове. То је, по моме 
мишљењу, ништа мање чудо од онога које се извршило на Језекији чију болест је, након 
молитве, Господ преобратио у дуговечни живот. 

После извесног времена савршило се и над мојом мајком слично чудо, које сасвим 
заслужује да га поменем. Придодавши овде сторију о њему ја ћу истовремено, указујући 
њој припадајућу јој част, прославити и свога оца. Моја мајка је свагда била снажна и 
одважна, не болујући никада током свог живота; али и њу је снашла болест у своје време. 
Од многобројних болести, да не бих одужио беседу, изнећу само једну - губљење апетита 
које је трајало дуго дана и које се није могло излечити никаквим лекарством. Како је Бог 
њу хранио? Није слао никакву манну са неба, као што је у древности чинио Израиљу; није 
отворио камен да би пустио пијаћу воду; није послао ни врану да је храни као Илију што 
је хранио; хранио ју је кроз одушевљеног пророка, као некада Данила који је гладовао у 
рову. На који начин? Њој се чинило као да ја, њезин љубљени син (она ни у сну није 
никога мени предпостављала), долазим ноћу и у котарици доносим јој бели хлеб, над 
којим сам прочитао молитву и благословивши га знаком крста, како је код нас устаљени 
обичај, дајем јој да једе, снажећи и одржавајући у њој телесне силе. Ова ноћна виђења за 
њу беху нешто стварно, јер од почетка тих ноћних јављања она је почела да јача и полако 
да оздравља. Побољшање њезиног здравља било је очигледно. Када сам, по обичају, 
долазио рано ујутро до њезине болесничке постеље, ја сам је сваки пут затицао све 
ведрију и здравију; на моје питање: како је провела ноћ и да ли јој шта треба, она је без 
околишања казала: "Ти си, љубљени сине мој, лично ме ноћас нахранио, а сада ме питаш 
за здравље. Ти си веома добар и саосећајан!" Слуге су ми знацима давали знак да јој 
ниучему не противуречим, него да њезине речи прихватим као реалност, како је не бих у 
супротном збунио и навео у очај. 

Још ћу вам изнети један догађај који се тиче обојих. Пловио сам ја Партенским морем на 
Егинском броду из Александрије у Грчку. Време је било веома непогодно за пловидбу 
бродом; међутим, мене је неодољиво вукла жеђ за науком, а морнаре сам познавао и 
сматрао као свој род. Али тек што смо испловили на отворено море, снашла нас је 
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страховита бура какву ни морнари не памте. Сви су се веома уплашили, стрепећи за свој 
живот; ја сам, бедник, био страховито уплашен за своју душу; постојала је опасност да 
умрем некрштен и да се утопим у дубоким водама мора, жудећи за водама духовним; 
прионуо сам на молитву просећи за себе одлагање смрти. Заједно са мном умножили су 
своје молитве и остали путници, без обзира што смо се налазили сви у истој ситуацији; 
усрднији смо били него да смо суплеменици. Иако туђинци међу собом, беда нас је 
научила да будемо једнодушни! Тако сам ја страдао, али су страдали и моји родитељи који 
су у ноћном виђењу делили моју незавидну судбу. Они су са копна својом молитвом 
пружали мени помоћ и као да су преклињали морске вале да се смире: о томе сам сазнао 
касније, када сам срећно допутовао кући. То сам сазнао већ и у ноћном сну, када је бура 
коликотолико утихнула. Ноћ ми је јасно дочарала како држим Еринију која страшно гледа 
и прети опасности. А неки од мојих сапутника на броду, који су према мени били врло 
расположени и наклоњени својом љубављу, уплашивши се за мене, јасно су видели како је 
моја мајка ушла у море и без икакве муке довукла га до обале. Њихово виђење се 
обистинило; море је почело да се умирује, а ми смо убрзо након тога пристали на обалу 
Родоса. У време буре на мору и опште опасности за све, ја сам се заветовао да ћу, уколико 
се спасем, посветити себе Богу и посветивши се, спасох се. 

Овај догађај се тиче, као што рекох, обојих родитеља; ипак мислим да неки од оних који 
кратко време познају моје родитеље, сада се чуде због мога оволико дугог задржавања на 
њима, као да само то једно могу да им припишем у хвалу, пошто све до сада нисам 
поменуо тешка времена у којима су се они борили и патили, као да ја о тим данима ништа 
не знам или их сматрам неважним. Због тога ћу реченом придодати и то. 

Наше време донело је на свет прво, а мислим и последње зло - цара, отпадника од Бога и 
од здравог смисла. Сматрајући да је за њега мало дело поробљавање Персијанаца, а велико 
гоњење хришћана, уз помоћ демона који су му били наклоњени, он није изоставио ни 
један вид мучења: убеђивао је, претио, ласкао, приморавао људе не само лукавством, него 
и силом. Он уопште није прикривао своју намеру да нас гони, али је све то облачио у 
лукаве измишљотине; понекад се понашао као да се њега ништа не тиче, како би нас 
насамарио, било обманом, било насиљем. Да ли постоји човек који би на бољи начин од 
мога оца или презрео, или послужио у делу свргавања овога цара? Као доказ, између 
осталог, служи следеће. Када су, од цара изаслани војници, пошли да руше наше свете 
храмове, између осталих места дошли су и код нас, њихов предводник је, по царском 
указу, желео да заузме и наш храм: међутим, не само да није извршио заповест него, да се 
није сагласио са мојим оцем, мислим да би био изгажен његовим ногама. Толико је овај 
свештеник био ревностан у одбрани свога храма! Ко је, уосталом, више од мога оца, 
учествовао у рушењу овога одступника? Он је јавно, без обзира на прилике и околности, 
заједничким молитвама и молитвословљима у храму поражаво губитеља, наводећи на 
њега свој ноћни бес и усрдност - падање на земљу, изнуравање престарелог и намученог 
тела његовог, орошавање поља сузама својим. У таквим активностима и подвизима провео 
је он скоро читаву једну годину трептећи пред јединим Тајновидцем, а скривајући од нас 
своју активност из простог разлога што није, као што већ рекох, волео да се пред људима 
хвали својом молитвеном ревношћу. Наравно, он би успео да све ово сакрије од нас да ја 
једном нисам ненадано бануо код њега и не нашавши ни једног слугу, видео га како лежи 
на земљи. 
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Ево и другог примера који на сличан начин сведочи о његовој одважности, а тиче се истог 
времена. Кесарија се сва узбунила због избора новог архијереја; један се упокојио, а народ 
је тражио да се изабере нови. Спорења су била веома жестока и тешко им се назирао крај. 
Град, сходно менталитету његових житеља, а у овом случају и због пламене вере, био је 
склон метежу; знаменитост епископске катедре још више је распиривала страст и свађу. У 
таквим околностима у град је допутовало неколико епископа како би граду изабрали 
архијереја. Народ се поделио у групације, као што обично бива у таквим случајевима; 
једни су предлагали овога, други - онога, руководећи се или пријатељским везама или 
страхом Божјим. Најзад се сви сагласише и одабраше једног од првих грађана,[33] којег 
карактерише честити живот, али није био запечаћен божанским Крштењем и узевши га 
против његове воље, уз помоћ војне силе која је дошла у град, узведоше га на престо, а 
потом га представише епископима убеђујући их, чак и насилно очекујући од њих, да 
изабраног удостоје Тајне и рукоположе га за архијереја. Поступак није у свему исправан и 
законит, али ипак показује силну и пламену веру! Не треба посебно да истичем да је у 
свему овоме мој отац испољио највећу одважност. Наиме, до чега је довео овај метеж и 
како се све завршило? Принуђени епископи очистише изабранога Крштењем, нарекоше га 
и устоличише на епископском престолу, дејствујући више рукама него добрим 
расположењем и наклоношћу духа, како се касније испоставило. Тек што се они удаљише 
из града и добивши пуну слободу да располажу собом, они сачинише међу собом савет (не 
знам да ли духовни?) и закључише да све што учинише нема никакву важност, па и 
незаконито постављање епископа, износећи у своју одбрану то што су били принуђени 
(мада је и он лично претрпео исту принуду), и користећи неке чињенице које су пре 
одавале непромишљеност, него мудрост. Но, велики Архијереј и праведни вредноватељ 
свих дела није давао за право оваквим резоновањима и актерима поменутих дела, него је 
остао непоколебив. Он је расуђивао овако: ако су обе стране биле принуђене, онда свакако 
или су окривљени заиста криви, или је молећима опроштено, или, што би било 
најправедније, молећима није опроштено. Ако су они, који га поставише, достојни 
опроштаја, онда је опроштаја достојан и постављени на епископску катедру; а ако је 
новопостављени епископ недостојан опроштаја, онда никако опроштај не заслужју ни они 
који га поставише. Много боље би било да су тада претрпели невољу и остали истрајни у 
негативној одлуци, него што су после учињеног рукоположења саставили већање и 
саборовање, јер у то време је било умесније прекратити постојеће непријатељство, него ли 
отварати нову мржњу. Тако се све одиграло. Међутим, граду се приближавао цар пун 
мржње на хришћане, раздражен извршеним рукоположењем, те је упућивао гнусне претње 
новопостављеном; град као да се налазио на оштрици бритве и сасвим је неизвесно било 
да ли ће за који дан бити погубљен или ће се спасти. Раније негодовање против житеља 
града због храма у част богиње среће, који су ови разрушили у срећна времена, сада је 
појачано избором новог епископа које је цар сматрао једнако срамним као и губљење 
народног достојанства. Уз то, обласни начелник, који и раније није био у добрим 
односима са новорукоположеним због неких грађанских размирица, настојао је да му 
нанесе било какво зло, само да би се показао пред царем као особа која угађа насталим 
околностима. Он је због тога упутио једно писмо епископима који су учествовали у 
рукоположењу да на било који начин оптуже новорукоположенога; писао им је не обично 
писмо, него писмо претње, приказујући свој став као заповест и жељу самог цара. Такво 
једно писмо адресовано је и на мога оца. Међутим, он се уопште није уплашио, већ је 
хитро одговорио, врло смело и присебног духа, као што се види из његовог одговора. Он 
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је написао: "Уважени управитељу! У свим делима својим ми имамо само једног Судију и 
Цара против кога сада многи устају. Он ће и сада судити нама за учињено рукоположење 
које смо извршили сасвим законито и по његовој вољи. Вама ће сасвим одговарати ако над 
нама извршите било какво насиље; али нико нам не може одузети право да бранимо оно 
што смо сасвим исправно учинили; боље да у том смислу издате закон којим нам 
забрањујете слободно располагање личним делима нашим". - Оваквом одговору се 
задивио и онај коме је писмо упућено, мада је кратко време негодовао, по тврдњи оних 
који су познавали начелника. Ово је утицало да се и цар окане своје намере, тако да је град 
био спасен од опасности (а није на одмет да кажемо) и ми се спасосмо од стида. - Тако је 
поступио епископ једног малог града, који је заузимао другоразредну катедру! Није ли 
боље на такав начин бити први, него ли заповедати са узвишенијих престола? Није ли 
боље началствовати делом, него ли само именом? 

Ко је толико удаљен од наших крајева, расејан по васељени, па да није упознат са његовим 
поступцима, последњег по поретку, а првог по сили? - У поменутом граду убрзо настаде 
нова пометња због тога што је онај, који је претрпео онако дивну принуду,[34] убрзо 
скончао овоземаљски живот и преселио се Богу за кога се иепоколебиво подвизавао и 
страдао током гоњења. Спорења су била жешћа, што су постајала безумнија. Није било 
непознато ко првенствује пред свима, као сунце пред звездама. Свако је то јасно видео, 
нарочито поштени и непристрасни грађани, сви који служе олтару, као и наши 
назореји[35] на којима би једино, највећим делом, требала лежати слична избрања, у којем 
случају Црква не би трпела никакво зло; нарочито у случају када избори зависе од људи 
богатих и силних, а још више од бахатости и бујице светине, мада се у светини налазе 
људи који су у свему последњи. Због тога можемо помислити да су народне власти 
трезвеније од наших началстава[36] којима се приписује божанска благодат, и да је у 
сличним стварима бољи руковођа страх, него разум. Ко би од свих трезвених и 
истиномислећих људи тражио другог неког заобилазећи тебе,[37] свештена и божанска 
главо - тебе, који си уписан на рукама Господњим,[38] невезаног брачним савезом, 
неграмзивог, бестелесног и скоро бескрвног, у знању речи првог после Речи, међу 
пријатељима мудрости мудрога, међу мирјанима надмирјанина, мога друга и сатрудника 
(изражавам се врло смело), саучесника души мојој, који је заједно са мном живео и 
школовао се? Жарко бих желео да се речи дарује пуна слобода па да о теби говорим на 
неком другом месту, а не у твом присуству, како би се избегло подозрење људи којима се 
ово може учинити као ласкање. Дакле, о чему да говорим? - Дух је познао блиског му (а 
може ли Он да не зна?); поред свега завист се успротивила. Стидим се да говорим о томе, 
као што ме је срам да о томе слушам од оних који нас исмевају. Слично реци, заобићи 
ћемо камен који лежи у кориту реке, удостојићемо ћутањем оно што је достојно нашег 
заборава и наставићемо нашу беседу. Муж, препун Духа,[39] добро је знао шта је угодно 
Духу; никада не треба чинити уступке у борби са завером и предрасудама, нити треба 
угађати људској милости, као Богу; у виду треба имати само једно - интерес Цркве и 
опште спасење. Због тога је писао, саветовао, бодрио народ, свештенике и све који служе 
олтару, сведочио је, дизао глас, рукополагао чак у одсутности, приморавао туђинце, као 
своје, да поштују седу косу. Пошто је било нужно да његово рукоположење[40] буде 
сагласно са правилима, а број именујућих није био испуњен он сам, мада оптерећен 
старошћу и болешћу, устаје са болесничке постеље и са младићком хитрошћу или боље 
рећи са мртвим и једва дишућим телом, путује у град уверен, уколико га сусретне смрт, да 
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ће за њега ова бодрост бити прекрасна погребна риза. И сада се дешава нешто прекрасно, 
али невероватно; он бива оснажен испољеним напором, подмлађује га усрдност, заповеда, 
препире се, узводи на престо, враћа се кући својој, а носила његова не служе му као гроб, 
него као Божји кивот. И ако сам мало пре хвалио његову великодушност, она се у овом 
случају показала у пуној мери. Његови саслужитељи нису могли поднети срамоту што су 
побеђени, а старац се власно и ауторитативно понаша, заповеда и руководи делима: он се 
још више тада оснажио у трпљењу и првенствујући над њима оградио се кротошћу, како 
на њихово злоречје не би узвратио својим злоречјем. Шта може наудити ономе ко је у 
делима остао победник, ако га неко победи речима? А када је и време потврдило његов 
став и мишљење, он је још више покорио своје противнике те они своје негодовање 
преобратише у извињење и дивљење, падајући на колена пред њим и јавно износећи стид 
због својих пређашњих поступака; одбацивши сваку трунку мржње, они га признаше за 
свога патријарха, законодавца и судију. 

Са истим жаром устајао је он и против јеретика који су устали на нас заједно са 
нечастивим царем и покоривши скоро све друге, мислили су да ће и нас поколебати и 
покорити као и остале. Он нам је у тој борби пружио велику помоћ, како лично, тако и 
кроз мене којег је као младог пса са педигреом пуштао против ових љутих звери, само да 
би се очувала побожност. 

Само се због једног жалим на обојицу.[41] Немојте се растужити мојом слободом, јер вам 
од срца говорим тугу своју. Жалим се на обојицу због тога што сте мене, огорченог бедом 
и тескобом живота овога, заљубљеног у пустињу, под примамљивим именом свештенства 
(не знам на који начин) предали на ово колебљиво и нестабилно тржиште душа, где сам 
многе невоље претрпео, а знам да ћу још трпети; страдања која сам претрпео не дају ми 
мира и онеспокојавају ме иако ме разум, надајући се бољем, уверава у супротно. 

Не желим да прећутим о доброј нарави мога оца. Он је свагда и у свему био прекомерно 
трпељив. Када се последњи пут разболео, његово болесно стање било је нешто опште и 
заједничко са Другим људима, али подношење болести било је другачије у његовом 
случају; код њега се десило нешто својствено само њему, налик на чудеса која су се већ 
десила на њему. Често није прошао ни трен, а да га страховити болови нису мучили, али 
се он једино Литургијом снажио којом приликом би болест, као да је одгоне, бивала 
лакша. Доживео је скоро сто година и тако прекорачио границу људског века на земљи 
коју је поставио Давид; од тога је четрдесет пет година провео у свештеничкој служби, 
што представља границу људског века и најзад се одвојио од света овога. Како се то 
десило? У молитвеном заносу, са речима молитве на уснама, без икаквог трага злобе, али 
са много доказа врлине. Због тога су га сви прекомерно хвалили и поштовали. Тешко је 
пронаћи човека који би, спомињући га, казао било шта ружно о њему, по речи Писма: 
ставих руку на уста.[42] Такав је био његов живот, такви последњи дани, таква кончина! 

Пошто је била потреба да се и потомству остави споменик његове штедроти, може ли се 
тражити бољи од овога храма који је он иза себе оставио Богу и за нас? Користећи се 
народним искуством и личним умећем, саградио је он храм који превазилази многе 
храмове, како величином, тако и лепотом својом. Имајући основу равностраног 
осмоугаоника, на прелепим темељима подигао је он свод са живописним иконописом на 
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њему који је озго био осветљен небом и многим вештачким изворима светлости; са свих 
страна је био окружен многобројним пространим прилазима који се укрштају под правим 
углом, украшених светлуцавим материјалом. Блистајући ванредно израђеним вратима и 
предворјима, мамио је он себи из далека; нећу говорити о спољашњим украсима и лепоти 
храма, о четвороугаоним каменовима који су уметнички повезани један са другим, од 
којих једни украшавају основу, други углове храма; једни су од мермера, а други од 
домаћег материјала који ниучему не заостаје за увезеним материјалом. Нећу вам говорити 
о многобројним бојама којима је храм обојен, које плене поглед пролазника. Нећу вам о 
свему томе говорити јер како се може у мало речи, за кратко време, описати све оно што 
су људи мукотрпно и дуго времена радили? Довољно ће бити да кажем да, као што се 
велики градови хвале многобројним храмовима или другим велелепним зградама, тако 
нама славу остварује овај храм. Такав је наш храм! А пошто је храму потребан свештеник, 
он је од себе дао и свештеника, не могу баш казати прикладног за храм, али ипак је 
свештеник. Пошто је била потребна жртва, он је на жртву принео сина свога и његово 
трпљење у страдањима, да то од њега буде жртва Богу уместо подзаконе жртве, словесна 
плодородност, жртва духовна, прекрасно употребљена. 

Шта кажеш, оче, мој? Да ли је ово довољно? Да ли је ово моје похвално слово поучно или 
надгробно, и да ли ће оно бити довољно уздарје теби за жртву коју си поднео док си ме 
школовао? Хоћеш ли, по древном обичају, дати мир овој речи? Хоћеш ли овде одредити 
да буде крај њезин, без обзира што није правоваљано осликала твоје заслуге? Или ћеш 
можда зажелети још неку допуну? Знам да ћеш и овим бити задовољан. Ако је ово 
довољно, ипак ми дозволи да додам још и следеће. Кажи нам: какве си се удостојио славе, 
којом светлошћу си обучен, у коју светлост ће се ускоро и твоја супруга обући, како су 
обучена деца твоја коју си ти лично предао погребу; прими и мене у та иста насеља, или 
пре долазећих страдања, или убрзо након почетног страдања у животу овом! А пре 
одласка у вишња насеља која си припремио за обојицу, извини ме због ове беседе и 
безбедно води, као прво, твоју паству и све архијереје који су те називали оцем својим, а 
понајпре мене кога си принудио у службу ову и над којим си господарио и духовно и 
родитељски; води нас безбедно да не бих стално морао жалити због твоје принуде нада 
мном. 

Шта ти кажеш и мислиш,[43] судијо у речи и делима мојим? Ако сам рекао довољно и у 
свему испунио твоје очекивање, потврди или приговори; ја ћу благонаклоно све 
прихватити, јер суд твој заиста је суд Божји. Ако је моја беседа униженија од славе и 
достојанства његовог,[44] и од твога очекивања, помози ми; пусти глас твој као благу и 
потребну кишу, чиме ће се удовољити његовој слави. Уопште нису битни разлози због 
којих те је он обавезао, да ли као пастир пастира или као отац сина по благодати. Шта је у 
томе чудно што ће се тај ко је кроз тебе загрмео на уво васељене сам насладити колико-
толико твојим гласом? 

Шта нам још преостаје? Заједно са духовном Саром, супругом великог оца нашег 
Авраама, његовом вршњакињом, рецимо још нешто о сахрањеном. Мајко моја! Није иста 
божанска и људска природа или, казано уопштено, није иста природа божанског и 
земаљског. У божанственом је неизмењиво и бесмртно биће, и све што има биће; у 
постојаном је све постојано. Шта се дешава са нашом природом? - Она тече, пролази и 
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оживљава промену за променом. Због тога живот и смрт, као различити међу собом, 
смењују једно друго. Као што живот наш почиње пропадањем - наше мајке, наставља се у 
пропадању - непрестано мењање нашег стања, тако се и окончава пропадањем - рушењем 
овог живота; смрт, која нас избавља од свих овоземаљских невоља у којима проводимо 
живот земаљски, не знам да ли може бити названа смрћу у правом смислу речи. Она је 
страшна само именом својим, а не у стварности; питање колико смо ми подложни 
бесмисленој страсти када се плашимо онога што уопште није страшно, а привлачи нас 
нешто чега заиста треба да се страшимо. За нас постоји само један живот - стремљење ка 
животу; и једна је смрт - грех, пошто он убија душу. Све остало, о чему много 
размишљамо, само је обичан сан и машта који нам се чине реални, а уствари су обмањива 
маштарија душе. Ако овако будемо размишљали, мајко моја, нити ћемо о животу 
размишљати високо, нити ће нас смрт прекомерно страшити. Шта је страшно у томе што 
се селимо одавде у живот прави у коме нема преврата, срамотних ствари, где ћемо 
ликовати и сјати око велике Светлости? Тебе жалости растанак; нека се радује твоја нада. 
Теби је страшно удовство; али оно није страшно за њега. У чему ће се огледати суштина и 
доброта љубави, уколико себи будемо одабирали лакше, а другоме препуштали теже? У 
сваком случају, шта је тешко теби када ћеш и сама ускоро бити одвојена од нас? Крај је 
близу; жалост неће бити дуготрајна. Нећемо малодушношћу лагане ствари претварати у 
терет. Лишени смо великог; због тога смо и овладали великим. Губитак носе сви, али 
њиме овладају малобројни. Нека нас не колеба прво, него нека нас теши последње. 
Праведност потражује да оно што је боље остане на врху. Ти си одважно и трезвено 
поднела губитак деце своје, мада су били малолетни; поднеси и смрт остарелог тела, 
намученог теретом живота, иако су душевне силе у њему остале свеже и здраве. Имаш ли 
потребу за утехом? Где је твој Исаак којег ти је он оставио у замену за све? Тражи од њега 
малог - руковођење и помоћ; ти њему даруј узвишеније - мајчински благослов, молитве и 
будућу слободу. Ти негодујеш због предложеног савета: хвалим те због тога, јер си управо 
ти многима пружила савет, ко год да се обратио твоме милосрђу. Теби упућујем и ову реч, 
најмудрија међу женама; нека она буде наше заједничко лечење и утеха у тузи, као и 
свима који плачу; нека је сви ови људи, који себи предпостављају сличне људе, схвате и 
прихвате на прави начин! 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. ср. Ис Нав 14:6; Број 12:7; I Кор 4:1; Дан 10:11. 
2. ср. Изл 7:1; I Тим 3:15; Ис 62:4; Фил 2:15-16. 
3. Јн 1:8. 
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4. Свети Григорије мисли на свога почившег оца. 
5. Пс 44:20. 
6. Приче 16:31. 
7. Пс 22:2. 
8. Пс 112:5. 
9. Отац св. Григорија Богослова 
10. Назив ипсистаријци потиче од речи υψιστος - најузвишенији. 
11. Мт 13:47. 
12. Врло ситна монета. 
13. Бриареј - по паганској митологији сторуки и веома снажан тј. грабљив гигант. 
14. Приче 31:10. 
15. Хесиодове речи из његовог дела под називом: Дела и дани. 
16. Пост2:18. 
17. Крсним знамењем. 
18. Пс 122:1. 
19. ср.Ис 6:78; Јер 1:5. 
20. Проп 1:14. 
21. Свети Богослов овде мисли на околности и догађаје у којима је његов отац, због 

своје простодушности, потписао изложење вере које су сачинили прикривени 
аријанци; у том исповедању вере реч ?????????, = једносуштан, са малом изменом 
замењена је речју ??????????, = сличносуштан. 

22. Проп 11:2. 
23. Ис 58:9. 
24. Проп 11:1. 
25. Приче 30:15 
26. Жезал ради кажњавања, а палица ради поуке; Пс 22:4. 
27. Пс 101:6. 
28. Тј. Неподражив. 
29. Пс 94:1. 
30. Пс 58:4. 
31. Код Пиндара. 
32. Евхаристије. 
33. Јевсевија. 
34. Епископ кесаријски Јевсевије. 
35. Монаси. 
36. Духовних. 
37. Свети Григорије се у беседи обраћа св. Василију Великом. 
38. Ис 49:16. 
39. Отац св. Григорија Богослова. 
40. Рукоположење св. Василија Великог за архиепископа Кесаријског. 
41. На свога оца и св. Василија Великог; св. Василије је рукоположио св. Григорија за 

епископа. 
42. Јов 39:37. 
43. Обраћа се св. Василију Великом. 
44. Мисли се на оца св. Григорија Богослова.  
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Реч XIX 

О речима упућених Јулијану[1] 

  

Која је то сила власти да ме непрестано због љубави мучи? Какви су моја мудрост и 
искуство, када ме свакога празника изазивају на борбу? Ја у себи не налазим никакве 
мудрости, нити искуства, нити сам себе искушавам или разумем! Само једно, додуше, 
познајем у себи, што и не мора бити маловажно, мада неки то сматрају неразумним - 
свакога минута желим да у себи угушим живот само да бих могао прикривеним животом 
живети у Христу; не желим да будем ситничави купац, него све што имам даћу како бих 
купио најдрагоценији бисер; све пролазно и трулежно заменићу за постајно и небеско. 
Овакво благо је, свакако, најбитније за свакога ко иоле има ум. Али, ако ми је све ово 
недостижно, желео бих, у крајњој мери, да напредујем у другом и престо уступим онима 
који га желе, а ја пристајем да цео свој живот проведем као дете и ученик, све док не 
сперем сву горчину сладосном водом учења. Нека то буде прво и једино дело мога 
љубомудрија или тупости; а друго и битније дело састоји се у овоме: пошто нисам у стању 
да својом речју задржим речи многих који су заокупљени жељом да поучавају и казују о 
духовном, иако у себи немају Духа, сматрам да идење другим путем, који је и бољи и 
мање напорнији, треба да буде пример ћутања, како би се сви поучили ћутању; и ко о 
мени високо мисли, тај ће се постидети узвишеношћу, а ко ме омаловажава, тај ће сам 
доћи до скромности изједначавањем достојанства. То је, ето, разлог мога ћутања, то је 
тајна моје уздржљивости! 

Али, шта се то са мном збива? Вуку ме и гурају тамо-амо; мојим трудом се немилосрдно 
тужакају, очекују од мене неку реч као дуг; воле ме више него што сам себе волим; сви су 
постали мудрији од мене, јер боље од мене знају време када треба говорити, а када ћутати. 
Они тврде да неће престати да ме прозивају и да се чешу о мене, као кремен о железо, све 
док од мале искре не запламти светлост беседе. Неки се усуђују да ми нуде награду 
уколико проговорим, због личне користи; као прво, што ће они сами себи учинити добро, 
препустивши себе Богу, а мене добробити од произнесене беседе; као друго, што ће у 
случају преписке добро бити свима присутнима тј. моме клиру, пошто је клир мога оца 
уједно и мој клир, али и моме стаду са којим бих ја поступио врло неправедно, уколико им 
не бих био од користи свим силама својим. А највећа награда из свега овога је што би се 
они посредством моје беседе домогли онога што се иначе добија великим трудом и 
напором. Заиста прекрасно поређење којим настоје да ме придобију! Похвално уздање! 
Видите ли колико је моје ћутање делотворно? Оно је учинило да се ви веома зажелите 
мојих речи! Видите ли какав је плод нашег добровољног унижења! О, када би таква била и 
корист речи, каква је корист ћутања! 

Дакле, ако ће вам то годити, победили сте непобедивог, ганули сте моје љубомудрије: 
произнећу вам нешто боље од ћутања. Казаћу нешто што неће баш многима бити 
пријатно, нити нежно (такву беседу бих улудо дао онима који ме воле), већ ћу казати 
нешто веома силно и одважно од чега бисте могли постати бољи, уздижући се од тела ка 
духу и узвишавајући се умом својим. 
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Синови човечији, почећу вам речима громогласног Давида, докле ће слава моја бити у 
срамоти, докле ћете љубити ништавило и тражити лажи?[2] - сматрајући нечим 
великим овдашњи живот, забаве, примамљиву славу, ништавну власт и лажно благостање, 
јер они који све ово поседују нису ништа бољи од оних који то тек желе да имају, а они 
који се тек надају томе, нису ништа бољи од оних који то све уопште и не очекују! Све то 
као прах разноси вихор, час овоме, час ономе, или се расплињује као дим, пролази као сан, 
незадрживо лебди над нама као сенка; када нестане - безнадежно је за оне који немају; а 
када долази - нестварно је за оне који имају. Зашто не уперимо поглед у небо, увис? Зашто 
се не отрезнимо већ? Очистимо крмељ и гној са очију! Освестимо се и познајмо у чему је 
стварно богатство, у чему је права вредност, у чему непролазно достојанство, у чему је 
бесконачно блаженство, где је нетрулежно, непропадиво и неукрадиво благо! Нећемо ли 
са великом усрдношћу управо такво благо тражити? Нећемо ли се наслађивати таквим 
уздањима, ако је потребно да се уопште наслађујемо? Нећемо ли размишљати о светим 
мученицима и свим светима који су, као некаквим општим оковима, обујмили целу 
васељену и у чију част савршавамо данашње празновање? Због чега су они и ране, и окове, 
и муке, и претњу огњем, и оштрицу мача, и зубе зверова, и таму, и глад, и пропаст, и 
одузимање имања, и одсецање удова, а, најзад, и саму смрт, тако одважно подносили и 
трпели, као да се подвизавају у туђем телу? Шта су они желели да постану, шта да 
наследе? Није ли то свима познато, ако ја и не кажем? Зашто се и ми са истом том надом, 
пред тим истим Делиоцем награда и Узоритим Страдалником, не успротивимо истом 
мучитељу, невидљивом непријатељу и противнику који и нас сада, а и у оно време, 
једнако мучи и прогони душе наше? Зашто се не подвизавамо са истом храброшћу на 
заједничкој нам позорници тј. на позорници света, да бисмо се удостојили истих оних 
венаца или било чега томе блиског? Ја свакоме човеку и жени, старцу и младићу, 
грађанину и Сељаку, простој особи и старешини, богаташу и сиромаху, пошто нас призива 
истоветни подвиг, дајем исти савет: припремите се за овај подвиг одважно, не оклевајте, 
не тугујте, не губите време, јер га више нећете моћи повратити. Ово време јесте време 
делања, а будуће - време награда. 

Чујте шта каже Спаситељ: устаните, хајдемо одавде;[3] ово није казао само ондашњим 
његовим ученицима, које је извео из Јудеје, већ и свим потоњим, како би нас све преселио 
одавде и привукао себи вазнесеном, по датом обећању.[4] Пођимо за благим Владиком, 
бежимо од световне похоте и од обмањивог света и властодржца; целовито се посветимо 
Творцу; поштујмо обличје Божје, послушајмо позив, променимо живот. Зашто 
понижавамо себе, будући смо узвишени? Зашто се задржавамо на видљивом? Нека сваки 
од нас, у своје време, по мери личне силе и дате ми благодати, принесе Богу плод какав 
може, како бисмо врлинама препунили све горње обитељи, жањући онолико колико 
посејасмо, или боље рећи: толико смо уложили у Божје житнице, колико смо 
плодоносили. Нека свако принесе дар - неко богатство, а неко сиромаштво; неко усрдност 
према ближњем, а неко одважно примање онога што се добија због усрдности; неко 
похвално дело, а неко дубоко посматрање; неко правовремену реч, а неко трезвено 
ћутање; неко несаблажњиво учење и живот који је у сагласју са тим учењем, а неко 
покорни и послушни слух; неко чисто девство, које сасвим одваја од света, а неко частан 
брак који не одваја сасвим од Бога; неко уздржање без надимања, а неко употребљавање 
без похоте; један постојано упражњавање у молитвама и химнама духовним, а други 
пажљиву одбрану оних којима је потребна туђа помоћ. Сви, пак, заједно нека принесу 
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сузе, очишћење од грехова, усиље и усхођење напред. Прекрасно плодоношење биће и 
простота, и разуман смех, и обуздани гнев, и очи окренуте од злочина, и ум који се није 
препустио расејаности. 

Ма колико било маловажно оно што приносимо Богу и ма колико било далеко од 
савршенства, ипак знајте да оно није тој мери унижено да Бог у њему неће пронаћи било 
шта пријатно и да ће га прихватити. И Павлов насад Он прима као Павлов; прима Он и 
заливање Аполосово, и две удовичине лепте, и цариникову смиреност, и Манасијину 
исповест. Када је Мојсеј градио земаљску скинију по узору на небеску, тада је свако донео 
и даривао шта им је заповеђено. Благонаклони дародавци (мужеви и жене) доносили су 
злато, други сребро и драго камење за одежде, ови кадифу и скерлет и црвац, а они коже 
овнујске црвено обојене, а неки опет само кожу козију;[5] сваки и свака од њих доносили 
су што су тога часа имали у себе, тако да ни они најсиромашнији нису били изузети од 
дара.Ми исто тако приносимо у Божју скинију ове цркве, коју подиже Господ, а не 
човек,[6] у скинију саздану од најразличитијих украса врлине, иако једни мање, а други 
више, али сви ћемо једнако доносити, како бисмо садејством Духа саградили овај храм 
свети за станиште Христово. Нема сумње: нећемо унети онолико колико смо добили, па 
ма унели и све што имамо. Јер и то је од Бога што постојимо, што знамо Бога и што имамо 
шта унети. Али најпрекрасније и најчовекољубивије је то што Бог не мери дар 
достојанством дародавца, него силама и расположењем плодоносећег. 

Због тога не оклевај да постанеш штедар дародавац, него то буди одмах и услед 
недостатка достојног, немој се отказивати у овом. Једно унеси, а друго пожели да унесеш, 
а о трећем моли се да би ти Бог опростио слабост и немоћ. Он каже: да не изађеш пред 
мене празан.[7] Нико нека не буде празан и бесплодан; ни једна душа нека се не покаже 
без плода и деце. Сваки нека плодоноси Богу што има од свога: грешник - покајање; 
подвижник постојаност; младић - уздржање; старац - трезвеност; богаташ штедрост; убог - 
благодарност; старешина - смерност; судија кротост. Свештеници обуците се (или је 
правилније рећи: обући ћемо се) правдом.[8] Не растачимо стадо и не губимо оне за које 
је душу своју положио Пастир добри, који зна своје и своји Га познају, а Он њих 
ословљава по имену[9] напаса овце своје, изводи их из неверја и приводи у веру, из 
садашњег живота у будући покој. Бојмо се да не подпаднемо под казну и да од нас не 
почне cyд,[10] и да од Господа не добијемо сугубо за гpexe своје[11] што сами не улазимо, 
али и онемогућавамо другима да уђу. 

Овце, немојте ви саветовати и напасати пастира; не прекорачујте своја права; за вас је 
довољно да сте на доброј испаши. Немојте судити судији, нити одређивати законе 
законодавцима. Бог није Бог беспоретка и хаоса, већ мира и поретка.[12] Због тога нека не 
замишља да постане глава онај ко се са муком служи руком или ногом, или неким другим, 
још мање важним, делом тела; напротив, нека сваки од вас, браћо, остане у звању у којем 
је позван,[13] иако је достојан и узвишенијег. Бити задовољан постојећим много је 
похвалније, него грабити звање којем ниси дорастао. Ко може да без опасности иде за 
другим, тај нека не жели да началствује и поред опасности за себе. Не треба нарушавати 
закон подчињености којим постоји и земаљско и небеско, да не бисмо кроз 
многоначалност дошли до беспоретка. 
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Ви који у себи изградисте дар речи, немојте се ослањати само на тај један дар, не мудрујте 
прекомерно, преко разума, не настојте упорно да у свему одржавате врх, па још ако вреба 
опасност, него у неким случајевима омогућите да будете и поражени. Реч принесите на 
дар Речи; своју ученост преобратите у оружје оправдања, а не смрти. 

Војници, задовољите се платом својом[14] и не тражите преко мере. То вам, са мном, 
заповеда Јован, велики проповедник истине, глас који је предходио Речи. Шта он 
подразумева под платом? Вероватно царске награде и одличја која се добијају по закону о 
наградама. А од кога је прекомерно! Устручавам се да кажем оштру реч: али ви ћете и 
сами разумети, иако је ја прећутим. 

Градоначелници, подајте Ћесару Ћесарево, а Богу Божје. Коме страх - страх, коме част 
- част.[15] А када кажем страх забрањујем вам знатижељу. Какву ћемо за себе остварити 
корист? Вероватно ћемо остварити, кажете ви. - Велику, највећу од свих, и ако хоћете, 
мојим посредовањем, благу наду и првенство у горњем граду, а не у овом малом и 
најмањем међу градовима у којем (из поштовања према месту у коме сам васпитан казаћу 
скромно) и првенство није нека велика част и слава. Зажелимо тамо да будемо први, 
задобијмо тамошњу славу; у замену за састрадавање, које не видим сада код нас, 
упокојимо се у недрима Авраамовим. 

Настојмо да праведни суд судимо, помажимо ништима и убогима; милујмо удову и 
сироту и избављајмо одређене за погубљење[16] или (да се изразим много једноставније) 
немојмо их сами слати у смрт; не презримо просјака, макар од нас просио хлеб са стола; 
не прођимо хладно поред оног у крастама, који лежи украј наших врата. Не препуштајмо 
се забавама, док други страдају; не гнушајмо се, нама налик, слуге и страдалника, да не 
бисмо, браћо и сестре, и сами допали његових мука, да не изгинемо у пламену, да нас 
лична погибао не одвоји од праведника, да не дођемо у прилику да молимо убогог Лазара 
да нам крајичком прста расхлади упаљени језик[17] - да наша молба тада не би била 
залудна! Будимо добродушни, милосрдни и caoceћaјни; угледајмо се на нашег Господа 
који заповеда сунцу да једнако греје и добре и зле, као што и кишу излива подједнако на 
све. Не дозволимо себи да се богатимо на уштрб других; не одступимо толико далеко од 
Божје правде; не мешајмо своје богатство са туђим сузама, од којих ће оно, као од рђе и 
мољаца, да пропадне, или (казаћу речима Писма) да се избљује.[18] Подајмо овде нешто 
мало, да бисмо се тамо обогатили. 

Ови савети и одредбе општеважећи су, а не само да обавезују грађанске старешине; за 
заједничке невоље и лечење је заједничко. А ти, који пописујеш и бележиш, чини то 
тачно; настој да моје речи педантно забележиш, пошто је од њих мало, или нема уопште, 
користи, сем што су пријатне за ухо, већ води рачуна да педантно убележиш мој народ, 
уваживши, ако не шта друго, оно време, јер се и наш Спаситељ родио у време пописа 
народа. Лепо пише: изађе заповест од Кесара Августа да се попише сав свет. Попис је 
почео. Дође и Јосиф у Витлејем дa се упише, са Маријом, зарученом за њега, јер је био из 
дома Давидова.[19] И баш у то време рађа се Спаситељ; дивног ли чуда! Саздатељ и 
Господ свега рађа се у бедној и малој обитељи. Уплашимо се од настале тајне, поштујмо 
Божји план и принесимо нешто на дар времену. Сада се анђели радују, а пастири блистају; 
звезда иде од истока према великој и неприступној Светлости; мудраци се клањају, 
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предлажу дарове, познају Цара свега и прекрасно, помоћу звезде, гледају у Небескога. 
Ирод је раздражен, убија децу и због Ослободитеља истребљује са лица земље оне који су 
требали да приме слободу. Међутим, ми станимо на страну поклоника и принесимо даре 
Ономе који је снисходио ради нас све до тела,[20] али не ливан као Богу, или злато као 
Цару, не смирну као искусившем нас ради смрт, него духовне дарове који премашују 
видљиво, односно, ништа нећемо узети, нити ћемо богатство предпоставити беди, нити 
ћемо увредити творевину ради твари. Заједно са Христом чиниш попис, везујеш се за 
Христа, са Главом утврђујеш цену, са Славом се збрајаш. Сада се ради тебе рађа Христос 
који је Бог и постаје човек, и живи са људима.[21] 

Шта нам ове речи поручују? По моме мишљењу оне свима трезвенима показују да Бог 
свагда улази у најбитније уредбе Правитељства. Са једне стране, да би постидео 
бележнике, у време пописа становништва, ступа у општење са телом и људима, а са друге 
- да би све нас утешио у служењу и поучио нас искрености (што никако не треба 
испустити из вида). Сам је уплатио драхму за Себе и за Петра, најдостојанственијег 
ученика.[22] Ради нас је Он постао човек и узео на себе изглед слуге, а због нашег 
безакоња Он је одведен у смрт. Овако је поступио Спаситељ који је, као Бог, могао спасти 
човека једним мигом. Међутим, Он је учинио оно што је за нас најбитније и 
најсврсисходније, поставши једнак са нама у страдању. Зар ми, који смо ученици кротког, 
човекољубивог и служећег Христа, нећемо настојати да га опонашамо у Владичанском 
милосрђу? Нећемо ли показати милост према једнаким нам служитељима, како бисмо и 
сами заслужили милост Господа који ће нам одмерити начином на који и сами будемо 
мерили? Зар не желимо да кротошћу прибавимо спасење души својој? За слободне је 
довољно робство, као што је довољно разликовање међу сазданима од истог земаљског 
праха ко влада, а ко је под влашћу; ко заповеда, а ко испуњава заповеђено; ко може 
наносити неправду и чинити зло, а ко се моли свом силом како не би допао зла. Довољно 
је разлике међу сазданима по јединственом обличју, у једном достојанству, међу 
наследницима једног и истог живота, међу онима за које је Христос једнако умро! 
Довољно је ово слободнима! Не одбацујмо ово бреме и казну за наш први грех. Нека 
погине зло и први узрок зла - лукави опадач, који веје плеву док ми спавамо[23] (чиме се 
означава да је узрок зла наш немар о добру, баш као што је и почетак таме - удаљавање 
светлости)! Ето, шта нам је донело дрво и горко једење и, дејством змије, преступање 
заповести, због чега смо и осуђени да проводимо дане у зноју лица свога. Због тога сам ја 
постао наг и безличан, постао сам свестан голотиње, те сам се обукао у кожне хаљине, 
истеран сам из раја, доспео сам на земљу од које сам створен и уместо насладе имам само 
свест о својој беди; за кратковремени преступ осуђен сам на дуговечно и непрестано 
туговање, а постао сам непријатељ ономе који ме је привукао себи кроз једење. Таква је 
моја награда за учињени грех! Због тога ја треба да се родим и да страдам, да живим и да 
нестајем. Грех је мајка нужде, а нужда - знатижеље, а знатижеља - рата, а ратом су на 
свету створени харачи - најбременитије стање наше осуде. Међутим, иако смо потпали 
под осуду, не треба да величамо казну и да будемо груби према другима. Бог од нас 
потражује и очекује узајамну човекољубивост, без обзира што нас Он кажњава. 

Постојаће и други попис, други бележник, ако сте чули за књигу живота[24] и за књигу 
оних који се не спасавају. Тамо ћемо сви ми бити уписани или, боље казано, у њих смо већ 
уписани, сходно достојанству личног живота. Тамо богатство ништа не значи, као ни 
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сиромаштво, а беда није мања од милости и непријатељства, и свега осталог чиме се 
прикрива праведност. Сви смо ми уписани Божјим прстом, а у дан откровења ове ће се 
књиге отворити. И мали и велики тамо је записан, али и слуга заједно са господаром, да 
кажем речима Соломоновим.[25] Прећутаћу оно о чему је страшно и помислити; само ћу 
казати: како сами будемо писали, тако ћемо бити и записани. Зато и ти начини што бољи 
списак, покажи милост и човекољубије према нама, како би и према себи донео милост. 

Шта кажеш на ово? Шта ћеш написати, најбољи пријатељу и вршњаче мој, који си заједно 
са мном слушао истог учитеља и исте часове смо похађали, а сада је мене Бог прибројао 
бољем (искрено говорећи: и тежем) жребу - да поучавам вас који сте огрнути хаљином 
власти? Шта кажеш ти, плоде благочестивог отачаства и рода, свештеничка грано 
свештених родитеља и корене још боље свештене деце? Како схваташ моје речи? 
Очекујеш ли, можда, да ти угађам својим казивањем? - Истину говорећи, о овоме не треба 
нагађати пошто се поуздано зна да моје речи одавно већ остављају утисак на тебе и имају 
моћ над тобом. Ако не на друго нешто, али на своје речи могу се поуздано ослонити, јер 
знам да ће те оне увек приводити бољитку и прекрасном, а ти, или им предходиш, или 
идеш за њима. Тиме се управо и одликују мудри међу људима. Ипак, реченом ћу додати 
још и ово. 

Ти си већ одредио награду мојим речима, свеједно каква ће она бити. Али и моје речи 
чине теби добро и приводе ти ниште, цео сабор свештеника, лик трезвених који ничим 
није везан за унижено, који господаре једино телима својим, али ни телима не владају 
потпуно, јер ништа немају што би даровали Кесару, пошто су све посветили Богу - 
богослужбене химне, молитве, бдења, сузе, врлине које се не стичу лако тј. да радосно 
умиру ради света и за свет, како би живели за Христа, изнуравањем тела свога и 
одвајањем душе од тела. Њих - служитеље и тајнике Божје, прозритеље у небеско, почетак 
наше вере, ослонац и венце Вере, драгоцене бисере, камење храма ради кога је темељ и 
крајеугаони камен Христос тј. прекрасна пунота Цркве - њих помилуј и свецело даруј Богу 
и тиме ћеш и за себе, и за њих, и за све нас, учинити најмилосрдније дело. Ја бих желео да 
то богатство пређе са нас на тебе, а не велике ризнице блага, злата и сребра које сада 
постоје, али ускоро неће постојати. 

Такав је плод мојих речи! Оне су испод ваших очекивања, али су сразмерне мојим силама. 
Подарите и ви мени нешто боље од мога приноса - благопокорност, да би, поред свега 
осталога, мање имали потребу за мојим речима, разумевајући једни друге у љубави и 
вршењу добрих дела, како бисмо се удостојили да будемо записани у милостивом и 
човекољубивом списку на небесима и, радосно ликујући пред Царем свега, у чему се и 
састоји сва обавеза записаних тамо, савршавали Богу хвалу, сазерцавајући и озаравајући 
се јединственом славом и светлошћу Божанства - Оца и Сина и Духа Светога. Њему нека 
је слава, и част, и поклоњење, у векове векова. Амин. 
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НАПОМЕНЕ: 

1. Беседу је св. Григорије Богослов изрекао да би објаснио своје речи упућене 
Јулијану, које су изазвале извесну народну пометњу и непотребну преписку; ради 
утврђивања истине. 

2. Пс. 4:2 
3. Јн 14:31. 
4. Јн 12:32. 
5. Изл 25 и 35. 
6. Јевр 8:2. 
7. Изл 23:15. 
8. Пс 132:9. 
9. Јн 10:3. 
10. 1Петр 4:17. 
11. Ис 40:2. 
12. I Кор 14:33. 
13. I Кор 7:20. 
14. ЛкЗ:14. 
15. Мт 22:21; Рм 13:7. 
16. Јн 7:24; Пс 82:4; Приче 24:11. 
17. Лк 16:24-26. 
18. Јв 20:15. 
19. Лк 2:15. 
20. Или: који је на Себе узео тело, као неки огртач, или до скидања са Себе и саме 

телесне грађе у крсној смрти. 
21. Варух 3:8. 
22. Mт 17:24-27. 
23. Мт 13:25. 
24. Пс 69:29. 
25. Јов 3:19; Прем 8:11.  
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Реч ХХ  

О постављању епископа и о догмату Свете Тројице 

  

Када се осврнем на осведочену немоћ језика, на непромишљене мудраце и на умотворине 
самонаречених богослова, којима је довољно нешто само зажелети, па већ постати мудар: 
тада ми се јавља потреба за узвишенијом мудрошћу и заједно са Јеремијом тражим станак 
у пустињи[1] тј. зажелим тада да будем, и останем, сам са собом. Највише ми тада прија 
одвајање од тела и од овога света тј. не дотицање ичега људског без крајње нужде; тада 
разговарам сам са собом, и са Богом, живим узвишеније од свега и изнад свега видљивог, 
свагда носећи у себи божанствена обличја, чиста, не измешана са приземним и 
обмањивим утисцима, живим и непрестано се понашам као непомрачено огледало Бога и 
божанског; на светлост додајем светлост - мањој светлости додајем светлозарну светлост, 
све док не узађем до Извора тамошњег озарења и не достигнем блажени крај, када нам 
више неће бити потребна огледала. Због тога, питање је да ли ико може да одоли 
вештаству које вуче на доле, свеједно што је себе васпитао у дуготрајном љубомудрију и 
поступно се одцепљивао од приземног и сједињеног са тамом, што је у души благородно и 
светлоносно, или се удостојио Божје милости, или је, поврх једног и другог, уложио 
ванредни напор како би уздигао свој поглед у висину. А ако нема моћи да се надјача 
вештаствено, довољно је очистити слух и мисли; до тог времена није наивно узимати на 
себе обавезу старања о душама и упуштати се у богословствовање. 

Шта ме је толико уплашило? Не сматрајте ме бојажљивим преко мере; напротив, 
похвалите моју предострожност. Ја сам од Мојсеја чуо да, када је са њим разговарао Бог, 
мада су многи били позвани на гору, а у том броју и Аарон са двојицом синова својих, 
свештеницима, ипак је било заповеђено да се остали поклоне издалека, а Богу је 
приступио једино Мојсеј - народу није било дозвољено ни да приступи гори.[2] А нешто 
пре тога силне муње, громови, трубе, дим који је обавијао гору и страховита друга 
збивања која су се јављала, онемогућавала су народу приступ гори, да не би чули глас 
Божји. Само Мојсеј ступа на гору, пење се и улази у облак, приближава се Богу и прима 
закон - за народ закон записан, а за оне који су изнад народа, прима закон духа. Такође 
знам шта се десило са Илијом и нешто после њега са Озојом. Први је искусио казну због 
безакоња деце током жртвоприношења. Други се дрско усудио само да дотакне Кивот, 
којег су носили телад, и мада је тек придржао Кивот да не падне, сам је погинуо; на тај 
начин је Бог сачувао неприкосновеност Кивота! Још знам да обичном и простом народу 
није дозвољено да се дотакне зидова храма; због тога су били потребни и други, спољњи, 
зидови.[3] Жртве није могао свако да користи, не у свако доба и не на сваком месту; чак 
ни у Светињу над Светињама нису често улазили, нити су је додиривали, већ су само 
упирали свој поглед према завеси, или ка очистилишту, или према Кивоту. Знајући све 
ово, као и да сам недостојан великога Бога, и Жртве, и Архијереја, ко себе самога неће 
представити на живу жртву Богу, или, боље речено, ко неће себе учинити светим и живим 
храмом живога Бога - знајући, дакле, све ово, могу ли ја лично да непромишљено 
приступим проповедању учења о Богу, али и да одобрим тако шта ономе који то жели? 
Нити је жеља за похвалу, нити је подухват тежак! 
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Најпре треба очистити себе, а потом тек приступити беседи са Чистим. Поступимо ли 
супротно, искусићемо на себи оно што се десило Маноју и, видевши јавившег се Бога, 
казаћемо: изгибосмо, жено, јер Бога видесмо![4] Или, слично Петру, тражићемо од Исуса 
да сиђе са брода, јер смо недостојни његове посете. Или, слично капетану, тражићемо 
исцелење, али нећемо прихватити Лекара. Свакако, неки и међу нама (ма то био и капетан 
који стоји над многима и предњачи у злу, а уз то служи и Кесару, властодржцу, који вуче 
на доле) казаће за себе: нисам достојан да под кров мој уђеш.[5] Али када спазим Исуса, 
мада сам мален духом, као и Закхеј што је био, ипак ћу се попети на дрво смокве, 
умртвићу уде своје земаљске и, изнуривши тело смирења,[6] моћи ћу да примим Исуса у 
себе, и чућу речи: данас је дошло спасење дому овоме;[7] тада ћу заиста примити спасење; 
почећу савршено да мудрујем, прекрасно ћу расточити све што улудо сабрах тј. новац и 
туђе учење. 

Пошто сам као тему моје беседе узео да опишем какав треба да буде богослов, најпре ћу 
изнети кратко учење о Богу, уздајући се у помоћ Оца, Сина и Светога Духа, о Којима је, 
уствари, и реч. Молим Бога да не бих о њему, налик Соломону, помислио и казао нешто 
сопствено и лично. Соломон каже: безумнији сам од свих људи и нема у мени људског 
разума;[8] наравно, он ово не каже са циљем да изобличи своје незнање. Да ли је незнање 
уопште могуће човеку који је од Бога просио себи мудрости и трезвености, добивши од 
Бога на дар и мудрост и сазерцање и широкогрудост - у обилнијој и неизмеривијој мери од 
песка морскога?[9] На који други начин тај, који је постао толико мудар, може себе 
називати безумнијим од свих људи, ако не у смислу да он у себи не поседују ни трунку 
своје личне мудрости, него је све у њему најсавршенија Божја мудрост? И Павле, када 
каже: не живим ја, него Христос живи у мени,[10] не жели да каже да је он потпуно 
мртав, него жели да каже да он живи много савршенијим животом, него што други људи 
живе; све из разлога што је он постао причасник истинског живота, кога не ограничава и 
не омеђава никаква смрт. 

Дакле, ми се клањамо Оцу, Сину и Светом Духу, распознавајући у њима лична својства, 
али сједињујући Божанство. Не мешамо три (ипостаси) у једно, да не бисмо пали у 
заблуду Савелијеву, нити једно делимо на три (суштине), разнородне и туђе једна другој, 
да не бисмо подстицали Аријево безумље. Зашто, као код искривљеног растиња на једну 
страну, свом силом гурати на супротну страну и тако исправљати искривљеност 
другачијом изопаченошћу, а не задовољити се тиме да се искривљеност исправи само до 
средине, остајући у области побожности? Када говорим о средини, мислим на истину коју 
једино треба имати у виду одбацујући, као неумесно, мешање, али и ружно раздељивање. 
Само у једном случају, због страха од многобоштва, сузимо појам о Богу на једну ипостас, 
задржимо у себи само гола имена признавајући да је један и исти Отац, и Син, и Свети 
Дух, и, утврдивши не само да су Они сви једно, него још више да је сваки од Њих ништа: 
из простог разлога што, прелазећи и мењајући се један у другога, престају бити то што су 
Они сами по себи. У другом, пак, случају, делећи Божанство на три суштине (или по 
Аријевом, тако лепо названом, безумљу), једна другој биће туђе, неједнаке и раздељене 
или безначалне, не суподређене и, да кажем, конфронтиране, па ћемо, час пасти у јудејско 
сиромаштво ограничавајући Божанство једним нерођеним, а час ћемо пасти у супротну 
крајност једнаку првом злу, предпоставивши три начела и три Бога, што је још ружније од 
претходнога безумља. 
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Не треба бити такав љубитељ Оца па му одузимати својство да буде Отац. Јер, коме ће Он 
бити Отац, ако одстранимо и отуђимо од њега, заједно са творевином, Сина његовог? Али, 
не треба бити ни такав Христољубац, па не сачувати у њему својство да буде Син. Јер, 
чији ће Он бити Син, ако се према Оцу не односи као према узрочнику? Не треба у Оцу 
умањивати достојанство - да буде начело, што му припада као Оцу и Родитељу, јер ће у 
том случају Он представљати начело нечега униженог и ниског, и недостојног, уколико 
није виновник Божанства које се очитује у Сину и у Духу. - Ово ништа није потребно ако 
будно чувамо веру у једнога Бога, и исповедамо три Ипостаси или три Личности, уз то 
свако са својим личним својством. По мени, вера у једнога Бога се чува ако и Сина и Духа 
односимо ка једном Узроку и једином Виновнику (али их не стапати и не мешати са њим) 
- односити их, како по јединственом (назваћу тако) стремљењу и хтењу Божанства, тако и 
по истоветности суштина. Вера у три Ипостаси чува се тако што нећемо измишљати 
никакво мешање или сливање због којег би поштовање једне Ипостаси било јаче него што 
треба, чиме би се све уништило. Лична својства ћемо сачувати ако Оца називамо и 
представљамо беспочетним и начелом (начелом, као Узрочника, као извора, као свагда 
сушту Светлост); а Сина - иако не као начело, ипак и као начело свега. 

Када кажем начело: ти не замишљај никакво време, не стављај било шта између 
Рађајућега и Рођенога, не расецај природу никаквим рђавим уметком међу савечнима и 
сапребивајућима. Јер, ако је време старије од Сина, нема сумње да је Отац постао 
узрочник времена пре него што је постао узрочником Сина. И, како онда може бити 
Творцем времена Тај који је и сам под временом? Како Он може бити Господ свега, ако 
Му време претходи и влада њиме? Дакле, Отац је беспочетан јер ни од кога другога, осим 
себе самога, није позајмио биће.[11] А ако Оца представљаш као виновника, Син није у 
том случају беспочетан (јер начело Сину јесте Отац, као виновник); а ако себи представиш 
начело у односу на време, онда је Син беспочетан (јер Владика времена нема почетак у 
времену). 

А ако из чињенице да тела постоје у времену закључиш да и Син треба да је подложан 
времену, онда бестелесном мораш приписати и тело. И ако на основу тога што код нас 
рођено раније није постојало, а потом је пришло у биће, устврдиш да је и Син морао из 
небића доћи у биће, долазиш у ситуацију да поредиш неупоредиво - Бога и човека, 
телесно и бестелесно. У том случају Син мора и страдати и пропадати, као што је случај и 
са нашим телима. Ти на основу рађања тела у времену закључујеш да се и Бог исто тако 
рађа; а ја закључујем да се Он не рађа тако као тела што се рађају. Јер оно што је неслично 
по бићу и животу, не може бити слично ни у рођењу; хоћеш ли, можда, допустити да Бог и 
у другим случајевима зависи од закона материје: да страда и тугује, например, да жеђује и 
гладује, односно, да трпи све оно што је својствено како телу, тако и телу и бестелесноме. 
Али тако шта неће дозволити твој ум, јер ми овде говоримо о Богу. Зато и рођење схватај, 
не другачије, него као Божанско. 

Можда ћеш запитати: ако је Син рођен, на који начин је рођен? - Одговори ти мени најпре, 
упорни запиткивачу: ако је Он створен, на који начин је створен? Па тек онда ме упитај: 
како је рођен? - Ти кажеш: "И у рођењу има страдања, као што има страдања и у стварању. 
Може ли без страдања у уму бити састављено обличје, напрезање ума и разложења на 
делове? И у рођењу такође постоји време, као што се и творевина сазидава у времену. И 
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овде је место, и тамо је место. И у рођењу је могућ неуспех, као што неуспеха има и у 
стварању (од вас сам чуо овакво умовање); често се дешава да оно што ум замисли, руке 
једноставно не направе". - Међутим, ти још кажеш да је све створено и састављено речју и 
вољом. Он рече и постаде, Он заповеди и створи се.[12] Када тврдиш да је Бог све 
створио речју, онда немој подразумевати људски начин стварања, јер нико од нас није 
кадар речју било шта да створи. Да је другачије, нама не би било ништа ни тешко, ни 
немогуће, само кад би било довољно казати и казано се намах испуњава. Значи, ако Бог 
све њиме створено ствара простом речју, онда Он не ствара налик људском начину 
стварању. 

А ти, или ми покажи човека који би било шта могао урадити простом речју, или се сагласи 
са чињеницом да Бог не ствара као човек. Замисли по својој вољи град; и нека се по тој 
твојој замисли појави град. Зажели да ти се роди син; и нека се роди младенац. Зажели да 
ти се догоди било шта друго; и нека се твоја жеља претвори у стварност. Али, пошто се 
код тебе ништа не појављује одмах након жеље, а знамо да код Бога већ сама жеља јесте 
дело, онда је сасвим јасно да другачије ствара човек, а сасвим другачије - Творац свега - 
Бог. Ако Бог не ствара на човеков начин, због чега очекујеш и желиш да Он рађа на 
човеков начин? Ти не постојиш одувек, а потом си почео да живиш, да би најзад и сам, на 
исти начин, привео у биће онога ко пре тога није постојао или (казаћу ти нешто много 
дубље) и ти сам не ствараш оно што није постојало. Јер и Левије, како каже Писмо, још у 
утроби очевој је постојао;[13] пре но што се појавио на свету. Нека ме нико не лови у 
речи, јер ја нисам казао да се Син родио од Оца као Онај који је у Оцу постојао и пре но 
што се родио од Оца, а потом је примио биће; не тврдим да је Он најпре био несавршен, а 
потом је постао савршен, како је по закону нашег рођења. Чинити овакве опаске 
својствено је људима пргавим, спремним да нападају сваку произнесену реч. Ми не 
умујемо тако; напротив, исповедајући да Отац има нерођено биће (Он је свагда постојао и 
наш ум не може дочарати и представити да некада није било Оца), истовремено 
исповедамо да је и Син рођен тако да се међу собом поклапају биће Оца и рођење 
Јединорођеног, од Оца суштог и не после Оца, осим допуштења последичности у једном 
само замишљању о начелу, и о начелу као о Узрочнику (није први пут да твоју 
тврдокорност и чувственост твога схватања враћам на ову реч). 

Ако без претеране љубопитљивости прихваташ рођење (када приличи да се тако 
изразимо) Сина, или његову самосталност (x>noc,aoiq), или ако дозволиш да свако себи 
пронађе, за овај предмет, прикладније изјашњење од мога (из простог разлога што ово о 
чему ја говорим премашује способности мога изражавања), онда немој бити знатижељан 
ни по питању исхођења Духа. Мени је довољно да знам да постоји Син, да је Он од Оца, 
да је једно Отац, а једно је Син; не буди знатижељан по овом питању да не би прошао као 
онај глас који се, услед напрегнутости, прекида; или да не постанеш као призор онога који 
лови сунчев зрак. Сваки који жели више или боље да види, све више повређује своје чуло 
вида, и у оној мери у којој посматрани предмет премашује делокруг перцепције, у тој 
истој мери човек губи способност опажања, уколико жели да види цео предмет, а не онај 
део њега који би могао сагледати без икаквог проблема и штете. Ти чујеш о рођењу: немој 
се усиљавати у жељи да схватиш начин тога рођења. Чујеш да Дух исходи од Оца: не буди 
знатижељан да схватиш како исходи. 
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Али ако ипак будеш упоран па се распитујеш за рођење Сина и за исхођење Духа, онда ћу 
и ја тебе упитати о начину сједињења душе и тела: на који начин си ти: и прах, и обличје 
Бога? Шта те покреће, или шта је у теби покретачка сила? Како једно и исто, покреће и 
покреће се? Како у једном истом човеку пребива осећање, и привлачи спољашње? Како ум 
пребива у теби, и рађа појам у другом уму? Како се мисао предаје посредством речи? Не 
желим да говорим о ономе што је још теже. Објасни ми покретање неба, ход звезда, 
њихово устројство, мере, заједништво, растојање, границе мора, хујање ветра, измену 
годишњих доба, изливање кише. Ако у свему побројаном ништа не схваташ, човече 
(можда ћеш све и схватити током времена, када достигнеш савршенство; написано је: 
видим небеса, дело руку твојих,[14] а на основу овога може се закључити да све што сада 
видимо - није сама истина, већ обличје истине), ако и себе самог још ниси познао - ко си 
онда ти да расуђујеш о свим овим предметима; ниси још схватио ни оно о чему ти сведоче 
чула твоја; како ћеш схватити ко је и колико је велик Бог? - То потврђује твоју велику 
неразборитост! 

Уколико дозволиш мени, неодважном богослову, ја ћу ти казати шта си у стању да 
схватиш, а да би схватио и друго, за то се моли. Не занемаруј оно што је у теби; а остало, 
дозволи нека остане скривено. Усходи посредством дела, да би кроз очишћење задобио 
чисто. Желиш ли да током времена постанеш богослов и удостојен Божанства? - Чувај 
заповести, и не преступај наредбе. Јер дела, као степенице, узводе ка сазерцању. Труди се 
телом ради душе. Може ли ико од људи постати толико узвишен, да би остварио на себи 
меру Павлову? А он за себе каже да види тек као у огледалу, да нагађа, и да ће тек настати 
време када ће видети лицем к лицу.[15] Предпоставимо да су то речи и да ћемо 
знатижељом премашити другога; али ипак си далеко мањи од Бога. Можда си ти и 
трезвенији од других; ипак у суштини си онолико мали, колико је твоје биће униженије од 
бића Божјег. Дато нам је обећање да ћемо некада ипак видети и познати, у мери у којој 
смо сами себе познали. Ако овде не могу остварити пуно познање, шта ми још преостаје? 
Чему да се надам? - Нема сумње, казаћеш: Царству небеском. Али ја мислим да оно није 
ништа друго до достизање> најчистијега и најсавршенијега. А најсавршеније од свега 
постојећег јесте виђење Бога. То виђење делом чувајмо, а делом задобијајмо, докле год 
живимо на земљи, а делом да сакупљамо себи у тамошњим ризницама, да бисмо као 
награду за усиље и напор добили целовито познање Свете Тројице, ко је Она, каква је и 
колика (ако је дозвољено да се изражавам тако), у Христу Господу нашем, коме слава и 
сила, у векове векова. Амин. 
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НАПОМЕНЕ: 

1. Јер 9:2. 
2. Изл 24:12. 
3. III Цар 6:5. 
4. Суд 13:22. 
5. Мт 8:8. 
6. Кол 3:5; Флб 3:20. 
7. Лк 19:9. 
8. Приче 30:2. 
9. III Цар 3:29. 
10. Гал 2:20. 
11. Ако би Отац происходио сам од себе, могао би бити и одвојен сам од себе, па 

бисмо у једном могли дочарати двојицу - једног предпостојећег и другог 
происходећег из њега. 

12. Пс 32:9. 
13. Јевр 7:10. 
14. Пс 8:4. 
15. I Kop 13:12.  
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Реч XXI 

Похвална беседа Атанасију Великом архиепископу александријском 

  

  

Хвалећи Атанасија, хвалићу врлину; једна је и иста ствар - помињати Атанасија и 
величати врлину, из простог разлога што је он све врлине заједно у себи посведочио, или 
још боље треба овако рећи: поседује их, јер пред Богом су сви живи који су живели по 
Божјој вољи, без обзира што су се преселили из овога света; због тога ce Бог и назива Бог 
Авраамов, Исааков и Јаковљев, као Бог живих, а не мртвих.[1] 

А када хвалим врлину, хвалићу лично Бога од кога људима долазе све врлине и дар 
новорођења или враћања њему посредством сродног озарења. Од многих и великих дарова 
које добисмо и још увек добијамо од Бога, чији број нико није у стању да изрекне, 
најпревасходнији дар, који сведочи о Божјој човекољубивости према нама, јесте наше 
стремљење према њему и сродство са њим. Оно што је сунце за материјална бића, то је 
Бог за духовна бића; сунце осветљава видљиви свет, а Бог - невидљиви; сунце чини да 
наше чуло вида постано светозарно, налик сунцу, а Бог разумна бића чини боголикима. 
Као што сунце омогућава човеку да гледа и види, али и да буде виђен, тако и Бог устројава 
да разумна бића имају дар размишљања, и тиме учине да мисаоне ствари постану предмет 
мишљења, а Он сам свагда остаје изнад сваког начина схватања и свака жеља се задржава 
на њему, без могућности да се било куда даље распростре. Даље од њега не постоји ништа 
узвишеније, тако да наш ум не може да пронађе било шта веће, без обзира на сву 
љубопитљивост и знатижељу. Бог је последња жеља на којој се окончава и упокојава 
свако умозрење. Ко успе да помоћу расуђивања и умозрења превазиђе вештаство и 
материјалност (ако тако могу казати) облака или покривала, приближивши се Богу колико 
омогућавају човекове природне силе и сједини се са најчистијом светлошћу, тај је уистину 
блажен, не само због тога што се уздигао одавде, него што се удостојио тамошњег 
обожења до којег доводи истинско љубомудрије и узвишавање над материјалном 
двојношћу ради јединства које дочаравамо у Тројици. А ко је због сједињавања са 
материјом постао рђавији, прилепивши се присно земљи због чега не може ни да погледа 
увис, у блистање истине, нити да се узвиси над приземним, иако је пореклом озго и 
призван је у висину, таквога треба жалити из простог разлога што је слеп код очију, без 
обзира колико је успешан у овоземаљском животу; што се више везује за своју 
овоземаљску срећу и верује да осим блага истинитог постоји и неко друго благо, све га 
више треба жалити, јер он упропашћује онај драгоцени плод у себи, те се осуђује на таму 
или он лично гледа на Онога, кога није признао за истиниту светлост, као на огањ који 
пали. 

Овакву трезвеност мало њих је достигло, свеједно да ли говорим о древним људима или 
нашим савременицима (мало је стварно Божјих, иако смо сви Божја саздања): остварили 
су га законодавци, војни начелници, свештеници, пророци, јеванђелисти, апостоли, 
пастири, учитељи, целокупна духовна пунота, цео духовни сабор, а међу њима је и овај 
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муж кога радо хвалимо. На кога мислим када набрајам оне који су ово постигли? На 
Еноха, Ноја, Авраама, Исаака, Јакова, дванаесторицу Патријараха, Мојсеја, Аарона, Исуса 
Навина, Судије, Самуила, Давида, Соломона, до познатог времена, Илију, Јелисеја, 
пророке који су живели пре и после робства, као и оне који су по овом поретку последњи, 
али су у суштини први, који су блиски времену Христовог оваплоћења тј. примања нашег 
тела - најпре светионик који је претходио Светлости, глас који је претекао Реч, заступник 
који је ишао пред Заступником, посредник између Старог и Новог завета, оног славног 
Јована, као и ученике Христове, и све који су после Христа живели, свеједно да ли су били 
старешине народне, или се прославише својим учењем, или постадоше познати по својим 
чудесима, или се запечатише крвљу својом. И међу свима њима хвалим Атанасија који ни 
по чему није мањи међу њима, или је пред некима тек нешто униженији, али је неке 
далеко (да не буде дрско од мене ако кажем) премашио, опонашајући их речима, неке 
делима својим, неке кротошћу, друге, пак, ревношћу, ове у подношењу опасности, а оне у 
многом, а оне у свему. Позајмљујући код једног ову, а код другог ону врлину, као што то 
чине живописци настојећи да оно што живопишу доведу до савршенства, и сјединивши 
све то у једну своју душу Атанасије је од свега тога начинио јединствено обличје врлине, 
премашујући силне у речи делима, а делатнике - речју, или, ако вам одговара: 
премашивши својим речциа прослављене беседнике, а делима најделатније, а оне који се 
прославише и речима и делима превасходношћу и у једном и у другом; оне који се 
узвисише у једном од двога, оставио је далеко иза себе, и речју, и делом. Чињеница да су 
његови претходници послужили као образац његовој срчаности не умањује нашу хвалу и 
тврдњу да је он постао образац својим наследницима. 

Пошто би нам врло много времена требало да бисмо описали и образложили све његове 
врлине или вредности, при томе не би све било само похвална реч, него и историја (ја бих 
као поуку и насладу потомству желео да оставим тј. опишем и дочарам његове врлине 
једним особитим писаним делом, на начин на који је он описао живот божанског 
Антонија, изложивши у облику повествовања правила монашког живота): ја ћу од многих 
његових дела већи део занемарити због оних који то већ знају, а дотакнућу се малобројног 
које ми се сада врзма по памети, како бих тиме задовол>ио своју личну жељу и указао 
дужну част празнику. Било би заиста срамно и неприкладно сећањем поштовати житија 
грешника, а занемарити или прећутати житија мужева који се прославише побожношћу и 
то још у граду[2] који ће се једва спасти и многим примерима врлине, из простог разлога 
што он божанствене предмете преокреће у забаву, као што су коњске трке и позоришта. 

Атанасије је рано био задојен божанским правилима и науком, утрошивши много времена 
на изучавање општеобавезних наука, из разлога да и у световним питањима не би остао 
необавештен или неук, мада их је презирао. Он није могао да поднесе да се благородни и 
изобилни дарови душе троше на сујетне ствари и предмете; није хтео да га задеси судба 
неопитних бораца који су се више уплашили ваздуха, него ли противника, и тиме 
изгубише обећану награду. Изучивши све књиге Старог и Новог завета тако добро, како 
остали нису изучили ни једну једину, он се обогатио умозритељним сведочанствима и 
светошћу живота, те је на предиван начин из једног и из другог исплео, за многе 
неисплетиву, златну алку, употребивши живот у руководству ка умозрењу и умозрење као 
печат живота. Правило је да почетак премудрости јесте страх Господњи,[3] то је као 
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прва пелена; мудрост, пак, превазишавши страх претвара је у љубав, чини да постанемо 
Божји пријатељи и уместо слуге - синови. 

На такав начин је васпитан и образован Атанасије, а сасвим приличи да се тако 
васпитавају и данас они који ће бити представници народа и који ће водити бригу о 
великом телу Христовом, по великом Божјем савету и предзнању које много унапред 
поставља темеље важним догађајима; он је прибројан овом великом олтару, постаје један 
од приближених, међу приближавајућих се, Богу,[4] удостојава се свештеничког чина и 
достојанства, а када је прошао све предвиђене ступњеве бива му поверено (да не 
помињемо средње ступњеве чина) старешинство у народу, односно, поверава му се 
старање о целој васељени; свештени чин он прима (не умем правилно да се изразим) као 
награду за врлину или као источник и живот Цркве. Било је потребно да се Црква, која се 
гушила жеђу истине и тек што је дисала, напоји као Исмаил,[5] или да се расхлади као 
земља у Илијино време која је горела услед дуговремене суше,[6] како би се очувало семе 
Израиљево,[7] а ми да не бисмо постали као Содома и Гомора, два града која су 
потопљена огњем и сумпором, јер су надалеко била позната по својим пороцима, али и по 
пропасти. 

Због тога је нама, погнутим доле, подигнут рог спасења, благовремено је ниспослан камен 
темељац који нас повезује са собом и међусобно, односно, огањ који пали трулеж и 
пропадљиво вештаство, или лопата земљоделца која у учењу дели лагано од онога што 
има пуну тежину, или мач који сасеца корење злобе. Тако Реч проналази свога поборника, 
а Дух добија мужа који ће му узвраћати својом ревношћу. Због свега тога, на позив 
народа, он не долази помоћу насиља и убијања, него долази апостолски и духовно, узводи 
се на престо Марка[8] чији наследник постаје не само по служби, него и по честитости; јер 
иако је временом далеко од њега, није по својој нарави. У томе се, уствари, и састоји 
истинско наслеђе, пошто јединомислије чини и једнопрестолност, а разномислије - 
разнопрестолност. Једно наслеђе бива само именом, а друго по суштини ствари. Истинити 
наследник је онај који није употребио, већ је претрпео, принуду, ко је узведен на престо не 
преступивши закон, него по закону, ко се не држи супротнога учења, него чува једну и 
исту веру; ако не подразумеваш наследника само у оном смислу у којем болест замењује 
здравље, мрак светлост, бура - тишину, преступ - здраво мишљење. 

Тако се он узводи, а тако и влада. Не упражњава обичај да је довољно ступити на престо и 
истога часа препустити се својевољности, налик на оне који једва чекају да добију било 
какву власт или наследство. Ово је својствено свештеницима туђинцима, који су 
недостојни свога чина и власти, који ступају у чин ништа не уносећи у њега, ни мало се не 
потрудивши у врлини, потврђујући тако да су у исто време и ученици и учитељи 
побожности који ни себе саме нису очистили, а већ чисте друге. Синоћ богохулници, а 
данас свештеници, синоћ су се плашили да приступе светињи, а данас су тајноводитељи, 
огрезли у пороцима и новојављени у побожности, узведени у чин милошћу човека, а не 
благодаћу Духа - они су цео свој пут ознаменовали насиљем и, напокон, гуше саму 
побожност; нису због нарави добили чин, него им чин даје нарав (толико се много 
преокренуо поредак!); њима је много боље да приносе жртве за себе саме, него ли за 
људска незнања;[9] они непрестано греше у једном од двога: или, имајући потребе у 
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снисхођењу, прекомерно су снисходљиви, тако да не пресецају порок, него уче пороку; 
или строгошћу своје власти прикривају сопствена дела своја. 

Атанасије, међутим, није поседовао ни једно, ни друго, од поменутих порока; напротив, 
колико је висок био делима, толико је смирен био срцем; у врлини недостижан, а у 
обраћању људима приступачан свакоме; кротак, негневљив, састрадалан, пријатан у 
разговору, још пријатнији по осећањима, спољашношћу налик на анђеле, а још 
анђелоподобнији својим срцем; када је приговарао - био је миран; када је хвалио - 
назидавао је и подстицао. Ни једно од поменутих својстава није оптеретио неумереношћу: 
карао је отачки, а хвалио, како приличи начелнику; његова благост није означавала 
слабост, а строгост - жестокост; напротив, прва је означавала снисходљивост, а последња - 
трезвеност, а и једна и друга означавају љубомудрије. Он није морао пуно да прича, 
пошто језа поуку других довољан његов живот; ретко да му је била потребна палица, јер 
су довољне биле речи, а још ређе је морао да сасеца јер је довољна и палица која овлаш 
поражава. 

Али, због чега вам ја толико описујем овог мужа? Та њега је описао још Павле, делом када 
је хвалио великог Архијереја који је прошао небеса[10] (да се усудим на ову реч, пошто 
Писмо назива Христосима оне који живе по Христу!) - делом када у посланици Тимотеју 
даје закон, описујући речима какав треба да буде онај ко је назначен за епископство.[11] 
Уколико тај закон као правило сравниш са овим о коме ми говоримо, јасно ћеш уочити 
паралелу. 

Приступите, заједно са мном, Атанасијевом православљу и помозите мени затрудњеном 
речима, који желим да већи део прећутим, задржавајући се тек на неким делима, као што 
је истакнути било шта на прекрасно извајаном делу, без могућности да се истакне 
најбитније - било шта да се каже, све је то прекрасно и ка свему ме вуче моја реч. Дакле, 
размотрите заједно са мном сваку врлину и постаните сведоци упућених му похвала и 
сведочанстава; молим да сви заједно уђемо у тај прекрасни свет - мужеви и жене, младићи 
и девојке, старци са младићима, свештенство и народ, одшелници и подвижници у 
општежићу, љубитељи простодушности и префињене прецизности, који воде 
сазерцатељни и делатељни живот! Нека сви хвале - било његову бестелесност и 
невештественост у подвигу молитве и поста, било бодрост и неуморивост у бдењима и 
појању псалама, или његову бригу за убоге, односно, његово противљење онима који се 
испразно величају, или, пак, његову снисходљивост према смернима; дјеве нека хвале 
невестоводитеља, супружници - наставника у целомудрију, пустиножитељи - заступника, 
општежитељници - закодонадвца, љубитељи простодушности - руковођу, они који воде 
сазерцатељни живот - богослова, који живе у весељу - узду, убоги - утешитеља, седе косе - 
жезал, младост - дететовође, убогост - снабдитеља, изобилност - управитеља! Мислим да и 
удовице могу да га прослављају као свог покровитеља, сироте - оца, ништи ништељубца, 
туђини - странољубца, браћа - братољубца, болни - лекара који дарује лек од сваке 
болести, здрави - даваоца здравља, а сви заједно - онога који је свима све[12] и за све, 
односно, колико мноштво људи може да добије милости. 

Дакле, нека сви које побројах, на свој начин хвале и величају његова величанства према 
личним могућностима, како бисмо се дивили и његовим маленим савршенствима! Када 
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кажем маленим савршенствима, мислим и поредим са маленим савршенствима онога који 
о њему говори. Јер пише да се не прославља прослављено већ, ма колико да је славно, за 
превасходећу славу.[13] Међутим, и малобројне његове врлине биле би довољне другима 
за њихово прослављање. Али мени није дозвољено да заборавим на тему и да ме понесе 
маловажно, већ треба да се окренем најбитнијем и главном. Већ казивање о његовим 
красноречивим и душевним својствима представља дело Божје, а ради Бога је и ова моја 
реч. 

Процветала су и прекрасно текла некада наша дела; тада Дворима Божјим нису имала 
приступ излишна, слаткоречива и лукава богословствовања. Напротив, говорити или 
слушати о Богу било шта ново, што задовољава једино љубопитљивост, значи исто што и 
свирати у камен, и личном хитрошћу покрета обмањивати поглед, или забављати гледаоце 
разноразним и женоликим покретима тела. Проста и благородна реч сматрана је 
побожношћу. Али након што су Сиксти и Пирони и охолост у препирци, налик некој 
тешкој и неизлечивој болести, увукли се у нашу цркву, празнословље су почели сматрати 
за ученост и, као што у књизи Дела апостолских пише за Атињане,[14] ми ништа друго 
нисмо радили, само смо празнословили и желели да чујемо нешто ново; од тога времена 
био нам је потребан неки Јеремија који би умео да састави плач адекватан страдањима 
која смо проживљавали и којима смо били изложени! Темељ оваквом безумљу поставио је 
Арије, имењак умној поремећености,[15] који је и доживео страдање за необузданост 
језика, али искључиво дејством молитве, а не због болести, доживевши крај живота на 
нечистом месту и распукнувши се, као и Јуда, због истоветног издајства Речи. А остали, 
наследивши ту болест, изградише нечастиву науку; они, ограничивши Божанство 
Нерођеним, изагнаше из Божанства не само Рођеног, него и Исходећег, поштујући 
Тројицу једним уопштеним именом, па чак ни то нису очували до краја. Међутим, није 
тако учио овај блажени, у свему Божји човек и велика труба истине. Знајући да сужавање 
Тројице у један број јесте безбожно дело и представља Савелијеву новотарију, јер 
Савелије је први измислио овакво сужавање Божанства, а и деоба Тројице по природи 
означава неправославно расецање Божанства - он је прекрасно сачувао оно што се односи 
на Божанство и благочестиво је научио да се признаје Тројица, у вези са личним 
својствима, не сливајући Их у једно и не делећи Их на три, него је остао у области 
побожности избегавањем да се приклони или овој или оној крајности. Тиме је он, као 
прво, на светом Сабору у Никеји, посред мноштва сабраних и одабраних мужева, које је 
Дух Свети сабрао у једно, колико је од њега зависило, прекратио ову болест. Иако тада 
још није био узведен у чин Епископа, ипак је био удостојен првенства међу сабранима, 
пошто се врлина уважава једнаКо као и чин. 

Када је ово зло поново оживело деловањем лукавога и захватило већи део васељене (од 
тога времена преда мном искрсавају дела која су препунила целу земљу и море), 
Атанасије је, као одважни поборник Речи, покренуо велики бој (на онога ко се више 
противи, на њега се више и напада), тако да се са свих страна на њега наваљивала све већа 
и већа невоља. Зар би они и могли да поштеде људе, када нису штедели Божанство? Један 
од напада на њега био је веома жесток. По том питању и ја имам одређени удео.[16] Нека 
извине због тога љубљена земља - отаџбина! У злом делу није крива земља у којој смо 
рођени, него ми сами, када одабирамо зло; земља је света и свакоме је позната својом 
добротом, а ови, који су у њој рођени, недостојни су Цркве. Ви сте чули да и у винограду 
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рађа трње, да је и Јуда, један од ученика, постао издајник. Неки нису опростили кривицу 
моме имењаку[17] који је само из љубави према науци у то време боравио у Александрији 
и био врло благонаклоно прихваћен од стране Атанасија, штедро користећи његову 
доброту умислио је, како неки тврде, да устане против оца и заштитника свога. И мада су 
други све чинили, ипак је на њему била, како се каже, рука Авесаломова.[18] Ако неко ко 
од вас зна за ту руку, због које су оклеветали Светога, и овог живог мртваца,[19] и то 
неправедно изгнанство, схватиће о чему ја сада говорим. Уосталом, ово треба препустити 
забораву. По моме мишљењу, у делима која подлежу сумњи, боље је ићи линијом 
човекољубља и извинити се, него ли осуђивати оне који подлежу осуди; све из разлога 
што се злом врло лако може окривити и неко ко је добар, а добар ће се тешко усудити да 
окриви некога ко је зао. Ко је нерасположен на зло, тај је неспособан и за подозрење. 

Али овде више није реч само у питању, него дело; није неиспитано подозрење, већ 
веродостојно и потврђено истраживање. Једно кападокијско чудовиште које се појавило у 
нижим пределима наше земље, туђе пореклом и још туђије срцем, својим пореклом није 
сасвим слободно; оно представља нешто смешано, налик на мулу - човек који је у почетку 
служио за чистим столом, али се продао за парче хлеба и навикао се да говори ради своје 
утробе, на недостојан начин домогао се државне службе у којој је добио одређено место 
службовања - постао је преузимач свињског меса којим се хранила војска, али је и ту 
злоупотребио указано му поверење, служећи искључиво својој утроби - када је све од њега 
било одузето замислио је да побегне у другу земљу и тако, бежећи из града у град, из једне 
земље у другу земљу, како и приличи избеглицама он је, на општу штету Цркве, доспео у 
Александрију. Овде је окончана његова скитња и на видело излази његова пакост. Иако ни 
по чему није на себе привлачио пажњу, није познавао науке, није имао беседничког дара, 
чак ни изгледом није био наочит, али је био врло умешан у смишљању сплетки и 
пометњи. Ви сви знате и можете потврдити колико је он нанео злобе Светоме.[20] Врло 
често и праведници бивају предани у руке злобника - не да би се нечастивци прославили, 
него да би се праведници потврдили. Иако ће, по Писму, нечастивци тешком смрћу 
страдати, ипак, у овоме животу они се врло често подсмевају праведнима,[21] све док је 
милост Божја сакривена и док се не обелодани велика ризница која је припремљена и 
једнима и другима, када и речи и дела свих буду извагани на праведној ваги Божјој, када 
Бог пожели да суди земљи, када обелодани и намере и дела и све друго што је Он сачувао 
и запечатио. 

У речено нека те убеди Јов и речју и страдањима својим. Он је био честит човек, 
непорочан, праведан и богољубив,[22] као што нам о њему сведочи Писмо; ипак, онај који 
га је измолио[23] поражава га многобројним, дуготрајним и снажним невољама, због чега 
нико од оних који сада страдају, ма колико да их је и какве невоље да трпе, не могу себе 
да упореде са Јововим страдањима. Јову нису само одузети новац, имање, благочадије и 
многочадије - то што сваком човеку представља највећу вредност - него је напослетку и 
његово тело предато неизлечивој и, за гледање, неподносивој болести, а да би невоља била 
још већа, његова жена је, давајући му рђаве савете, настојала да заједно са телом порази и 
душу његову; постоје и искренији пријатељи, како он сам то каже, који теше у 
невољи,[24] а не као они који виде страдање, а не схватају да је у питању испитивање 
врлине, а никако страдање због грешности и греха, не стидећи се да свој став изнесу јавно 
и да прекоре страдалника због греха, мада би уљудније било да су му се обраћали речима 
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утехе па свеједно да Јов страда и због учињеног греха. Тако је то било са Јовом; такав је 
почетак његових дела; реч је о борби између врлине и зависти; завист се упела да надвлада 
добро, а врлина и даље остаје непобедива, све је издржала; једна се дизала да би 
прокрчила пут пороку кажњавањем узвишених у доброти; друга, пак, да би сачувала добре 
који су велики и узвишени и у страдањима. Како је поступио Онај који му је говорио кроз 
буру и облаке, Спор у кажњавању и Хитар у помоћи, не остављајући сасвим жезла 
грешника на жребу праведних,[25] да би се праведници сачували од безакоња? При крају 
подвига, громким гласом зове подвижника и открива му тајну и узрок његових страдања, 
говорећи: мислиш ли да ја, који сам те створио, кажњавам те да бих се показао 
праведним?[26] То је и такво је лечење од рана! Такав је венац за претрпени подвиг! Таква 
је награда за трпељивост! А све оно што се после тога десило може бити и небитно, мада 
се некима то чини и нечим великим, али и савршеним Промислом за људе малодушне, 
иако је Јов све изгубљено добио назад, али у већем броју. 

Зато и овде не треба да чуди што је Георгије надјачао Атанасија; напротив, чудније би 
било да праведник није моћан да поднесе искушење у пламену клевета. Дакле, ово нека не 
чуди, а нека нас задивљује то што је пламен оваквог кушања допринео да се деси боље. 
Атанасије бежи из града и то бегство му користи на добро. Он се настањује у свештеним и 
божанственим обитељима египатских отшелника који су, раскрстивши са светом и 
заволевши пустињу, живели за Бога, посветивши му се много боље од свих оних који су 
живели телесно. Неки од њих живе потпуно повучено и усамљено, не контактирајући 
уопште са људима, разговарајући једино са собом и са Богом, и само то поштују као свет, 
односно, то је све што знају о свету у пустињи. Други. опет, својим општежићем, 
испуњавају закон љубави, и истовремено су и пустињаци и општежитељни; за остале 
људе и ствари, за све што кружи пред нама, час нас привлачећи, час нас одушевљавајући и 
варајући брзим променама - они су умрли, док за себе они представљају цели свет, 
подстичући један другога на врлину својим личним примерима. Са њима је, дакле, 
разговарао велики Атанасије, постајући посредник између једних и других, опонашајући 
Онога који је својом крвљу измирио све што је било раздвојено[27] - тако је и он измирио 
пустиножитељство са општежићем, показујући да је и свештенство повезано са 
љубомудријем, као што и љубомудрије има потребе у тајноводству; он је у толикој мери 
усагласио једно са другим и сјединио их у једно, како ћутљив/) делање, тако и делатељно 
ћутање, да их је убедио да монаштво обликују више у лепом опхођењу, него ли у телесном 
удаљавању од света. Због тога је и велики Давид био толико делатељан, колико и усамљен 
човек, јер његове речи несумњиво и снажно потврђују ово што рекосмо: ја сам сам, докле 
прођем.[28] На тај начин су они, који су у односу на друге били узвишенији врлином, у 
односу на Атанасија били униженији начином резоновања у великој мери, од оне у којој 
су надмашивали друге, и не дајући од себе много у вршењу свештенства, много више су 
позајмљивали да би савршавали љубомудрије. За њих је било закон све оно што је он 
одобравао, а што није одобравао, то су они одбацивали; његове одредбе су за њих биле 
као Мојсејеве таблице; њега су у већој мери поштовали, него што су људи поштовали и 
уважавали светитеље. И када су до њих дошли они који су тражили и прогонили Светога 
као зверку, и тражећи га не нашавши, они их једноставно нису удостојили ни једне једине 
речи, него су приклонили своје главе и подметнули своје вратове под њихове мачеве, 
потврђујући спремност да страдају као за Христа. Подношење за Атанасија било каквих 
невоља и страдања, па и најтежих, за њих је било много узвишенији чин од стицања 
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љубомудрија; то су иставили изнад свих богоугодних дела, изнад најдуготрајнијег поста, 
лежања на голој земљи и других тешких страдања којима су се свакодневно наслађивали. 
Такав је био живот Атанасијев у то време; собом је у потпуности оправдао и потврдио 
речи Соломонове који је благовестио да свакој ствари постоји одређено време.[29] Због 
тога се он није скривао дуже него што је трајала борба, већ када је настао мир, појавио се у 
граду, а то се убрзо десило. 

А Георгије, не наилазећи ни од куда и ни од кога на противљење, обилази цео Египат, 
силом нечастивости покорава Сирију, заузимајући, колико је могао, и Исток. Као што 
поточић мами себи сву стоку, тако је и он привлачио себи све немоћно - атакујући на људе 
лакомислене и просте, он је задобио и простодушност самога цара[30] (овако ћу назвати 
лаковерност, поштујући усрдност у Вери: ако ћу искрено, он је поседовао ревност, али то 
није била трезвена ревност;[31] и као што му је свугде пут крчило јадно стање ништих, 
које је он злоупотребљавао на рђава дела, успео је он да подмити и неке велможе - пре 
златољубиве, него ли христољубиве, нарочито некарактерне и женоподобне, мужеве само 
именом који у себи нису имали ништа мужаствено и одважно, сумњиве својим пореклом, 
и озлоглашене нечастивце[32]), којим су римски господари преиспитивали женска дела, 
не знам на који начин и због чега, истовремено уручивали и дела мушка. Тако се оснажио 
овај лукави служитељ, сејач плеве, антихристосов претеча. Уместо језика користио је он 
најкрасноречивијег међу ондашњим епископима (ако је прикладно назвати красноречивим 
тога, не толико заштитника нечастивости, колико нашег непријатеља и мучитеља; његово 
име ћу намерно прећутати); а сам је светини служио уместо руке и истину је спроводио 
златом које је сакупљао ради доброчинства, али га је уручивао злонамерним људима, као 
оруђе нечастивости. Као последица насталог стања одржан је сабор сазван најпре у 
Селевкији, у храму свете и преподобне Текле, а потом је премештен у овај велики 
град;[33] и граду, слављеном најпре својом дичношћу, дао је значај због саблажњивих 
дела тај стуб Халански,[34] који је благовремено разделио језике (о, да је само разделио и 
њихове језике, због тога што је њихово сагласје водило на зло!) - то Кајафино сабориште 
на којем је осуђен Христос - или како другачије да назовемо овај сабор који је све 
изокренуо и довео у пометњу. Он је разрушио најдревније и побожно исповедање Тројице, 
поткопавши оруђем за лупање камена Једносушност, истовремено отварајући врата 
нечастивости недефинисаношћу написаног, уз изговор да поштују Писмо и уважавају 
давно дрихваћене дефиниције, а устварности су уместо њих хтели да уведу неписано 
(αγραφον 

) аријанство. Јер речи: подобан по писму,[35] служиле су као обмана за просте људе која 
прикрива нечастиви мамац - дефиниција која свакоме пада у очи тј. обућа која је 
направљена за обе ноге или повијање за сваки ветар.[36] Он је своја права базирао на 
новоствореном зломишљју,[37] на клевети против истине; они су били мудри у злобним 
делима, али никако нису умели да творе добро. Због тога су они врло брзо смислили и 
осудили јеретике које одлучише због речи њихових, како би тиме прикрили свој циљ тј. 
учинили прихватљивим свој предлог и намеру; њихова осуда јеретика, уствари, беше 
обмана јер их нису осудили за испољену нечастивост, већ због гордости што су се уопште 
усудили да пишу и парниче.[38] На основу тога они који су непосвећени постадоше судије 
преподобнима из чега се изродила нова пометња - на свенародним сабрањима и 
скуповима свештенотајновити предмети постадоше тема за расправу; ово је даље 
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узроковало незаконито истраживање туђих живота,[39] лажне пријаве и суд по договору; 
неке су неправедно свргнули са својих престола и катедри, а друге су незаконитим путем 
доводили на њихово место како би својим потписима и указима озаконили нечастивост и 
лажне тужбе. Ово су искусили многи од нас, па чак и они најпостојанији; они нису пали 
својим мислима, али су под притиском дали своју сагласност на неправославну 
формулацију те ступише у јединство са префриганим људима и у речи, и у делу тј. 
постадоше причасници и заједничари, ако не ватре, оно у крајњем случају - дима. 

Ја сам врло често лио сузе приликом размишљања о тадашњем ширењу злобе и 
нечастивости која и сада спроводи прогон оних који исправно говоре, мада се издају за 
представнике речи. Пастири у свему обезумише, по написаној речи: многи пастири 
разточише виноград Мој и посрамише жељену част,[40] односно, Цркву Божју, сабрану 
многим трудовима и жртвама, закланима до Христа и после Христа, и великим 
страдањима ради нас Бога лично. Искључићемо из овога малобројне које су заобишли или 
због њихове малозначајности, или су се успешно супродставили својом одважношћу како 
би за Израиљ остали као семе и корен за ново ницање и оживотворавање потоцима духа, 
покоравајући све приликама времена, са том разликом што се неки овоме подвргоше 
раније, а неки касније. Једни постадоше поборници и заговорници нечастивости, други 
заузеше маловажна места и положаје, а неки беху поражени страхом или присилом, или 
их, пак, покорише ласкавим речима или обманом што је, свакако, мања кривица ако неко 
може и због овога да их оправда и схвати, са обзиром да је реч о људима којима је 
поверена брига о народу. Јер као што нису једнака стремљења код лавова и других 
животиња, тако нису ни код мушкараца и жена, код младих и старих или у било којем 
узрасту и полу: таква разноликост постоји и између старешина и подчињених. Можда 
бисмо ово могли опростити простом човеку, ако би он учинио исту ствар, јер њих спасава 
лична неукост; али како то да опростимо учитељу који, уколико није лажног звања, има 
обавезу да помогне другима у њиховом незнању. Ако се било коме, свеједно на његову 
неукост или грубост, не може опростити непознавање римског закона и ако нема таквог 
закона који би некога ослободио одговорности због незнања, није ли онда чудно што се 
прашта духовним вођама који не знају шта је почетак спасења, без обзира што су они, 
можда, у свему другом припрости и кратке памети? Нека извињење приме они који 
приђоше јеретицима услед личног незнања. Али шта рећи за све остале који сами себе 
хвалише због личне проницљивости, који су се издавали за веома побожне људе, а чим се 
појавише, напред казани узроци, они поклекоше пред наступајућом силом и тога часа се 
променише у својим понашањима? 

Опомињем се онога што је речено у Писму да ће се небо и земља још једном 
потрести[41] - као да се то десило врло давно и мислим да се овим речима означава 
славно обнављање и преображај свих ствари. Дужни смо да верујемо и Павлу који тврди 
да последњи потрес не представља ништа друго до други долазак Христов, преображај и 
измену садашњег непоколебивог стања васељене.[42] Али и ово потресање које нам се 
дешава, бар ја тако расуђујем, ништа није мање од пређашњих, јер су њиме од нас 
отргнути сви честити и богољубиви који од вајкада живљаху са горњим мужевима у 
заједници, који су у свему другоме мирни и умерени, али се не могу поредити са 
кротошћу када се ћутањем предајемо Богу, и мада при свему томе делују врло неодољиво 
(јер такав је жар ревности), спремни су пре да занемаре нешто неважно, него ли нешто 
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битно. За њима се поводи велики број народа, налик на јато птица које стрпљиво лети за 
предводником, па чак и сада још не престају да се поводе. 

Ето, шта нама значи Атанасије, стуб и браник Цркве, и ето шта се десило када је он 
поклекнуо пред најездом лукавих злобника! Они који на уму имају да завладају било 
којом несавладивом тврђавом када схвате да она не може бити освојена обичним 
средствима, тада прибегавају лукавству. Шта они чине? Покушавају да на своју страну, 
новцем или преваром, придобију предводника снаге и тада, без икаквог напора, освајају 
утврђење. Или, ако вам је драго, подсетићу да су они који су желели зло Самсону најпре 
одсекли његову косу, у којој је била његова снага, а потом су узели овог Судију и над њим 
се наругали у оној мери у којој се он ругао њима док је био у снази. Исто овако поступише 
и наши сународници; најпре отргоше од нас нашу снагу, ошишаше славу Цркве, а потом 
се насладише догматима и делима нечастивости. 

У ово време, потпора и покровитељ[43] непријатељског нам пастира[44] пресељава се из 
овога живота, поставивши рђави крај не толико рђавој владавини, јер је, по речима 
сведока, принео залудно кајање при последњем издисају, када сваки човек себи бива 
најискренији судија због исчекивања будућег суда. Следећа три поступка сматрао је он за 
рђава и недостојна своје владавине: убијање својих рођака,[45] именовање одступника[46] 
за цезара и увођење новотарија у вери. Као што причају, он је скончао овај.живот речима 
покајања. Тада је реч истине поново добила своја права, заробљени беху пуштени на 
слободу, али пошто ревност подстиче гнев, и народ Александрије је искусио какав је он 
противник онима који га повреде. Житељи Александрије нису могли да поднесу 
необузданост човека[47] и пажњи јавности представише пороке његове необичне смрти, а 
његову смрт опет неуобичајеној срамоти и порузи. Вама је добро позната и камила, и 
туђински терет, и ново унапређење, и први, а мислим и јединствени поход - грозан и до 
данас за тлачитеље.[48] Када се та бура неправде стишала, када је тај уништитељ 
побожности и претеча лукавства добио заслужену казну која, по моме мишљењу, не може 
бити одобрена (јер није требало усмерити пажњу на оно што је он по заслузи имао да 
претрпи, већ на оно што је нама било чинити), тада се ревнитељ[49] вратио из прекрасне 
туђине (овако ћу назвати његово бежање због Тројице и са Тројицом). Са великом 
радошћу сусрео се он са житељима града,[50] а може се рећи скоро и са целим Египтом, 
јер су из многих удаљених крајева долазили људи како би се наслађивали слушањем 
његовог гласа, а други да би видели његово лице, а неки, опет, како знамо из историје о 
Апостолима,[51] да би се осветили ма и сенком његовог телесног обличја. Мада је много 
пута, и у многим сусретима свих времена, испољено и указано много части и поштовања, 
не само управитељима народа или свештеницима, него и часним грађанима који се ма 
чиме прославише, ипак нема помена да је било који сусрет био многобројнији тј. 
многољуднији и свечанији од овога сусрета. Само једно можемо применити на овај сусрет 
- лично Атанасија и раније му указану част, приликом пређашњег уласка у Александрију, 
када се враћао из једног сличног, и из истих побуда учињеног, бекства. 

Има још једна ствара везана за ову почаст (иако је излишно да је препричавамо, ипак ћу 
овој речи додати својеврсну сладост и сувишни цвет). После Атанасијевог доласка у град, 
по други пут је дужност епарха примио један човек. Он је био наш тј. Кападокијац, човек 
веома знаменит (свакако да погађате да је реч о Филагрију); њега су волели као ретко кога, 
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љубили су га како никога другог нису љубили, те му је и почаст указана сходно тој 
љубави (да кажем најкраће) са свим знацима поштовања. Управа му је поверена други пут 
на молбу града и по царском указу. Приликом његовог доласка, видевши небројено 
мноштво народа, налик несагледивом мору које нас плаши својом необухватношћу, један 
човек је упитао свога познаника и пријатеља (како то обично бива у оваквим ситуацијама): 
кажи ми, молим те, да ли си ти икада видео да се оволико одушевљеног народа скупило, 
како би указало почаст једном човеку? - Никада, одговорио је овај. Мислим да се ни 
Констанције лично није удостојио овакве почасти. Помињући цара он је хтео да укаже на 
царску тј. на највишу могућу почаст. Онај први, задовољан одговором, насмејавши се 
рече: ма шта кажеш? Као да ми говориш нешто ново и битно! По моме мишљењу, нисам 
баш сигуран, оволико мноштво људи само је још Атанасија Великог дочекало! Да би у 
томе био што уверљивији, употребио је једно од уобичајених заклетви. Тиме је, мислим, 
желео да каже како Атанасија, кога данас славимо, поштују више него ли цара лично. 
Такво је било свенародно поштовање и уважавање овога мужа, а и данас још његово 
враћање у град изазива дивљење. Житељи града, раштркани по плодним пољима и бавећи 
се својим свакодневним пословима и занимањима (овако се Александријци понашају 
нарочито када треба некоме указати свенародну почаст), они се сабраше и створише (како 
речима изразити овај дивни призор) једну велику реку. Поета би казао да је то заиста 
златострујни и плодоносни Нил, који сада супротно тече из града у Хереју, а то је, 
мислим, дужина једнодневног пута, па и даље. 

Дозволите ми да се још унеколико насладим казивањем. Тамо сам духом својим и не могу 
лако да одвојим своје речи од тамошње свечаности. Он је ујахао у град на магарету и 
скоро (не замерите ми на слободи) као мој Исус - на младунчету магаретовом[52] - жели 
ли Реч овим нешто друго да нам предскаже или подразумева пагански народ на кога је 
Исус узјахао и ослободио га тако окова незнања. Исус је ходио по маслиновим гранчицама 
и по разнолико шареној одећи коју су простирали по путу. На исти начин је испоштован и 
пропраћен улазак у град и овог узвишеног мужа, те је и у томе сличност са Христовим 
уласком. И пред њим и за њим, и око њега, тискао се народ; осим тога, не само мноштво 
деце и њихова граја, него и сви присутни су га поклицима дочекали надјачавајући један 
другог у похвалама. Занемарићу свенародни пљесак рукама, изливање уља и миомириса, 
даноноћну подршку, освећење целога града, заједничка и појединачна славља, и све 
остало чиме град исказује своју радост. Све је то тада било принесено њему на дар у 
изобиљу и преко сваке познате мере. На тај начин, и са таквим достојанством, дивни 
Атанасије улази у свој град. 

Да ли је он живео како приличи предстојатељу многобројног народа или је учио супротно 
ономе како је живео? Да ли се, можда, подвизавао супротно ономе како је учио? Или се, 
можда, подвргавао невољама мање од било којег подвижника? Или је поштован у мањој 
мери од оне коју је заслужио својим подвизима? Да није, можда, својим повратком 
затамнио чиме славу коју је имао пре одласка? Ни мало; све је код њега било сагласно и 
једно је пратило друго; као код харфе, тако је и код њега све било хармонично - и живот, и 
учење, и подвизи, и невоља, и оно што је доказао својим повратком, и што је учинио када 
се вратио. Он поново управља Црквом, али не понаша се осветнички као људи који због 
гнева изгубе меру у расуђивању. Сви су одобравали његов начин расуђивања, јер се он 
кротко и снисходљиво опходио са свима који су га увредили (онај који страда на правди 
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Бога бива умеренији од онога који дође у ситуацију да, када прими власт, има моћ да злом 
узврати на нанесено му зло), тако да се они посрамише Атанасијевим повратком. Он чисти 
Светилиште од трговачки настројених христопродаваца, да би и у томе опонашао Христа; 
једино што он ово није учинио уз фијук бича,[53] већ убедљивом речју. Он без посредника 
мири људе између себе и са собом, ослобађа све који су били под притиском невоље и, без 
обзира да ли је неко био на правој или јеретичкој страни, васпоставља православље. 
Поново се слободно исповеда Света Тројица, постављена на светилнику, и блиставом 
светлошћу Једног Божанства освећује душе свих људи. Поново он даје законе за целу 
васељену, усмерава умове свих на себе, једнима пише писма, друге позива у госте, а неки 
и непозвани долазе и примају од њега поуку. Свима предлаже један једини закон - 
слободну вољу; само ово једно је сматрао довољним руководством до савршенства. 
Укратко, он личи на два хваљена камена: за поражене служи као адамант, а бунтовницима 
је као магнет који себи привлачи жељезо и задржава најпостојанију материју. 

Завист,[54] међутим, није могла дуго трпити преображај Цркве која је, налик телу, 
зацелила нанесене ране и повратила пређашњу славу и исконску красоту. Због тога против 
Атанасија усмерава цара,[55] налик себи одступника, једнаког у злоби и привремено 
прикривеног. Он је први међу хришћанским царевима устао против Христа и 
једновремено избацивши из себе василиска нечастивости којим се одавно већ мучио, 
наступањем правог времена проглашава се у исто време и самодржцем, али и 
непријатељем цара који му је дао царску власт, а још злобнијим против Бога који га је 
спасао. Он смишља прогон хришћана љући од свих који су до тада били, јер је са мучењем 
сјединио и убеђивање страдалника (желео је да страдалнике лиши оне части коју су 
својим подвизима задобили), тако да је успео да поколеба и најревносније мужеве. За њега 
је малобитно било ако би покорио и цео хришћански род, а великим делом је сматрао 
победити Атанасија - наоружаног и спремног да му пружи отпор. Имајући све ово у виду, 
овај гнусни безумник и гонитељ скида своју маску, али понаша се лукаво, и јавно прогони 
Атанасија из града због тога што је овом неустрашивом победоносцу требало да прими 
пуну славу тек после трократног прогонства и борбе. После кратког времена Правосуђе 
Божје, предавши злочестивог цара Персијанцима, тамо савршава над њим суд и враћа га 
мртвог, не побуђујући ниукоме жалост за њим; напротив, од некога сам чуо да га ни 
гробница није хтела да прими, него га је земља са пламеном избацила из себе, у чему 
видим почетак тамошњих мука његових. 

Међутим, устаје други цар,[56] бестидна личност[57], налик претходнику своме, који 
није угњетавао Израиљ великим невољама и отворено, већ је поступао веома кротко и 
смирено. Желећи да утемељи своју будућу владавину на позитивним законима он, са једне 
стране, враћа из прогонства скоро све епископе, нарочито оне који су побожношћу и 
подвижништвом изазивали дивљење, а са друге - обнавља истиниту веру нашу коју су 
многи рушили, затамњивали и раздробили на многе делиће и слојеве, настојећи тиме да 
цео свет доведе у сагласје и јединство уз помоћ Духа Светога; да би се и он придржавао 
овог доброг исповедања учинио је нашу веру државном вером и од ње је тако позајмио 
снагу - овако је он размишљао о веома битним предметима његове владавине! Чврстину и 
чистоту вере у Христа најприкладније је потврдио Атанасије на себи. Када су се сви 
остали, који су исповедали наше учење, разделили на три дела и када су се многи у учењу 
о Сину, а многи и у учењу о Духу Светом (где се и придржавање неке нечастивости 
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сматрало побожношћу), заразили болешћу, а малобројни су учили здравомислеће - он је 
први, и једини, или са малобројнима, одважно устао у одбрану истине, јасно и јавно, 
исповедајући једно Божанство и једну суштину у трима (Лицима); и што је раније 
даровано од стране великог броја Отаца у усаглашеном догмату о Сину, то је Атанасије 
богонадахнуто пренео и на Духа Светога, принесавши цару оригинални и у свему 
ванредни дар тј. писмено исповедање православља,[58] насупрот неписаном[59] 
новотарењу у вери, да би Цар победио цара, а Реч - речи, писменима - писмена. 

Посрамивши се пред овим исповедањем, бар ја тако мислим, једни, и на Истоку и на 
Западу у којима је било живота, ако је веровати њиховим сопственим речима, вратише се 
само у мислима здравој побожности, али се ни мало не потрудише, као мртворођенчад, 
лишивши себе живота још у материњској утроби; други, опет, налик искри, заблисташе 
донекле како би удовољили потребама времена или најревноснијима међу православнима 
и богољубивима у народу; а неки се и одважише да стану у одбрану истине. Овима 
последњима бих се и ја прибројао (не смем да се хвалим нечим већим) не због тога да бих 
доградио своју плашљивост (такво је расположење ума у најслабијим људима; а ми смо 
довољно градили, не узимајући туђе и не губећи своје, као неки рђави градитељи што 
чине), него да бих плод свој донео на свет, брижно васпитавајући и износећи на увид 
примере оних који се непрестано усавршавају. 

То је још један од његових подвига који није ништа мање достојан дивљења. Има ли ишта 
дивније, него на делу се подвргнути мукама због истине коју си у писменој форми 
исповедио? Али, шта мене задивљује код овог мужа што не могу да прећутим, а да то не 
буде на штету, нарочито у ово време у коме се рађају разногласја; то ћу сада изнети. Нека 
ово дело послужи као поука и нашим савременицима, само ако зажелимо да га 
опонашамо. Јер као што се из заграбљене воде издваја вода коју захватисмо рукама 
својим, тако се исто издваја и она која исцури између прстију; тако исто и између нас се 
издвајају не само нечастивци, него чак и побожни, и не само ради небитних догмата због 
којих се не вреди спорити (што не представља неку нарочиту тежину), него и ради речи 
које у себи садрже један и исти смисао. Међутим, када се побожно користе изрази: једна 
суштина и три Ипостаси, од којих први израз означава природу Божанства, а други - лична 
својства (ιδιοτητας) Тројице, и када Римљани једнако са нама схватају, али због 
оскудности њиховог језика и услед недостатка термина не могу да разликују суштину од 
Ипостаси, те морају да мењају реч Ипостас речју лица, да би избегли помисао како они 
признају три суштине, шта тада, дакле, из свега произилази? Нешто веома достојно смеха 
и сажаљења! Ово маловажно надметање о терминима иречима показало нам је 
различитост вере. Као последица спорења о овоме изродило се у јерес да се у изразу: три 
лица, појавио савелијанство, а изразу: три Ипостаси - аријанство. Шта даље? Са обзиром 
да су се свакодневно појављивала којекаква нова огорчења (јер свако спорење свагда 
производи огорченост), појавила се опасност да се заједно са речима и терминима 
покидају и крајеви васељене. Све ово видећи и слушајући, овај блажени човек, као 
истински Божји човек и велики наставник душа, сматрао је за сходно да се оваква појава 
не може занемарити и пренебрегнути, него је предузео своје лекарство против јавивше се 
болести. У чему се оно огледа? Са ванредном кротошћу и човекољубивошћу он је позвао 
обе стране како би најозбиљније испитао смисао речи и термина; када је познао да они не 
одступају од здравог учења и да се ни мало не разилазе у појмовима, одобрио им је да 
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свако користи своје термине и различита именовања, јер их у једно повезује Онај о коме 
говоре. Овакав поступак је вреднији од дуготрајних напора и многобројних речи које су 
многи савршавали, испољавајући тиме донекле и частољубље, а из чега би се могло 
изродити са њихове стране неко непознато новотарење у вери и у учењу. То је битније од 
многих бдења, лежања на голој земљи, јер овакав вид побожности доноси корист само 
онима који су у њему опитни и упражњавају га. То је истоветно са спомена вредним 
изгнанством и честим бегством Атанасијевим. Јер, разлог због којег се он одлучио да трпи 
сва прогонства и изгнанства, настојао је да после изгнанства у свему испуни. 

Са истом упорношћу је он утицао и на друге, свеједно да ли га је хвалио, или га је умерено 
карао: једне је подстицао на хитрост и ажурност, у другима је спутавао пламеност 
природе, о једнима је бринуо да не би посрнули и пали, а другима је, након пада, указивао 
на средства којима ће се поправити. По нарави је био једноставан, у управљању је био 
разноврстан, у речима мудар, а разумом још мудрији; благо се односио према 
подвижницима, а високо са гордима; био је гостопримљив, штитио је просјаке, одбацивао 
је злобу, односно, у себи је сјединио све оно што су пагани селективно приписивали неком 
од својих богова. Нагласићу да је он врло штитио супружански савез, а девственицима је 
хвалио девственост; трудио се да свагда сачува мир, а онима који су одлазили из овога 
живота био је непогрешиви путоказ. О, колико све ове врлине Атанасијеве значе мени 
који настојим да сваку карактерну црту овог мужа на прави начин истакнем! Пошто је он 
провео тако узвишен живот, тако је био научен и тако је друге учио, његови поступци и 
нарав једноставно су постали правило за епископе, а његови догмати - закон за 
православље, питам: какву ће он награду примити за своју побожност? - Ништа се не 
може оставити без пажње. У доброј старости[60] је окончао он свој живот и отишао је 
оцима својим - Патријарсима, Пророцима, Апостолима и Мученицима, који се 
подвизаваху за Истину. И казаћу укратко: приликом исхода душе његове, указана му је 
већа част него ли приликом уласка. Много суза је за њим проливено, али у свачијем срцу 
је остао славан спомен о њему који премашује све видљиво. 

О најљубазнија и свештена главо! Ти, који си мимо свих твојих савршенстава највише 
волео и уважавао меру у речи и у ћутању, постави овде крај мојој речи, мада је она много 
оскуднија у поређењу са твојим делима, али нема недостатка у поређењу са мојим моћима. 
А ти милостиво погледај на нас са висина, погледај на овај народ и руководи га да би се 
показао савршеним поклоником најсавршеније Тројице, коју умом схватамо и поштујемо 
у Оцу и Сину и Светоме Духу; а нас, уколико времена буду мирна, сачувај и сапастирствуј 
нам; а уколико настану невоље и ратови - изведи одавде или нас узми и постави заједно са 
собом и са онима који су налик теби (можда исувише много тражим и просим) у Христу 
Господу нашем, којем нека је свака слава, част и моћ у векове векова. Амин. 
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НАПОМЕНЕ: 

1. Мт. 22:32 
2. у Константинопољу. 
3. Пс 111:10; Приче 1:7. 
4. Лев 10:3 
5. Пост 21:15-20. 
6. III Цар 17:26. 
7. Иса1:9. 
8. Мисли се на светог јеванђелисту Марка, првог епископа Александријске Цркве. 
9. Јевр9:7. 
10. Јевр 4:14 
11. 1Тим 3:1-7. 
12. 1 Кор 9:22. 
13. II Кор З:10. 
14. Дела 17:21. 
15. Αρειος - Арије може да значи и безумног, сулудог и умно поремећеног човека. 
16. Григорије је рођен у Кападокији, из које је потицао и извесни Георгије, један од 

противника Атанасијевих, о којем ће бити речи у наставку беседе. 
17. Григорију који је, пошто су аријанци протерали св. Атанасија, био изабран за 

архиепископа александријског, али су и њега аријанци свргнули и на његово место 
поставили Георгија Кападокијца. 

18. II Цар 18:18. 
19. Аријанци су, из превелике мржње према св. Атанасију, одсекли неком мртвацу или 

можда и живом човеку руку, и показивали је као доказ, клеветајући Светога, као да 
је он, тобоже, одсекао руку једном александријском клирику по имену Арсеније, 
којег је лично убио, чарајући и гатајући помоћу те руке. А истина је била да су 
аријанци склонили тога Арсенија из града. Али, када је до њега доспела та ружна 
вест и кривица коју набеђују на св. Атанасија, Арсеније се журно јавио суду и 
изобличио све лажи аријанаца. 

20. Атанасију. 
21. Јов 9:23. 
22. Јов 1:1. 
23. Тј. ђаво. 
24. Јов 16:2. 
25. Пс 125:3. 
26. Јов 40:3. 
27. Сазерцатељним и подвижничким животом. 
28. Пс 141:10. 
29. ПропЗ:1. 
30. Констанција. 
31. Рм 10:2. 
32. Георгије је скупоценим даровима на своју страну привукао Евнуха Јевсевија, 

главног начелника на императоровом двору, осведоченог и јавног аријанца. 
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33. У Константинопољ. 
34. Пост 10:10; 11:29. 
35. Формулација аријанског символа. 
36. Сир 5:11. 
37. По речима Никитовим, Констанције је, на инстистирање аријанаца, написао да реч: 

подобан (сличан), значи исто што и једносуштан, и да не наноси штету здравој 
побожности сако неко користи један или други израз. Аријанци су се користили 
овим против истинитог учења. 

38. На Константинопољском сабору аријанци осудише Аетија из Сирије због гордости 
и прекомерне склоности ка спорењима ради истеривања правде. Theodorit. Histor. 
Eccl. I. 2 с. 28. 

39. Тј. истраживање живота епископа од стране обичних људи - световњака. 
40. Јер 2:10. 
41. Агеј 2:7. 
42. Јевр 12:26-27. 
43. Констанције. 
44. Георгија Кападокијца. 
45. Није се успротивио, а могао је, када је убијан његов брат Константин,а лично је 

заповедио да се Јулијанов брат Гал убије. 
46. Тј. Јулијана. 
47. Георгија јеретика. 
48. Александријски грађани, убивши Георгија јеретика, раскомадаше његово тело на 

четворо, и носаше га на камили по целом граду. Интересантно је то што Јулијан у 
свом писму Александријцима (код Никифора књ.X, гл. 7.), износећи свој гнев због 
њиховог поступка, не помиње учешће хришћана у овом делу; а св. Епифаније (том 
I, књ. 3) директно ово недело приписује паганима; чак и Марцелин (књ. 21) из 
овога закључује да су се хришћани сагласили да не опонашају пагане, нити да им 
помажу. 

49. Свети Атанасије. 
50. Александрије. 
51. Дела 5:15. 
52. Јн. 12:15 
53. Јн 2:15. 
54. Ђаволова. 
55. Јулијана. 
56. Јовинијан. 
57. Дан 8:23. 
58. Тј. или Символ Вере, познат под именом Атанасијевим, или исповедање вере које 

је Јовинијану предочио Атанасије; о томе види код Теодорита у Црквеној историји, 
књ. IV, гл. 2 и 3. 

59. На основу другачијег читања уместо: неписани (αγραφον), чита се: (εγραφον) 
писани. У оба случаја подразумева се аријанско учење. 

60. 1 Дн 29:28.  
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Реч XXII  

О миру[1] 

  

Ревност је пламена; дух је кротак; љубав је милосрдна или, боље рећи, она је, уствари, 
милосрђе; нада је дуготрпљива. Ревност пламти, дух нас чини кроткима; нада оживљава; 
љубав везује и не дозвољава да се раздвоји оно што је код нас прекрасно, мада смо по 
природи ми раздељени. Са љубављу бива једно од трога: она, или обитава у срцу, 
постојана је; или, поколебавши се, поново устаје; или, ако се удаљи, поново се враћа. Она 
наличи растињу које, ако насилно погазимо, а потом удовољимо њиховој слободи, поново 
се разбокори и врати у пређашње, непогажено, стање. Тиме растиње показује својство по 
коме га насилно можемо поломити и погазити, али га не можемо исправити. Истина је да 
нам је порок по природи придодат, а наклоност ка рђавом веома је снажна; то је поток 
који се сурвава са стрмени; то је лако запаљива трска или шаш која се од искре претвара у 
велики пламен и сагорева заједно са својим настанком; огањ је пород вештаства, 
истребљује га као што порок уништава порочне људе, али истовремено и нестаје са њима, 
те су му они, уствари, храна. Ако се неко, пак, устали у добру и ту навику усвоји за себе, 
он ће много теже пасти, него да из почетка мора да пређе нови пут ка добру; свако добро, 
наиме, утемељено временом и трезвеним расуђивањем, претвара се у природу; исто као и 
љубав која је у нама и са којом ми савршавамо служење истинитој љубави, љубљеној и, са 
наше стране, одабраној као наше руководно начело током целог живота. 

Где су они који мотре на наш живот и на поступке (иду ли они добрим или лошим путем), 
који гледају не ради тога да би проценили, него да би осудили, који гледају не ради тога 
да би учествовали, него да би се радовали злу, да би клеветали добро, а рђаво истицали, 
како би у туђим ранама тражили изговор за личне пороке? Нека суде по правди! 
Пословица каже да је и заједљивост некада добра, уколико би нас опасност од 
непријатеља учинила обазривијима. Међутим, они сада расуђују и суде са злобом и 
мржњом тј. помраченим начином расуђивања, због чега њихово расуђивање није 
веродостојно. Дакле, где су сви они који једнако мрзе Божанство и нас? - Од свих наших 
страдања, најславнија су она која подносимо ради Бога. Где су све те снисходљиве судије 
личних поступака и строги истражитељи других, да би и у томе изопачили истину? Где 
сте ви, који сте прекривени собственим дубоким ранама, а нас прекоревати за сваку 
ситницу; који непрестано падате, а нас исмевате и када се спотакнемо; који се давите у 
блату, а радујете се када угледате нашу мрљу; који сте слепи због брвна у очима, а 
указујете на трун у нашем оку који не ствара велики бол у очима, јер се лако може 
извадити из ока? Будите сада учесници у нашим тајнама; позивамо вас у заједницу са нама 
и омрзнуте (каква самоубеђеност или дрскост) себе предајемо на суд непријатељима, да 
бисте ви и даље били и остали посрамљени и побеђени, када вас наша болест (шта је 
туђије од овога?) убеди у наше здравље. Међу нама нема размимоилажења у учењу о 
Божанству, него се ми подвизавасмо у добру и нисмо се спорили о томе које од 
нечастивих учења треба издвојити или поштовати - оно, које скраћује Божанство или оно 
којим се од Божје суштине одсеца једини Дух или, са Духом, заједно и Син - нисмо се, као 
што рекох, спорили о томе да ли треба прихватити једну или двојну меру нечастивости. 
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Такве су (говорим укратко) садашње болести; сада се у срцу стављају путеви твоји,[2] 
али не исповедања, него одрицања, не богословља, него богохулства; сада сви једни друге 
премашују богатством злобе као да се не плаше несреће, уместо да се надмашују у 
човекољубивости и умерености. А ми не поступамо тако. У учењу о Божанству (да не 
буде много казано тиме) ми се руководимо јединомислијем и сагласјем, колико је и 
Божанство само у себи сагласно. Ми постадосмо једна уста и један глас[3] али не да 
бисмо градили кулу, као они у старини; они су били јединствени у злу, а ми користимо 
јединомислије ради добра, да бисмо једнодушно и једним устима славили Оца и Сина и 
Светога Духа, да би и за нас казали, заиста је са њима Бог[4] који сједињује сједињене и 
прославља оне који га прослављају, али не само да би се ово могло казати, него да би се у 
ово оправдано и веровало. 

Постоји нешто у чему смо се и ми усаглашавали. Не спорим да је то рђаво; није било 
упутно омогућити лукавима приступ и дати злим језицима слободу. Уствари, то није 
толико лоше, колико се то чини нашим клеветницима. Уколико је нама, као људима, 
својствено да у нечему и погрешимо: ево у чему је наш пропуст - ми бејасмо веома 
пастирољубиви и нисмо могли да решимо које је од два добра битније, те се решисмо да 
уважимо и једно и друго. То је наша кривица; због овога нека нас криви или брани ко год 
жели. Једино се на ово могу позивати јеретици; осим овога, ма колико то желели, не могу 
пронаћи ништа друго. Угинуле и надуте муве покваре уље, каже неко;[5] међутим, завист 
не може штетити добру иако то жели, јер истина, као што закључујем са Јездром, 
снажнија је од било чега.[6] 

На овакав начин ми смо прекратили, и прекраћиваћемо, своја лична несагласја, пошто је 
немогуће да оци немилостиво суде својој деци, нарочито при посредовању Тројице коју 
сви исповедамо, а ради које се дижу против нас невоље и ради које ми нећемо подстицати 
невољу, нити ћемо ступати у бој. Ја сам присталица мира - ја, тако мали човек за такво 
дело; наиме, Господ смиренима дарује благодат, а високе смирује до земље.[7] Шта ви, 
који нас мирите, кажете на ово (ви сте стварни наши миритељи и мимо своје воље 
указујете нам овакву милост)? Ако ми у било чему грешимо, малом или великом, ви због 
тога нећете бити бољи. Као што ми нисмо достојни хвале због рђавих дела, ако некада 
посрнемо и паднемо, тако и ви нисте ништа мање злобни уколико се деси да ми и 
погрешимо - чак сте и гори, јер са нама, који падамо, опходите се веома жестоко. 

Да бисте ви могли сагледати наше јединомислије у свему, а на основу тога да бисте 
закључили да ћемо ми у свему бити сагласни, мада вас је у то, бар мислим, уверило и ово 
што видите - и правдољубиви отац и благопокорни син заједно седе и угађају један 
другоме подстичући у вама ту искру побожности и једнодушности, каква је она по себи; 
нека вас у то убеди и ова реч. И као што ви слушасте једнога[8] (ваше дивљење све до 
сада чује ухо моје, а скривено у срцима, добро знам, узвишеније је од онога што се излило 
у ваздух), тако чујте и мене уколико опет желите да чујете, или ако је било коме међу вама 
слаб доказ ово што се говори и што је много пута већ проповедано: сва искушења и сво 
камење које ми се подмеће под ноге не бих ли се спотакнуо, већ трпим, а спреман сам и 
даље да их трпим, сматрајући да за мене није штета ако страдам, већ ако будем лишен 
страдања, поготово ако невољу подносим ради Христа, пошто ћу због тога примити 
прекрасни плод - умножавање ових људи. Дакле, шта ви хоћете? Јесте ли се убедили 
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овим? Треба ли и даље да износим доказе и да још богословствујем? Хоћете ли поштедети 
моју немоћ због које вам и ово једва говорим? Или је вама, као људима са тешким слухом, 
потребно много пута понављати једно те исто како бисте схватили? Чини ми се да ви 
својим ћутањем изазивате и подстичете моју реч; ћутање је, како каже пословица, знак 
одобравања. Дакле, примите реч обојице из једног срца и из једних уста. 

Жалим што не могу да се попнем на једну од највиших гора и да гласом, адекватним 
жељи, пред целом васељеном као у позоришту, узгласим свима онима који нетрезвено 
мисле: синови људски, докле ћете бити тврдога срца, докле ћете љубити сујету и 
тражити лажи?[9] Због чега не поштујете једну просту Божју природу, наместо три 
природе које су међу собом разједињене и раздвојене, (није страшно ако кажем) које се 
међусобно боре и противе једна другој, свеједно да ли због мањкавости, да ли због 
излишности, или поштујете једну природу, али оскудну, затворену у тесним областима, 
без својстава да постане начелом било чега великог због тога што то не жели или не може 
да постане: или због зависти, или из страха; из зависти - да се не би појавило нешто 
истоветно, а из страха - да се не би појавило нешто противно и непријатељско? Међутим, 
колико је Бог достојанственији од творевине, толико је приличније Првоузроку да буде 
начело Божанства, а не творевине, толико је приличније, посредством Божанства, да она 
снисходи до творевине, а не да се ради творевине изједначује са Божанством; овакво 
умовање приличи надуваним умовима који не познају меру.[10] Уколико, исповедајући 
достојанство Сина и Духа, почнемо да их исповедамо као безначалне или почнемо да их 
доводимо до неког другачијег начела:[11] онда смо заиста у опасности да осрамотимо и 
вређамо тиме Бога, или ћемо морати дозволити нешто још богохулније. Уколико (без 
обзира колико узвишаваш Сина и Духа) Их не ставиш изнад Оца, нећеш Их никако 
одвојити од Узрочника, него ћеш ка Узрочнику одводити и благо Рођење, и чудесно 
Исхођење. 

Упитаћу и ја тебе, љубитељу нерођења и безначалства: ко више вређа Бога; онај који Га 
поштује и исповеда Начелом таквога Сина и таквога Духа каквим Их ти признајеш и 
исповедаш, или онај који Га исповеда начелом не таквога Сина и таквога Духа, него као 
подобних му по природи и једнаких у слави, како их наше учење исповеда? За тебе је 
много части, врло много части, да имаш сина који најсавршеније личи на оца и служи као 
тачно обличје свога родитеља. Ти би више пристао да будеш господар хиљаде робова, 
него да будеш отац једног сина. Има ли за Бога веће части него да буде Отац Сина који 
служи као умножавање, а не умањивање, његове славе, једнако да буде и Изводитељ 
Духа? Зар не знаш да, признавајући Начело (обухватам Начело Сина и Духа) за начело 
творевине, тиме не поштујеш, уствари, Начело, а уједно срамотиш и Оне који исходе из 
Начела? Не поштујеш Начело због тога што Га сматраш за начело нечега што је унижено 
и недостојно Божанства. Вређаш и Оне који исходе из Начела због тога што их унижаваш 
и умањујеш, што их поистовећујеш са творевином, па чак их представљаш и 
маловажнијим од творевине, уколико Они постоје само ради творевине, а док није било 
творевине ни њих није било, као што ни уметниково оруђе није постојало пре него што се 
уметник родио, уствари, њих не би ни било да Богу није било угодно (као да за Бога није 
довољна само жеља) да ствара било шта кроз њих. Јер све што постаје ради било чега 
другог, униженије је достојанством од онога, ради чега постаје. А ја, доводећи начело 
Божанства до невременог, нераздељивог и неограниченог, поштујем и Начело, али и Оне 
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који исходе из Начела - прво, због тога што је Оно начело таквих исходећих, а ове због 
тога што Они тако, таквим и из таквог Начела исходе, неодвојени од њега ни временом, ни 
природом, ни припадајућим им клањањем; Они су једно са Њим - али (мада је необичан 
овакав начин изражавања) засебно, засебно су од њега - али сједињено, ништа мање 
достојни поштовања - представљени и познати, како у међусобном свом одношају, тако и 
сваки по себи - савршена Тројица, из Тројице савршених. Божанство је иступило из 
јединичности ради богатства, прескочило је двојност, због тога што је Оно изнад материје 
и форме из којих се састоје тела, и ограничило се тројношћу (првим што превазилази 
састав двојности) због савршенства, како не би била ни оскудна, али да се не би разлила 
до бесконачности. Прво би одржавало одбојност према заједници, а последње - 
беспоредак; једно би било савршенство у духу јудејства, а друго - паганства и 
многобоштва. 

Узећу у разматрање и то (а овакво моје расуђивање свакако није незрело или просто, већ 
врло основано), да за тебе не представља никакву опасност да признаш Сина рођеним, 
пошто Нерођени, будући да није тело и да рађа, не трпи ништа што је својствено телесном 
и вештаственом. Чак и општи појмови о Богу дозвољавају да му приписујемо рођење. Због 
чега се плашити страха, тамо где нема страха,[12] и држати се нечастивости, како се каже, 
из ничега? - Напротив. Ја се плашим да ћемо искривити појам о Божанству уколико 
допустимо твар у Божанству. Јер створено није Бог и саслужитељ наш није Владика; мада 
му приписују првенство међу творевином и слугама, и једино у томе показују 
снисходљивост према Ономе којег понижавају. Међутим, Онај који лишава дужне части 
не поштује се тиме што даје, колико губи због онога што одузима, мада оно што се даје 
има изглед почасти. 

Ако уобразиш да приликом рођења страсти добијају своје место, ја мислим, да оне имају 
своје место и у стварању. Просто не знам на који начин твар може бити створена 
бестрасно. 

Ако је (Син) и нерођен и нестворен, онда слободно додај и остало[13] тј. осмели се да 
изговориш оно исто што кажеш када га називаш творевином. За твоју дрскост, злобни 
вредноватељу и судијо Божанства, није ништа недоступно и неприкосновено. За тебе не 
постоји ништа боље чиме би се прославио, сем да Бога одвојиш од његовог владичанства, 
а то исто чине властољубци и лихвари са људима слабијима од њих. 

А ја ћу понављати једну и исту, уз то веома кратку, изреку: Тројица је заиста Тројица, 
браћо! Реч, пак: тројица не означава број неједнаких ствари (шта би нам тада сметало да, 
ређајући са овим или неким другим бројем ствари, их назовемо десетком, стотином 
хиљада; пошто је ствари, изображених бројем, много, много више од показаног сада), него 
јединство једнаких и једнако славних; при томе назив сједињује то што је сједињено по 
природи и не дозвољава да се распадањем броја разруши неразрушиво. 

Тако ми расуђујемо и тако држимо; знање о узајамном односу и поретку у Тројици 
остављамо њој самој и онима међу чистима којима је лично Тројица благоволела да 
открије ово, или сада, или касније. А ми знамо да је једна и иста природа Божанства, коју 
познајемо у Беспочетном, у Рођењу и Исхођењу (као у уму који имамо, у речи и духу, 
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уколико се чулном уподобљава духовно, и мало узвишенијем, док тобожњи образ не 
достигне истину). Знамо да је Оно само са собом сагласно, свагда истоветно, 
безколичинско, невремено, нестворено, неописиво, никада није било, нити ће бити само 
себи недовољно. Знамо да је Божанство живот живота, светлости и светлост, добра и 
добро, славе и слава, Истинито и Истина и Дух истине, свети и изворне светиње, свака 
(замишљена засебно, колико је уму могуће да раздели нераздељиво) јесте Бог и све три 
(замишљене заједно) такође су Бог, по сходности кретања и природе. Знамо да Оно ништа 
није оставило узвишеније од себе, нити је премашило било шта друго, јер такво шта није 
ни постојало; знамо, да Оно неће после себе ништа оставити и превазићи, јер неће ни бити 
ничега таквог; знамо да Оно не допушта ништа једнако себи пошто ни једна од створених, 
служашчих, саучествујућих и ограничених суштина не може достићи господствујућу и 
безграничну Природу, која друге чини својим причасницима. Наиме, неке од ствари су 
савршено удаљене од њега; друге су, пак, унеколико близу њега и још ће му се 
приближавати, али не по својој природи, него по причашћу његовој природи и само тада 
када се добро покоравање Тројици покаже било чиме узвишенијим од робства; ако добро 
познавање владичанства не представља собом слободу и царство, али по скудости ума не 
треба мешати то што између себе има растојање. А за кога је толико узвишено рабство, 
шта ће за њега бити владичанство? Ако је и познање блаженство,[14] какво је тек Оно што 
упознајемо? - Томе нас доводи велика тајна! Томе нас води вера у Оца и Сина и Светога 
Духа, и у свима заједничко име! Томе нас води новорођење, одрицање од безбожја и 
исповедање Божанства тог заједничког имена! Због тога, срамотити и одвајати Једнога од 
Тројице значи сраДотити исповедање тј. и новорођење, и Божанство, и обожење, и наду. 
Видите шта нам дарује Дух кога исповедамо као Бога и чега нас лишава - ако га поричемо. 
Прећутаћу о страху, и о гневу који прети онима који не поштују, него срамоте и вређају 
Духа.[15] 

Тако, ето, што је могуће краће, излажем вам наше љубомудрије - догматски, а не 
такмичарски, по начину Рибара, а не Аристотела, духовно, а не лукаво смишљено, по 
уставу Цркве, а не тржнице, за корист, а не због славољубља, да бисте ви који на 
народним сабрањима исповедате насупрот нама, само у овом једном јединомислију 
познали да ми заиста једно мислимо, једним духом смо одушевљени и дишемо, и да се не 
сабирате више као гладни, нити да бисте злобно препричавали (не знам како то да 
формулишем) наше малобитне падове или дечачке поступке. Врхунац беде налази себи 
заштиту не у сопственој сили, него у туђој немоћи. - Ево, ми ћемо пред вашим очима 
пружити један другоме десницу! То је, ето, дело Тројице, коју у сагласју славимо и којој 
се клањамо! Нека вас све ово учини много снисходљивијима и православнијима! О, када 
бисмо ми били услишани! О, када би овај дан постао нарочити дан, свети дан, дан 
измирења, а не спотицања, не спомен искушења, него победним торжеством, да би наше 
узајамно јединомислије и јединомислије целе васељене у којој су једни до сада били 
здрави, а други се вратише здрављу, а неки опет почињу да се враћају, и за вас послужило 
као узрок спасења и новосаздања! 

Света, достојна клањања и дуготрпељива Тројице! - Дуготрпељива, јер си толико дуго 
времена испољавала своју дуготрпељивост према онима који су Те расецали! Тројице, 
којој служитељ и нелицемерни проповедник и ја постадох још одавно! Тројице, коју ће 
сви познати некада - или посвећени, или кажњени од тебе! Прими у ред својих поклоника 
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и све ове који Те сада вређају, да не бисмо изгубили ни једнога од малих, па ма ја лично 
изгубио нешто од благодати (не усуђујем се да кажем све оно што је казао Апостол)![16] 

Вама је све ово непријатно, болује језик и мучи се казаним. Током времена размотрићемо 
и ваше ставове, или ће их размотрити они који буду имали више времена од мене. 
Дознаћемо и ваше прекрасне породе или вашу недоношчад; када будемо одлучном и 
непоколебивом речју разбили и уништили насад аспидски,[17] показаћемо да је он пуст и 
надуван само ваздухом тј. открићемо каква се то нечастива гуја крије у њима - гуја, али 
већ мртва, несавршена, непокретна, која је угинула у порођајним мукама, и пре но што се 
родила већ није постојала (изражавам се вашим речима да би и вама казао нешто 
пријатно), колико мрска у своме зачећу, толико жалосна при доласку на свет. А све ово, 
колико знам, дарује нам Тај који је дао власт да газимо аспида и гују, и да уништавамо 
змије и скорпије, ко је све покорио под ноге наше, и сатану, који је или због пређашње 
светозарности, као муња са неба пао, или због тога што је касније он постао изгубљен и 
претворио се у гмизавца, налик на змију у бегу, да скршимо, да бисмо се и ми унеколико 
умирили од невоља, како сада, тако и касније, када потпуно побегне од нас и болест, и 
туга, и болни уздах, у Христу Исусу Господу нашем. Њему слава и моћ у све векове 
векова. Амин. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Говорено током општег сабрања једноверних, након измирења. 
2. Пс 84:5. 
3. Пост 11:1. 
4. I Кор 14:25. 
5. Проп 10:1. 
6. II Јездр 4:35. 
7. Јак4:6; Пс 147:6. 
8. Оца. Св. Григорија Богослова. 
9. Пс 4:3. 
10. Овакво беше богохулно учење аријанаца који су тврдили да је Син створен ради 

нас и да је кроз њега, као кроз неко оруђе, Бог створио све нас и, да Богу није било 
угодно да ствара нас, не би било ни Сина. Никифор, књ. 8, гл. 8. 

11. А не до Оца, као начела. 
12. Пс. 13:5 
13. Тј. да Син не постоји. 
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14. Јн 17:3. 
15. Мт 12:32. 
16. Рм 9:3. 
17. Ис 59:5.  
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Реч XXIII  

О миру[1] 

  

Љубљени мир - жељен делом и именом, који сам ја сада даровао људима и у замену добио, 
не знам да ли искрен од свих и достојни Духа глас, или само народни договор (за још већу 
нашу осуду!), нарушен пред сведоком Богом! Љубљени мир - мој труд и моја хвала, за 
који чујемо да је он Божји, да је Бог од Бога и да се лично Бог њиме назива, као што се 
каже у следећим речима: мир Божји; Бог мира; Он је наш мир[2] а којег ми и поред свега 
не уважавамо! Љубљени мир - благо веома хваљено које малобројни чувају - где си се ти 
скривао од нас толико времена и када ћеш нам опет доћи? Веома силно и изнад свега те 
љубим и целивам, брижљиво чувам кад си са нама, а са многим сузама и ридањима те 
призивам када нас напустиш. Није тако вапио ни патријарх Јаков за Јосифом кога су браћа 
продала, а по очевом уверењу кога су звери појеле, ни Давид за другом својим Јонатаном, 
палом у боју, а касније ни за сином Авесаломом. Први је, растрзан од туге у родитељском 
срцу, вапио: звер је растргла Јосифа,[3] звер љута и неукротива; ставивши пред себе 
окрвављену синовљеву одећу, грлио ју је уместо синовљевог тела, налазећи у њој и храну 
и олакшање туге. Други је проклињао гору у којој се одвијао бој, говорећи: горе Гелвујске, 
нека на вас не падне ни киша, ни роса, због тога што је сломљен лук Јонатанов и 
уништена сила његова! Такво је, ето, очево срце! Кога је у боју сматрао за непријатеља, 
тога је по смрти оплакивао као друга. Природа је силнија од свега; она савладава и 
непријатељство. 

Достојно је наше жалости што су Кивот заробили иноплеменици, што је Јерусалим 
сравњен са земљом и што га уништавају пагани, што су деца Сионова, драгоценија и 
вреднија од злата, одведена у робство и све до сада се налазе у расејању и представљају 
народ туђ у свету, који се скита. Жалосно је то што сада гледамо и слушамо: отачки 
градови су разрушени, хиљаде људи гине, земља је обремењена проливеном крвљу и 
мноштвом погинулих, инојазични[4] народ ходи по туђој области као по својој. Није нас 
ово зло задесило због малодушности одбране (нико их не криви за то; то су исти они који 
су без мало покорили целу васељену), већ због наших порока и због нечастивог учења о 
Тројици које се уврежило међу нама. Ко ово може порећи ако у виду има тежину несреће 
и страдања која смо претрпели или поделили са другима? Али, све је ово мало у поређењу 
са тим што је прокоцкан и изгубљен мир, што је похарано благољепије Цркве, што је 
унижено древно достојанство; поредак је толико изопачен да смо ми, поставши најпре од 
ненарода народ, од пагана народ Божји, сада опет запали у опасност да од великог народа 
постанемо ненарод и пагани, што смо и у почетку били, када над нама ниси господарио 
ти, док се још нисмо сабирали око једног имена и чина. 

Сада се показује да је боље подносити злобу, него ли чувати благоугодност: због тога што 
смо и ми, када су нам наметнули рат, били оснажени и тешње сједињени због гоњења; а 
када смо се сабрали у једно, тада смо ослабили. Ко од оних који трезвено размишљају 
неће оплакивати садашње време? Ко може наћи одговарајућу реч за насталу беду? У свету 
живе разбојници који су повезани злим делима. У свету живе и размишљају о насилној 



230 
 

владавини представници преврата, заговорници метежа, саучесници у прељубочинству. У 
свету живе и појци једнога хора, и војници једнога града, и морнари једнога брода. Нећу 
говорити о наследствима равномерно подељеним, о неправилним начинима управљања, о 
наслеђу заједничких служби, о поступности и законитом поретку началства. Врло ретко 
видимо да се и ова фамозна софистика или граматика (не дотичем се философије, према 
којој се млади ревносно односе, беснећи и силазећи са ума) предаје завери, чешће она чува 
мир. Међутим, међу нама нема сагласја и повезаности; никада не можемо да се сагласимо 
у једном, нити налазимо начин да излечимо ову болест, као да се васпитавамо у злоби, а 
не у врлини; много се трудимо у томе да подстакнемо раздор; о једномислију мало 
размишљамо или уопште не водимо рачуна о томе. 

Када други не чувају сагласје, настали раздор их ничему добром не одведе. За неке је, 
међутим, лепше да живе у хаосу, него у сагласју. Ко од здравомислећих може похвалити 
савез заснован на рђавом делу? Ако би нас неко упитао: шта ми поштујемо и чему се 
клањамо? Одговор би био: ми поштујемо љубав. По речима Светога Духа, наш Бог је 
љубав,[5] а овај назив је мио Богу мимо сваког другог имена. А шта је битно у закону и у 
пророцима? И на ово Јеванђелиста[6] не дозвољава да одговоримо другачије, него 
малопре. Због чега ми, поштоваоци љубави, толико мрзимо и постајемо омрзнути? Због 
чега ми, поштоваоци мира, немилосрдно и непрестано ратујемо? Због чега ми, утемељени 
на камену, пропадамо, утврђени на крајеугаоном камену, распадамо се, призвани у 
светлост, тамнимо? Због чега ми, служитељи Речи, доведосмо себе до таквог ћутања, или 
цепања, или празнословња, или ... не знам већ како то да назовем још? 

И у храни, и у сну, и у срамотним делима, како кажу, постоји мера ситости; све, не само 
одвратно, него и најпријатније најзад доводи до ситости, јер се све претвара и прелази из 
једног у друго. Међутим, код нас нема краја у вређањима једни других, не само међу 
несагласним и другачије мислећим у учењу о вери (ово не би толико било жалосно, јер би 
било оправдано ревношћу за добро), него и међу истомишљеницима код којих се у једном 
и истом налазе и поборници и противници. То је најбедније и најжалосније од свега. Шта 
је томе узрок? Можда љубав према старешинству, или користољубље, или завист, или 
мржња, или презир, или нека друга страст коју не видимо ни међу безбожницима. 

Веома је забавна несталност у мишљењима. Када нас лове, тада смо ми побожни и 
православни; лажно припадамо истини, као да се боримо за веру и у том једном (у 
поређењу са рђавијим) поступамо похвално (мада је то веома гнусно), што, стидећи се 
порока, прелазимо на страну поштенијег, на страну побожности. Теби (ма ко ти био, а 
дошао си до таквог стања) могу казати: безумни и колебљиви човече, породе лукавога 
изумитеља зла, или (боље рећи) најглупавији међу људима, синоћ је он за тебе био 
побожан; како је данас постао нечастив, мада ништа није стекао ни речју, ни делом, већ у 
истом стоји, исти ваздух дише, истим очима гледа у сунце; а ако усхтеш да га упиташ за 
бројеве и мере, он ће ти дати исти, а не нови, одговор. Данас је код тебе блудник, који је 
синоћ био Јосиф. До тога доводи љубав према спорењу, налик пламену који клизи по 
слами и поступно обухвата цело окружење. Данас је Јуда или Кајафа онај ко је синоћ био 
Илија или Јован, или неко други од оних који се подвизавају у Христовим редовима, 
опасан истим појасом, обучен у исту тамну или црну ризу коју (и по моме размишљању и 
уставу) потражује строгост живота. Синоћ бледило лица - прекрасна боја за мужеве 
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узвишене, или скромност и спокојство гласа, или поступност и тихи ход, што бисмо све 
назвали љубомудријем, а данас називамо то гордошћу. Исту власт над духовима и 
болешћу приписујемо час Исусу, час Велзевулу; и у овом случају не користимо се 
оправданим разлозима, него се руководимо жељом ка спорењу и раздражљивости. Како 
једна и иста земља бива за онога ко је здрав стабилна, а за онога коме се колута у очима 
или ко се сам врти бива нестабилна, и како овакво стање може да се пренесе и на предмете 
или, ако хоћете, како се једно и исто растојање између стубова чини већим ономе ко гледа 
из близине, а мањим ономе ко гледа из даљине; да ли због тога што ваздух смањује 
раздаљину, а поглед зближава предмете веће по обиму; на исти начин и ми бивамо 
обманути услед мржње и немамо иста схватања за једна и иста лица ако су нам они 
другови, или туђини. Код нас време врло лако од многих ствара светитеље, а многе, 
напротив, безбожнике. Или још тачније да кажемо: оно све чини жалоснима не само због 
тога што на нас гледају као на рђави образац, нарочито када се порок одомаћи, него и због 
тога што ми врло спремно праштамо свима и све, само да се зближимо у једном. 

Раније није било нормално да се каже ма и једно сувишно слово, а сада хулимо на људе 
који су најпобожнији. Раније није било дозвољено читање закона напољу и прозивање 
исповедања,[7] односно, како ја схватам, народно одобрење; а сада, и о неизговореним 
тајнама дозвољавају да суде људи упрљани, бацајући тако светињу псима, а бисер пред 
свиње[8]. И ово нам још није довољно; ми наслађујемо свој слух слушајући међусобна 
тужакања и вређања. Ми чак не можемо да будемо свесни да је врло опасно дати оружје 
непријатељу, а реч против хришћанина - гонитељима хришћана. Чиме смо прекоревали 
данас, тиме ће сутра прекорети нас. Непријатељ врло ласкаво извлачи речи твоје не због 
тога да би те хвалио, него да би их сакупио из злих побуда, да би на крају крајева 
избљувао жуч своју на онога ко му је указао поверење. 

Због чега трпимо све ово, браћо, и докле ћемо још трпети? Када ћемо се отрезнити од 
опијености и скинути копрену са очију тј. погледати у светлост истине? Каква је то тама, 
какво војевање посред ноћног мрака, која нам то бура не дозвољава да разликујемо лице 
пријатеља од непријатеља? Због чега смо постали подсмех суседима нашим, ругање и 
срамота оних који су око нас?[9] Какво је то ревновање у злу? Због чега изнуравамо себе? 
Или да кажемо овако: ми не изнуравамо себе, него у онима који су опседнути бесима ми 
налазимо личну снагу и радујемо се својој пропасти. Не постоји ни реч, нити пријатељ, ни 
саучесник, нити лекар, који би могли излечити ову болест или одсећи члан који страда; 
немамо ни анђела, ни Бога; поврх свега ми онемогућавамо Божјем човекољубију да нам се 
приближи. Докле ћеш, Господе, бити далеко? Какав ће бити век наш? Када ћеш нас 
посетити, Боже?[10] Докле ће све ово трајати и где ће се завршити?[11] 

Плашим се једино да ово што се дешава не буде само дим исчекујућег огња, после којег ће 
доћи Антихристос и искористити наш пад и наше слабости, како би утврдио своју 
владавину. Свакако да он неће нападати на здраве и на сједињене љубављу; треба да се 
царство само по себи раздели како би се постојано расуђивање наше подвргло искушењу, 
да сасуди буду расточени, а ми да претрпимо исто оно што (како видимо) сада трпи ђаво 
од Христа.[12] 
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Због тога ја плачем, каже Јеремија у Плачу своме; тражим очима својим извориште суза 
које би ублажиле моју патњу: призивам премудре жене да са мном заједно наричу. 
Утроба ми гopu,[13] осећања се муте; не знам како и којим речима да ублажим тугу своју. 
Због чега се древно предаје забораву, а ново - исмевању. Непријатеља забавља и то што из 
мене мами сузе. Кроз то су многи међу нама изгубили цркву, а задобили су позорницу, и 
то у таквом граду који и божанско, напоредо са осталим, настоји да преобрати у забаву, 
који више исмева оно што је достојно хвале него што смешно изоставља од исмевања. 
Дивно ће бити ако он и мене, који вам сада говорим ово, не буде исмевао, мене који сам 
дошао да вам проповедам и поучим вас да се не треба над свиме смејати, него да вам 
укажем на предмете који потражују озбиљно расуђивање. Шта ја кажем: да исмеје! Треба 
се чудити ако ме не подвргне казни за то што ја желим добро да чиним. 

Такав је наш положај; мене не жалости само то што су нам цркве одузете (човек са 
ограниченим умом жалио би, вероватно, и за овим); не то што зли језици говоре срамотно 
(они раде свој посао), јер нису научени да говоре добро. Није опасно то што би Бога било 
могуће ограничити местом или учинити подмитљивим, чиме би Он постао надање само 
богатих. Они који о мени говоре добро или рђаво, неће ме тиме изменити (слично онима 
који сипају миро у блато или миру додају блато, добијајући на тај начин смесу блата и 
мира) па да постанем огорчен и да се изменим због њихових клевета. Иначе, добро бих 
платио својим хвалитељима уколико би могли да ме својим похвалама учине бољим. Није 
тако у стварности; било да ме нападају, било да ме хвале, ја ћу у оба случаја остати овакав 
какав јесам. Човек безуман постаје разуман, каже Јов.[14] Као што се морска пена лепи за 
камен или као што се ветар веже за боровину или неко друго високо дрво, толико се мене 
дотичу људске речи; ја и даље размишљам у себи. Ако је тужилац лажљив, онда оптужба 
не пада толико на мене колико на њега и његове речи, свеједно што њима клевеће име 
моје. А ако је он праведан, ја ћу сам оцтужити себе, а не онога који не говори о мени. Ја 
сам једини узрок ономе што он говори о мени; а који не говори - узрочник је тога што сам 
ја такав. Због тога његове речи, које ништа не значе, оставићу без пажње своје и из 
његовог злоречја извући ћу још једну корист за себе - постаћу још обазривији. Злоречје 
има још једну, трећу, веома важну и величанствену корист, а то је што нас клевећу и хуле 
заједно са Богом. Једни и исти поричу Божанство, и нападају Богослова. 

Дакле, није ово толико страшно, мада то многи сматрају страшним, већ то што, ма колико 
неко био постојан у души и искрен у побожности, не жели ни да поверује колико је он 
веран, нелицемерно доброжелатељан и слободан од лицемерја. Међутим, код нас је са 
једне стране лоше, а са друге правдољубивост - једна маска и украс која обмањује 
спољашњост. Мада нам се не чине да су сви црни, иако су црни, нити су сви 
неблагодарни, немужаствени и неуздржљиви, јер је много таквих; дакле, уколико некога 
осуђујемо или хвалимо, за свакога произносимо свој лични, а не заједнички суд: ипак, 
када је реч о кривици за злу нарав ми је уопштавамо и проширујемо на све, чинећи је 
заједничком кривицом целине, не само због тога што су многи такви, него због тога што 
су тек по неки злуради. 

Много страшније од свега јесте то што се оптужба не односи само на нас, него се шири и 
преноси на цело наше тајанство.[15] Наше судије се понашају као и сви дрзници који се 
усуде да расуђују о туђим делима; једни од њих су веома човекољубиви и снисходљиви, а 
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други су жестоки и немилосрдни. Први од ових нас само прекоревају због учињеног 
порока, остављајући по страни наше учење, а други, нарочито када сретну много рђавих 
људи међу удостојенима старешинства, оптужују једино наш закон, као да нас учи 
злурадости и злоби. 

Браћо, хоће ли ово стање још дуго потрајати? Зар се никада нећемо отрезнити, повратити 
и постидети? Не говорећи о другом нечем, причувајмо се у крајњој мери противничких 
језика који се и лажју једнако добро користе. Хоћемо ли већ одустати од навике да се 
споримо? Зар још увек не схватамо који су предмети и у којој мери доступни нашем 
истраживању, и које су моћи наше? Зар не разликујемо каква су све истраживања могућа у 
данашње време и каква ће бити у будућности, да бисмо се сада задовољили само некима, а 
за друге да се предочистимо, уколико се надамо да ћемо током времена задобити 
савршенство и оно што желимо? Нећемо ли сами себи издвојити оно о чему не треба ни 
питати, о чему треба питати умерено, у чему, као нештетном за наше учење, свеједно да 
ли је оно исправно или није, можемо уступати препирачима, шта треба препустити само 
нашој вери, а шта разуму, и за шта је потребно испољити ревност, наравно само речима, а 
не и оружјем! Јер подићи ма и руку на било кога, то је потпуно изван обичаја нашега 
двора и ми ово не прихватамо, препуштајући то нашим противницима. 

За себе одредимо само тај један начин побожности да се клањамо Оцу и Сину и Светоме 
Духу, једноме у Тројичном Божанству и једној Сили - клањати се не предпостављањем 
Једнога, нити подчињавајући Другога[16] (изразићу се овако да бих се и ја показао као да 
мудрујем унеколико о овоме); јер, једно је немогуће, а друго је нечастиво - клањати се не 
расецајући једно величанство новином имена; ништа не бива веће или мање од себе самог; 
него, утврдивши се на таквој граници бићемо јединомислени и у свему осталом, као 
поштоваоци једне Тројице, држећи се једног догмата и једног тела; одсецимо и уништимо, 
као заједничку болест, сувишна и некорисна питања која су пустила толико младица и 
изданака. Да не говорим о нечему далеком; зар ме нису заинтригирали: Монтанов лукави 
дух против Духа Светога, Наватова дрскост, или нечиста чистота која је многе преварила 
красноречивошћу; још увек је присутна помахниталост фригијаца[17] који су се 
посвећивали по древним обредима; безумље галаћана[18] који обилују нечастивим 
именима; Савелијево скраћивање; Аријево дељење и подраздељивање које је од њега 
настало у лицима садашњих хитрословаца? Чак и ми имамо међу собом разне 
несугласице, ми, који здраво мислимо о главном и стојимо за једно и исто против једних и 
истих. Мислим овде на недавно започету међу нама братску расправу[19] којом се 
срамоти Бог и човек - Бог, који као да се није ради нас родио и распео на крсту, а самим 
тим није ни погребен, нити је васкрсао, како се чини неким рђавим христољубцима, већ се 
поштује у том јединствено у чему се част превраћа у безчашће, расецајући се тиме на два 
сина; а човек - као да није савршено примљен и поштован, него је одбачен и изгубљен 
најбитнијим својим делом, пошто је у природи човековој најбитнији лик Божји и сила ума. 
Међутим, човечанству, пошто се са њим сјединило Божанство, било је потребно да се 
раздели; људима, по свему осталом умнима, требало је да погреше умом и, умањујући 
Божју благодат и наше спасење, да устврде како ја нисам потпуно спасен, иако сам цео 
пао и осуђен због преступа првостворенога и лукавошћу нашег противника! 
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Наше јединомислије није нарушено само овим. Нас је спасао Бог, боримо се за људе, и 
још је у нама заверенички дух да ћемо га расточити како би удовољили љубопитљивости 
других, уводимо домаће расправе за туђе престоле, допуштајући у једном делу две битне 
погрешке - код частољубаца подстичемо страст према љубопитљивости, а налазимо у том 
основу за своје личне страсти, налик људима који, падајући са стрмени, хватају најближи 
им камен или неки жбун. Међутим, ми смо требали својим удаљавањем од њихових дела и 
од њих, да их обеснажимо како бисмо им учинили услугу, а никако да се стопимо са 
њима. Сада су веома жалосни и поборници и они који се окористише њиховим умећем; 
чини ми се да се свет опет дели на два непријатељска табора, а тек што је постигнут какав 
такав мир, и то са великим напором, не одједном и не без проливања крви. А ко остаје на 
страни мира и не приклања се ни на једну страну, тај трпи зло од обејих страна: или га 
презиру, или га нападају. Пошто броју последњих припадам и ја, који устајем против тога, 
ради чега сам прихватио и ову катедру - предмет спорења и зависти: није чудно што и 
мене, после свих мојих трудова и напора, обе стране желе да истисну одавде како би, када 
не буде међу њима преграде, могли да се приближе једни другима и са свом јарошћу да 
нападну једни на друге. 

Све ово може да прекрати и спречи пометње једино Бог који све садржи; то могу још и 
људи који ревнују у добру и знају цену јединомислија које има почетак у Тројици (пошто 
је Тројици и по природи својствено јединство и унутарњи мир), које су усвојиле анђеоске 
и божанске Силе које живе у миру са Богом и међусобно, а које се простире и на 
целокупну творевину (пошто њу краси устројство), а на прикладан начин усељава се и у 
нас, како у душу - када се у њој врлине међусобно надопуњују и прате, тако и у тело - када 
у њему и чланови и стихије имају узајамну стројност; у првом случају то што настаје 
назива се красота, а у другом - здравље.  

Похвалићу и Соломонову реч која узакоњује време, како за сваку ствар, тако и за рат и 
мир.[20] Додаћу само ово. Иако смо дужни да мотримо на време рата и мира, а некада је, 
по речи Соломоновој, добро и рат водити, ипак је најбоље, докле год је то могуће, 
неговати мир, због тога што је ово и узвишеније, и богоугодније. И ништа није чудновато 
ако предпоставимо да је у поједином делу јединомислије најбоље, а у заједничким 
стварима да оно није најбоље; као да би најбоља била савршена управа у некој кући или у 
овом граду, где постоји најмање унутрашњих раздора, али ако их и има они брзо нестају, 
наступа мир и залечују се ране; ипак, за опште устројство и састав Цркве, боље је и 
приличније нешто друго; као кад би сваком човеку било потребно да се стара и настоји да 
буде у миру са самим собом, пошто су и мир и самоконтрола свакоме преко потребни, а са 
другим може се засновати и другачији однос, па чак сматрати себи за корист или славу 
клеветање другога. Мада Бог заповеда да праштамо свима који се огреше о нас, не само 
седам пута, него много пута више треба праштати,[21] да бисмо опраштањем другима 
издејствовали право да се и нама опрости: ипак, ми можемо чинити зло и онима који нас 
нису ничим увредили, чак су били предусретљиви. 

Мада знамо какво је блаженство припремљено миротворцима који се једини, међу 
спасенима, називају синовима Божјим,[22] ипак не можемо мислити да ми сами, ширећи 
непријатељство, чинимо оно што је угодно Богу, пострадалом ради нас, да би нас измирио 
са собом и прекратио нашу унутрашњу борбу. 
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Немојмо, пријатељи и браћо, овако размишљати. Поштујмо Измиритељев дар тј. мир, дар 
који нам је, одлазећи од нас, Он оставио[23] као опроштајни залог. Знајмо само за један 
рат - рат против супродстављених нам сила. Рецимо: брате, и ономе који нас мрзи,[24] да 
бисмо ово примили. Уступимо донекле, да бисмо у замену примили важније, односно, 
јединомислије. Препустимо другом победу, да бисмо и ми победили. Осмотрите правила 
борбе и подвиге бораца: тамо врло често леже побеђени они који су пре тога били на врху. 
И ми треба да их опонашамо, а не да опонашамо халапљиве љубитеље пировања или 
купаца од којих једни прекомерно оптерећују себе изнесеним јелом, а други претоварају 
брод и тону пре него се насладе својом ненаситивошћу, трпећи велику штету за малу 
добит. 

Молим вас за ово и сведочим, и нећу престати да испуњујем реч Писма: Сиона ради нећу 
заћутати, и Јерусалима ради нећу попустити.[25] Чезне душа моја када видим погибао 
оних који нису убијени мачем, нити су умрли од глади,[26] већ су уморени частољубљем и 
љубоначалством, тако да њихов пад изазива више жалости, него ли мржње. Ако ви 
уважите речи моје, и за мене и за вас биће боље. Али, ако се одважите па их не уважите, 
дозволивши страстима да победе здрав разум, знајте да сам ја свој дуг, и пред Богом, и 
пред људима, потпуно испунио; сматрам да ни најмирољубивији не потражују нешто 
више од овога; последице ћете ви искусити, а ја ћу бити оправдан, јер праштање деци 
потражује закон очинске љубави. Нека буде милосрдан и стрпљив велики Судија, и сада, и 
у дан исплате, у Христу Господу нашем, коме слава и моћ у векове. Амин. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Говорено у Константинопољу поводом расправа насталих у народу због 
несагласних, међу собом, епископа. 

2. Флп 4:7; II Кор 13:11; Еф 2:14. 
3. Пост 37:33. 
4. Северни народи који су се запутили у Тракију опустошише ову област, али су 

касније ипак били побеђени од стране Теодосија Великог. 
5. I Јн 4:8. 
6. Мт 22:40. 
7. Ам 4:5. 
8. Мт 7:6. 
9. Пс 79:4. 
10. Пс 9:22; 89:47. 
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11. Приче 29:13. 
12. Мт 12:26-29. 
13. Јер 1:15; 9:1, 17; 4:19. 
14. Јов. 11:12 
15. Тј. на хришћанску Веру. 
16. Речи: υπερσεβοντεσ (предпостављајући) и υποσεβοντεσ (подчињавајући), по 

мишљењу Илијином, припадају Евномију који је њима означио ступњеве клањања 
трима Лицима Божанства. 

17. Пошто је Монтан најпре посејао своју јерес у Фригији, његови следбеници су се 
називали фригијцима или катафригијцима. У древности су били познати фригијски 
жреци богиње Цибеле, који су шкопили себе приликом посвећења за жреца. 

18. Под галаћанима св. Григорије, највероватније, подразумева маркелијане. 
19. Свети Богослов подразумева овде Аполинаријево учење, али га не назива јерес, 

него братска расправа, због тога што се још увек надао да ће Аполинарија вратити 
правој вери, како се то може закључити из његовог 77. писма упућеног Олимпији. 

20. ПропЗ:1,8 
21. Мт 18:22. 
22. Мт 5:9. 
23. Јн 14:17. 
24. Ис 66:5. 
25. Ис62:1. 
26. Плач 4:9  
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Реч XXIV[1] 

  

Тешко да можемо заборавити Кипријана, а то сте (каква штета) дозволили ви који више од 
свих уважавате Светога, јер га поштујете једногодишњим споменом и празновањем. 
Кипријана треба неопходно поштовати, па ма заборавили на све друго; овакви мужеви 
заслужују особити спомен, пошто су најсавршенији, а спомен о њима је веома побожан и 
користан. Узвратимо дуг наш богато, уколико смо трезвени и разумни, без обзира на 
личну скудост и ништост. Ма колико била велика наша ништост, уверен сам, овај у свему 
великодушни и узвишени муж опростиће нам и нашу неажурност, и наше сиромаштво. 
Узблагодаримо ма и толико да покажемо како га нисмо сасвим заборавили. 
Благодарношћу треба да почнемо како би и мој повратак био вама на корист, а по 
пријатним мерама Бога који све разграничава тежином и мером,105 свеједно је да ли је 
реч о повратку из тиховања у проповедање, од љубитељства мученика[2] ка мученицима, 
од телесног одмора ка духовном пировању. 

Ја сам зажелео да будем са вама, децо; уверен сам да и ви, у истој мери, желите моје 
присуство. Видите ли моју очинску добродушност; говорим вам о својој, али сведочим и о 
вашој, жељи. Раздвојивши се за извесно време да бисмо схватили и познали међусобну 
љубав, као што живописци посматрају своју слику из далека, сада смо опет заједно. Чак и 
краткотрајно поздрављање са људима расположених за љубав, а који опонашају Божје 
човекољубије, пружа нам много хране. Нећемо ли ми, ученици Христови, који је ради нас 
унизио себе до изгледа слуге и, поставши туђ небеском, сакупио нас је око себе, остати у 
тој љубави и загрлити један другога, чувајући јединство духа у свези мира,[3] што 
представља тајну или темељ Закона и Пророка? Наравно, и то је за нас једно од првих 
благочинстава, јер похитасмо један другоме у загрљај; ревност не трпи одлагања, а ко је 
обузет жељом предстојећег сусрета, томе ће се један дан учинити као цели живот. За нас је 
много важније што смо дошли на дан празника и што нисмо остали без Мучениковог 
тајноводства, без насладе и мира који нам је даровао. 

Признајем да сам сваку другу жељу оставио по страни и уклонио од себе, осим хитре 
жеље да служим Христу. Мене не окупира ништа од онога што је пријатно, а што други 
веома жарко желе - ни овоземаљско, ни богатство, ни сластољубље или насићавање које је 
мајка похоте, нити мекана и раскошна одећа, ни блесак и привлачност драгог камења, ни 
чари које допиру до ушију или до нежних чула мириса; не поробљава ме ништа од онога 
што води порекло од првог једења које нас је погубило. Кривица се огледа у скудости ума 
оних који се дају у власт таквим стварима, губећи при томе благородство душе своје 
везаношћу за ништавно тј. везивањем за оно што брзо пролази, као да је реч о нечем 
трајном. Ја љубим Христа, не знам за меру у тој љубави и хвалим се њоме; веселим се 
славом мученика; одушевљавам се крвљу подвижника; подвизи и победе других за мене 
су венци; колико предухитравам ову славу, толико усвајам заслуге за себе! 

Свакако, све мученике треба поштовати и ради њих треба спремно отварати уста своја, и 
слух, и мисао, да бисмо пажљиво било шта казали или чули о њима, а све остало треба 
сматрати мање важним у односу на њихове подвиге. Мада многе ствари служе нама као 
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руководно начело и многе ствари нас назидавају у врлини - и разум, и Закон, и Пророци, и 
Апостоли, и страдања Господа Христа, тог првог Мученика који је узашао на крст, 
повевши и мене са собом, да би распео мој грех, да би победио змију, да би освештао 
дрво, да би надјачао сластољубље, да би спасао Адама и обновио пали лик: ипак, и поред 
толиког броја превасходних наставника, за нас ништа мање поучни нису мучеНици - те 
словесне свеспаљенице, савршене жртве, угодни приноси Богу, проповедници истине, 
изобличитељи лажи, испуњење духовно-разумног Закона, рушитељи заблуда, прогони 
пророка, уништитељи греха, очишћење света. Али испред свих осталих мученика (свакако 
да међу мученицима нема ревности за мученике), како именом, тако и делом, за мене си 
достојан ти, Кипријане! Нарочито ме поражава твоја врлина, одушевљава ме спомен на 
тебе, постајем надахнут и на неки начин саучествујем у твојим мучењима, сједињујем се 
са твојим подвигом и сав се утапам у тебе; можда ме је теби привукао сродан нам дар речи 
којом ти надмашујеш друге, у мери у којој разумна бића надмашују бесловесна бића (а 
међу онима који су сједињени било чиме, јавља се љубав, на исти начин као што постоји и 
међу крвним сродницима). Можда ме теби привлачи и твоја изненадна и необична 
промена која се не може описати ни једном речи или примером. Веома нам прија сунце 
после тмурних облака којима је заклоњено било; прија нам пролеће после зимске 
хладноће; пријатна је омамљива тишина, али и мирно море после јаких ветрова и хуке 
таласа. 

Овај Кипријан (они који га знају нека се са задовољством присете, а који га не знају нека 
саслушају једно од наших најбољих казивања које служи као похвала свих хришћана!) тај, 
дакле, Кипријан - славно име у своје време за Картагињане, а данас за целу васељену - био 
је познат по своме богатству, знаменит по својим способностима, познат у роду (уколико 
председавајуће место у Сенату служи као доказ благородства). Он је био цвет младости, 
образац природе, врхунац учености у философији и у осталим наукама; разноврсност 
знања је код њега задивљујућа, а опитност у сваком знању премашује уобичајену 
заинтересованост; или да се изразим јасније: неке је он премашивао разноврсношћу, друге 
узвишеношћу знања, неке - и овим, и оним, а све - свиме. О његовој учености сведоче 
многобројни радови које је написао ради наше користи,[4] пошто је човекољубијем Бога, 
који све твори и преобраћа на боље, изменио начин учења и неразумљиво подчинио 
Слову. 

Због свега тога просто не знам на који начин да произнесем речи и да пронађем најбољи 
начин, а да не отегнем казивање прекомерно изношењем свега онога што треба казати о 
Кипријану, односно, да се не огрешим о вас који сте се сабрали овде, уколико пропустим 
нешто битно. Да бих ипак ишао средишним путем, да бих водио рачуна о времену, али и 
задовољио жељу слушалаца, сматрам да треба поступити овако: све остало што неки знају 
препустићу њима да своје знање пренесу онима који то не знају, уколико таквих има, како 
би и они који поучавају, али и који се поучавају, имали једнаку корист од тога (јер, спомен 
о Кипријану освећује, а реч о њему ванредно подстиче на врлину); а ја ћу подсетити само 
на један или два догађаја из Кипријановог живота које никако не треба прећутати. 
Подсетићу вас и на пређашњи живот Кипријанов; казаћу на који начин је он достигао 
спасење, којим путевима је призван и како се у њему десила промена на боље. Није 
умесно, нити је препоручљиво, ниско мислити да ће помен о његовим непохвалним 
делима бити на штету подвижника. У том смислу, ни велики Павле не би заслуживао 
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нашу пажњу и хвалу, као ни цариник Матеј, а такође и овај Кипријан. Павле управо због 
тога и говори о своме пређашњем животу и гоњењима која је предузимао, да би 
посведочио на који начин је измењен предмет његове ревности како би се, поређењем 
једног и другог, још више прославио Доброчинитељ. Матеј, набрајајући ученике, сам себи 
ставља звање цариник, као неку титулу. И Кипријан, у подужем казивању,[5] најпре 
иставља нашој пажњи свој пређашњи и порочан живот да би и њу тј. своју исповест, 
принео Богу на дар, а многима који желе да напусте порочан живот указао на пут благе 
наде. 

Дакле, погледајте његове пороке, колико су многобројни и велики. Демонима је служио 
овај потоњи ученик Христов; био је најжешћи прогонитељ, овај велики поборник истине. 
И речју, и делом, будући силан и у једном, и у другом, мутио је он пут наш, посведочивши 
се после тога још силнији у речи и делу, на корист хришћана. Какво зло је пратило ово 
чародејство, којим је Кипријан нарочито био славан! Колико је још ужаснија та 
ненаситивост тела, која и мудре у другом може довести до лудила, која, помућујући разум, 
као младог и необузданог коња подстиче на усавршавање у рђавом! Међутим, моја реч 
тиче се онога најбитнијега. Нека се нико не препусти сластољубљу, чувши најпре 
казивање о пређашњем Кипријановом животу, него нека се наслади и освести потоњим 
његовим делима! 

Живела је једна дјева,[6] знатнога рода и добре нарави (нека чују и нека се радују томе све 
дјеве или, боље рећи, и они који живе у браку, уколико су трезвене и љубе целомудрије, 
пошто ће моје казивање представљати украс и за једне и за друге!), дјевица прекрасног 
изгледа; нека мојој речи о њој и божанствени Давид придода своју химну речима: сва 
слава цареве ћерке је изнутра.[7] Била је то истинска невеста Христова, скривена лепота, 
одушевљена биста, ничим неоскврњена светиња, никоме доступно светиште, закључани 
виноград, запечаћени извор,[8] (нека и Соломон нешто запоји!) - извор, чуван једино за 
Христа. Овом дјевом, и поред свеколике њезине опрезности и скромности, не знам где и 
како, очарао се велики Кипријан; похотљиво око - то најнаглије и најнезаситивије од свих 
чула, дотиче се и недотицивог. Кипријан не само да се очарао, него је покушао и да је 
заведе. Какво скудоумље, ако се надао да ће такву дјеву моћи обешчастити! А колика је 
тек бестидност тога који се одважује на такав чин! Он се најпре ушуњао у рај до 
првостворенога; он стоји и међу анђелима, мамећи Јова на своју страну; он се, напослетку, 
одважава да приступи и Владици лично, од кога је имао да претрпи пораз и да буде 
убијен, јер искушава Онога који се не дозвољава искушати;[9] надао се он да ће и Њега 
саблазнити не знајући да се у другом Адаму налази Божанство и да ће, приступајући 
човеку, приближити се Богу. Шта је чудно уколико он и кроз Кипријана покушава да 
искуша свету дјеву и чисту плот? Такав је кушач, а као помоћник не појављује се нека 
стара жена спремна на сваковрсна дела, него један од најплотољубивијих и 
најсластољубивијих бесова, пошто богоотпадне и завидне силе, настојећи да имају многе 
саучеснике у свом паду, веома су хитре у пружању услуга сличне врсте, а награда за 
саучесништво у саблазни јесу жртве и приноси тј. заједништво посредством крви и сала; 
наиме, за такву сарадњу треба да постоје одговарајуће награде. 

Међутим, шта чини и како се супродставља стројитељу зла ова дјева, када је осетила 
опасност и зломисли? Чисте и богоподобне душе врло брзо постају свесне замки које им 
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се спремају, ма колико да је лукав и разноврсан кушач у својим насртајима. Дјева, 
одбацивши све остале начине борбе, прибегава Богу и за свога заштитника од мрске 
страсти бира свога Жениха, који је и Сусану избавио од жестоких старешина, а Теклу је 
спасао од немилосрдног насртача на њезину љубав и од још немилосрднијег оца. Ко је тај 
жених? - Христос, који и духовима прети, и помаже дављеницима, и ходи по мору, и 
легиона духова предаје тами најкрајњој, и избавља праведника баченог у ров лавовима, 
спасава избеглог Пророка којег је прогутао кит, али је овај и у његовој утроби сачувао 
веру своју, избавља асирске младиће бачене у ватру помоћу анђела, а тројици младића 
придодаје и четвртог.[10] Све ово, и још много више, оживотворавајући у молитви и 
молећи Дјеву Марију за помоћ дјеви у невољи, додаје она и друго лекарство - пост и сан 
на голој земљи, како би увела њезина лепота због које су је напале невоље, а кроз ово је 
била однесена храна у пламену, истопило се служење страсти, и у исто време, подстицало 
се Божје милосрђе над њезиним смирењем. Никаквим другим служењем не угођава се 
Богу, као злострадањем, а за проливене сузе узвраћа Он својом милошћу. 

Знам да нестрпљиво исчекујете наставак казивања; јер, стрепите због дјеве, а ништа мање 
и због пламене љубави према њој, плашећи се да страст према обојим не остави рђаве 
последице. Али, будите одважни! Љубав крчи пут вери; свако ко пламти љубављу и 
наклон је према овој дјеви, самог себе приклања Христу; огањ страсти гасне, а разбуктава 
се пламен истине. Од чега и на који начин? Овде сада почиње најпријатнији део мога 
казивања. 

Дјева побеђује, а демон је побеђен. Саблазник приступа острашћеноме и извештава га о 
своме поразу због чега бива исмејан, али и огорчен због тога, те жели да се освети ономе 
који га је одбацио. У чему се састоји освета? Демон, исмејан од стране свога слуге, 
приступа му како би једно зло одагнао другим злом, а нова махнитост да послужи као лек 
пређашњег. Пошто га је дјева одбацила, као када се оружје поломи о чврсту стену, 
прогнан речју и молитвом њезином, он се још увек нада у онога којег је послао дјеви, 
устремљује се на њега (чудновато дело!) и дави га као другог Саула.[11] Како поступа овај 
безумник у време страсти и овај благоразумни када га мучи демон? Тражи ослобођење од 
зла и налази га; тескоба чини да човек изнађе решење. Одакле долази слобода? Као што је 
Саул припао Давидовим гуслама и оружју, тако и он припада Богу ове дјеве, приступа 
њезином Пастиру, па као што га демонски насртаји чисте од страсти, тако га вера у 
Христа чисти од злог духа, и он почиње да пламти новом љубављу. Пастир му дуго није 
поверовао и одбијао га је од себе; чинило се невероватним и немогућим да Кипријан буде 
уврштен у број хришћана, па ма сви постали хришћани. Међутим, Кипријан се истински 
обратио, а доказ његове обраћености постао је очигледан. Он на сабрање доноси књиге 
које служе за чарање, јавно исповеда своју заблуду, ставља пред све ову нечисту ризницу, 
приноси јој светли пламен и ватром истребљује дуговремену прелест. На тај начин се он 
одрекао демона и постао присан Богу. 

О чуда благодати, којом је Кипријан, кроз нечисту љубав и лукавог духа, пронашао Бога и 
постао свештена овца свештенога стада! И као што ми је неко причао, после истрајних 
молитава, он је био најпре постављен за придворника у храму, како би се за пређашње 
године трезвено поучио смирености; касније је постао Пастир, чак много бољи и опитнији 
од осталих Пастира. Он не само да првенствује у Картагинској Цркви и у Африци, која од 
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тога доба, а кроз њега и до данас, постаје врло знаменита, него и на целом Западу, а скоро 
и на целом Истоку, у јужним и северним пределима, где год се чуло за њега. 

Тако је Кипријан постао наш. Све је ово учинио велики Бог чудесима својим, као што је 
Јосифа, продатог од стране браће из зависти, посредством жене показао трезвеним, 
прославио у расподели хлеба, умудрио у сновиђењима, да би му и у туђој земљи веровали, 
да би га Фараон поштовао, да би он постао оцем многог народа, због којег је Египат трпео 
казне, ради којег је раздвојено море и падао хлеб са неба, ради којег је застало сунце у 
свом ходу и којем се даје обећана земља у наслеђе! Премудрост из раније поставља 
темеље великим делима, супротноме супродставља супротно, да бисмо јој се на тај начин 
још више дивили. 

За похвалну реч довољне би биле и ове Кипријанове вредности; оне, пак, о којима ми тек 
предстоји да говорим, многобројне су и толико велике да, уколико ово што до сада рекох 
не служи њему на част, ове последње су довољне да Кипријан постане узвишенији од 
свих. Ја нећу говорити о његовом презирању новца, о сузбијању гордости, о обуздавању 
тела и чистоти која се појавила као баласт пређашњој необузданости, о узвишености и 
снисходљивости у обраћању при чему му је једнако била страна и униженост и 
прекомерност, нећу говорити ни о спавању на г^лој земљи и бдењима чиме је он много 
превазишао оне који су овоме били вични пре њега, ни о ревности у назидавању поуком, у 
чега је уложио сву своју нарав, ни о догматима које је очистио од нејасних схватања, 
украсивши животе мужева, а догмат о божанству началне и царујуће Тројице, коју неки 
расецају, а неки опет сливају, он је узнео на првобитну чистоту, остајући у границама 
благочестивог јединства и бројања - прећутавши, дакле, све то због опширности, 
завршићу своју реч описом краја Кипријановог живота. 

Разјарио се на нас Декије; измишљао је сваковрсна мучења, чинио невиђена зверства, а 
нека је тек намеравао да учини. Са једнаким жаром је желео да науди хришћанима, али и 
да превазиђе у зверству пређашње гонитеље; боље рећи: намеравао је да покори и 
саблазни све хришћане, или само Кипријана. Што је о њему више слушао, и што му је 
слава овог мужа била извеснија, то је у њему више пламтела жеља за победом над њим. У 
првом случају, он би својој вољи покорио све хришћане, а у другом, славио би надмоћ над 
трезвеношћу и над даровитим говорником. Зато је размишљао овако: најпре треба 
ућуткати језик, а затим повући и све оне који су ишли за њим. Неправедно је и нечастиво 
овакво размишљање, уколико у виду имамо његову жељу и понашање. То се и на делу 
показало. Када је одважни Кипријан непоколебиво и мужаствено одбио све насртаје 
Декијеве, као што се морски талас разбија о стену, тада је овај одлучио да га прогна; 
Кипријан се није задовољио овим, јер није у виду имао само себе; није се обрадовао своме 
спасењу од смрти, нити се задовољио безбедношћу свога живота, те је размишљао да ли је 
боље да своју душу изложи новој опасности или да буде ућуткан, и равнодушно да 
посматра како други страдају, напуштени од свога наставника који би их бодрио у 
подвигу; права реч много може да помогне онима који ступају на поприште врлине. Због 
тога је Кипријан, одсуствујући телом од њих, био присутан са њима духом својим, 
подносећи и делећи њихове подвиге; пошто није могао да им помогне живом речју, он им 
помаже писмима. На који начин? Из даљине руководи Христовом војском, храбри их, 
хвали побожност, тако да својим посланицама, можда, више подноси њихов терет, него 
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неко ко се налази заједно са страдалницима. Оне који страдају ради истине и добра 
подсећа да се ни отаџбина, ни род, ни богатство, ни власт, нити било шта земаљско, не 
могу предпоставити истини и наградама које су припремљене на небесима. Подсећа да је 
најугоднија купељ она у капљама крви, којом се задобија небеско царство тј. за времена 
добра прима се вечна слава. За узвишене душе постоји само једна отаџбина - Духовни 
Јерусалим, а не овоземаљски градови који су стешњени простором и врло често мењају 
своје житеље; једина знаменитост рода је чувати у себи лик Божји и уподобљавати се 
Првообразу, колико је ово могуће заробљеницима тела, оспособљенима да приме тек нека 
струјања добра; једна власт одржавати моћ над лукавим и не давати у робство душу своју 
тј. не поклекнути у борби за побожност када порок насрће на врлину, а свет на свет, свет 
пропадљиви на свет постојани, када неумољиви противник насрће на одважне 
подвижнике, а Велиар се наоружава против Христа. Због свега тога он их је храбрио да се 
не плаше мача; огањ нека сматрају као хладовину, а најљуће звери да замисле као кротке 
животиње, глад да схвате као вишњу насладу и да одвраћају очи од суза, туге и 
овоземаљских стењања као од обмане лукавога, као од онога што се испречило у њиховом 
ходу на небо. Тако је приличило руководити одважним душама и благородним, а умом 
трезвеним. Свему овоме, као руководни пример, служи личност онога који је и говорио, и 
написао ово: сматрам све за трице, да бих Христа добио![12] 

Расуђујући овако и наоружавајући речју на подвиг, Кипријан је створио многе 
подвижнике. Какву награду добија за то? Штедру и узвишену: после свих оних које је пре 
себе послао Христу, и он лично постаје мученик, а глава му је била одсечена мачем, 
придодавши тако многим мучењима и овај венац. Тако се приводи и^;таје пред Христа 
овај муж, силан у нечастивости, али много силнији у побожности - овај велики Кипријан, 
и гонитељ, и венценосац, ништа мање чудноват својим обраћањем, као и врлином. Није 
толико битно сачувати у себи лик доброте, колико обновити у себи богобојажљивост. 
Прво је дело навике, а друго дело доброг избора и жеље; прво видимо код многих, а друго 
у малобројним примерима. 

Какво је ово чудо у броју његових чуда? Продужићу још донекле своју реч у част 
подвижника. Мада је цео његов живот, и подвизи, били такви, ипак када је окончавао он 
свој живот (ако је дозвољено да се овако изразим, а не да његову кончину назовем 
пресељењем Богу, или испуњавањем његове жеље, или разрешењем од стега, или 
скидањем са себе бремена), тада се десило нешто чудновато, што сасвим одговара ономе 
што се дешавало пре тога. Кипријаново име је било велико за све, не само за хришћане, 
него чак и за наше противнике (сви подједнако уважавају подвиг); где се налази његово 
тело дуго се није знало, јер је ту тајну скривала једна побожна жена; не знам да ли је ово 
било због тога што је Бог поштовао ову богољубиву жену, давши јој да сачува код себе 
овог мученика, или због тога што Му је било угодно да обнародује нашу љубав уколико 
ми, будући лишени светих моштију, обелоданимо нашу тугу због таквог губитка. Када је 
Бог мученика зажелео да свеопште благо не буде више сопственост само једне жене и да 
због милости према једној жени не трпимо сви губитак, тада је кроз откровење известио о 
Кипријановом телу, а ту част је опет указао једној достојној жени, да би и жене добиле 
очишћење. Као што је Христос и рођен и, по васкрсењу, благовештен ученицима 
посредством жене, тако је и сада једна жена указала на Кипријана, а друга је на општу 
корист предала њезину доброту. Тиме на светло дана излази онај коме не приличи да буде 
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сакривен; није дозвољено да он остане у незнању, пошто је већ постао узвишенији и 
савршенији од свих почасти које се указују телесноме. 

То је, ето, све што сам желео и могао да кажем ја о Кипријану, и не знам јесам ли дужан 
још шта да придодам реченоме. Јер, ако бих још на дуго продужио беседу, ни тада моје 
речи не би биле довољне да опишу његове врлине и његову величину, нити би то 
одговарало вашем схватању које сваки од вас има о овом великом мужу. Што до сада 
рекох, казао сам само ради тога да би му одао колико-толико дужно поштовање. А да 
бисте и ви нешто принели на дар овом мученику, потрудите се да: одагнавате бесове, 
исцељујете болести, мотрите и препознајете будуће знаке. Све вам ово, уз помоћ вере, 
може даровати и прах Кипријанов, у шта су се уверили неки опитом, а нама су предали 
спомен на то чудо о коме ће се причати и у будућим временима. Боље речено, принесите 
на дар и нешто још више, нешто приличније истинским поштоваоцима: изнуравање тела 
својих, узвишеност срца, удаљавање од порока, умножавање врлине. Дјеве, принесите 
изнурена тела ваша; жене, великољепије врлина ваших; младићи, одважност у борби са 
страстима; старци, трезвеност; властелини, добре законе; војне старешине, кротост; 
беседници и надарени говорници, благу поуку. Казаћу нешто и за своје: свештеници, 
принесите тајноводствена учења; мирјани благопокорност; уплакани - утеху; опуштени - 
страх; богати милостињу; бедни - благодарност; а сви заједно - спремност да се 
супродставите лукавом и жестоком гонитељу, да нас не би могао јавно осрамотити и 
нападати, нити прикривено рањавати, ни ратовати против нас као тма, нити нас обманути 
и повући у бездан погибељи представљајући нам се као анђео светлости. Опасно је давати 
се у робство очима, трпети рањавања од језика, дозволити да нас слух преласти, да 
запламти гнев у нама; опасно је преобраћати оружје спасења у оружје смрти. Ми смо 
дужни, оградивши се штитом вере, да се супродставимо замкама лукавога[13] да бисмо, 
одржавши победу са Христом, савршили једнак подвиг са мученицима и чули онај велики 
глас: уђите, благословени Оца мога, наследите припремљено вам царство,[14] где је 
обитељ свих радосних, где се чује празнични глас, глас радости,[15] најсавршеније и 
најчистије озарење Божанства, које сада примамо тек у сенкама и загонеткама. Томе ће се 
Кипријан, кога данас славимо, још више радовати, него ли свим другим почастима. Томе 
љубомудрију, док је још био овде на земљи, он је својим животом поучавао све нас; исто 
љубомудрије, након свога одласка од нас, он препоручује свима вама кроз моју реч коју 
немојте препустити забораву, уколико правилно вреднујете његову дуготрпљивост и 
подвиге за истину, а такође и мене који извршавам његову поруку. 

Такав је смисао мојих речи упућених теби, божанствена и свештена главо! Таква ти је 
награда за твоје савете и подвиге не маслинова олимпијска гранчица, не она дечја забава - 
делфске јабуке, не истмијска боровина, не немејски селин[16] којим се у древности 
указивала част сиротим младићима, него реч која је најприличнија служитељима Речи! 
Ако је она прикладна спрам твојих подвига и поука, то је такође дар Речи. Ти, пак, 
милостиво погледај на мене са висине, управљај мојим речима и животом, напасај своју 
свештену паству или буди ми сапастир па је упућуј, колико је могуће, на боље, одагнавај 
од ње све крволочне вукове и све оне који се каче за слогове и изразе, даруј нам 
најсавршеније и најсветлије озарење Свете Тројице којој ти сада предстојиш, којој се и ми 
клањамо, коју славимо, пред којом служимо, клањајући се Оцу у Сину, Сину у Духу 
Светоме. Нека и ми напослетку њој предстојимо са чистим срцем и непоколебиво, а 
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поставши савршени да је задобијемо сасвим у Христу Господу нашем, коме нека је свака 
слава, част и сила, у векове векова. Амин. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. У част светог свештеномученика Кипријана; говорено на други дан његовог 
спомена, када се Григорије вратио из села. Спомен овог свештеномученика Света 
Црква савршава 2. октобра. 

2. Под љубитељством мученика, по тумачењу Никитином, св. Григорије овде 
подразумева или потпуно тиховање, о коме говори мало пре, или једну од 
побожних жена код које се удаљио на тиховање. 

3. Еф 4:3. 
4. У опису Кипријанових страдања (види: Acta sanctor., септембар, 26. дан) пише да га 

је у Антиохију довео Евтолије, комита за Исток, пошто је, како стоји у извештају, 
својим посланицама узбунио читав Исток, па и цели свет. 

5. Оно је сачувано и до наших дана. Грчки изворник можемо пронаћи и читати у 
Житијама Светих (Acta Sanctorum), под 26. даном месеца септембра. 

6. Света Јустина. 
7. Пс 45:13. 
8. Песма 4:12. 
9. Јак 1:13. 
10. ср. Мт 17:18; 14:31; 14:26; Лк 8:32; Дан 14; Јов 2; Дан 3. 
11. 1 Цар. 16:14 
12. Флб З:8. 
13. Еф 11:16. 
14. Мт 25:34. 
15. Пс 42:5. 
16. Растиње које се иначе назива гирча из породице штитарица.  
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Реч XXV 

Похвала философу Ирону,[1] након његовог повратка из прогонства  

  

Мада ми тело болује, ипак ћу хвалити Философа (и то је знак љубомудрија), пошто 
сматрам да поступам врло исправно. Он је Философ, а ја сам служитељ мудрости, а због 
тога ми и приличи да га хвалим; јер, чиме бих потврдио своје љубомудрије, ако не 
дивљењем према Философу. По моме расуђивању потребно је љубомудрствовати или бар 
поштовати љубомудрије другога, уколико не желимо да се сасвим лишимо добра и 
паднемо под осуду за неразумност, из простог разлога што смо обдарени разумом, а 
посредством речи хитамо ка Речи. 

Покажи нам и ти[2] своје, познато нам, љубомудрије, дозволи да те усхвалимо и трпељиво 
саслушај нашу хвалу. Нећу те хвалити лицемерно (мени је позната искреност драгог мужа; 
уз то, моје речи неће ништа придодати његовим делима, осим што ће их умањити због 
личне скудости), већ да бих за себе извукао корист. Љубомудрије, које се о томе труди и 
брине, неће презрети ако се наш живот ма чиме обаспе доброчинством. Прво од 
доброчинстава јесте хвалити добро, пошто похвала крчи пут заједничкој ревности и 
саревности, а саревновање - врлини, а врлина - блаженству које представља врх наших 
жеља, циљ свих стремљења сведока љубави. 

Дакле, приђи најбољи и најпревасходнији међу философима (додаћу још) и сведоцима 
истине! Приђи изобличитељу лажне мудрости оличене само у речима која и очарава 
присутне слаткоречивошћу, без могућности и снаге да узађе на нешто узвишеније! 
Приступи, неумерени (ободесноручниче) у врлини и подвигу, како сазерцатељном, тако и 
у делатном, ти који и у, за нас, туђој одећи[3] љубомудрујеш на наш начин! Можда нам 
твоја одећа и није толико туђа, јер је и Анђелима својствено да светле и блистају када их 
сликају у њиховом телесном изгледу, што ја сматрам символом њихове природне чистоте. 
Приђи, мој Философе и мудраче (јер, зашто љубити мудрост, ако нема мудрости?)! Приђи, 
псу;[4] назваћу те овакво не због личне бестидности, него због одважности твоје, не због 
прождрљивости, него због тога што се и у насушном ограничаваш, не за дела, него за 
чување добра, за неумољивост у чувању душе, због тога што си умиљат са свима онима 
који су заједно са тобом у врлини, а лајеш на све оне који су ти туђи! Приђи и стани 
поближе овој Жртви, овој тајанственој Трпези, поред мене, који овом Жртвом тајноводим 
до обожења! Тебе њој приводе и живот, и учење, и очишћење посредством страдања! 
Приступи! Овенчавам те нашим венцима и то не на Олимпијади, нити на некој маленој 
позорници Јеладе, не за одличје у борби или боју прса у прса, не због збега или због неких 
других маловажних подвига који се савршавају ради маловажних награда, у част неког од 
хероја или демона прослављених нечастивошћу и баснословјем (овако се поштују и хвале 
се њима,[5] пошто је неразборитост позвало себи у помоћ време и обичаје који се 
озаконише), него пред Богом, пред Анђелима, пред пунотом Цркве, громогласно 
узглашавам о теби који си победио лаж јереси, у славу Бога Живога, својим личним 
страдањима која подстичу и друге на страдања, победнику који се узда да ће за награду 
примити царство небеско и постати бог који не подлеже више страдању. 
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Како вам се чини овај увод? Да ли сте желели да он буде краћи и конкретнији? Казаћу 
онда овако: он је најнелаживији подвижник за истину, поборник Тројице до крви и 
прогонитељ прогонитеља који им наноси зло својом спремношћу да страда; ништа толико 
не срозава прогонитеља као ревност страдалника! А ако вам је угодно да мој увод буде 
садржајнији и целовитији, казаћу овако: ево најбољег међу најбољима и најблагороднијег 
међу најблагороднијима! Не говорим о оном благородству које светина подразумева. 
Далеко било! Ми и философи не можемо да се дивимо том благородству које свој почетак 
налази у баснама, у гробовима и одавно већ усахлој разметљивости, које се саопштава 
крвљу и граматама, а које нам дарује ноћ или рука властелинова, највероватније 
неблагородног, који се само издаје за благородног човека. Ја подразумевам благородство 
чији је карактеристични знак побожност, добра нарав и усхођење ка првоме, Добру, 
нашем начелу. Таквог благородства само је један доказ. А наш честити муж не само да је 
подвижник, него и води порекло од мученика, носећи у себи домаћи образац честитости. 
По својој мудрости он је грађанин целе васељене, пошто циничка философија не 
дозвољава да се човек ограничава тесним међама. А по телу - грађанин је Александрије 
која стоји у истом достојанству са нама,[6] или је одмах иза нас, непосредно, и у свему 
премашује остале градове, одликујући се пламеношћу, а што је најбитније, пламеношћу 
хришћанском и таквом приврженошћу хришћанству која долази од слободне воље, али је 
укорењена у самој њиховој природи. Јер када се у пламеност уведе побожност, тада се 
рађа ревност; а ревност је ограда вере. 

Овако је он био васпитан и на тим основама је стекао своје образовање сасвим адекватно 
његовом пореклу и назначењу. Када је дошло време да се одабере начин живота (у чему 
видим основу и доброг и рђавог понашања), познао је он нешто велико, одважно, што 
премашује избор обичних људи. Раскош, богатство и власт тј. могућност да презирете 
друге, он је одбацио; исмејао је и одбацио раскош као прво од злострадања, богатство као 
крајњу беду, а власт, као врхунац немоћи, све из разлога што оно имућне не чини бољим 
људима, него они најпре постају лоши, а њихова власт никада не остаје стално и до краја. 
Философија нам пружа власт над страстима, свом силом вуче нас ка добру, а пре но што 
се одвојимо од материјалног она нас одваја од свега вештаственог, бори се са видљивим 
свом снагом природних сила, свим благородством хтења која се прилепише постојаном. 
Када се он, пак, усталио у оваквим мислима, уопште се више није оптерећивао које 
љубомудрије да одабере: да ли световно, које се под видом и маском љубомудрија игра 
сенкама истине, или, пак, наше спољашње и очигледно смирење, али унутрашњим 
смислом узвишено, које приводи Богу. Он од свега срца одабира наше љубомудрије 
уопште не помишљајући на нешто друго и не оптерећујући се снагом речи о којој толико 
размишљају грчки философи. Првим задатком свога љубомудрија он сматра познање, које 
је на нашим путевима најбитније и најкорисније, како за њега, тако и за свакога 
хришћанина. Као знак најсавршеније и најтрезвеније душе сматрао је он - при сваком делу 
сагледати у једном делићу и целину, пошто је сваки од нас примио биће своје не ради себе 
самога, него и ради свих који су исте природе са нама, а које је створио један исти Творац, 
ради једног истог циља. При том, схватио је да пустиња, отшелништво, удаљавање и 
отуђивање од људи, иако узвишена и битна одлука која премашује људске силе, обухвата 
само оне који имају снаге да успеју у њој одрицањем заједништва и снисходљивости - 
својстава љубави које, како му је било знано, представљају једну од првих, хвале вредних, 
врлина. Поврх тога, начин живота који се не испољава и потврђује делима, не може се 
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поредити и сравњивати са другим видовима или начинима живота. Међутим, живот 
заједнички, који се одвија у кругу са другим људима, осим што служи за испитивање 
врлине и проширује се на многе, ближе приступа Божјој уредби по којој је све створено и 
везано узама љубави, а наш род, пошто је изгубио своју доброту кроз уведени и настали 
грех, поново је позвао посредством сједињења са нама. Када је све ово саобразио и 
исцрпио својим умом признавајући за једино добро дело смиривање неумерености 
јелинских философа који мисле да себи придају важност посредством плаштова и брада 
које носе, шта је он тада учинио? И на који начин уопште приступа философији? - Он 
проналази неку средину између њихове сујете и наше мудрости; од њих позјамљује изглед 
и одећу, а од нас истину и узвишеност. Због тога је перипатетике, академике, поштоване 
стоике и слепи случај епикурејаца, са атомима и задовољствима овенчавши их валовима 
као неки од њихових поета,[7] одгурнуо од себе што је могуће даље. У философији циника 
он осуђује безбожност, али хвали уздржавање од сувишног, он се противи као што видите 
тј. постао је пас против стварних паса, трезвена особа против немудрих и хришћанином за 
све. Он посрамљује гордост циника спољашњим изгледом, а малоумност неких од нас - 
новином одевања, доказујући да се побожност не састоји у малобитним стварима, нити да 
је трезвеност у мрзовољности, већ у постојаности душе, у чистоти ума и најискренијој 
наклоности ка добру. При свему томе човек може имати спољашњи изглед какав год хоће 
и заједништво са ким год му је угодно, а да и даље буде и остане оно што у бити јесте тј. 
да чува ум свој од чулности, а живећи међу људима познатим да и даље остане сам са 
собом у сагласју, чувајући трезвеност међу нетрезвенима, налик Нојевом ковчегу који је 
пливао над водама потопа, или налик великом Мојсејевом виђењу - купини која гори али 
не сагорева, нити трпи било какву штету од тога што има контакта са народом; он 
једноставно не трпи ништа, као што ни алмаз не губи ништа од удара, него у мери своје 
силе, личним примером, исправља друге људе. 

Плод такве философије није био заснован на речима града, нити на било каквим, како их 
они називају, скиндапсима[8] и трагелафима[9] - скупови речи који ништа не значе, нити 
категорије разлагања и смесеу не симвама или парасимвама[10] тј. целокупна мудрост која 
се под овим називима подразумева; никакве линије које нише немају своје место,[11] не 
међусобна сазвежђа и скупови звезда, измишљена ради вређања Промисла Божјег. Све ово 
он сматра другостепеним стварима којима се можемо бавити само забаве ради. Прво и 
најважније дело за њега беше - говорити правду пред кнезовима, имати храброст пред 
царевима, налик на божанственог Давида који каже: пред цара, и није се постидео,[12] 
нетрезвеност препуштати узкомешаној светини, власт раздраженим господарима, пропаст 
не 

сагласним породицама, сујету образованима, понос богатима, занемаривати убогост која 
доводи до преступа, гнев који нас лишава трезвености, неумереност у насладама, 
неуздржаност у смеху, прекомерну тугу; прекраћивати младалачки занос, старачку 
малодушност, удовичку усамљеност, очај сиромаштва. Неће ли сваки здравомислећи 
човек све ово предпоставити силогизмима, линијама и посматрању звезда, схвативши да 
би сви, ако бисмо се бавили логичким закључивањима, постали геометри и астрономи, али 
ни од тога не бисмо имали неке веће користи у животу, а све би се врло брзо распршило; 
ако у заједницама не буде ниједне од врлина које побројах, неће ли све услед 
неопходности доћи у пометњу и запасти у хаос? Да ли уопште треба говорити колико су 
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врлине узвишеније од Антистенове гордости, Диогенове прождрљивости и Кратесовог 
многоженства? - Поштедимо ове философе, у крајњем случају због поштовања имена,[13] 
да би и они од овога мужа имали неке користи. Да не бисмо више расправљали о 
целомудрености, уздржљивости, смирености, предусретљивости, заједништву, 
човекољубију, нити о другим вредностима којима наш Философ премашује све друге, 
окренимо се ономе што је по поретку времена последње, а по важности на првом месту. 

Дошло је време да после јеретичке пометње настане затишје, а Симони, Маркиони, 
Валентиани, Василиди, Кердони, Керинти и Карпократи, који су током дугог временског 
периода расецали Бога свега и ради Благога подигоше рат против Саздатеља,[14] са свим 
својим штетним деловањем и глупошћу, постадоше жртве своје сопствене Дубине и 
сасвим исправно беху предати Ћутању;[15] такође су са позорнице нестали лукави дух 
Монтанов,[16] Манесова тама,[17] Наватова пргавост,[18] као и злобно Савелијево 
залагање за једноначалност;[19] и Наватово учење је одбачено, заједно са другима који се 
успротивише истини, а Савелијево, као неосновано, сасвим је одбачено и презрено. 
Међутим, ништа друго није могло да отежа стање Цркви, јер су прогони учинили да она 
кроз страдања постане још славнија. 

Но, кроз извесно време против Цркве се диже нова бура пучина неправде, пунота 
нечастивости, легеон духова, антихристосов дух, ум који са висине казује неправду, који 
сече Божанство, устаје онај чији је почетак ужасан, а крај још ужаснији и достојан Јудиног 
издајства, на чега се одважио овај Арије, који сасвим умесно носи име од ратоборне 
мржње.[20] Он је, почевши у Александрији у којој је замислио своје ужасно учење, као 
незадрживи пламен који настане од мале искре, почео да се шири већим делом васељене, 
да би га зауставили и оборили наши Оци и побожни лик који се тада сабрао у Никеји и 
дефиниоао Богословље тачним границама и прецизним терминима. 

Затим наступа рђаво владање[21] и поново се оживотворава зло; као када пуцају и прскају 
загнојене ране; као свирепи вуци који нас окружују са свих страна, тако су они трзали 
Цркву. Свештеници устају на свештенике, сословија незадрживо устају против сословија, 
а Цар се приклања овој нечастивости, пише законе против Православља, а пред њиме се 
клањају људи[22] које не можемо називати ни мужевима, ни женама. Ко уопште може на 
прави начин описати насталу беду, прогонства, отимачину имовине, неморал, бежање 
многих у пустињу, пресељење читавих градова који су тамо под отвореним небом живели 
у беди, страдајући од кише и студени, који су били принуђени да и из пустиње побегну, 
пошто ни она, током времена, више није пружала сигурно уточиште људима. 

Ко може верно дочарати насталу беду и ову најжешћу[23] убијања, смрт, извођење 
смерних и честитих епископа на јавну осуду мужева, жена, деце, стараца? Ко ће описати 
умешност народних владара виспрених у измишљању нових мука, а тек измишљеним 
мукама додају најновија, који служе срамоти јер заслужују одобравања због жестокости 
која премашује вољу државних старешина? Ово, надалеко познато, гоњење окончано је 
тако што је Персија дивно разрешила постојеће стање убивши овог злотвора, а као плату 
за крв многих, даровала је крв њега једног. 
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Сада, међутим, настаје нови прогон;[24] изговарајући се да жели да заштити хришћане од 
невоља које им се причињавају, он је почео да прогони истинске хришћане; због тога је 
ово гоњење било зверскије од пређашњих, јер је онда страдање било знаменито и славно, а 
сада, пак, страдање није ни мало похвално због многих људи који на страдања гледају на 
погрешан начин. Да ли желите да из очију свих вас, овде сабраних, измамим сузе, па чак и 
из очију најтврђега међу вама, казивањем о једном од ондашњих догађаја? Много је 
сведока који ће потврдити ово што вам ја овде говорим, јер је до многих дошло тужно 
казивање о овом страдању, а ја мислим да ће се историја тога времена преносити и у 
будућим временима. 

Брод, који је носио једног презвитера,[25] страдалника не ради неког рђавог поступка, 
него ради Вере, спремао се на пловидбу не да би спасао, него да би погубио морнара. А 
он, као одважни муж, укрцава се на брод иако му је за сапутника одређена тј. намењена 
ватра; за то време гонитељ се весели новином изумљеног мучења. Какав сраман призор! 
Какво злодело! Брод је насред мора; обале су прекривене гледаоцима од којих једни 
посматрају шта се дешава са одушевљењем, а други са тугом. Да ли ми је, уопште, могуће 
да у неколико речи кажем много? Ватра све више пламти и гута брод, а са њим и путника 
на њему; ватра се меша са водом тј. две супродстављене стихије боре се у истом циљу да 
би што више мучиле побожног човека; обе оне представљају једно тело. Над морем, пак, 
стоји необични светилник; неко би му се, можда, приближио као кроткоме и љубазноме, 
али би угледао необичан и страховит призор - брод плови без крманоша, бродолом је 
настао без буре, презвитер је претворен у прах и пепео, а, можда ни у пепео, јер је и он био 
расут по води. Свештеничком чину није указана ни толика част да буде удостојен часне 
кончине, а ако ни кончина није часна, оно у крајњем случају да је удостојен гроба на који 
право имају и најнечастивији међу људима. Такав брод, који је припремио један 
нечастивац, донео је крај једном честитом човеку; и никада небески и карајући огањ неће 
бити светлији од огња који је обасјавао овај догађај! 

Но, докле ћу говорити само о споредном? Време је да се окренем теби и твоме личном 
подвигу,[26] твојим страдањима ради побожности која си, као прекрасни печат, придодао 
ранијим подвизима. Зло поменуте јереси имало је велику и пуну моћ у твоме граду, у 
којем се и појавила. Међутим, најсветије око Архијереја Јерејима, твога наставника у 
исповедању, поученог личним подвизима ради побожности, тај велики глас, стуб Вере, тог 
(да ли се може рећи) другог светилника и претече Христовог, уснулог у дубокој старости 
препуној богоугодних дана, после прогона, после подвига, после многих гласина и после 
живог мртваца,[27] к себи га је узела Тројица ради које је он и живео, ради које подноси 
невољу (уверен сам да на основу овога описа, сваки од вас препознаје Атанасија). Тада се 
у Цркви издиже нова египатска казна или рана - издајник истине, вучји пастир, разбојник, 
лупеж који прескаче тор овчији, други Арије, мутни развратник[28] и непознат, 
безбожни поток, обилнији чак и од извора.[29] Језик ми се кочи док говорим о ондашњим 
зверствима и убијањима помоћу којих се ова звер дочепала светога престола, а која су 
претходила његовом успону. Ипак, оплакаћу тек малобројне (и ви их оплакујете, као што 
сте их и оплакивали), вапијући речима Давидовим: Боже, пагани погазише твоје наслеђе, 
оскврнише твој храм свети, односно, птицама бацише тела твојих служитеља као 
јело[30] и храну зверима. Колико су се само хвалили они! Како су срамно оскрнавили 
свети храм различитим нечастивостима и сваковрсним злоделима! Предводио их је 
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човек,[31] безбожан и безакон, који чак ни име хришћанско није носио (што је још 
срамније у целој ситуацији), већ је у храм Божји дошао директно од идола, од нечастиве, 
гнусне и одвратне крви, а својим ругањем над нама вршио је, уствари, службу демонима. 
Подигла се сила која кипти јарошћу - неуобичајена и свирепа војска устаје против 
ненаоружаних и неборбених људи. Истеран је из града наследник Светога, свештеник који 
је помазан Духом по закону и чину, украшен седом косом и трезвеношћу,[32] а зацарио се 
Тавеил, наследник туђинске власти.[33] Против светих је подигнуто оружје, ка 
неприкосновеном су испружене нечисте руке, а појање химни је заглушено звуком трубе. 
Погледај шта је иза свега јоШ дошло: људи су мртви падали у светишту, жене, које су у 
себи носиле природно бреме, гажене су ногама због чега су превремено рађале свој плод, 
или верније казано, постајале су нероткиње, дјеве су немилосрдно вукли, предавали су их 
позоришним мучењима (колико се сада стидим мужева и жена, док прикривено описујем 
догађаје, толико се стидим и због њих које су тада обнаживали); једни од њих су, 
избезумљени призором, скакали у бунар који се налазио унутар храма, други су 
стрмоглаво скакали са горњих спратова, а неки су опет масовно падали преко умртвљених 
тела по поду. Убиства су се дешавала за убиствима, страхота је долазила за страхотом; 
светиња је погажена нечистим ногама, олтари су обесчашћени срамотним телесним 
представама и певањима, чак и (како чујем чији језик може бити толико храбар да 
изговори све то?) плесањем и кревељењем; богохулни језици су проповедали са 
светитељских престола, тајанство је препуштено порузи, појање химни је умукло, а уместо 
њих чуло се урликање; потоци крви су текли, као и реке суза; свештенике су хапсили, 
отшелнике приводили - све је наликовало упаду асираца када су ушли у свети Јерусалим! 
Ни реч није у стању потпуно да опише, а ни ухо да чује све оно што се тада дешавало, 
нити да оплаче све то на достојан начин; Јеремији су потребни душа и глас, јер он лично 
потражује извориште суза, позива зидове да излију сузе због свих страдања, заповеда плач 
путевима сионским, јер у време празника нема ко да ходи по њима.[34] - Такве догађаје је 
видео Исток, али их је и Запад оплакивао, пошто је тамо прогнани свештенослужитељ[35] 
јавно показивао знамења и трагове насталог безумља. На који начин? Није показивао 
мртваце, него окрвављену одећу је показао Римској Цркви, настојећи да код свих измами 
сузе и тихо сажаљење, како би постојећа страдања што веродостојније приказао и добио 
помоћ у насталој невољи која је, како нам је познато, у скоро време и послата. Ко је моћан 
врло брзо стаје на страну слабога и на основу добровољног расположења одабира друштво 
униженога. 

Нико од побожних људи није могао на ово да гледа равнодушно; тим пре ово треба да 
побуди тебе који си много савршенији умом и пламенији ревношћу. Због тога се ти 
бринеш за речи, иако и сам страдаш од напада нечастивости. После многих ратоборстава у 
којима си се ти подвизавао, и речима и делима, правде ради, поучавајући, саветујући, 
подстичући, изобличавајући, прекоревајући, посрамљујући обичне људе, али и старешине 
народне, појединачно и свенародно, у свако време и на свакоме месту, и најзад, када се 
злочестива власт избезумила, тебе су ухапсили и (колико је благородно твоје страдање! 
колико су свештене твоје ране!) предали твоје тело да се бичује. Мада си видљивим делом 
твога бића изнемогао, унутрашњост ти је остала бодра. Сви гледаоци су уочили твоју 
одважност, а када је твој језик онемоћао и престао да саветује, твоје ћутање је постало 
учитељ трпљења. Шта се после тога десило? Тебе, који нигде немаш ни своје, ни туђе ти, 
стране, прогањају из отаџбине ради тога, ја тако мислим, да би се и други научили од тебе 
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побожној трезвености. Оазис је одређен као место твога заточеништва; иако је реч о 
пустињи у којој нема људи, ипак је, захваљујући теби, ова пустиња поетала значајно 
насеље. 

Саопшти нам добре плодове које је родило твоје прогонство, како бисмо се ускористили и 
плодовима твога повратка. Дозволи да нам твој повратак буде свеопшти призор за 
гледање. Кога си ти у пустињи научио трезвености? Кога си разуверио у нечастивим 
мислима? Кога си привео побожности? Као да пред собом гледам тамошње твоје 
училиште, тако да схватам и ово сабрање око тебе. Кажи нам и ово: јеси ли имао какву-
такву утеху или било какав одмор телу, или је и убогост представљала саставни део твога 
љубомудрија? Има ли сведока твојим подвизима, или си и у овоме оскудевао? Да ли си 
желео да видиш сестре са којима си се обучавао у чистоти и трпељивости, или си се 
уздигао од своје везаности за њих? Да ли те је онеспокојавала усамљеност твоје 
престареле мајке, или си непоколебив био у уверењу да си је оставио у најнепоколебивијој 
заштити - у побожној нади? 

Међутим, пошто си се вратио нама (што је прекрасно урађено), Онај који прославља све 
који Га прослављају, који раздражује раздражљиве, који испуњава вољу оних који Га се 
боје,[36] а мртвима удахњује силу васкрсења, који је четверодневног Лазара, а тебе 
четворогодишњег, оживотворио мимо свих очекивања, који, по виђењу дивног и 
најузвишенијег међу пророцима - Језекиља,[37] саставља кости са костима и састав са 
саставом, и тебе је, испуњеног љубављу према нама, поново вратио онима који те љубе; 
због тога ти настави оно исто дело и са истом одважношћу, да не бисмо помислили да су 
те страдања омекшала или да због страха избегаваш трезвеност и љубомудрије. Посрами, 
као и раније, и сујеверје јелина, и њихову многобожачку безбожност, древне и нове 
богове, гнусне басне и још гнусније жртве, како о томе говори неко од њих самих,[38] 
чишћење ране раном тј. тело телом, собствено тело - телом бесловесних животиња. 
Посрами и њихове кипове, срамне идоле којима ограничавају Божанство, што је жалосно 
слепило, или ако њима само осликавају Божанство, онда је то незнање! Нека нам лично 
објасне где се налази узрок таквог безобразија и који се тајанствени смисао крије у томе? 
Познато нам је да и изображавање прекрасног не може бити безлично, или нека нам 
објасне шта се, уствари, у овоме крије осим онога што видимо? Нека објасне шта је 
суштина свему? У којим књигама су ово пронашли или код којих богослова? Још 
ревносније посрами нарастајуће јереси, јер си лично искусио страдања због њих; 
љубомудрије због страдања постаје још одважније, снажи се у невољи, као што се 
ужарено железо прекаљује у хладној води. 

Ограничи прикладном мером и нашу побожност, научи нас познању, како Јединог 
нерођенога Бога - Оца, тако и Јединога рођенога Господа - Сина (називамо Га Богом када 
о њему говоримо засебно - καθ εαυτον, али и Господом, када Га помињемо у контексту са 
Оцем; Богом - по природи, а Господом - по једноначалности), и Јединога Духа Светога, 
исходившег или исходећег од Оца, Бога за оне који трезвено мотре на предложено,[39] 
који су узвишенији схватањем од оних нечастиваца који Га оспоравају тј. који су много 
духовнији. 
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Научи нас да не сматрамо Оца подначалним (да не бисмо тиме увели нешто 
првоначалније од првоначалнога чиме би се биће првоначалнога превратило), а Сина и 
Духа да не сматрамо безначалнима (да не бисмо од Оца одузели оно што му је својствено). 
Они нису безначални, нити су у било којем одношају (што и представља проблем) 
безначални. Они нису безначални у односу према Виновнику; наиме, као што је светлост 
од сунца, тако су и они из Бога, иако нису после Њега. Но, Они су безначални у односу на 
време, јер не стоје под временом (не зависе од времена), иначе би временски ток био 
старији од онога што је ванвремено, а самостално би зависило од несамосталног! Поучи 
нас да не уводимо три начела, да не бисмо тиме увели било шта од паганског или 
многобожачког, односно, да не уводећи једно не уведемо било какву примесу јудејског 
начела - оскудног, зависног, немоћног, или да предпоставимо како, тобоже, Божанство 
само себе једе (како поступају они који Сина, мада изводе од Оца, ипак Га на крају 
поистовећују са Оцем), односно (што обичавају данашњи мудраци) унижавају природу 
Сина и Духа, и отуђују је од Божанства, као да се Оно плаши супротности и није у стању 
да изнедри нешто узвишеније од творевине. Научи нас да не сматрамо, нити исповедамо, 
Сина нерођеним (због тога што је Отац само један), а Духа Сином (због тога што је 
Јединорођени само један). Сва ова божанска својства припадају Њима на специфичан тј. 
својствени начин, односно: Сину - синовство, Духу, пак - исхођење, а не синовство. Научи 
нас да Оца називамо истинитим Оцем, али и у много истинитијем смислу од онога у којем 
сматрамо и називамо наше овоземаљске очеве, пошто је Он Отац у јединственом смислу 
тј. на свој начин, својеврсно, а не налик на плотске оце - Отац је Најјединственији тј. није 
Отац у јединству са било киме; Он је Отац Јединственог и Јединог Сина тј. Јединорођеног 
- Отац на искључиви начин тј. Отац који није постојао пре Сина, Отац целовито и 
целовитог Сина (овако шта не смемо казати за наше очеве), Отац од свагда тј. није касније 
постао Отац. Научи нас да Сина исповедамо истинитим Сином због тога што је Он 
јединствени и једини Син јединственог Оца, Син у искључивом и јединственом смислу, а 
не да је заједно и Отац - Син целовито и целовитог Оца - Син изначално и свагда, а не да 
је некада почео да буде Син; Његово Божанство није последица примене већања, нити је 
Његово обожење последица усавршавања, у смислу да Отац некада није био Отац, а Син 
није био Син. Научи нас да Светога Духа на истинити начин исповедамо Светим, из 
разлога што нико други није тако, и у тој мери, свет као Он, а светост Духа представља 
нешто самостално, а не нешто придодато; Његова светост није нешто нарастајуће или 
усавршавајуће, нешто што на било који начин постаје или се прекраћује у времену. И Оцу, 
и Сину, и Духу Светоме, заједничко је апсолутно, непочињуће, биће и Божанственост; 
међутим, Сину и Духу својствено је да биће имају од Оца. Особено својство Оца јесте 
нерођеност, а Сина рођеност, а Духа Светог исходност (εκπεμψις). Ако би на било који 
начин појмио смисао и начин (рођења и исхођења), шта би тада оставио Њима самима 
који једини, по сведочанству Писма, (по)знају Једни Другога тј. познају се Један 
Другим,[40] или шта ћеш у том случају оставити и онима међу нама који ће у одређено 
време бити просвећени тамошњом[41] светлошћу? Најпре постани налик на ово што 
рекосмо и тада ћеш познати онолико колико су Они познати Један Другим. Сада учи да се 
јединствено позна: Јединица у Тројици и Тројица у Јединици, којој се клањамо, у којој су 
и раздељеност и јединство недостижно несхватљиви. Не плаши се да ћеш, исповедајући 
рођење, приписати Божанству страдалност. Божанство, иако рађа, ипак не страда. Ја ти у 
том смислу поручујем да Божанство рађа на божански начин, а не на човечански начин, из 
простог разлога што и његово биће није човечанско. Плаши се да Богу не припишеш 
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време и створеност тј. тварност; ако је произашао у времену, онда није Бог. Плаши се да, 
без нужде, заузимајући се за Бога, не одбациш Бога, учинивши себи службеном 
творевином Тога који је једнак Оцу по Божанству, који ће и тебе ослободити од робовања, 
уколико искрено исповедиш његово владичанство. Не плаши се да исповедиш исхођење; 
Богу, који у свему обилује, не приличи неопходност - или да не изводи или да изводи. 
Плаши се отуђења и оне претње која је намењена свима који не богословствују, него хуле 
на Духа Светога.[42] Не указуј рђаву част Једноначалности, скраћујући или обрезујући 
Божанство. Не стиди се да ће те неко оптужити за тробоштво, као што неко може бити 
оптужен за двобоштво; са њим ћеш заједно и ти, или оповргнути оптужбу, или ћеш 
запасти у проблем, или када и ти, заједно са њим и његовим умовањем доживиш удес 
Божанства, тада ће Оно у твојој свести постати неповредиво, иако ће речи постати 
немоћне. Боље је онемоћати у умовању под руководством Духа, него ли, јурећи за 
безбрижношћу, без икаквог труда сагласити се са нечастивим мишљењима. Занемари 
садашњост и приговоре - ту нову побожност, ту танану мудрост и презири је више него 
паукову мрежу у којој се задржавају муве, али је осе врло лако поцепају, а да не говорим о 
палцу или нечему још снажнијем. Научи да се само једнога бојиш: да својим лажним 
умовањем не поткопаваш Веру. Није невоља ако неко буде побеђен речима; није свакоме 
дат дар речи. Страшно је ако се ко удаљи од Божанства, јер је надање свима неопходно. 

Ти и сам расуђујеш овако исто, а колико ја знам, и много пажљивије и савршеније. У то ме 
убеђују твоје ране и све тегобе које си претрпео ради побожности. Ја ћу, у мери својих 
сила, такође поћи твојим примером. Када усмериш твој пут на добро, присети се Тројице 
која обитава у скинијама (уколико Бог живи у рукотвореним храмовима); присети се ове 
мале жетве. Мада по њој није мали број семења бачен, ипак је она малена и оскудна тј. на 
њој се не може много пожњети. Тешко мени, јер сам као кад се обере летина, као када се 
пабирчи после брања виноградског (ако је умесно да овде користим речи Пророкове).[43] 
Видиш какав је код нас убир плодова; због тога се постарај да се и гумно обогати, а 
тоцило да постане употребљивије. Причај и моме призвању, о невероватном преселењу 
које учиних не ради тога да бих се нешто раскалашио, него да бих страдао ради зла, да бих 
кроз кушање беде задобио и славу. Надам се да ће ти у молитви помоћи и овај народ који 
ти је сапутник у странствовању - ова бројем оскудна паства, али богата побожношћу; 
њихову стешњеност ја више уважавам неголи широкогрудост било које друге пастве. Ово 
објављује Дух Свети. Са њим ћеш проћи кроз ватру, укротићеш звери, умирићеш 
властелине. На такав начин се спреми за пут, тако путуј и опет нам се врати изобилно 
обогаћен, сугубо овенчан, појући са нама победничку химну, и сада и од сада, у Христу 
Исусу Господу нашем. Њему слава у векове, амин! 
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НАПОМЕНЕ: 

1. Философ Ирон, како се види из ове речи, беше родом из Александрије, а по 
схватању је био циник; пострадао је за православље од аријанаца: био је исечен и 
осуђен на прогонство. Јероним, у списку црквених писаца, под именом философа 
Ирона, подразумева Максима, такође циника, познатог нам из живота св. Григорија 
Богослова због тога што је покушао да насилно присвоји за себе катедру 
Константинопољске Цркве. 

2. Обраћа се Философу Ирону. 
3. Како примећује Илија, Ирон, као циник, облачио је бели плашт који св. Григорије 

назива туђим хришћанима који воде трезвен живот тј. монасима, можда због 
његове боје. 

4. Свети Григорије, називајући Ирона псом, чини поређење са његовим уверењем, јер 
је био циник; ово наименовање је узето од речи χυων = пас. 

5. Паганима. 
6. Тј. са Константинопољом. 
7. Платон, у својој Републици, признавајући Хомера као веома важног за младићки 

узраст, каже да је добро за њега да га, овенчавши га валовима, пошаљу изван града. 
8. Скиндапс - врста индијског растиња. Пошто овакво растиње не може нигде другде 

да се види, св. Григорије овај назив користи да би означио оно што реч ништа не 
означава. 

9. Трагелаф - животиња, која у себи представља спој козе и јелена; њу св. Григорије 
сматра бесловесним бићем. 

10. Лукијан, исмевајући Хрисипову философију, ставља му у уста следеће речи: ако 
хроми човек својом хромом ногом запне за камен и паднувши добије рану, онда ће 
његова хромост бити симвама, а рана на хромој нози - парасимвама. 

11. Свети Богослов овде говори о геометријским линијама и тврди како оне нигде 
немају места тј. ни у творевини, јер се разматрају и сагледавају апстрактно од тела, 
нити у мислима, пошто оне нису нешто мисаоно. 

12. Пс 119:46. 
13. Тј. циника, јер је и Ирон био циник. 
14. Валентин, Кедрон, и многи други, учили су да није благи Бог био саздатељ света. 
15. Дубина (pafloc) и Ћутање (avyn), по учењу Симона, Маркиона и њихових 

наследника, беху главни Еони. 
16. Монтан је са собом водио једну нечасну жену коју је називао Духом Светим. 
17. Манес је учио да је необразована и хаотична материја или тама, савечна Богу. 
18. Нават није дозвољавао покајање онима који се одрекоше од вере у Христа, али ни 

свима онима који су пали после крштења, као ни двоженцима (бигамистима). 
19. Савелије је Три Лица Свете Тројице сливао у једно Лице Оца. 
20. Тј. од паганског бога рата, Ареја или Марса. 
21. Констанцијево. 
22. Велики утицај на Констанција је имао евнух Јевсевије који је био аријанац. 
23. За време Јулијана одпадника. 
24. За време императора Валента, који је био поборник аријанаца. 
25. По причању једних - Урбана, а по причи других - Теодула. 
26. Обраћа се Ирону. 



255 
 

27. Објашњење овога види у беседи у част светог Атанасија Великог. 
28. Ав. 2:15 
29. Реч је о аријанцу Лукију, који је са катедре прогнао Атанасијевог наследника Петра 

и насилно заузео епископски престо у Александрији. 
30. Пс 74:3-4. 
31. Паладије, градоначелник Александрије. 
32. Наследник св. Атанасија, архиепископ александријски Петар. 
33. Тавеилом св. Григорије Богослов назива напред поменутог аријанца Лукија, који је 

прогнао архиепископа Петра и насилно заузео његов престо у Александрији. 
34. ср. Јер 9:1; Плач Јер 2:18; 1:4. 
35. Александријски архиепископ Петар, спасавши се од аријанаца, побегао је у Рим 

папи Дамасу, показавши му окрвављену одећу убијених хришћана од стране 
аријанаца. Види код Сократа књ. 4, гл. 22, и код Никифора књ. 11, гл. 26. 

36. I Цар 2:30; Пон зак 32:21; Пс 145:19. 
37. Јез 37:7. 
38. Хераклит. 
39. cp. Приче 23:1. 
40. 1 Кор 2:11. 
41. Вишњом (небеском). 
42. ср. Мт 12:3132. 
43. Мих 7:1.  
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Реч ХХVI[1] 

  

Желео сам да будем са вама, децо, као што сте и ви у једнакој мери желели да будете са 
мном. Дубоко верујем у то; ако је потребна реч потврде, кунем вам се: таква ми је ваша 
похвала, браћо, коју имам у Христу Исусу, Господу нашем![2] Ову заклетву је даровао Дух 
Свети који ме је упутио вама, да припремим Господу људе изабране.[3] Погледајте каква 
је вера: и за себе тврдим, и за вас гарантујем. Ово није ништа чудно. Где је заједнички дух, 
ту су и осећања истоветна; а где једнако осећају, ту једнако и верују. Ко није сам ово 
осетио, тај неће моћи ни другоме веровати, а ко је осетио, тај је спреман на сагласје; такав 
је невидљиви сведок невидљивог осећања, односно, такав је својеврсно огледало за 
другачије обличје. 

То је разлог што ми је дојадило да живим доле, раздвојен од вас, без обзира што ме 
онеспокојава и огорчава ово што видим овде - не мислим само на оно што је својствено 
градовима: мноштво народа, пометња, тржница, позоришта, презасићеност, невоље, 
увређени и који вређају, невољници и који наносе увреде, уплакани и оплакани, они који 
ридају, који се радују, који се жене, које сахрањују, оне које хвале и које куде, искушења и 
узроци порока, нарушавање постојећег мира, необјашњиве промене као код Еврипа и у 
дувању ветра, него чак и ови поштени и хвале вредни људи - мислим на предстојатеље 
олтару и светој трпези. Пошто, очигледно, имам извесну власт над њима, али се и сам 
налазим у броју оних који приступају Богу, искрено се плашим да ми грешимо, да рђаво 
поступамо, и као слама приближавамо се ватри, а не плашимо је се. Без обзира на све, ја 
сам вам се вратио; мада сам се удаљио од вас услед настале принуде, ипак вам се враћам 
без икакве принуде, може се рећи враћам се без икаквог колебања, како би неки казали, 
ноге су саме ишле; на такав начин ме је Дух водио, налик потоку који из планине извире 
са великом силом, а у долини тече сам од себе. Сушта је истина да један дан представља 
цели човеков живот за оне који страдају љубављу. Мени се чини да се Јаков, који је 
четрнаест година служио Лавану Сиријцу за две дјеве, уопште није уморио. За њега је 
казано да, пошто их је љубио,[4] сви дани му беху као један једини, вероватно због тога 
што се предмет његове љубави налазио пред његовим очима, или, пак, због тога што је 
врло лако страдати љубави ради, мада је то веома и болно и горко. Неко пре нас је казао 
да што лакше стичемо власт, то је жеља мања. И ја, док сам био заједно са вама, врло мало 
сам осећао силу љубави, а када смо се раздвојили - постали смо свесни наше љубави; ово 
наслађује мучитеља. У томе нема ничега неуобичајеног. Пастир се брине о телету које се 
издвојило од стада или о овци која није у обору, као што и птица пламти за гнездом које је 
на кратко оставила. Први, узевши свиралу, попео се на узвишење и милозвучним звуцима 
свирале позива све заблуделе, као разумне, па ако га ови послушају он се због њих радује 
више него о целом стаду које му није задало такве бриге. Друга опет, испуштајући 
својеврсне крике лети хитро према гнезду, слеће над своје птиће и штити их раширеним 
крилима својим. Колико треба да је сваки добри пастир везан за своје словесно стадо, због 
које је запао у многе опасности и због којег се умножава његова љубав? Тако се и ја 
плашим да крвожедни вуци,[5] искористивши таму која нас окружује, не расточе стадо 
примамљивим и дрским учењем. Пошто нису одважни да иступе јавно, они вребају 
прилику и користе невреме. Стрепим да разбојници и пљачкаши[6], ушавши кроз врата, 
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бестидно не покраду или обманом улове, а потом и закољу, убију и погубе, усхићене 
усхићењем, душе обремењене,[7] како каже један од пророка. Плашим се да било ко, ко је 
синоћ или пре три дана био наш, видевши да врата нису закључана, изађе напоље и почне, 
као да је туђин, да нам ствара невоље. Многоврсне су и веома различите умишљености 
код оних који поступају на овакав начин, и нико није толико умешан у злу као наш 
противник, одушевљен за зло. Такође се плашим и паса[8] који се усуђују да постану 
пастири и, што је заиста чудно, у своје пастирствовање ништа друго не уносе до ошишане 
власи које на добро нису ни расле. Они нити су остали пси, нити су постали пастири, већ 
једноставно растачу, расипају и упропаштавају туђи труд. Увек је лакше повредити, 
неголи сачувати; и човек се рађа, каже Јов,[9] и брод се гради и кућа се зида одређеним 
трудом; али, једнога убити, другога разбити, а трећега порушити, може свако ко год то 
зажели. Дакле, нека о себи не мисле високо они који су стаду одредили псе, јер они не 
могу казати да су стекли или сачували ма и једну овцу. Пошто су наклоњени на зло, нису 
способни да чине добро. Чињеница је да они истребљују стадо, а то може учинити и 
невелика бура, лака болест или нека звер која изненада нападне. Дакле, нека престану да 
се хвале својом срамотом, а ако су у стању нека престану да чине зло, нека се поклоне, 
нека припадну и заплачу пред Господом који их је створио[10] тј. нека се сједине са 
стадом они који још нису сасвим излечени. 

Ово вам говорим ја - пастир ревносни и трезвени, којег због опреза прекоревају као да је 
кукавица. Ја не припадам оним пастирима који једу млеко, вуном се одевају, угојено кољу, 
жалосте трудом,[11] или онима који продају и говоре: благословен је Господ, 
обогатисмо се,[12] који напасају себе, а не овце (ако нисте заборавили речи пророка 
којима они опомињу и посрамљују зле пастире); ја више припадам броју пастира који, 
заједно са Павлом, могу да кажу за себе: ко је изнемогао, а да нисам изнемогао и ја са 
њим? Ко се саблажњава, а ја да се не бринем због тога? Не тражим ваше, него вас.[13] 
Дању ме убијаше врућина, а ноћу мраз, по речима Патријарха-пастира, чије овце беху 
знамените те су настојали да их обремене у тамошњим коритима.[14] 

Ради свега тога и поводом таквих узрока, ја сам дошао вама који се налазите у истом 
таквом положају. А пошто сам већ дошао, дајмо једни другима одговор за оно што се 
десило током наше раздвојености. Није наодмет памтити да ће се од нас потраживати 
одговор не само за речи и дела, него и за целокупно време, као и за делић времена. Ви ми 
обелоданите ваша дела,[15] а ја ћу вам образложити о чему сам све размишљао док сам 
био одсутан, разговарајући сам са собом. Коју сте трезвену поуку, чувши je од мене, 
сачували, или сте сами дошли до неког закључка у вези са богословљем или неким другим 
догматима о којима сам вам ја много пута говорио? Не тражим од вас само дуг, него и 
узрастање, не само талант, него и зараду, да не би неко, сакривши добијено, постао 
клеветник онога који му је то открио, изговарајући се како је Он жесток и тражи 
туђе.[16] Дакле, које је то прекрасно дело које сте ви донели на име плода тако да не зна 
левица или да би се засветлила ваша светлост пред људима,[17] да би по плодовима било 
познато и дрво, а по ученицима да би се познао њихов учитељ и да би свако ко мотри на 
нас (а таквих је врло много - једни то чине због љубави, а други из знатижеље!) могао 
казати: заиста је Бог са вама,[18] а ви не само да Га на здрав начин исповедате, него Му 
тако и служите! Као што се дело без вере не уважава, јер многи чине добро славе ради или 
по својој природи, тако је исто и вера без дела мртва.[19] Нека вас нико не вара празним 
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речима,[20] без обзира ко је у питању, нарочито не они људи који дрско узимају себи за 
право да вас под тим једним условом приволе на нечастива учења, а за рђаво дело 
предлажу вам рђаву награду. Покажите, дакле, веру од дела, покажите плодородност 
земље ваше: да ли сам ја узалуд сејао тј. да ли ће клица ваша донети плод[21] и напунити 
житнице, како бисмо вас још приљежније обрађивали. Ко доноси стоструки род? Ко 
шездесети постотак? Ко ма и тридесети? Или обрнуто: ко од тридесетоструког усходи ка 
шездесетоструком (и овакав поредак налазимо у Јеванђељу[22]) и долази до стоструког 
плода, како би напредовао као Исаак[23] и постао велик идући из силе у силу, појући 
химне ступњевито и стављајући усхођење у срце своје?[24] Тражим многоструки плод у 
срцу вашем.[25] Јер, корист је ваша, а не моја. Али ако је и моја, то је зато што је корист 
ваша; корист се од вас враћа и нама, налик одбијеним зрацима. Јесте ли хранили убоге? 
Јесте ли примили туђинца у кућу? Јесте ли светима опрали ноге?[26] Или сте се, 
угађајући утроби која ће у своје време нестати,[27] ви лично наслађивали 
(предпоставимо) заповестима, пошто нема насладе која би, за оне који су жељни 
наслађивања, била слађа од ове. Јесте ли у мери својих сила смиривали (дозволите да и 
томе прозборимо) оне који се окупљају ради службе око жртвеника и који се дивно 
жртвују како би, без расплињавања, још усрдније служили жртвенику и, позајмљујући од 
вашег, приносили и своје у замену за ваше? Срамотно је да ми молимо за ово, а ви да не 
уделите. Због тога сам и ја приметио ово, да се тако збуде и са мном, да је боље да ја 
умрем, неголи да се упропасти похвала моја,[28] а благовешће моје да остане без награде 
када се овде саберу плодови - благовешће је дело неопходности, а благовештење је 
бесплатно - оно је дело усрдности; међутим, научите се ви да благотворите Христу, 
благотворећи било коме од ових малих. Христос, када за мене постане све оно што је у 
мени, осим греха, на исти начин ће прихватити на себе све моје - ако ми доставиш крв или 
одећу, ако посетиш у тамници, ако посетиш болесника, или учиниш било шта од онога 
маловажног, ако освежиш језик чашом хладне воде онога којег мучи жеђ, као што је 
богаташ, мучећи се у огњу, тражио од убогог Лазара, иако је током овоземаљског живота, 
уљуљкан раскошношћу живота, он по заслузи добио огњене муке јер је презрео 
изгладнелога Лазара чије је тело било прекривено ранама - заузврат није добио од Лазара 
оно што га је замолио. Ето шта ја од вас тражим и очекујем, пошто знам да се нећете 
постидети предамном у давању траженог одговора, али ни у последњи дан у који буду 
сабрана сва дела ваша, по сведочанству: и Ја идем да саберем савете и дела ваша; ево 
човека, и дело његово и плата је његова са њим.[29] 

Ево и нашега што вам доносимо из пустиње. Илија је одважно плодоносио на брду 
Кармил, а Јован у пустињи, док је Исус чинио дивна дела пред људима, а молитва је била 
најбитнији део и на слободи, и у пустињи. Која нам се порука пружа на основу овога? 
Мислим та да се, ради непомућеног разговарања са Богом, треба погрузити у тиховање и 
ћутљивост тј. до извесне мере узвисити ум свој од непостојаног. Он уопште није имао 
потребе за осамом тј. где би се могло наћи такво место да се Он сакрије, пошто је Он Бог 
који све испуњује; међутим, Он се осамио да бисмо ми познали време и дела тј. ради 
узвишенијег занимања. Дакле, какав је мој плод из пустиње? Као добар купац који на све 
стране тражи и купује, ја сам зажелео да и вама предочим нешто што бисте купили. 

Једном, када се дан већ наклонио вечери ja сам усамљено ходао, погружен у себе морском 
обалом. Увек сам обичавао да олакшам напоре оваквим одмором. Тетива, ако је стално 
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натегнута, не може дуго да издржи затегнутост, него се одапиње и пушта стрела, како би 
је поново могли затегнути од чега ће стрелац имати нову корисТ. Тако сам и ја ходао; ноге 
су ме носиле са једног места на друго, а поглед ми се задржавао на мору. Призор је био 
непријатан, мада би у другим околностима он био врло пријатан када се море, при доброј 
видљивости, покрива пурпурном бојом, тихо и кротко треперећи пред обалом. Шта се тада 
десило? Усудићу се да то опишем речима Писма: услед снажног ветра[30] море се 
узбуркало и пенило, а таласи су, као што обично бива приликом таквих олуја, у даљини 
били веома велики и смањивали су се приближавајући се обали, а други опет, ударајући 
свом силом о стење, претварали су се у пену и водене пахуље које су далеко летеле. 
Летело је по ваздуху, услед удара таласа у стење, омање камење, као и морска трава, 
пужеви и мањи ракови, а неке од њих је поново прогутало море повратним таласима. А 
обала и стење стајали су непољуљани, као да их се олуја уопште не тиче, осим што су се о 
њих ломили снажни таласи. Из овога сам ја умео да извучем нешто корисно за 
размишљање. Ја обично настојим да из свега што видим извучем неку корист и интерес за 
своје љубомудрије, тако сам са дужном пажњом мотрио и на призор којем сам 
присуствовао, а оно што сам видео било је за мене одређена поука. 

Ја сам себи рекао: није ли управо море оличење нашега живота и наших дела? У њему 
такође налазимо много непостојаног и сланог. А ветрови - не личе ли они на сва искушења 
и изненађења која нас сналазе? Схвативши ово, чини ми се, и чудновати Давид каже: 
спаси ме, Господе, јер вода ми навире до душе моје; избави ме из дубине воде, падох у 
морске дубине и бура ме је потопила.[31] Шта је битно за оне који се искушавају? Једни 
од њих, размишљао сам ја, као најлакша ваздушна тела, лебде и уопште се не опиру 
напасти пошто у себи немају никаквог ослонца који, трезвенима и разумнима тј. 
спремнима за борбу, пружа разум; а други, опет, постојани као камен, бивају достојни 
оног Камена на Којем смо ми утемељени и Којем служимо. Такви су сви они који, 
руководећи се трезвеним разумом и стојећи изнад унижене таме, све подносе тврдо и 
постојано, подсмевају се колебљивцима или жале због њих подсмевају се услед 
љубомудрија, а жале услед човекољубља. 

Али тек што сам се задржао на овом примеру и расуђивању, увидео сам и другу сличност, 
веома налик првом случају. Можда ћете ме сматрати за старца и баснослова када чујете 
ово; међутим, и поред свега ви треба то да знате из простог разлога што и Писмо, много 
пута, користи овакве примере да би јасно изложило предмет. Басна каже да постоји дрво 
које зелени када га секу и противи се зубцима тестере - о необичном се треба изјашњавати 
необично - које смрћу својом живи, услед тестерења се бокори тј. оно што се уништава 
умножава се. Наравно, ово је басна и производ измишљотине; но, мени се чини да је 
управо такав трезвени човек. Он се у страдањима прославља, тугу и невољу претвара у 
повод за доброчинство, украшава се туђом нечастивошћу, не горди се десним оружјем 
правде, не посустаје пред левима,[32] него у различитим околностима свагда остаје исти 
или постаје још светлији, као злато што се кали у горионику. 

Размотримо га на следећи начин: да ли је он можда знатнога рода? - Напоредо са 
благородством душе показаће он у себи благу нарав, тако да ће заслужити наше 
уважавање у двојаком смислу - свеједно да ли ћеш истраживати његов родослов или ћеш 
своју пажњу усмерити на њега лично. Или је он фигурица јефтине израде и од обичне 
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глине (уколико постоји разлика између обичне глине и глине)? - Замени то духовним 
благородством које сваки у себи сам печати, на добро или на рђаво; свако, пак, друго 
благородство које се у нама пројављује или нам се путем грамате дарује, не може да 
обележи ништа лажно и фалсификовано. Благородство бива тројако. Једно је свише,|И по 
њему смо сви ми једнако благородни, пошто смо сви саздани по обличју Божјем. Друго 
зависи од плоти и по њему, пошто се оно огледа у пропадљивости, не знам да ли је неко 
благородан. Треће се познаје по пороцима и по врлинама, а у њему сви ми учествујемо у 
већој или мањој мери, како ја мислим, зависно колико чувамо или растачемо у себи 
обличје Божје. Управо ово последње благородство љуби истинити мудрац и истинито 
трезвен човек. Четврти вид благородства, који зависи искључиво од грамата и указа, 
удостојићу моје речи тада када пристанем да лепотом признам лепоту руменила или да 
поштујем мајмуна коме је заповеђено да буде лав. Да ли је он младић? - Одважно ће 
устати против страсти и користиће своју младост да би се одбранио од младалачких 
искушења или да не би постао завистан од било чега што је својствено младима, него ће у 
младалачком телу посведочити старачко искуство; такав ће се победи радовати више од 
онога који је у Олимпији добио победнички венац. Такав ће одржати своју победу на 
свеопштој позорници - на позорници васељене, некупљену победу.[33] Нагиње ли он 
старачком добу? - Без обзира на то он никада не стари душом својом, а свој крај очекује 
као одређени дан за неопходно ослобођење и са радошћу ће прећи у будући живот, у коме 
нема ни незрелога, ни старца, већ су сви савршени својим духовним узрастом. Да ли је он 
обдарен процветалом лепотом? - Код таквога ће кроз једну лепоту да просијава друга 
лепота, у телесној - душевна. Да ли је цвет своје лепоте сачувао неповређеним? - Он је 
целовито погружен у себе и уопште незна да ли неко други мотри на њега. Да ли је његова 
спољашност безоблична? - Без обзира на то, његов унутрашњи човек је због тога итекако 
уобличен и извајан, налик на тек процветалу и најмиришљавију ружу, која се још није у 
потпуности развила из свога пупољка, те нема још ни боје, ни мириса. Биће украшен 
добротом мимо свих синова људским и неће ни времену дозволити да обрати пажњу на 
његову спољашњост, већ ће поглед свога посматрача усмерити на нешто друго. Да ли је 
он здрав у физичком смислу? - Он ће своје здравље употребити на нешто најбоље: делиће 
савете, поражаваће својом речју, говориће одважно, време ће проводити у бдењу, спаваће 
на голој земљи, постиће, занемариваће вештаство, усмериће пажњу на земаљско и 
небеско, а са дужном пажњом ће размишљати о смрти. Ако ли се он разболи? - Без 
размишљања ће се борити са болешћу. Уколико га болест савлада остаће и даље на врху, 
до којег је дошао својом борбом. Да ли је он богат? - Трезвено ће потрошити богатство, а 
своје имање ће, као онај који дели туђе, уделити потребитима како би то благо послужило 
и ономе који га прима, и ономе који га дели као да ништа нема, сем крста и тела. Да ли је 
он сиромашан? - Обогатиће се у Богу, исмевајући онога који има много, пошто такви 
непрестано стичу, али непрестано и сиромаше, јер стално имају потребу за још већим 
богатством и пију ради тога да би осетили све већу жеђ. Да ли је он гладан? - Храниће се 
као и птице што се хране, једући иако не сеју, нити обрађују земљу; проживеће заједно са 
Илијом код Сарептанке. Не оскудевајући у јелеју, нити се умарајући доношењем воде;[34] 
први ће се непрестано замарати, други ће плодоносити обилну жетву како би се побожна 
удовица удостојила части, а хранитељ имао кога да храни. Да ли је он жедан? - Изворишта 
воде и реке даваће му пиће које не слаби, нити се даје у одређеној мери; уколико због јаке 
суше вода пресуши, њега ће поток напојити.[35] Трпи ли он хладноћу? - Павле је такође 
трпео хладноћу.[36] А да ли дуго времена трпи хладноћу? - Постоји одећа која се шије и 
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од камена; у ово нека те увери Јов, речима: пошто нису имали покривало, обукоше се у 
камење.[37] 

Погледајмо још и друга тј. узвишенија савршенства његова. Ако га буду злостављали и 
ружили речима - он ће такве победити смиреношћу својом и неће дозволити да било коме 
узврати ружном речју. Ако га прогањају? - Подносиће. Ако хуле на њега? - Утешиће 
се.[38] Буду ли га клеветали? - Он ће се молити. Ако га ударе по десном образу? - 
Окренуће им и други; а да има и трећи, и њега би им окренуо да их уразуми делом, ако већ 
није могао речју. Ако се буду изругивали над њим? - Исто ово је трпео и Христос. Тако ће 
и он бити поштован учешћем у Христовим страдањима. Назову ли га Самарјанином или га 
оклеветају као да у себи има демона? - Он ће све примити са Богом. Ма колико била 
многобројна његова страдања, ипак још много мука постоје које би могао истрпети; сирће, 
жуч, трнови венац, тршчани скиптар, багрјаница, крст, гвожђе, сараспете му разбојнике, 
масу која пролази поред и хули на њега. Богу је приличило да и у томе преимућствује, 
како би у посрамљености првенствовао! Не постоји ништа што би било толико 
неиздрживо или непобедиво, као што је љубомудрије! Све ће кадтад попустити, али 
љубомудрије неће никада. То је дивље магаре у пустињи, како каже Јов, слободно и ничим 
спутано, које се смеје многом народу града...[39] То је једнорог - самовољна животиња. 
Ако желиш да радиш мораш га привезати за јасле[40] - подјармити. Када буде лишен 
свега на земљи, његова крила ће бити спремна, као у орла; он ће се вратити у дом 
настојатеља свога, узлетеће у висину Богу. Казаћу укратко: неограничени су једино Бог и 
Анђели, а као трећи - љубомудрени човек, невештаствени у вештаству, безгранични у 
телу, небески на земљи, нестрадални у страдањима, свему уступа победу осим 
самоуверењу, а оне који мисле да могу да овладају њиме, побеђује својим подчињавањем. 

Пошто је моја реч, указавши на дочарано обличје, описала љубомудренога мужа, дужни 
смо да у поређењу са њим обратимо пажњу на себе. Мислим да и ја имам Духа 
Божјега;[41] мада нешто од овога што рекох може да ме осрамоти, како би моји 
противници и непријатељи, ако ме виде побеђеног, имали извињење, ако не намери оно у 
крајњем случају потајној жељи; ако ли се покажем узвишенијим и савршенијим од оних 
који ме нападају - они ће или напустити злобу своју или ће пронаћи нови пут неправде те 
и поред злобе своје неће моћи бити изобличени у неразумности, као безаконици[42] тј. 
неће имати разлога да учине неправду коју прижељкују. Размотримо чиме ме могу 
осрамити они који непрестано настоје да учине невољу човеку? Назваће ме незналицом? - 
Позната ми је једна мудрост - бој се Бога. Страх Божји је почетак мудрости; и: крај 
речи, све слушај, а Бога се бој.[43] Ово је казао премудри Соломон. Због тога нека докажу 
да у мени нема страха, и тада ће ме тек победити. Што се тиче друге неке мудрости, ја сам 
је делимично напустио, а делимично желим да је задобијем, уздањем у Духа. Хоће ли ме 
прекорети због сиромаштва? - Оно је моје богатство. Осмелио бих се да са себе скинем и 
ову одећу која је на мени па да без ње наставим ход по трњу живота! Одважно и без 
размишљања скинуо бих са себе и овај претешки хитон,[44] како бих на место њега 
примио лакши. Хоће ли ме назвати побегуљом из отаџбине? - Како ниско мисле о нама 
ови, у правом смислу речи, ругачи и мрзитељи земље! Зар је моја отаџбина, за кога је 
отаџбина и свагде и нигде, одређена неким посебним местом? Зар ниси и ти странац или 
дошљак? Нећу да хвалим твоје обитељи уколико овако размишљаш; пази само да не 
изгубиш истинску отаџбину у којој си дужан да обезбедиш себи живот. А за старост и 
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болест немој нас прекоревати. За то нису криви једино вештаство и природа, већ (научи 
нешто од мојих тајни!) у доброј мери упроштено нетрезвеношћу (похвалићу се овим 
донекле). Знај да и ти, који прекомерно товиш и гојиш тело своје, представљаш за мене 
радознали призор. Добро би било када би се и на теби видела бледуњавост и седа коса, на 
Дснову чега би се могли уверити у твоју разборитост! Шта још? Свргнуће ме са престола? 
- Са којих престола? Зар сам ја икада раздрагано и са жељом ступао на престо? Зар ја 
уопште сматрам блаженима оне који ступају на престоле? Зар ћеш ми их ти, који усходиш 
недостојно, омилети и учинити пожељним? Зар догађаји који се десише недавно још увек 
нису пред вама разоткрили суштину мојих мисли? Или је за вас то била још једна забава и 
испит љубави, ради подозревања или разглашавања, како чине људи искусни у томе да 
своје пороке виде у другима? Шта је скрушеност значила? Шта су значили исходи које 
сам ја јавно применио на себе? Шта су значиле моје сузе које су у вама побудиле жалост? 
Лишавање председавања? - Но, ко је и када, од побожно мислећих, председавање високо 
ценио? По моме мишљењу, избегавање овога представља врхунац трезвености. Наиме, 
због председавања у нама све долази у хаотично стање, све се у нама колеба; због њега се 
предели васељене[45] сукобљавају и међусобно подозревају тј. уводе у своје односе 
својеврсну невидљиву и недефинисану борбу; због њега се ми, које је створио Бог, 
подвргавамо опасности да постанемо људима творевина и тиме се лишимо великог и 
новог имена. О, када не би било ни председништва, ни председавања, ни 
предпостављених, нити подчињених, места, ни мучних преимућстава, већ да нас разлику 
једино по врлини и доброти! А садашњи поредак - да станеш са десне стране или са леве, 
да станеш у средину, више или ниже, да идеш испред или позади - изазвао је у нама много 
непотребног комешања и забуне тако да су многе сурвали у пропаст и ставили на страну 
јараца, кажем многе не мислећи само на обичне људе, него и на пастире који су били 
учитељи Израиљу[46] али их нису схватили. Забраниће ми пристућ жртвенику? - Нека 
знају да ја знам и за други жртвеник чијим обличјем се сматра овај видљиви жртвеник, а 
на који није стављано оруђе, нити руке каменоресца, нити се чуо одјек железа[47] којим су 
радили уметници и мајстори, већ који је цео - дело ума и на који се усходи сазерцањем. 
Таквом жртвенику ћу ја предстојати и на њему ћу принети пријатни принос Богу[48] - и 
жртву, и приносе, и свеспаљенице, које ће бити много узвишеније од ових које сада 
приносимо, колико је узвишенија истина од сенке. О њему, како ми се чини, говори и 
велики Давид, речима: и узаћи ћу к жртвенику Бога који весели духовну младост 
моју.[49] Од тога и таквог жртвеника неће ме одвојити нико, ма колико се у томе трудили. 
Хоће ли ме прогнати из града? - Тиме ме неће прогнати из онога града који се налази горе. 
Ако тако шта могу да учине моји противници, то би ме заиста победило. А све док је 
изван њихове моћи да тако нешто учине, дотле ме једноставно прскају водом и бију 
ветровима, односно, забављају се сновиђењима. Тако ја гледам на њихове нападе! Одузеће 
ми имање? - Које? Ако моје, онда нека подрежу крила која ја нисам подрезивао. А ако 
мисле на црквено, нека знају да се због њега управо и води сав бој, због њега ревнује о 
ковчежићу лопов[50] који је Бога предао ради тридесет сребрњака, што је ужасније од 
свега; знајте да толико не вреди Предати, него издајник његов. Хоће ли ми забранити да 
уђем у кућу, или да уживам у раскоши, или ће ме одвојити од пријатеља? - Као што 
видиш, многе смо веома оптеретили, мада су нас они прозвали (не желим да будем 
неблагодаран). Ако смо их и обременили, знајте да смо их много више штедели. Разлог 
овоме је тај што ме је привлачио један једини побожни и богољубиви дом, који је за мене 
био оно што је Јелисеју био Суманићанкин дом - сродан ми по телу, сродан ми и по духу, 
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дом у коме је узрастао једнодушношћу и овај народ, не без страха и не без опасности 
скривајући прогоњену побожност. Нека Господ узврати овом дому у дан исплате! Ако ме 
оптуже да трчим за раскоши; нека се забављају тиме они који ме мрзе. Не постоји зло које 
ја себи у већој мери, не бих пожелео. Када је реч о пријатељима, добро знам да они, ма 
шта ја претрпео лоше, неће побећи од мене; саучешће и разумевање је најплодотворније 
када се заједнички подноси невоља. Али ако ме неки други буду презирали, будите 
уверени да сам се ја већ навикао да подносим презрења према мени. Искрени пријатељи, 
на јаван начин, приближише се и према мени стадоше; други, пак, стадоше подаље 
мене,[51] и у ту ноћ,[52] сви се саблазнише. Скоро да се и Петар одрекао, а можда није ни 
заридао горко како би окајао грех. Тада се видело да сам једино ја пун снаге и 
одважности; ја сам једини био пун наде посред страха, једино сам ја трпео - једино су 
мене ставили пред народ, једино су мене презирали те постадох познат и Истоку и Западу 
због тога што једино против мене воде битку. Каква гордост! Ако се на мене устреми 
читав пук, неће се уплашити срце моје; ако се против мене поведе бој, ја ћу се уздати у 
Бога.[53] Ја уопште не сматрам толико страшним све што се дешава са мном; ја 
заборављам на себе, тугујем и плачем за онима који ме жалосте, за тим некадашњим 
члановима Христовим, мени најдрагоценијим члановима, без обзира што су сада 
расточени; тугујем због чланова ове пастве коју сте ви умало предали, још пре но што је 
она сабрана у једно. Како сте се ви поделили и како сте друге раздвојили, налик воловима 
које су одрешили од својих амова.[54] Како сте подигли жртвеник против жртвеника? 
Како се намах појавила пустош?[55] Како сте својим сасецањем сами себи донели смрт, а 
нас присилили да болујемо због тога? Како сте простодушност пастира злоупотребили на 
пропаст пастве? Нећу оне које напасамо оптужити због њиховог неискуства, него вас због 
ваше злобе. Пропасти твојој, Израиљу, ко ће помоћи?[56] Које лекарство да пронађем не 
бисте ли оживели? Чиме да вас обавежем? На који начин да сјединим раздељено? Којим 
сузама, којим речима, каквим молитвама да исцелим оболело? Постоји само један начин. 
Света Тројица, која си достојна клањања, савршена, коју ми на исправан начин поштујемо 
и са којом се сједињујемо, ово треба да је Твоје дело, Теби припада најсавршенија слава! 
Ти поново васпостави и сједини са нама све оне који се удаљише од нас, и омогући да их 
управо та разједињеност од нас поучи и орасположи на јединомислије! Ти нам за 
овоземаљске трудове узврати небеским и мирним даровима. А први и најузвишенији од 
ових дарова јесте да се најсавршеније и најчистије озаримо Тобом, и да познамо да само 
Тебе једну и истоветну можемо представљати као Јединицу и налазити као Тројицу, да 
познамо да постоји Нерођено, и Рођено, и Исходеће - једна природа, три Личности, један 
Бог који је над свима и кроз све и у свему.[57] 

Бог којем се не може ништа придодати, у којем ништа није измењиво, нити умањиво, 
нити, пак, од њега одсециво, Којег делимично познајемо, а делимично настојимо да 
познамо, што ће некада и достићи они који су Га на прави начин овде тражили, и 
животом, и сазерцањем. Њему нека је слава и част и сила, у векове векова. Амин. 

  

  

  



264 
 

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Ову беседу св. Григорије Богослов је произнео о себи самом, после повратка из 
села, након што је Максим покушао да на силу заузме архиепископски престо у 
Константинопољу. 

2. IKop 15:31. 
3. Тит2:14. 
4. Пост. 29:20 
5. Дела 20:29. 
6. Јн 10:1. 
7. Јез 22:25. 
8. По мишљењу Илијином, св. Богослов овде мисли на Максима којег и назива псом, 

као циника. Илија при томе примећује да су циници са 

великом пажњом шишали власи главе своје.  

9. Јов 5:7. 
10. Пс 94:6. 
11. Јез 34:33-4. 
12. Зах 11:5. 
13. II Кор 11:29; 12:14. 
14. По тумачењу Илијином, св. Богослов овде мисли на Свето Писмо из којег су 

словесне овце дужне да напајају себе живом водом, када у себи почињу да зачињу 
семе спасења; ср. Пост 31:40; 30:41-42 

15. Јн 1:8. 
16. Мт. 25:24 
17. Мт. 6:3; 5:16 
18. 1 Кор. 14:25 
19. Јак. 2:20 
20. Еф. 5:6 
21. ср. Ос.8:7 
22. Код Јеванђелисте Матеја, глава 13. стих 8. читамо: даваху плод, ови сто, ови 

шездесет, а ови тридесет; а код Јеванђелисте Марка, глава 4. стих 8, читамо у 
обрнутом поредку: и плодоношаху тридесет, и шездесет и сто.  

23. Пост. 26:13 
24. Пс 84:6, 8. 
25. Фил 4:17. 
26. 1Тим 5:10. 
27. IKop 6:13. 
28. IKop 9:15. 
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29. Ис 66:18; 40:10. 
30. Јн 6:18. 
31. Пс 69:2-3. 
32. II Кор 6:7. 
33. На олимпијским и другим играма или игралиштима, снажни борци су врло често 

омогућавали слабијим борцима да их победе за одређену своту новца. 
34. III Цар 17:14. 
35. III Цар 18:5. 
36. II Кор 11:27. 
37. Јов 24:8. 
38. 1 Кор 4:13. 
39. Јов 39:7. 
40. Јов 39:7. 
41. 1 Кор 7:40. 
42. Пс 25:3. 
43. Приче 1:1; Проп 12:13. 
44. Мисли на тело душевно, како би се обукао у тело духовно - I Кор 15:44. 
45. Односно, Исток и Запад. 
46. Јн 3:10. 
47. III Цар 6:7. 
48. Лев 1:5. 
49. Пс 43:4. 
50. Јн 12:6. 
51. Пс 38:12-13. 
52. У коју су египатски епископи, дошавши у један храм, намеравали да рукоположе 

Максима. 
53. Пс 26:3. 
54. Мал 4:2. 
55. Пс 73:19. 
56. Ос 13:9. 
57. Еф 4:6.  
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Реч XXVII 

Против евномијана[1] и о богословљу - прва или уводна 

  

Ова реч је упућена лукавима у речи, и почећу је речима Писма: ево мене на тебе, горди[2] 
тј. ево ме против учесности твоје, и слуха твога и мисли твоје! Заиста постоје људи којима 
се, поводом наших речи, оглушује и слух и језик, па, како видимо, чак и руке, те су им 
веома омилела запиткивања и празна препирања, завист, свађа и проклињања, празни 
разговори који ничему добром не воде.[3] Павле, проповедник и спроводник извршених 
речи[4] учитељ и ученик рибара, односи ове речи на све оно што је сувишно и натегнуто у 
(до)казивању. Добро би било када би они, које ми прозивамо и на које овде мислимо, ма и 
мало били искусни у стварној побожности и мудрости, c обзиром на то колико им је језик 
превртљив и виспрен да искриви смисао благородних и умилних речи. Тада би се, 
вероватно, мање него сада упуштали у ружна и неумесна умовања, и не би се (о безумном 
делу и ја се изражавам подругљиво) играли речима као пионима. Пошто су одбацили од 
себе све путеве побожности они у виду имају само једно: да поставе или да одгонетну 
било које питање, а потом да одаберу неког театралног борца који је оличење не оних 
борби које доносе победу по одређеним законима витешке борбе, него оних борби које на 
себе маме позор неупућених, изнуђавајући њихово одобравање и подршку. Њима је стало 
до тога да се на сваком тргу чује њихова реч, да на пировима и гозбама једино они имају 
главну реч макар у питању била сујетна или чамотна полемика, да свако сабрање и 
прославу претворе у бесмислицу, док за сваку јадиковку проналазе оправдање у још већем 
злу: у постављању нових питања којима ће у женском терему,[5] том уточишту 
простодушности, нарушити спокојство и својим речима уништити цвет скромности! 
Међутим, ако је зло постало неиздрживо и неподносиво, ако је опасност тако велика да се 
и наше тајанство[6] може претворити у ниско занатство, онда нека ови и овакви доушници 
покажу бар толико стрпљења, па нека, када отачко срце наше посумња, а чула почну да 
нам се колебају, како говори божанствени Јеремија,[7] без имало срџбе прихвате ове речи 
које се управо на њих односе и нека се потруде, колико до њих стоји, да задрже свој језик 
ма и на кратко тј. да обрате пажњу на ово што им казујемо. Нема сумње да ви од тога 
нећете имати никакве штете. Или ћу говорити ушима оних који слушају, а тада ће моје 
речи донети плод којим ћете се и ви лично насладити; мада сејач сеје семе у многа срца, 
плод једино доноси добро и плодотворно срце. Или ћете, пак, отићи од мене смејући ми се 
и налазећи у мојим речима нови разлог због којег бисте ме још више наружили, а то ће 
вама лично причинити велико задовољство. Немојте се чудити ако од мене чујете речи 
које су вам туђе, које вам не пријају или су противне вашем закону, а које ви, углавном, 
сујетно и надмено (бојим се да кажем: гордо и дрско) имате о себи: ви све знате и у стању 
сте да све друге томе научите! 

Не може свако мудровати о Богу, да - не свако! Тај дар се не стиче охолошћу, нити се 
дарује онима који гамижу по земљи. Додаћу још и ово: не може се свагда 
богословствовати, и не пред сваким, нити се богословље може свакога дотаћи; увек треба 
имати меру: када, пред ким и колико. Не може свако богословствовати. Људи који желе 
то, обавезно морају преиспитати себе, а свој живот морају проводити у тиховању како би 
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се потпуно очистили - и душу, и тело своје. Нечистима није безопасно да се дотичу онога 
што је чисто, као што и слабом човеку штети директно гледање у светлост сунца. Када је 
богословље могућно? Када се ослободимо спољашње учмалости[8] и метежа, када сила[9] 
која у нама влада буде слободна од неприличних и блудних мисли тј. непомешана са 
њима, слично лепоти помешаној са рђавим плодовима или миомирису сједињеном са 
смрадом. Нема сумње да човек треба да буде чист и очишћен тј. испражњен, како би 
могао разумети Бога, а тек када настане време онда расуђивати о правом 
богословљу.[10] Пред ким је, дакле, могуће богословствовати? - Пред сваким ко се 
богословљем пажљиво занима; овде не подразумевамо оне који паралелно са свим 
осталим занимањима овога света успеју још и богословљем да се баве: нпр. после коњских 
трка, после позоришних игара и разноразних других забава, после пировања и угађања 
стомаку; такве људе забавља, јер њима то и приличи, да се споре или полемишу у вези са 
питањима на основу којих ће себе представити као истанчане говорнике. О чему треба 
богословствовати, и у којој мери? - О ономе што нам је доступно, али само у тој мери у 
којој наши слушаоци могу да нас прате и схвате. Као што сувише високи тонови или 
прегласни звуци оштећују наш слух, или, ако ће вам бити прикладније, као што 
прекомерни терет није за слабашнога човека, нити преобилна киша за плодну земљу, тако 
исто и слушаоци постају немоћни уколико их оптеретимо или угушимо бременом 
неподносивог учења. 

Немојте помислити да овим желим да кажем како о Богу не треба свагда размишљати 
(нека нас не окривљују у овом злу људи који су спремни на све!). Спомен о Богу нама је 
неопходнији од дисања и, ако тако можемо казати, осим тога, уствари, нама ништа друго и 
не треба. Ја сам један од оних који прихватају и одобравају речи којима нам се заповеда да 
се поучавамо дан и ноћ, увече и ујутру, и током дана, да тужимо и да уздишемо, и да се 
име Божје благосиља у свако време.[11] Ако желите придодаћу казаном и оно што је 
Мојсеј рекао: говори о њима када седиш у кући својој и када устајеш, и кад идеш 
путем[12] а сваки који исправља друга свога обавезан је да мисли на Бога како би том 
мишљу и себе лично привео чистоти. Јасно је, дакле, да ја не да забрањујем мисао о Богу, 
него у том смислу заповедам да се богословствује без престанка; и још: не забрањујем 
богословље у смислу као да је то, тобоже, непобожно дело, него се противим томе да се 
богословствује у неприкладно време; не оспоравам учење или предавање, него осуђујем 
неумереност у томе. Мед, без обзира на његова својства, уколико га прекомерно и 
незаситиво једемо, обавезно ствара у нама мучнину због које ћемо га повратити. Постоји 
време свакој ствари, како и ја мислим заједно са Соломоном.[13] Прелепа ствар постаје 
отужна (није више тако прекрасна) ако се налази изван прикладног јој поретка; нпр. цвеће 
је непримерено у зимском периоду, или мушка одећа на жени, а женска - на мушкарцу, 
бављење геометријом у време плача, или, пак, сузе на свадби и гозби. Зар ћемо се трудити 
да у свему осталом сачувамо и уважимо временски поредак, једино ћемо га нарушити 
тамо где је он најприкладнији и најцелисходнији? Не, браћо и пријатељи (\ош увек вас све 
називам браћом, без обзира што се ви не понашате више братски)! Нећемо тако 
расуђивати, нећемо се удаљавати од циља, нити ћемо се понашати као подивљали или 
неукротиви коњи који су збацили са себе јахача - разум свој, који су испљунули узду из 
својих уста - страхопоштовање, већ ћемо на прави начин богословствовати, не иступајући 
из назначених хришћанских граница; нећемо се селити у Египат, нити ћемо се дати 
Асирцима у робство; нећемо запевати песму Господњу у земљи туђој[14] тј. на свачије 
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уво: странцу и сроднику, противнику и пријатељу, злонамерном и добронамерном, пошто 
злонамерник пажљиво мотри на све оно што ми радимо и вреба на запаљивање рђаве 
искре у нама, а врло често и он лично је потпирује у нама подстичући је својим уздасима 
ка небу, палећи тиме све око себе - страшније од вавилонског пламена. Уколико они у 
својим учењима не пронађу довољно подстицаја, свакако ће га потражити у нашим 
слабостима. Због свега тога они, као мува на рану, кидишу на наше слабости и погрешке 
(како другачије да их назовемо). 

Нећемо више остајати у незнању о себи самима, нити ћемо уважавати пристојност о томе. 
Напротив, ако нисмо кадри да искоренимо непријатељство, сагласимо се бар у томе да о 
тајновитом треба говорити на тајанствен начин, а о светом - на свети начин. Пред онима 
који имају лицемерно искварен слух, нећемо казивати што не приличи и што они не треба 
да чују. Не дозволимо да се, у поређењу са нама, достојнији покажу они који се клањају 
злодусима, који служе срамним баснама и још срамнијим стварима, јер су они спремни и 
крв своју да пролију не би ли своје учење сачували неоткривеним пред непосвећенима (у 
њихове тајне). Знајмо да постоји умесност, како у одећи, у храни, у смеху или посетама, 
тако исто и у речима, али и у ћутању; тим пре што ми, осим других назначења и сила, у 
Богу поштујемо и Реч Божју. 

Омогућимо да и наша такмичења буду по закону. О рођењу Бога, о стварању, о Богу из 
небића,[15] о деобама и расецањима - због чега уопште и да слушамо све оне који пакосно 
изврћу све ово? Због чега ми кривцима омогућавамо да буду наше судије? Зашто мач да 
стављамо у руке својих не пријатеља? 1Нта, уосталом, мислиш, на који начин и са којим 
осећањима прима реч о томе особа која одобрава прељубе или насиље над децом, која се 
лагодно препушта страстима и сем телесности ништа узвишеније не може себи да дочара, 
ко за једну ноћ и један дан начини себи богове - богове који карактеришу најсрамотнија 
дела? Не схвата ли таква особа све на груб, срамотан и мрзак начин (како је, уосталом, и 
навикао)? Зар такав неће и твоје богословље учинити поборником својих личних богова и 
страсти? Ако ми сами наводимо своје богословље на зло, неће ли нам онда много теже 
бити да своје противнике убедимо да богословствују на наш начин? Будемо ли ми 
узрочници зла,[16] како ћемо очекивати да се они не ухвате за оно што ми уистину 
творимо? То су, ето, последице наших међусобних сукобљавања! Таква је корист од 
прекомерне бриге за реч, осим колико је угодно Речи (Божјој), и од поистовећивања са 
судбом оних који затиру свој дом, или злостављају децу своју, или своје родитеље прогоне 
из куће, сматрајући их странцима! 

Пошто смо од наше речи одвојили све неприлично и туђе, а многобројни легион смо 
једнодушно, са крдом свиња, послали у бездан, посветимо се сада себи лично (што уједно 
представља други предмет наше поуке) и као вајар, извајајмо богослова у свој лепоти 
његовој. Размислимо најпре шта значи ревност у речи и која је област језика нашег? 
Требају ли нам нове невоље? Или незајажљивост? Због чега смо везали руке своје, а 
наоружали језик? Не хвалимо ни странољубије, ни братољубије, ни супружанску љубав, 
ни девственост; не дивимо се нахрањивању убогих, нити појању псалама, ни свеноћном 
бдењу, нити сузама; не узносимо се Богу молитвом својом, не изнуравамо тело постом, не 
подчињавамо лошије бољем (како, уствари, приличи трезвеном расуђивању) тј. материју 
духу; не преображавамо живот свој (на боље) иако мислимо на смрт; без обзира што 
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размишљамо о вишњој красоти, не уздржавамо се од страсти; не кротимо у себи јарост 
која нас чини надменима, нити спутавамо гордост која нас, уствари, унижава; не 
контролишемо ни неразумну жалост, нити необуздано сладострашће; не спутавамо ни 
блудни смех, нити пожудни поглед, ни прислушкивање, нити неумерену причљивост, ни 
лакоме или превртљиве мисли, нити било шта друго што ће против нас, а очигледно је у 
нама, пронаћи лукави злобник који, како каже Писмо, смрт кроз прозоре уводи[17] тј. кроз 
прозоре наших чула. У нама је, дакле, све супротно. Као што цареви, после извојеване 
победе, дарују помиловање свим противницима својим, тако ми омогућавамо слободу 
страстима у другим људима уколико нам они повлађују и дрско, или безбожно, нападају 
Бога; за рђаво, ми дајемо лошу награду, а за нечастивост - својеглавост. 

Али, ја ћу те питати сада (Питалац и човек пророк), а ти ми одговарај, каже Јову Господ 
из вихора, кроз буру и облаке.[18] Шта мислиш: да ли Бог има један стан (обитељ) или 
више? Сагласићеш се са мном, без сумње, да их је много, а не само један! Треба ли сви 
они да су пуни? - Или, један ће бити пун, а други не - остаће празни и припремљени су 
залудно? Наравно, сви су пуни, пошто у Богу ништа не бива залудно и ненадано. Али, 
можеш ли ми објаснити шта ти подразумеваш под таквим стаништима: тамошњи покој и 
славу припремљене блаженима, или нешто друго? - Не нешто друго, него баш што 
рекосмо. Пошто смо се у овоме сагласили размотримо још и следеће. Постоји ли још 
нешто овоме слично, као што ја предпостављам, што би нам пружило таква станишта; или 
просто нема ничега сличног? - Свакако да постоји нешто. Шта би то могло бити? - Постоје 
разнородни избори, животни путеви, који нас одводе том или неком другом станишту, 
сходно мери наше вере, због чега их ми и називамо путевима. - Да ли свим постојећим 
путевима треба ићи или само појединим? - Ако је могуће нека један пут иде свим 
(путевима). А ако није, онда колико је могуће, што већим бројем путева. Ако и то није 
изводиво, онда неколиким путевима. Међутим, ако и то није могуће онда се уважава, како 
ми се чини, ако неко и само једним путем пође непоколебиво. Схваташ ли ово на исправан 
начин? Шта ти подразумеваш кад чујеш да је пут само један и да је уз то још и тесан? - 
Пут један односи се на врлину: зато што је и она једна, мада постоје многи видови њезини. 
А тесан је управо због трудова, те је за многе неостварив, непроходив, а нарочито за 
велики број противника и за све оне који се крећу путем порока. Тако и ја мислим. - Но, 
ако је то тако, зашто онда најбољи међу вама и сви ви, као да наше учење примисте са 
неком мањкавошћу, остависте све остале путеве и упутисте се журно управо тим једним 
путем - путем који се вама чини разуман и духован, а ја видим да је то, уствари, пут 
пустолова и маштарења? Нека вас уразуми Павле који, набројавши дарове, силно укорева 
речима: јесу ли сви апостоли? Јесу ли сви пророци?..[19] 

Предпоставимо да си ти висок растом, да си вишљи и од највишљих људи, ако хоћеш 
вишљи си и од облака; рецимо видео си невиђено, чуо си неизрециво, као Илија подигнут 
си са земље, а као Мојсеј си удостојен богојављенија и постао си неботечник као Павле. 
Али, због чега настојиш и друге да учиниш светима, провоцираш их у богословљу, 
удахњујеш у њих ученост и ствараш многе зборнице учених књижевника? Зашто 
пауковом мрежом хваташ најслабије као да је то неко мудро и знаменито дело? Зашто 
стршљене побуђујеш против вере? Због чега против нас множиш такмаце, као у древности 
баснословци - гиганте? Зашто си, колико год је међу мужевима лакомислених и 
недостојних овога имена, сабрао све као смеће у једну јаму и својом ласкавошћу још си их 
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више уподобио женама, створивши у себи нову радницу и врло лукаво извлачиш себи 
корист из њиховог безумља? 

Негодујеш и против овога? Немаш друго неко занимање? Зар твоме језику треба кочница? 
Ти не можеш зауставити болест рађања и да се породи речима? Има још много других 
предмета на које можеш корисно да усмериш болест ову. Порази Питагорину ћутљивост, 
Орфејева семена и ту, свагда присутну, надмену изреку нових времена: лично сам рекао! 
Надјачај и порази Платонове идеје, сеобе и кружно кретање наших душа, нарушену љубав 
према души и (ни по чему вредном) љубављу према прекрасном телу; порази Епикурову 
безбожност, његове атоме и богохулство које га толико наслађује; порази Аристотелов 
скучени Промисао; независност ствари која се састоји у једној искуствености, смртно 
расуђивање о душама и човечји поглед на узвишенија учења; надјачај надменост Стоика, 
халапљивост и лакрдијаштво Циника. Порази празнину и пуноту, и сва лупетања о 
боговима или жртвама, о идолима, о демонима, доброчинитељима или злочинцима, 
порази све што се разглашује о прорицалиштима, о призивању богова и душа умрлих, о 
сили звезда. 

Ако ти ниси кадар да учиниш све ово него речју, као маловажном, и многократним 
порицањима желиш да се бавиш само својим предметом и у њему да тражиш и налазиш 
храну своме сластољубљу, ја ћу ти и ту указати на многе путеве. Мудруј о свету или 
световима, о вештаству, о души, о разумним добрим и злим природама, о васкрсењу, о 
суду, о вечној плати, о Христовим страдањима. Дотицати се тога и успети у својим 
истраживањима није некорисно, али није ни безопасно. О Богу ћемо за сада само мало 
расуђивати, али у скоро време, вероватно, савршено ћемо расуђивати о Христу, Господу 
нашем, коме нека буде слава у све векове. Амин. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Евномијани нису порицали само једносушност, већ и сличносушност Бога Оца и 
Бога Сина. Поврх свега они су још учили да Бога можемо савршено познати својим 
умом. Ова реч је управо против овог последњег евномијанског безумља усмерена. 

2. Јер 50:31. 
3. I Тим 6:4, 20. 
4. Рм 9:28. 
5. Терем = бојарска кућа или горњи део такве куће (прим. прев. на српски). 
6. Хришћанска религија. 
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7. Јер 4:19. 
8. Робовања телесним стихијама.  
9. Ум.  
10. Пс. 47:10; 76:2 
11. ср. Пс 1:2; 56:18; 33:2. 
12. Пон зак 6:7. 
13. ПропЗ:1 
14. Пс 138:4. 
15. Аријанци су о Сину Божјем учили да је било када њега није било и да је и Он, 

стога, такође из небића. 
16. Рм 1:30. 
17. Jep 9:21. 
18. Јов 38:1-3. 
19. I Kop 12:29.  
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Реч XXVIII 

о богословљу друга  

  

У претходној речи ми смо разјаснили појам Богослова, објаснивши какав он треба да буде, 
пред ким и колико сме да богословствује. Он превасходно треба да буде чист, колико је то 
могуће, како би светлост коју прима заиста била светлост, да богословствује пред људима 
усрдним како његова реч, ако падне на бесплодно земљиште, не би остала бесплодна - да 
богословствује када у нама влада тишина и када не кружимо по околним, спољашњим, 
предметима, да не би наш живот постао јецај и, наравно, да богословствује у оној мери 
колико можемо да схватимо и колико можемо бити схваћени. После таквих објашњења на 
основу којих смо у себи обновили њиву Божју како не бисмо сејали у трње, и када смо 
поравнали земљиште образовавши себе, али и друге образовавши по образцу Писма, 
приступимо поновном објашњавању богословља и Богослова. Усмеримо своју реч на Оца 
и Сина и Светога Духа о којима, уствари, и говоримо - на Оца, да му буде мио, на Сина, да 
му садејствује и на Духа, да га надахне; боље да кажемо овако: нека на њему буде 
јединствено озарење једног Божанства, јединствено раздељеног и раздељиво сједињеног, 
што је изнад нашег разума! 

Сада, пак, када одважно желим да се попнем на гору или, исправније речено, желим, али 
се у исто време и плашим (желим својом надом, плашим се својом слабошћу), да ступим у 
облак и беседим са Богом (јер ово заповеда Бог) - сада, ко је међу вама Аарон нека узађе 
са мном и остане у близини, али нека се задовољи тиме да остане изван облака; а ко је 
Надав или Авиуд, или један од старешина, тај нека такође узађе, али нека остане подаље, 
сходно достојанству свога очишћења; ко припада народу и у броју је недостојних овакве 
узвишености и тамошњег сазерцања, тај, ако је сасвим нечист, нека уопште не приступа 
(јер то није безопасно), а ако је на време очишћен, нека остане у подножју; и пазите сви на 
глас и на звук трубе тј. на чисте речи побожности, мотрећи на гору која дими и која сева 
муњама као на опасност и место чуда где неспособни не могу да узађу; али, ко је злобан и 
неукротива звер тј. сасвим неспособан да у себе смести оно што се предлаже у умозрењу и 
у Богословљу, такав нека се не скрива у шуми са злобном намером да улови било какав 
догмат или било какву реч нашу, како би својим богохулством растрзао здраво учење, 
него нека се удаљи и што више одступи од горе, иначе ће бити побијен камењем и будући 
зао, злом ће погинути[1] из простог разлога што истинита и тврда учења јесу камен 
спотицања за све оне који наликују зверима; - погинуће, без обзира што је рис који умире 
у шаренилу своме,[2] или је лав који граби и риче[3] који лови наше душе или наше учење, 
не би ли их претворио себи за храну; или је свиња која са блатом меша и губи прекрасне 
и блештеће бисере истине;[4] или је арабијски, и другог порода, вук, без обзира што су 
вукови лукави у својим лажним наумима;[5] или је лисица тј. лукава и неверна душа која, 
сходно времену и потреби, прима на себе разна обличја, хранећи се мртвим и усмрделим 
лешинама, као и маловажним виноградом (јер јој недостаје нешто крупније); или је било 
која друга животиња забрањена Законом, нечиста за храну и употребу! Реч, избегавајући и 
удаљавајући се од таквих, жели да буде записана на постојаним и каменим таблицама, и уз 
то на обејим странама таблица, због јасног и прикривеног смисла у Закону - јасног и 
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откривеног, који је многима потребан и који пребивају у долини, и прикривеног, који је 
намењен малобројнима и који узађоше горе. 

Али, шта се то десило са мном, пријатељи, паство и мени налик љубитељи истине? Ја сам 
ишао са циљем да схватим Бога; са том мишљу, раздвојивши се од вештаства и 
вештаственога, удубивши се у себе колико је то могуће, усходио сам ја на гору. Међутим, 
када сам упро свој поглед, једва да сам назрео позадину Божју[6] и то прикривену 
Каменом[7] тј. оваплоћеним, ради нас, Словом. И проникнувши донекле нисам сазерцавао 
прву и чисту природу која је позната једино Њој самој, односно, Тројици; нисам видео то 
што се налази иза прве завесе и што Херувими закриљују, него оно крајње што се 
простире према нама. А то је, колико ми је познато, она величанственост, или како је 
назива божанствени Давид, оно великољепије[8] које уочавамо у тварима које је Створио 
и којима управља Бог. Све је то позадина Божја која нам после Бога омогућава познање о 
Њему, као што се одраз и обрис сунца осликава у води, показујући га тако онима који 
имају слабе очи и не могу директно да гледају у њега, јер сила сунчеве светлости 
поражава чуло. Тако исто богословствуј и ти, без обзира што ћеш можда бити и Мојсеј и 
бог Фараону, или ћеш са Павлом узаћи све до трећег неба и чути незрециве речи,[9] или 
можда чак постанеш и узвишенији, удостојивши се анђеоског или арханђеоског лика и 
чина! Јер, све је то небеско, а оно је наднебеско и у поређењу са нама много је узвишеније 
природом својом и ближе је Богу од нашег сложеног, униженог и доле вукућег састава, 
али ипак, и оно је још увек далеко од Бога и од савршенијег схватања Бога. 

Дакле, опет треба да се вратимо почетку. "Веома је тешко схватити Бога, а изрећи Га 
сасвим је немогуће", овако размишља један јелински богослов,[10] а по моме мишљењу 
није реч о брзоплетој мисли; да не бисмо сматрали да смо Га схватили, он каже: тешко, а 
да бисмо избегли било какво поређење, он је ово назвао неизрецивим. Међутим, како ја на 
то гледам, немогуће Га је изрећи, а још је немогућије схватити Га. Оно што је достигнуто 
разумом, то може бити објашњено и речју од стране свакога ко нема повређен слух и тупи 
ум, без обзира што ће објашњење бити непотпуно и у крајњем случају слабо. Али, да би се 
мишљу савршено обујмило толико велико биће не постоје ни силе, ни начини, не само код 
људи који су приклоњени овоземаљском, него ни код људи много узвишенијих и 
богољубивијих од њих, односно, ни код било које рођене природе којој тај мрак - то грубо 
тело, служи као сметња за разумевање истине. Не знам да ли је ово могуће узвишенијим и 
духовним природама које се налазе ближе Богу и озаравају се целовитом светлошћу, а 
које, можда, виде Бога, ако не потпуно, оно бар много савршеније и одређеније од нас и уз 
то по мери свога чина, једни од других више и мање. О овоме ја не бих ишао даље. Што 
се, пак, нас тиче, не само да мир Божји превасходи сваки ум и схватање,[11] него ни очи 
не могу видети, нити уши могу чути, нити мисао може дочарати оно што је, по 
обећању,[12] припремљено праведницима; ми једва да можемо и творевину тачно да 
појмимо. И ту се појављују само сенке у чега нас уверава написано: погледах небеса, дела 
руку Твојих, месец и звезде[13] и у њима постојани закон, јер нам говори не као онај који 
већ сада види, него као онај који се нада да ће некада видети. У поређењу са творевином, 
нашем уму је много несхватљивија и недокучивија та природа која је изнад творевине, од 
које је творевина и произашла. 



274 
 

Недокучивим не називам чињеницу да Бог постоји, него ко је Он по природи. Јер није 
залудна проповед наша, нити је сујетна вера наша и ми не предајемо о томе учење. Нека 
наша искреност не послужи као повод за безбожје и клевету, нити се ти погорди и 
преузнеси изнад нас који смо свесни свога незнања! Веома је велика разлика између 
уверења и знања да било ко постоји, и знања какав је Тај што постоји по природи својој. 
Постоји Бог - творачка и сведржитељна узрочност свега; наши учитељи у томе су - 
сазерцање,[14] и природни закон; сазерцање - обраћеност ка видљивом које је прекрасно 
утврђено и проходи пут свој, или да кажем овако, које се непоколебиво креће и лебди; 
природни закон - који на основу видљивог и прекрасно устројеног логички долази до 
Началника свога. На који начин би се васељена могла саставити и опстати да Бог није све 
оживотворио и одржао? Свако ко угледа прекрасно урађену цитру, њезину превасходну 
израду и лепоту, или буде у прилици да слуша неког док свира на њој, тај неће ни о чему 
другоме размишљати до о изумитељу тог инструмента, или ће сву пажњу усмерити на 
уметника који свира на њему. На исти начин и ми долазимо до закључка о непорецивој 
творачкој сили која одржава све што је створено, без обзира што нисмо у стању да Творца 
схватимо својом мишљу. Потпуно је сулуд сваки који, пратећи природна указања, не дође 
до овог познања или закључка. 

Уосталом, још није Бог оно што смо ми себи дочарали под појмом Бога или оно чиме смо 
Га ми изобразили или чиме Га је описала наша реч. Чиме ће онај који је било када и на 
било који начин обујмио Бога умом својим доказати то? Ко је стигао до крајњих граница 
мудрости? Ко се било када удостојио таквих дарова? Ко је отворио уста своја до таквог 
схватања да је привукао Духа,[15] да је, садејством овог Духа који све испитује и познаје, 
чак и дубину Божанства[16] познао Бога, те нема потребе више да иде даље, јер влада 
последњим од жељеног, чему стреми и целокупни живот и свеколика мисао високога ума? 
Но, какав ћеш појам о Богу имати ти који себе стављаш изнад свих философа и богослова, 
и гордо се хвалиш тиме, уколико поверујеш сваком начину умозрења? Докле и чему ће те 
довести твој заинтересовани разум? 

Хоћеш ли Божанство назвати телом? Но, како ћеш онда назвати безконачно које нема ни 
граница, ни обриса, које се не може опипати и видети? Зар су таква тела? Колико је то 
велика произвољност! Није таква природа тела. Ако је Божанство - тело, онда није 
бесконачно, нити је неограничено и томе слично, јер у том случају Оно ни у чему не 
премашује нас! Како је ово грубо схватање! Како можемо поштовати Божанство, уколико 
Оно има свој облик? Или како ће Бог избећи слагање из стихија и поновно разлагање на 
њих док се потпуно не разруши? Јер, сложеност јесте почетак борбе; борба - цепања; 
цепање - разрушавања, а разрушавање је сасвим несвојствено Богу и Првој Природи. 
Дакле, нема сумње да у Њему нема деобе, иначе би било и разрушавања тј. пропадања; 
нема борбе, иначе би било и цепања; нема сложености, иначе би било и борбе. Због свега 
тога Божанство није тело, иначе би у њему било сложености. На овоме се задржава реч, 
усходећи од последњега ка првоме. Уз то, Божје својство је да све прожима и све 
испуњава, по написаном: зар не испуњавам Ја и небо и земљу, говори Господ;[17] и још: 
Дух Господњи испуњава васељену[18] - како би се иначе све одржало ако би Бог нешто 
ограничавао Собом, а нечим другим би се и сам ограничавао? Или Он неће ничим 
проницати ненапуњени свет тако да ће се у нама све уништити на срамоту Бога који ће 
постати тело и изгубити све оно што је створио; или ће, пак, Он бити тело у броју и низу 
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осталих тела, што је немогуће; или ће ући, како у прожимање тако и у супродстављање са 
телима; или ће се помешати са њима као текућина, и једним ће делити, а другим ће се 
делити, што је ружније и бесмисленије од Епикурових атома; на овакав начин распада се 
код нас учење о телесности Бога и неће бити ни телесности, ни свезе. 

Ако устврдимо да је Бог невештаствено тело и уз то, како неки мисле, пето и кружно 
вртеће се (нека буде дозвољено да је и невештаствено и пето, а ако желите, чак и 
бестелесно тело, пошто се код њих речи изговарају и склапају произвољно, а ја се сада не 
спорим о томе), којој врсти кретања и премештања ће припадати то тело? Не кажем, као 
превентивну предпоставку, као да се Творац са творевином и Сведржећи са држећим се 
крећу на исти начин, мада они и овако шта предпостављају. Шта Њега покреће? Чиме се 
све покреће? Шта покреће то помоћу којег се све креће? Најзад, шта покреће и покретача, 
и тако даље, до бесконачности? Уз то, како Он да се не задржи на једном неопходном 
месту, пошто је и Он нешто преместиво? 

Међутим, ако кажу да је Бог некакво другачије тело, осим петога, као например, анђеоско 
што је, онда на основу чега тврдимо и знамо да су анђели телесни, каква су им тела и чиме 
ће то Бог, коме је анђео службени весник, бити узвишенији од анђела? А ако је његово 
тело узвишеније од анђеоског, онда се опет уводи неизбројиво мноштво тела и предубоко 
празнословје, којем никако неће бити краја. На основу тога ће се јасно закључити да Бог 
није тело. Нико од богонадахнутих мужева није дозвољавао или говорио овако шта; такво 
учење не припада ни нашем двору. Због тога неизоставно треба предпоставити да је Бог 
нетелесан. 

Ако је, пак, нетелесан, онда је и неизобразив и неизрециве је суштине, као што је и реч 
суштински несхватљива: нерођен је, безпочетан је, неизмењив је, нетрулежан је и све 
остало што се може рећи о Богу и својствима Божјим. Јер у њему, будући Суштом, може 
ли природа и самобитност дочарати чињеницу да Он нема почетак, да се не мења, да је 
неограничен? Напротив; свако ко поседује ум Божји и ко се усавршио у умозрењу, томе 
једино преостаје да још више усаврши своја умовања и истраживања, и да схвати 
целокупно биће. Да би се изобразио и разјаснио овај или неки други од предмета твога 
истраживања није довољно само казати: то је тело или то је рођено; напротив, ако желиш 
да савршено и на правилан начин дефинишеш духовно, онда си дужан да најпре 
дефинишеш оно што је подчињено овоме (јер то што је телесно и што је рођено и што је 
пропадљиво јесте или човек, или во, или коњ). На исти начин и овде, који желе да 
упознају природу Суштога не могу се задовољити казивањем онога ко Он није да би, 
насупрот томе ко Он није, придодали и то ко Он јесте (тим пре што је лакше схватити 
било шта појединачно, неголи све појединачно одрицати); придодати, да би 
искључивањем онога што није и додавањем онога што јесте, замишљено постало лакше 
схватљиво. А онај ко, рекавши шта није прећуткује оно шта јесте, поступа исто као и онај 
који на питање: колико је два пута пет, одговара: то није ни два, ни три, ни четири, ни пет, 
ни двадесет, ни тридесет, или укратко казано, то није ни један од бројева садржаних у 
децимали или у децималама, а прећуткује да два пута пет даје број десет, односно, не 
усмерава, нити задржава мисли питаоца на ономе што се тражи. Сваки много јасније види, 
и много лакше и брже на основу онога шта јесте објашњава о предмету и оно шта он није, 
него што ће искључујући то што он није показати шта он јесте. 
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Пошто наше Божанство није телесно, онда наставимо унеколико даље наше истраживање. 
Нигде, или где то Бог живи? Ако нигде, онда ће неки лукави питалац запитати: како онда 
може и да постоји? Јер као што непостојећег нигде нема, тако се исто може закључити да 
и оно што је нигде, апсолутно не постоји. А ако је Бог ипак негде или је било где, онда 
нема сумње да ако већ постоји Он мора да је у свету или је изнад света. Но, ако је у свету, 
онда мора да је у нечему или је свагде. А ако је у нечему, онда је свакако ограничен било 
чиме малим. Ако је свагде, то је боље него да је у било чему малом, али и у многом тј. као 
да је садржан у ономе што садржи, пошто је у том случају сав Бог ограничен целим светом 
и ни један део у Њему неће остати слободан од ограничења. То су потешкоће уколико 
тврдимо да је Бог у свету! И још једно питање: где се Он налазио пре него што је свет 
постао? Ово питање ће нам не мало задати невоље. Ако је Бог изнад света, зар онда не 
постоји ништа што би Га одвајало од света? Где је то нешто што је изнад света? На који 
начин објаснити себи то што премашује и што је премашено, ако не постоји граница која 
би делила и разграничавала једно од другог? Или, пак, неопходно мора постојати средина 
која би ограничавала свет од онога што је изнад света? А зар то онда није ништа друго до 
место које смо ми избегавали? Још не говорим о томе да ће Божанство, у том случају, 
неопходно бити ограничено, уколико Га схватимо својом мишљу. Јер и схватљивост 
представља вид ограничења. 

Због чега се ја на овоме задржавам, можда, прекомерно и излишније него што народ треба 
да чује, држећи се сада утврђеног начина казивања којим је одбачено благородно и 
просто, а уведено запутано и загонетно, да би се дрво познало по плодовима тј. на основу 
тмурне речи - оне тмурне речи која нам налаже слична учења? Није ми био циљ да 
помислите као да ја говорим о некој неубочајеној и сувислој мудрости, свезујући савезе и 
раздељујући скривено, што је Данила[19] веома зачудило, већ ми је намера била да 
објасним оно што је моје слово у почетку назначавало. Дакле, у чему је ствар? Желим да 
објасним да је човековој мисли Божанство сасвим несхватљиво и ми Га не можемо себи 
дочарати у целовитој пуноти. 

Божанство остаје недостижно не због своје зависти. Завист је сасвим страна Божјој 
природи која је бестрасна, једина је блага и господствена, нарочито завист према 
творевини која је Богу драгоценија од било чега другог, пошто Реч Божја ништа не 
предпоставља разумној творевини! Поред тога, стварање за нас представља врхунац Божје 
благости и доброте. Такође узрок свему није лична част и слава Тога који је испуњен,[20] 
као да би недостижност могла додати њему достојну славу и част. Прокрчавати себи пут 
до првенства приличи ј онима који желе да онемогуће друге да до њега стигну, својствено 
једном софисти, а туђе је не само Богу, него и сваком ј колико-толико добронамерном 
човеку. Али, ако овоме по ј стоје и неки други разлози или узроци то могу знати само они 
ј који су највише приближени Богу, који се својим умом удубљују и продиру до 
неистраживих судби Божјих, под условом да има таквих људи који су напредовали до 
таквог степена савршенства и, како се каже, дотакоше дубине бездана морских.[21] 
Колико, пак, можемо достигнути ми који, умом несхватљиво, меримо малим и 
ограниченим мерама, а то је вероватно због тога да задовољство достизања не би постало 
удобно и изгубљено за проналазача. Јер обично ми врло брзо одбацимо и презремо оно 
што смо са муком схватили, из разлога што то опет можемо наново учинити. Због тога они 
који имају ум сматрају благостањем тежину достизања благостања. Ово је вероватно и 
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због тога да ми не бисмо заслужили и добили исти удео са палом деницом тј. да не бисмо, 
придобивши за себе целокупну светлост, замахнули руком својом на Господа 
Сведржитеља и Свемогућем се супродставили,[22] и пали због гордости најсрамнијим 
падом. А можда је ово потребно и због тога да бисмо, очистивши се овде још и стрпљиво 
исчекујући испуњавање жељенога, и тамо добили нешто за награду због наше 
трудољубивости и светлог живота. Због тога вероватно између нас и Бога стоји ова 
телесна магла, као што је у старини облак стајао између Египћана и Јевреја. Можда то 
значе речи: поставићу таму као свој кров[23] тј. нашу гојазност кроз коју малобројни и 
мало сагледавају, и мало назиру. 

Али, ко је обремењен овим тај нека и мудрује, нека усходи на врх својих размишљања. 
Нама, пак, овоземаљским робовима, како каже божанствени Јеремија,[24] нама који смо 
покривени овим огрубелим телом, добро је познато да као што не можемо претећи своју 
сенку ма колико хитро журили, пошто она увек бежи испред нас, или као што се наш 
поглед не може зближити са предметима које гледамо без посредства светлости и ваздуха, 
или као што пород водених животиња не може да живи изван воде, тако и ономе који се 
налази у телу немогуће је да ступи у заједништво са оним што умом својим осматрамо без 
посредовања било чега телеснога. Свагда ће нам на ум падати било шта наше, ма колико 
свој ум усиљавали да се сједини са сродним нам и невидљивим, свеједно у којој мери смо 
се издвојили од видљивога и удубили се у себе. Ово ће нам постати јасно на основу 
следећега. Дух, огањ, светлост, љубав, мудрост, ум, реч и томе слично, нису ли то називи 
Прве Природе? И шта сад? Нећеш ли и ти себи дочарати или дух без кретања и разливања, 
или огањ који није у вештаству, који се не диже увис, без својственог му обриса и боје, 
или светлост која није помешана са ваздухом, одвојено од онога што га као рађа тј. што 
светли? На који начин ћеш себи дочарати ум? Не обитава ли он у нечему другом? И 
мисли, које се покоје или обнаружавају, по твоме мишљењу, нису ли покретне? Можеш ли 
замислити неку реч осим ћутљивога у нама или изливеног (хитам да кажем - исчезлог)? 
Шта је мудрост, у твоме схватању, ако не навика да се расуђује о предметима божанским 
или човечанским? А такође правда и љубав - нису ли то похвална расположења која 
војују, прво против неправде, а друго против мржње, и пошто оне бивају јаче и слабије, 
рађају се и нестају, тако оне исто и са нама чине, мењају нас и стварају у нама исто оно 
што боје чине у телима? Или је прилично разматрати Божанство, колико је могуће, Само 
по Себи, одступајући од ових обличја и сабравши из њих некакву јединствену представу? 
Али како ово схватити у односу на ум који је сабран из свих ових обличја, а није то што су 
она? Или на који начин ће то, што је по својој природи несложено и неизобразиво, 
закључити у себи сва ова обличја, и то свако обличје на савршени начин? Толико је, дакле, 
тешко нашем уму да изађе из круга телесности док он, због своје слабости, истражује и 
разматра то што премашује његове силе! 

Без обзира што свака разумна природа стреми и тежи ка Богу и ка првој узрочности, ипак 
не може да Га достигне и схвати у потпуности, о чему сам већ говорио; мучећи се силном 
жељом, налазећи се као у некаквим предсамртним мукама и не могући да их издржи, он се 
упушта у ново пливање како би усмерио свој позор на видљиво, а из тога да било шта 
учини својим богом (по рђавом, нажалост, расуђивању; јер, шта од видљивог може бити 
узвишеније и богоподобније од посматрача и то у таквој мери да би му се посматрач 
клањао, а видљиво да прима таква клањања?), или да на основу красоте и мудрог 
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устројства видљивог да позна Бога тј. да своје виђење учини руководиоцем ка 
невидљивом, не губећи, због красоте видљивога, Бога из вида. 

На основу оваквог размишљања почеше се неки клањати сунцу, други опет месецу, ови 
мноштву звезда небеских, они опет целом небу, заједно са небеским светилима, помоћу 
којих почеше мерити судбу света; неки се почеше клањати стихијама света: земљи, води, 
ваздуху, огњу, као да су оне тобоже неопходне свему и без њих не може да се одвија 
живот људски; неки - шта је коме пало на ум од видљивих ствари, признавајући за бога 
све оно што им се учинило прекрасним. Неки се почеше клањати чак и живописним 
сликама и киповима, најпре својих сународника - то беху људи без мере и укуса, који су се 
препуштали невољама и чулности, желећи да помоћу споменика укажу поштовање 
умрлима; потом су почели да поштују и туђинце - ово учинише потомци оних првих који 
су поштовали своје сународнике, а који су од њих били удаљени временским размаком и 
због тога нису схватали прву природу и поштовање које је до њих дошло у предању и 
постало као неко законско и неопходно обичајно право, утемељено временским трајањем, 
због чега се и претворило у закон. Ипак мислим да су неки, желећи да угоде људима на 
власти, прослављали њихову моћ, дивили се њиховој лепоти, а поштованог међу њима 
током времена учинише богом, смишљајући при том било какве басне које су постале 
саставни део њихове преваре. Они међу њима, који су били препуштенији страстима, за 
бога прогласише своје страсти, односно, као бога поштовали су гнев, убиство, похоту, 
пијанство, а није ми додуше познато, можда су поштовали и још нешто, овоме блиско; 
свакако, они су ово чинили да би (наравно, не добро и не исправно) оправдали своје личне 
грехе. Једнима су богови били на земљи, другима (што је једино благородно и трезвено) су 
они били скривени под земљом, а трећи (смешан размештај!) су своје богове подигли на 
небо. Затим, подчинивши се својевољности и пожудама блудног уображавања, они су 
свакој својој измишљотини смислили име које су позајмили од неког бога или демона, и 
узвисивши идоле који их привукоше својом разноврсношћу, они су озаконили њихово 
поштовање крвљу жртве паљенице, а неки су то чинили својим гнусним делима, 
убијањима људи и личним настраностима. Таквим боговима заиста и приличе овакве 
почасти! Они су на себе привукли пажњу и тиме што су Божју славу указивали морским 
чудовиштима, четвороножним животињама и гмизавцима, што је заиста смешно, али и 
врло гнусно, те је врло тешко одредити шта више заслужује наше презрење, да ли њихово 
клањање или оно чему се они клањају. Мислим да је ипак највероватније да презрење 
заслужују служитељи таквих богова, пошто су они по својој природи разумна бића и 
добивши од Бога благодат, они бољем предпоставише рђавије. То је једна од замки 
лукавога који свако добро преобраћа на зло, што потврђује и мноштво других примера 
његовог злотворства. Он, да би људе привукао под своју власт, злоупотребљава њихово 
неверство и жудњу да пронађу Бога, обмањује их у сопственој жељи њиховој, водећи их 
као слепце који траже себи пут, расејава их по различитим стрменима и баца их у бездан 
смрти и погибљи. 

Тако је било са њима; међутим, наш руковођа је трезвени разум. Мада и ми тражимо Бога, 
ипак не дозвољавамо да се ишта деси без учешћа нашег руководитеља и вожда: наш 
разум, размотривши све видљиво, обазревши се на све стране и истраживши све што је 
било од почетка, не задовољава се да остане на томе. Не постоји основа да се 
владичанство припоји ономе што је једнако са нама. Због тога нас он, кроз видљиво 
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узводи увис, изнад видљивога, до онога што свему даје живот и постојање. Чиме су 
доведени у постојање и поредак, небеско и земаљско, оно што лети у ваздуху и што је под 
водом, или, боље казати, све оно што је и од овога првоначалније - небо, земља, ваздух и 
водена природа? Ко је помешао и разграничио све то? Ко све то одржава у узајамном 
односу и заједничарењу, сродности и сагласју (хвалим онога ко је ово казао, мада он није 
наш, нити је од нас!)? Ко је све ово оживео и покренуо, и ко и даље руководи тиме у 
непрекидном и неометаном животном току? Није ли то Уметник свега, није ли то Тај ко је 
у све поставио одређену законитост и уредбу на основу које се све креће и руководи? Ко је 
тај уметник? Није ли то онај ко је све ово створио и довео у живот? Такву силу не можемо 
приписати слепом случају. Предпоставимо да је живот од случаја; од куда онда постојећи 
поредак? Ако желите, препустимо и то случају; ко у том случају чува или одржава законе 
по којима је првоначално све створено? Неко други или слепи случај? Свакако, неко 
други, а не случај. Ко је тај други, ако то није Бог? Тако нас је од видљивога до Бога довео 
богодаровани и свима урођени разум - тај у нама првоначални и свима дати закон! 

Поновимо речено од почетка. Бога, ко је Он по природи и суштини, нико од људи никада 
није нашао и, наравно, неће пронаћи и схватити. А ако и пронађе некада, нека тада тек о 
томе расуђују и полемишу они који то желе. Пронаћиће, како ја то схватам, када се ово 
боголико и божанско тј. наш ум и наша реч, сједине са себи сродним, када обличје узађе 
до Прволика коме и иначе стреми. То је, по моме мишљењу, дочарано у оном веома 
разумном и озбиљном учењу по коме ћемо некада познати онолико колико смо сами 
познати.[25] А то што до нас долази у овоземаљском животу, јесте само танка струја и 
малени одблесак велике светлости. 

Због тога, ако је неко познао Бога и засигурно је то тако, то познање му се приписује у том 
одношају што је он, у односу према другима који нису толико просвећени, постао 
причасником веће светлости. Такво преимућство је признато као савршено, не као да је 
стварно савршено, него као савршено измерено мерама и силама ближњега. Због тога 
Енос поче призивати Господа;[26] његову заслугу чинило је уздање, уздање које се не 
тиче виђења, него призивања. Енох је нестао;[27] но, да ли је познао природу Божју или 
му је предстојало још неко узвишеније познање - то је неизвесно. Ноје, коме је било 
поверено да спасе цели свет или семена света да спасе од воде у маленој барци, поседује 
једино преимућство - богоугодност.[28] И велики Патријарх Авраам, иако се оправдао 
вером и принео неуобичајену жртву - обличје велике Жртве, ипак је Бога видео не као 
Бога, него га је нахранио као човека и био је похваљен као веома гостољубив. Јаков је у 
сну видео високу лествицу и ходање по њој анђела; он тајанствено помазује стуб 
(вероватно указујући на Камен који је ради нас био помазан), а месту, у част Онога који се 
јавио на њему, даје име: дом Божји.[29] Борио се Јаков са Богом као са човеком (да ли је у 
питању стварна борба Бога са човеком или се, пак, њоме означава присаједињавање 
човекове врлине Богу), на своме телу носи видљиве доказе те борбе показујући да је 
створена природа уступила победу, а као награду за побожност добија измену имена 
свога: име Јаков промењено је у име Израиљ (у свему велико и славе достојно име!); 
међутим, ни он, нити било ко други из дванаест племена Израиљевих којима је он био 
отац, ма се и узвисили изнад Јакова, до сада се није похвалио да је целовито познао 
природу Божју или зрак Божји. Илији није снажни ветар, ни огањ, нити земљотрес колико 
нам је познато из историје,[30] био доказ Божјег присуства, већ малено захлађење; управо, 
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присуства Божјег, а не природе његове. О којем Илији говорим? О ономе којег су огњена 
кола однела на небо, означавајући тиме у праведнику нешто изнад човека. Не изазивају ли 
у теби дивљење - најпре судија Маноје, а потом и ученик Петар? Међутим, један од њих 
није поднео гледање лица јавившег му се Бога те каже: изгибосмо, жено, јер видесмо 
Бога,[31] показујући тиме да човеку није могуће да поднесе ни јављање Божје, а камоли 
природу његову. Петар није хтео да пусти у свој брод Христа који му се јавио, молећи Га 
до оде од њега, мада је био пламенији од других ученика у вери према Христу, због чега је 
назван блаженим удостојивши се најбитнијих савета и порука које му је Христос 
упутио.[32] Шта да кажемо за Исаију или за Језекиља, који су видели највеће тајне? Шта 
рећи за остале Пророке? Први од њих је видео Господа Саваота како седи на престолу 
славе, окруженог и слављеног и закривеног крилима шестокрилатих Серафима; доживео 
је да и њега лично анђео очисти угљем и припреми га за пророчку службу.[33] Други нам 
описује Божју кочију - Херувиме, и над њима престо, а над престолом трон, а на трону 
Јавившег се; при томе је чуо некакве гласове и химне, кретања и активности.[34] Ја не 
могу сада казати да ли је то било дневно јављање које је видео само овај свети човек, или 
је реч о ноћном и нелаживом виђењу, или је реч о представи онога што влада у нама, 
којим ће се и будуће обујмити као да је у питању садашње, или је реч о неком другом, 
неизрецивом виду прорицања - ово је знано једино Богу Пророка и причасника подобних 
надахнућа. У крајњој мери ни ови, о којима овде говоримо, нити било ко други после њих, 
нису били, како каже Писмо, у савету[35] и суштини Господњој:[36] нико није видео, 
нити је схватио природу Божју. Да је Павле могао да објасни шта је у себи садржало треће 
небо и ход до њега (или поступно усхођење или магновено узношење), можда бисмо 
нешто више сазнали о Богу (уколико се овога тицала тајна Павловог узношења). Пошто се 
ово није могло образложити речима, онда ћемо и ми све поштовати ћутањем; чујмо лично 
Павла који каже: делимично схватамо и делимично пророкујемо.[37] Тако, и налик томе, 
познаје се онај који није невешт у знању, ко не таји да у њему говори Христос;[38] тако се 
познаје велики поборник и учитељ истине. Због тога све приземно знање, које се не 
простире даље од малених подобија истине, он не ставља изнад огледала и нагађања.[39] 
Да не бих дошао у опасност да дам повода другима да помисле како се ја прекомерно и 
без потребе занимам оваквим истраживањима, казаћу ово: о свему овоме, а не о нечему 
другом је казано: не можете носити сада, чиме је Реч Божја ставила на знање да током 
времена ипак можемо понети и објаснити себи све то. Исто ово је и Јован, Претеча Речи, 
велики глас истине, потврдио и признао да је немогуће и целом свету ово да прими.[40] 

Дакле, свака истина и свака реч за нас јесу несхватљиви и магловити. Ми као да градимо 
велике зграде малим алаткама када људском мудрошћу ловимо виђење суштог, када 
духовним предметима приступамо својим чулима или без њих, јер нас чула коче у 
познању те блудимо и лебдимо тј. не можемо да неприкосновеним умом дотакнемо 
прикосновене предмете, да се колико-толико приближимо истини и у своме уму 
запечатимо чисте представе о њој. А реч о Богу, што је савршенија, то је и недостижнија; 
непрестано нас води ка све компликованијем изражавању и најнемогућијем одгонетању. 
Свака препрека, па и она најневажнија, кочи и отежава ход нашег ума и не дозвољава му 
да иде напред, као што бразде у њиви обуздавају упрегнуте коње и повременим цимањем 
и дрмусањем спречавају их да искоче из бразде и оду у страну. Тако и Соломон који је 
прекомерно био умудрен разумом, више од других, како оних који су живели до њега тако 
и у поређењу са његовим савременицима, од Бога је на дар примио ширину срца и пуноту 
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сазерцања обилнију од песка,[41] и што се више погружавао у дубину више је осећао 
кружења и све је даље померао границу познања у мери у којој се она удаљавала од 
њега.[42] Павле, пак, настоји да истражи, не кажем природу Божју (он добро зна да је ово 
сасвим немогуће), него само судбе Божје; међутим, пошто не може да види крај и одмор 
од усхођења, пошто љубав ума за сазнањем не долази до коначних предела и граница, 
него оне за њега свагда остају нешто неистраживо, он (чудног ли дела! о, када би и са 
мном било тако!) своју реч завршава дивљењем и све слично именује речју богатство 
Божје и дубина,[43] исповедајући тако недостижност судби Божјих и изражавајући се 
скоро исто као и Давид који у своје време, на једном месту, судбе Божје назива и безданом 
многим,[44] којем се основе не могу дотаћи или познати ни мером, ни осећањима; због 
тога он каже да се разум дивио због њега и због састава његовог, и утврдио се прекомерно 
у односу на силе његове и обујмљивост његову.[45] 

Оставивши све остало, расуђује Давид, удубићу се у себе, размотрићу човекову природу и 
људски састав. Каква смо ми смеса? Какво кретање? На који начин је бесмртно сједињено 
са смртним? Како је могуће да се узносим горе ја који сам изливен доле? Од куда се душа 
нашла у мени? Од куда је живот у мени који такође учествује у страдањима? На који то 
начин мисао, и ограничена и слободна, обитава у нама, али у исто време све обујмљује у 
хитрости свога стремљења и тока? Како се она обзнањује и предаје речима, протиче кроз 
ваздух, тече заједно са стварима? На који начин је сједињена са осећањима, али је и 
независна од осећања? И понајпре: на који то начин у Уметниковом храму - природи, 
настаје наше саздавање и настајање, а потом и коначно образовање и усавршавање? Каква 
је то жеља у нама којом се разврстава храна у нама? Ко нас, без присиле, доводи до 
првотних извора и средстава за живот? Како се тело одржава помоћу хране, а душа речју? 
Какав је то зов природе, односно, узајамна наклоност родитеља и деце која их повезује 
љубављу? Зашто су изгледи (ствари) постојани и не сливају се са својим 
карактеристичним својствима? Због чега су, при толиком њиховом мноштву, неухватљиве 
неодвојиве особености? Како је једно и исто живо биће истовремено и смртно и бесмртно 
- смртно, јер се његов лични живот прекраћује - бесмртно, јер рађа друга жива бића? Једно 
одлази, друго долази, као у текућој реци која не стоји на једном месту и свагда је пуна! 

Могли бисмо још много истраживати о члановима и деловима тела нашег, о њиховој 
повезаности и устројству, пошто су они, сходно закону и сразмери у природи, саобразно 
потребама и красоти, једни са другима зближени, други су опет удаљени, једни су 
сједињени, а други су раздвојени, једни обухватају друге, а други се опет собом 
обухватају; много бисмо могли истраживати о звуку и о чулу слуха, о томе на који начин 
се звуци преносе од звучних оруђа до чула слуха који их прима и ступа са њима у 
узајамно општење, захваљујући удару и треперењу у ваздуху; много бисмо могли 
расуђивати о гледању којим на неизрециви начин прихватамо видљиве предмете, о 
кретању посредством воље и хтења у једно и исто време - у каквом су они односу и вези 
са мислима које се такође истом брзином стапају са предметом мишљења, а поглед са 
предметом виђења; много бисмо могли казати и о осталим чулима којима познајемо и 
прихватамо спољашњи свет; много бисмо могли казати и о смиривању и миру нашем 
током сна, о сновиђењима, о сећању и присећању, о закључцима, раздражљивости и 
пожуди, укратко казано: о свему ономе што насељава тај мали свет - човека. 
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Ако желиш навешћу ти различитости других животиња, као и њихов однос према нама и 
међусобно, описаћу ти природу сваке од њих, начин рађања и васпитања, место 
пребивања, нарав и законе њиховог општежића. Зашто неки од њих живе у стаду или 
чопору, а други појединачно; једни су биљоједи, а други месождери; једни су крвожедни и 
свирепи, а други питоми; једни су везани за човека и користе му, а други су неукротиви и 
љубе слободу; једни као да су блиски разуму и способни су да се дресирају, а други су 
сасвим бесмислени и не могу ништа да науче; једни имају много чула, а други мање; једни 
су везани за одређено место, а други се стално и хитро премештају са једног места на 
друго; једне карактерише и величина и лепота или нешто од тога, а други су веома мали 
или безлични, а можда и једно и друго; једни су снажни, а други слабашни; једни су 
тупави, а други врло подозриви и лукави, а неки су опет веома неопрезни; једни су 
трудољубиви и градитељни, а други су потпуно неделатељни и немарни? Осим тога: због 
чега једни гмижу по земљи, а други ходају у правом положају; једнима више одговара 
копно, а другима и копно и вода; једни су уредни, а други прљави; једни живе у паровима, 
а други не; једни су опрезни и трезвени, а други грабљиви; једни су многоплодни, а други 
нису; једни су дуговечни, а други кратко живе? У мени би пресахла реч када би све ово у 
танчине описивао. 

Погледај природу оних који пливају у води, који клизе и као да лебде по овој влажној 
стихији дишући сопственим ваздухом својим, а када су у нашем ваздуху подвргавају се 
истој оној опасности којој и.ми када се нађемо у води; размотри њихову нарав, њихове 
страсти и начин размножавања, величину, изглед, привезаност за место, састајања и 
растављања, својства веома блиска својствима животиња на земљи, а код неких потпуно 
истоветна, али и заједничка и различита својства, како у врсти тако и у другом роду. 

Погледај такође на јата птица, које не певају и које певају, њихову разноврсност, изглед и 
шаренило боја. Шта узрокује лепоту цвркута код оних које певају и од куда њима то? Ко 
је цврчку даровао фрулицу на прсима? Ко птицама дарује све те песме и цвркуте док стоје 
на гранама дрвета, када, подстакнути подневним сунцем, испуњавају шуме својом песмом 
и њоме прате путника? Ко је исплео лабудову песму у трену када рашири крила своја и, 
лепршајући њима, као да одређује мерни стих? Нећу говорити о изнуђеним звуцима и о 
томе у чему се лови наше искуство. Због чега паун, кицошка мидијска птица, воли такав 
декор и част да, када види да неко наилази или, како неки кажу, да би се допао женском 
полу (као да је свестан своје лепоте), са грациозним наступом извија свој врат и 
кругообразно шири свој, сунцем обасјан, златно блистајући перјани реп, како би своју 
лепоту показао сваком љубитељу красоте? Божанско Писмо хвали мудрост жена умешних 
у ткању, говорећи: ко је женама дао мудрост ткања или умешност у шарању 
тканине?[46] Међутим, ово је сасвим природно стање трезвеног или разумног живог бића 
које обилује мудрошћу и узвишава се ка небеском. Боље да се усмериш на бесловесне 
животиње и, ако си у стању, објасниш следеће чињенице. На који начин су птичја гнезда 
(свеједно да ли су у камену, или на дрвету, или на крову куће) исплетена и постављена 
тако безбедно, али у исто време и тако прекрасно, потпуно удобна за птиће? Од куда 
пчелама и пауцима толико трудољубивости и искуства? Једнима је саће сложено од 
шестоугаоних ћелијица, усмерених једне на другу и ојачаних преградама које се у сваким 
двема ћелијицама пресецају под правим углом. Све то пчеле раде врло искуствено и 
умешно, у мрачним условима, када се њихова градња не види. А пауци из тананих и скоро 
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ваздушастих нити, усмерених у разним правцима и истканих, за наш поглед, од 
невидљиве материје, Хитро плету тканину која им делимично служи за становање, али и 
за лов слабашних животињица себи за храну. Да ли нешто слично може да направи какав 
Еуклид који мудрује о непостојећим линијама и труди се над изналажењем доказа? Код 
каквог Паламида ћеш пронаћи такве радње и војни поредак, без обзира што су и они, како 
причају, преузети од ждралова који лете у складном поретку и мењају свој лет? Да ли 
нешто слично стварају Фидије, Зевксиси, Полигноти, Паразији, Аглаофони који умеју 
одлично да живопишу и вајају лепоту? Може ли се поредити Кноски хор плачућих, којег 
је тако прекрасно израдио Дедал на дар невести, или Критски непроходиви и, говорећи у 
стиху, непропутани лавиринт који, услед недостатка искуства, много пута нас поново 
враћа на почетни положај? Изоставићу ризнице и складишта хране код мрава, о пракси 
сакупљања хране саобразно времену и о, како нам је познато и како се препричава, 
њиховим путовањима, о предводнику чопора и строгом поредку радњи. 

Ако је све ово теби доступно и већ познато тј. ако си уочио колико је у свему томе разума, 
ти се онда усресреди на различитост биљног света оличеног у њиховим листовима због 
којих су они и лепи за гледање, али су и корисни за плодове. Истражи разноврсност и 
богатство њихових плодова, нарочито оних лепих и најнеопходнијих. Познај силу корења, 
сокова, цветова, мириса који нису само пријатни, већ су и здрави за удисање, привлачност 
и каквоћу боја. Такође истражи драгоценост и прозрачност камења. Природа је, као на 
свеопштем пиру, предложила теби све, како оно што ти је потребно, тако и оно што служи 
твоме задовољству да би ти, осим осталог, на основу толиких доброчинстава познао Бога 
и из својих потреба стекао више сазнања о себи самом. 

После овога размери ширину и дужину заједничке нам свима мајке - земље, обиђи морске 
заливе који су сједињени и међусобно и са копном, лепоту шума, река, обилне и 
непресушиве изворе, не само хладну и пријатну за пиће воду, која тече површином земље, 
него и оне које теку по разним раселинама и кањонима, и свеједно да ли их гони снажни 
ветар или пламена борба и супродстављање, оне прокрчују себи пут где колико могу, а за 
нашу употребу оне на многим местима стварају различита својства топлих бања - 
бесплатно и самостално лекарство. Кажи, како је и од куда је ово? Шта означава то велико 
и природно ткиво? Ништа овде није мањкаво по питању хвале свеједно да ли посматрамо 
појединачно или у њиховом међусобном односу. На који начин земља стоји тако тврдо и 
непоколебиво? Шта њу придржава? Какав јој је темељ? Разум не може да пронађе њезин 
ослонац осим Божје воље. Због чега се земља негде диже у висину, а негде је непрегледна 
равница, а та разнообразност је тако усклађена да се њезин изглед поступно мења, тако да 
у свему задовољава наше потребе и плени нас својом разноврсношћу? Без обзира да ли је 
њена површина намењена за становање људи или је ненасељена људима, него је 
испреплетана планинским масивима или је на неки други начин уобличена и служи некој 
другој сврхи - на сваком месту и свагда служи као јасни доказ Божјег свемогућства! А у 
мору, уколико ме не би запањивала његова величина, ја бих се непрестано дивио његовој 
кротости по којој оно, ничим везано, постојано стоји насвоме месту и у својим границама. 
Да ме не диви његова кротост, ја бих се дивио његовој величини. А пошто се ја дивим и 
једном и другом, онда хвалим силу која је тако очигледна и у једном и у другом. Шта је 
толику воду сабрало у море? Шта их је везало? Због чега се море повремено надима, али и 
даље стоји на своме месту, као да се стиди копна са којим се граничи? Како то да море у 
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себе прима воду из свих река, а да се при том не излије због прекомерне величине своје 
или већ не знам како то да изразим? Због чега је мору - тако великој стихији, граница 
песак? Шта на ово могу да кажу природозналци, мудраци у празном, који заиста море 
мере маленом чашом тј. веома велики предмет - својим схватањем? Зар ми није боље да о 
свему овоме мало поразговорим са Писмом, јер је оно много убедљивије и веродостојније 
од предугачких разуђивања? Међу је поставио око воде.[47] Ето узде за водену природу! 
Ти се још не дивиш овоме, не најежиш си при помисли да она на себи, у маленој барци, 
помоћу ветра, носи земаљског путника којем су, ради потребе човекове, повезани и море и 
копно, да би се све што је удаљено међу собом повезало у једно и јединствено? А који је 
узрок првоначалним извориштима? Распитај се, човече, уколико си у стању да то 
истражиш и пронађеш! Ко је прокрчио пут рекама у равници и у брду? Ко им је дао 
непрекидан ток? Какво је то чудновато чудо - нити се море препуњава, нити реке 
пресушују? Шта има храњиво у води? Због чега је та разноликост па се неке биљке и 
растиња орошавају озго, а друге се напајају помоћу корења? - О, када бих се и ја 
унеколико насладио речју, расуђујући о утехама које нам шаље Бог! 

СадДј међутим, оставимо и земљу и земаљско, да би моја реч ишла одређеним поретком, и 
дигнимо се на крилима мисли у ваздух; одатле ћу те повести до небескога, директно до 
неба, па и више неба, и тако даље. Истина, реч се не осмељује да се уздигне сувише 
високо; али ће се зато прострети на врх дозвољенога. Ко је разлио ваздух - то изобилно и 
неоскудно богатство којим се сви служимо по достојанству и потреби, које није 
ограничено међама, нити се дарује сходно узрасту, нити се налик манни добија по нужди 
већ се свакоме омогућава његова употреба у истој мери, ваздух - та колица пернатим 
животињама, та седалица ветровима, ваздух - који пријатно разблажује годишња доба, 
оживотворава жива бића или боље рећи, чува душу у телу, ваздух - у коме су тела и са 
којим је реч, у којем је светло и оно што се осветљава, а такође и гледање које кроз њега 
протиче? Истражи и оно што је даље од ваздуха. Нисам сагласан да се ваздуху одреди 
таква област која му се приписује. Где се налази храна ветровима? Где су скровишта 
снега? Ко је, по Писму, родио капи росе? Из чије утробе излази лед? Ко је ујединио воду у 
облацима?[48] Ко одређује да се њезин један део задржи у облацима (зар није чудно 
видети како се текућина задржава речју?), а један део се у право време и у потребној мери 
излива на земљу, не изостављајући при том ни водене површине на земљи (сетимо се 
очишћења десившег се у Нојево време! Нелаживи није заборавио на свој завет), али и не 
задржавајући је потпуно (да не бисмо опет имали потребу за Илијом, који је прекратио 
сушу)? Пише: ако затворим небо, ко ће га отворити?[49] И: ако се отворе устави, ко ће 
их затворити?[50] Ко ће издржати прекомерност једног и другог, ако Онај који шаље кишу 
није све распоредио по својим мерама и мерилима? Које ћеш ми одговарајуће учење 
предложити о муњама и громовима, ти који грмиш по земљи, мада не блештиш ни 
маленим искрама истине? Хоћеш ли извором овога назвати било каква испарења која 
потичу са земље и стварају облаке или некакво згушњавање облака тако да, по теби, 
згушњавање ствара муњу, а растерећење - гром? Или ћеш рећи да је узрок томе стешњени 
ветар који не може да пронађе излаз за себе те, пошто је стешњен, бљешти као муња, а 
када пробије стеге прасне као гром? 

Но, ако си ти умом својим већ прошао ваздух и све што је у ваздуху, онда се дотакни 
заједно са мном неба и свега небеског. Овде нека нас више води вера, а мање разум, под 
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условом да си познао своју немоћ током разматрања свега што те окружује и да си постао 
свестан могућности да упознаш оно што је изнад разума, не остајући при томе сувише 
приземан, везан за земаљско, а несвестан - свога незнања. Ко је заокружио небо и 
раздвојио звезде? Можеш ли казати то, човече, ти који си свагда спреман на полемику, а 
не познајеш потпуно ни то што ти је под ногама, нити можеш самога себе измерити, а 
распитујеш се о ономе што је изнад твоје природе са жељом да обухватиш неизмериво? 
Предпоставимо да си схватио кругове, кружне токове, приближавања и удаљавања, 
усхођење звезда и сунца, некакве делове и њихове подразделе, као и све друго због чега ти 
гордо хвалиш науку своју; међутим, то још није схватање суштог по природи, већ само 
бављење кретањима потврђено дуговременим упражњавањем које нас доводи до 
јединственог посматрања многих, а потом и измишљање закона и узвеличано именом 
науке; - тако су месечеве мене постале познате многима, а посматрање[51] је прихваћено 
за почетак познања! Ако си ти веома упућен у то и желиш да ти се са правом диве због 
тога, кажи ми: који је узрок таквом устројству и кретањима? Због чега је сунце 
постављено да буде знамење целој васељени и да стоји пред погледом свакога, као вожд 
поретка, који својом светлошћу више тамни сјај осталих звезда него што оне једна од 
друге могу бити потамњене? Без обзира што светле свака својим сјајем, ипак их сунце све 
надмашује својом светлошћу! Сунце је прекрасно као жених, бистро је и велико као 
исполин (не могу да му позајмим хвалу из неког другог писма осим из мога);[52] толика је 
његова сила да од краја до краја све обухвата својом топлотом и нико не може да га не 
осети; напротив, све се њиме одушевљава и испуњава: и поглед - светлошћу, и телесна 
природа - топлотом; но, без обзира што нас оно огрева, ипак нас не сажиже и не 
сагоревамо од њега, због тога што сунце поседује кротку благопријатност и устројени ход, 
за све откривено и све једнако милује. Јеси ли ти уопште размишљао о овоме? Сунце, у 
чулном смислу, исто је што и Бог у мисаоном и духовном погледу, казао је један који није 
од нас. Оно просвећује поглед као Бог што просвећује ум, оно је прекрасније од свега што 
видимо, као Бог у умом схватљивом. Чиме је у почетку сунце доведено у свој поредак и 
ток? Чиме се то оно непрестано подиже на хоризонту и без престанка врти око себе - 
неизмењено у свом закону, у правом смислу непокретно, неумориво, живоносно и, како са 
правом поју стихотворци, рађајући живот, никада не стајући у свом ходу, нити 
ускраћујући своје благе дарове? На који начин оно ствара дан на земљи, а ноћ под 
земљом? Или не знам већ како да се на прави начин изразим када говорим о сунцу! Шта 
значи то настајање и нестајање дана и ноћи, та (употребићу донекле страни израз) 
једнакост у неједнакости? На који начин сунце ствара и разврстава годишња доба која се 
равномерно приближавају и удаљавају од нас, и као да тобоже воде рат међу собом час се 
зближавају, а час се разједињују; зближавају се по закону љубави, а раздвајају се по 
закону доброчинства и чак се међу собом сливају, и неприметно приближавају, налик на 
дане и ноћи, да не би својом грубошћу произвели штетни утицај? Но, оставимо сунце. Јеси 
ли схватио природу месеца и суштину његових мена, меру и путеве његове светлости? 
Како да сунце господари дању, а месец ноћу? Једно даје одважност зверовима, а друго 
поставља човека на његов посао и то у време када је то човеку најпријатније? Можеш ли 
свезати милине влашићима и, избројати мноштво звезда и сва њихова имена[53] кажи ми 
то као врстан зналац њихових кретања и разлике међу њима, да бих ти ја могао 
поверовати када усхтеш помоћу звезда да одредиш нашу судбу и творевину кад хушкаш 
против Творца? 
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Шта још рећи? Да ли да овде окончамо реч своју - на вештаству и на видљивом? Или ћемо 
по примеру Мојсејеве скиније, која је указивала на Реч Божју, супротним начином целом 
свету тј. свеукупношћу видљивог и невидљивог,[54] проникнути иза прве завесе и, 
узашавши изнад чулнога, ући у светињу - у умну и небеску природу? Њу, иако је 
нетелесна, не можемо видети нетелесним начином, због чега се она и назива огњем и 
духом, или је заиста таква. Речено је да анђеле чини духовима својим и слуге своје 
пламеном огњеним.[55] Ако твори, то не значи ништа друго до да их чува подчињене 
закону по коме су саздани; духом и огњем називају ову природу делимично због тога што 
је духовна, а делимично што је реч о природи која прочишћава; због тога што и Прва 
Суштина има исте ове називе. Уосталом, нека она код нас буде нетелесна или, колико је 
могуће, близу тога. Видиш како се речима вртимо у круг и никако не можемо да кренемо 
даље! Уколико се раширимо у доступној нам мери, шта ћемо казати каква су бића Анђели, 
Арханђели, Престоли, Господства, Начела, Власти, Светлости, Усхођења, умне Силе или 
Умови, чисте природе, без икаквих примеса, неприклоњени или ненавикнути на зло, које 
непрестано ликују око Првог Узрока. Те природе, како би о њима неко певао, или се 
озаравају најчистијом светлошћу од Првог Узрока, или, по мери своје природе и чина, на 
неки други начин добијају другачије озарење; оне су у тој мери у себи дочарали и оцртали 
Благо, да су постале другостепене светлости и посредством изливања на њих и 
предавањем им прве Светлости, способне су да просветљују друге; оне су служитељи 
Божје воље, силне, како по природној својој, тако и стеченој сили, све обилазе, свима и 
свагде спремно предстају, услед усрђа да служе и због лакоће природе њихове. Ови умови 
су примили сваки по једну част васељене или су додељени нечему у свету, на начин 
познат једино Устројитељу и Распоредитељу, и оне све једнако воде ка једном и истом 
крају по жељи Креатора свега, химнама поју величанство Божје, сазерцавају вечну славу и 
при том вечно, не ради тога да би се прославио Бог (не постоји ништа вредно што би се 
могло припојити Савршеноме Који и другима дарује добра) и не да би престали, примају 
блага, мада су они прве до Бога природе. 

Ако је ово усхваљено по достојанству, онда нека је благодарност Тројици и једном у 
Тројици Божанству! А ако ово не задовољава нашу жељу, онда је и у том случају моја реч 
победила, јер се трудила да докаже то што је више ума, природу другостепених бића, а 
никако природу Првог и Јединог, Који превасходи све. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Јевр 12:20; Мт 21:41. 
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2. Јер 13:23. 
3. Пс 21:14. 
4. Мт 7:6. 
5. Ав 1:8. 
6. Изл 33:22, 23; 
7. 1 Кор 10:4. 
8. Пс 8:2. 
9. 1 Кор 12:4. 
10. Платон у Тимеју. 
11. Флб 4:7. 
12. 1 Кор 2:9; ср. Ис 64:4. 
13. Пс 8:4. 
14. Спољашњи опит. 
15. Пс 119:131. 
16. IKop 2:10. 
17. Јер 23:24. 
18. Прем Сол 1:7. 
19. Дан. 5:12. 
20. Ис 1:11. 
21. Јов 38:16. 
22. Јов 15:25. 
23. Пс 17:19. 
24. Плач 3:34. 
25. ср. I Кор 13:12.  
26. Пост 4;26. 
27. Пост 5:24. 
28. Пост 6:5. 
29. Пост 28:17. 
30. III Цар 19:12. 
31. Суд 13:22. 
32. Лк 5:3-8. 
33. Ис 6:1-7. 
34. Јез 1:22-27. 
35. На грчком εν υποσηματι, тј. скоро исто што и у суштини. 
36. Јер 23:18. 
37. I Kop 13:9. 
38. II Кор 11:6; ср. II Кор 13:3. 
39. IKop 13:12. 
40. ср. Јн 16:12; Јн 21:25. 
41. III Цар 4:29. 
42. Проп 7:24. 
43. Рм 11:33. 
44. Пс 35:7. 
45. Пс 139:6. 
46. Јов. 38:36 
47. Јов 26:10. 
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48. Јов 38:28, 29; 26:28. 
49. Јов 12:14. 
50. Мал 3:10. 
51. Опит. 
52. ср. Пс 18:6. 
53. Јов 38:31; Пс 149:4. 
54. ср. Јевр 9:24. 
55. Пс 107:4.  
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Реч XXIX 

о богословљу трећа, о Богу Сину прва 

  

Све ово исто би казао и неко други, у жељи да прекине њихову спремност на полемику, 
њихову послушност и такмичење у свакој ствари, а понајпре у учењу о Богу. Међутим, 
није толико битно ставити забрану - то ће без имало муке учинити сваки ко пожели; од 
човека умног и побожног очекује се, међутим, да он забрану замени својим личним 
расуђивањем. Због тога, уздајући се у Духа Светога, којег они не осећају, а којем се ми 
клањамо, извешћу на светло дана, као неки благородни и зрели плод, своје личне мисли о 
Божанству ма какве оне биле. Ја ни у неко друго време нисам ћутао; напротив, свагда сам 
поседовао одважност и присуство духа. Тим пре ћу се одважити сада и устати зарад 
истине да не бих сумњама, по суду Божјем, као што пише, навукао на себе невољу.[1] 
Пошто реч бива двојаког рода - њу ће или потврдити лично мишљење или ће је 
оповргнути супротно мишљење - ја ћу такође, предложивши најпре сопствено учење, 
настојати да оповргнем учење наших противника; у оба случаја настојаћу да будем сажет 
како би речено било прихватљиво и привукло вашу пажњу (и они који се труде да обману 
људе, у првом реду просте и неуке, сачинили су реч коју су назвали руководство) тј. да 
предугачко излагање не би расплинуло мисао, као воду која није усмерена кроз водоводну 
цев, већ се излива и разлива по равници. 

Три најдревнија схватања о Богу јесу: безначалност, многоначалност и једноначалност. 
Два прва мишљења беху (нека то и остану!) обична игра ума јелинских синова. 
Безначалност није ништа друго до беспоредак, док многоначалност ствара огорчење; 
сходно томе, оваква мишљења су истовремено и безначална, али и беспоредачна. И једно 
и друго води нас истом циљу - беспоретку, а беспоредак нас води - хаосу; беспоредак није 
ништа друго до устаљивање у хаотичном рушењу. Ми, међутим, поштујемо 
једноначалност, али не такву једноначалност која се дефинише јединством лица (једно, 
уколико је у расцепу са самим собом, такође ће представљати множину), него 
једноначалност која означава равнозначност јединства, једнодушност воље, истоветност 
покрета и усмеравање ка једном Оних који су из Једнога (што је сасвим немогуће у 
створеној природи), пошто Они, мада се разликују бројем, ипак се не деле по власти.[2] 
Због тога Јединица, изначално усмеривши се ка двојности, задржала се на тројичности. 
Код нас је овако - Отац и Син и Свети Дух. Отац је - родитељ и изводитељ, који рађа и 
изводи бестрасно, нестрадално, изван времена и бестелесно; Син је - рођен; Дух је - 
изведен, или већ не знам како би ово назвао онај који одводи од свега видљивог. Не 
усуђујемо се да ово назовемо преизливањем благости, како се усудио да дефинише један 
од Јелина који је, расуђујући о првом и другом Виновнику, јасно казао: "као чаша што се 
излива преко руба".[3] Ми се не усуђујемо из разлога да не бисмо увели несвесно рођење 
и неко природно и незадрживо избацивање, што је све много униженије у односу на 
појмове о Божанству. Због тога, не излазећи из зацртаних области и граница, поштујемо 
Нерођенога, Рођенога и од Оца Исходећег, како на једном месту каже лично Бог - Реч.[4] 
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"Међутим, када је то рођење и исхођење"? - Пре свакога када. Уколико приличи 
изразићемо се унеколико и смелије: тада од када је и Отац. Но, од када је Отац? - Никада 
није било да Отац није постојао. Самим тим никада није било да Син није постојао или да 
Дух Свети није постојао. Ако ме упиташ, ја ћу ти опет одговорити. Када се родио Син? - 
Када се није родио Отац. Када је исхођен Дух? - Када није исхођен Син, већ када се родио 
изван времена и на неизрецив начин, иако себи не можемо описати оно што је изван 
времена, без обзира на чињеницу да желимо да избегнемо термине који означавају време; 
речи: када, пре, после, из почетка, не искључују време, ма колико ми настојали на томе; 
уколико узмемо вечност тј. Трајање које се распростире заједно са вечним, а не дели се на 
делове и не мери се никаквим кретањем, нити током сунца, што је својствено времену. 

"Међутим, ако су Син и Дух савечни Оцу, због чега нису и сабезначални"? Због тога што 
су они од Оца, иако нису после Оца. Истина, оно што је безначално то је и вечно; но, 
вечно не мора да неопходно буде и безначално, пошто се узводи до Оца као начела. Дакле, 
Син и Дух нису безначални у односу на Виновника. Познато је, међутим, да није 
неопходно да Виновник буде првоначалнији од Оних Којима је Он Виновник; из истог 
разлога као што ни сунце није првоначалније од светлости. Син и Дух су заједно 
безначални, у односу на време, без обзира што ти управо овим застрашујеш простодушне 
људе. Они, од којих је време, никако нису под временом. 

"На који начин је рођење бестрасно"? - На тај начин што оно није телесно. Уколико је 
телесно рођење страсно и страдално, онда је бестелесно рођење свакако - бестрасно. Но, и 
ја ћу тебе упитати: на који начин је Син Бог, уколико је Он творевина? Ако је творевина - 
онда није Бог. Ја не кажем да и у творевини, уколико се оно узме телесно, страдање има 
своје место, као: време, жеља, образовање, брига, нада, туга, опасност, неуспех, поправка; 
све ово, и још друго, као што сваки зна, бива приликом стварања. Ја се дивим што се ти 
још ниси усудио да измислиш било какве ситуације, рокове трудноће, превремено рођење, 
како би на основу тога признао немогућим рођење уколико би Бог рађао другачије, или 
још, пребројавши начине рађања код птица, на сувом или на води, да неизрециво 
божанско рађање подчиниш било којем, од ових, начину рађања или да на основу 
најновијих твојих предпоставки потпуно уништиш рођење Сина. Ти не можеш да 
разазнаш тога Ко по своме телу има различити начин рођења (јер, где си ти, сходно својим 
начелима, пронашао Богородицу Дјеву?), ради чега је и Његово духовно рођење другачије. 
Боље рећи: 

Онај који има другачије биће, Тај има и другачији начин рођења. 

"Који отац није почео да буде отац"? - Тај, којем биће није почело да постоји. А којем је 
биће почело да постоји, тај је почео и отац да буде. Бог-Отац није касније постао Оцем из 
простог разлога што Он није ни почео да буде Отац. Он је Отац у суштинском и 
сопственом смислу; због тога што није у исто време и Син; исто као што је и Бог-Син у 
сопственом смислу - Син, пошто није у исто време и Отац. Јер наши очеви и синови нису 
то у сопственом смислу, већ је сваки и отац, и син, и није уопште у већој некој мери отац, 
него што је и син, и ми се не рађамо јединствено од оца, него од оца који је у исто време и 
син, а то је разлог што се и ми делимо, постепено постајемо човек, али онакав какав не 
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желимо да будемо, који се рађа и који рађа, пошто су међу нама исти одношаји лишени 
стварности. 

Ти кажеш: "Постојеће речи: родио је и родио се, шта друго уводе до почетак рођења"? 
Шта ће бити ако ми не кажемо: родио се, него: рођен је од начела, чиме ћемо врло лако 
избећи твоје префињене изразе у којима непрестано осликаваш и печатиш време? Хоћеш 
ли нас оптужити да претумачујемо Писмо и истину? Свако може да се увери да у 
изразима, којима се одражава време, врло често се ставља једно време наместо другог; ово 
је нарочито употребљено у божанском Писму и то не само када се говори о прошлом или 
садашњем времену, него и о будућем. Казано је например: зашто се буне народи,[5] иако 
се тада још нису бунили; или: реку ће прећи ногама,[6] иако су је већ прешли. Напорно би 
и дуготрајно било ако бисмо све овакве случајеве објашњавали, а које су уочили 
трудољубиви људи. 

На овакав начин ми разматрамо њихове примедбе. Које су следеће? Нису ли до крајности 
бестидни и заједљиви? Они кажу: "Да ли је Отац зажелео да роди Сина или није хтео"? 
Затим оба могућа одговора још више обремењују, додуше не снажно, него лабаво, 
одговорима: "Ако није хтео, онда је родио услед принуде. Ко Га је принудио и на који 
начин је принуђен - Бог? Али ако је хтео да роди, онда Син јесте син хтења. Како је Он 
онда од Оца"? Наместо Оца они овде измишљају неку нову мајку - хтење! Код ових који 
на овакав начин постављају ствари и расуђују, пријатно је чути само једно: што су 
оваквом поставком ствари одступили од страдалности и прибегли су ка вољи; није 
страдање, већ воља. Размотримо колико је снажна њихова поставка и расуђивање. Веома 
је потребно, колико је то могуће, што ближе прићи њиховом начину расуђивања. Ти, који 
без по муке говориш све оно што зажелиш, кажи од каквог си се оца ти родио, од онога 
који жели или који не жели? Ако си од нежелећег, онда је он присиљен. Колико насиље! 
Ко је њега присилио? Нећеш казати истину, да је природа; јер у природи је и постојати, и 
бити трезвен. Али ако си од хотећег, онда си због неколико слогова изгубио оца; ти си 
постао сином жеље и хтења, а не оца. Прећи ћу сада на Бога и на творевину, а твоје 
питање предајем на суд твојој мудрости. Да ли је Бог створио свет својом вољом или 
принудом? Ако принудом, онда је и овде заступљена принуда и насиље. А ако је по својој 
вољи, онда је свет лишен Бога као и све остале ствари, а најпре ти који си изумео овакве 
закључке упуштањем у слична мудровања, јер се између Творца и творевине испречила 
преграда посредством хтења. Ја ипак мислим да је нешто сасвим друго онај који жели, а 
друго је - жеља или хтење, једно је рађајући, а једно је - рођење; једно је говорник, а једно 
је - реч. Први је покретач, а последње је - начин покретања. Због тога оно што се жели 
није од хтења или жеље из простог разлога што не следује свагда за жељом; рођено - није 
од рођења, оно што слушамо - није од произношења, већ од хотећег, рађајућег, говорећег. 
А што је у Богу, то је узвишеније од свега овога. У Њему жеља да рађа јесте, уствари, већ 
рађање, а не нешто било шта посредујуће; уколико потпуно дамо место жељи, а не кажемо 
да је рођење изнад жеље. Ако желиш, применићу ово на Бога-Оца - од тебе ћу позајмити 
такву дрскост! Да ли је Отац - желећи или нежелећи Бог? Како да избегнемо твој 
обострани закључак? Ако је желећи, питаћеш: када је почео желети? Не пре, него је 
постао. Пре ничега није било. Или је у Њему једно желело, а друго се определило хтењем 
или жељом; због тога се Он састоји из делова. Неће ли на крају и Он бити, по твоме, плод 
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жеље? А ако је нежелећи, шта Га је то присилило да постане (Богом)? Како је Он - Бог, ако 
је принуђен? А принуђен је ничему другом, већ да постане Бог?! 

Питаш: "Како је Син рођен"? - Али, како је Он и створен, под условом да је по твоме Он, 
уствари, створен? На ово је такође тешко одговорити. Ти кажеш да је можда створен 
вољом и речју. Овим ти ниси све казао; остало је да се одговори једно: како да воља и реч 
имају силу испуњавања; јер човек не ствара на тај начин. Како је Син рођен? - Његово 
рођење не би било важно да је оно схватљиво и за тебе који не познајеш начин свог 
сопственог рођења или ако и знаш понешто, ипак то није много и такво је да је о томе 
срамотно и говорити, а ипак после свега сматраш себе свезнајућим. Ти треба много труда 
да уложиш пре него што откријеш законе отврдњавања, формирања, јављања на свет, 
савез душе са телом, ума са душом, речи са умом, кретање, узрастање, претварање хране у 
тело, осећање, памет, присећање и све остало из чега се ти састојиш, а такође пре него што 
пронађеш оно што припада обојим - души и телу, шта је међу њима раздвојено и шта то 
они међусобно позајмљују једно другом. У рођењу је постављен темељ свему ономе што 
се касније усавршава. Кажи ми шта је свему томе темељ? Али ни после свега тога немој се 
усудити да мудрујеш о Богу, јер то ни мало није безопасно. Ако и познаш начин твога 
рођења, то не значи да знаш и начин рађања Бога. А ако не познајеш ни своје рођење, како 
можеш схватити Божје? Онолико колико је Бог несхватљив у поређењу са човеком, 
толико је и вишње рођење несхватљивије од твога рођења. Ако Син није рођен само због 
тога што ти то не можеш да схватиш, онда ти не преостаје ништа друго него да искључиш 
као могуће и све друго што ти је несхватљиво, а најпре Бога. Поред све твоје дрскости 
којом се одважно упушташ у излишна истраживања, ти ниси у стању да кажеш ко је Бог. 
Одбаци своја течења, раздељивања, расецања и све оно што замишљаш о нетелесној 
природи као о телу, и тада ћеш тек можда замислити нешто достојно Божјег рађања. Како 
се родио? - Са негодовањем ћу опет поновити исто: Божје рађање нека буде поштовано 
ћутањем! За тебе је важна чињеница да знаш да је Син рођен. А како? Нисам сигуран да 
ово и Анђели могу да појме, а не ти. Ако желиш, објаснићу ти како се родио?! - Како, то 
знају Отац који рађа и рођени Син. Све што је преко овога, нека буде скривено облаком и 
недоступно твојој кратковидости. 

"Да ли је Отац родио постојећег Сина или непостојећег"? - Какво безумље! Такво питање 
односи се на мене и на тебе који смо се, мада бејасмо нешто, као Левије у утроби 
Авраамовој,[7] ипак родили; а због тога смо постали неко обличје из постојећег и 
непостојећег. Насупрот овоме треба нешто казати о првобитној природи која је на видљив 
начин створена из непостојећег, мада неки замишљају то не почевшим да постоји. Овде, 
пак, рођење се слива са бићем и постојањем, и оно је изначално.[8] А због тога, где је 
место твоме непрестаном запиткивању? Да ли је било шта старије од овога изначално, да 
бисмо у том старијем положили постојање или непостојање Сина? У оба случаја уништава 
се наше изначално; ако запитамо и о Оцу: да ли је Он из суштог или из несуштог? За тебе 
нема опасности ако се сагласиш да су два Оца, један који је предпостојао и други који 
постоји, или да се сагласиш да Отац заједно са Сином трпи тј. и Отац је из несуштог, 
сходно твојим дечачким запиткивањима и градње на песку која не може да се одржи ни на 
поветарцу. Ја, међутим, не прихватам ни једно, ни друго,[9] већ тврдим да је питање 
ружно, а не да је одговор тежак. Ако правила твоје дијалектике налажу да се у сваком 
случају један од два одговора призна као истинит, онда дозволи да и ја упитам: у чему је 
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време - у времену или у ванвремену? Ако је у времену, питам: каквом? Какво је то 
ванвремено време и на који начин у себи садржи време? А ако није у времену, због чега 
прекомерна мудрост уводи невремено време? И у том контексту:,ја сада лажем", прихвати 
само једно тј. или га признај за истинитог или за лажног (једно и друго у исто време не 
дозвољавамо). Међутим, ово је немогуће; по свеколикој неопходности или лажа говори 
истину или онај који говори истину лаже. Шта је чудноватије: начин на који се овде 
стапају супротности или начин на који су тамо обе поставке лажне? На такав начин и твоја 
мудрост ће се потврдити као глупа. Разреши ми, молим те, још једно загонетно питање. Да 
ли си се ти налазио сам у себи када си се рађао, да ли си сада при себи или се ниси ни онда 
налазио, а ни сада ниси у себи? Ако си се налазио и налазиш се, онда ко је тај који се 
налази и у коме се то он налази? Како је један постао и једно и друго?.. Уколико се ниси 
налазио, нити се сада налазиш, кажи ми на који начин се то одвајаш од себе самог? И, 
каква је сврха или узрок оваквом раздвајању? Казаћеш ми: глупо је и запиткивати о томе 
да ли је неко у себи или није; тако можемо говорити о другима, а не о себи. У том случају 
знај да је још глупље запиткивати о Рођеном изначално, дали је Он постојао пре рођења 
или није постојао. На такав начин можемо говорити само о стварима раздељених 
временом! 

Ти опет кажеш: "Нерођено и рођено није једно и исто. А ако је тако, онда ни Син није 
једно са Оцем". Треба ли казати да на основу оваквог умовања неопходно одузимамо 
божанство или Сину или Оцу? Ако је нерођеност суштина Божја, онда рођеност није 
суштина; а ако је рођеност суштина, онда нерођеност - није суштина. Ко ово може 
оспорити? Дакле, нови богослове, одабери шта ти је од ове две нечастивости угодније, ако 
си остао при твојим ставовима и мислима. То је разлог што те ја питам: у којем смислу 
разматраш нерођено и рођено да би их могао назвати неистоветнима? Ако у смислу 
нествореног и створеног, онда сам и ја сагласан са тобом, јер беспочетно и створено 
никако нису истоветни по природи. Али ако неистоветнима сматраш родившег и рођеног, 
онда ти је поставка погрешна, пошто су они по свој неопходности истоветни. Природа 
родитеља и његовог порода потражује и налаже да пород, по природи својој, буде 
истоветан са родившим га. Или још: у којем смислу узимаш нерођено и рођено? Уколико 
подразумеваш нерођеност и рођеност лично, онда су они неистоветни. Али ако у обзир 
узмеш оне којима припада нерођеност и рођеност, због чега да нису истоветни? Глупост и 
мудрост нису међу собом истоветне, свеједно што се налазе у једном истом човеку, и оне 
не деле суштину пошто се оне међу собом деле у једној суштини. Да ли бесмртност, и 
непорочност, и неизмењивост чине једну суштину Божју? Ако је тако, онда у Богу постоји 
много суштина, а не само једна, или је Божанство сложено из њих, пошто оне нису у Богу 
без састављања, под условом да оне чине суштину Божју. Међутим, ово не називају 
Божјом суштином, пошто то представља принадлежност и других бића. Божја суштина је 
оно што једино Богу припада и Њему је својствено. Истина, што се нерођеност приписује 
јединоме Богу не иде на руку онима који уводе и нерођено вештаство и нерођену идеју 
(нека се манихејска тама не приближи ни мислима нашим!); уосталом, нека она буде 
принадлежност јединога Бога. Шта ћеш рећи за Адама? Није ли једино он Божје саздање? 
- Нема сумње да је тако. Али, да ли је само он човек? - Нипошто. Због чега? Због тога што 
стварање не представља јединствени начин настанка човека; рођено је такође човек. Са 
тих разлога није Бог само нерођеност, без обзира што нерођеност припада једино Оцу. 
Свеједно што си ти неумерени љубитељ нерођености, дозволи да је Бог и Рођени; пошто је 
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и Он од Бога. Поврх тога, због чега суштином Божјом не називаш стање постојећег, него 
порицање непостојећег? Наиме, реч: нерођени, само показује да у Богу нема рођења; тиме 
се не објашњава ко је Он по природи, не говори нам се ко је тај који нема рођења. Дакле, 
шта је суштина Божја? Твоме високоумљу предстоји да одговори на ово, пошто ти 
запиткујеш о рођењу. За нас је велика ствар ако 

ово сазнамо и касније када се, по обећању Нелаживога,[10] у нама расеје магла и 
огрубелост. О овоме нека размишљају, у ово нека се уздају они који се очисте до таквог 
степена. Ми ћемо се усудити да кажемо само једно: ако је за Оца велико да ни од кога не 
происходи, онда за Сина ништа битније или маловажније није - да происходи од таквога 
Оца, због тога што као произашавши од Безузрочнога, Он учествује у слави Безузрочнога, 
с' тим што се овоме придодаје и рођење које је само по себи велико и достојно поштовања 
за оне умове који не гмижу потпуно по земљи и који нису тотално оземљени. 

Кажу: "Ако је Син истоветан са Оцем по суштини, а Отац је нерођен, значи да је и Син 
нерођен". - Ово је сасвим исправно уколико је нерођеност суштина Божја. Тада ће Син 
бити нова смеса - рођено-нерођена. Уколико ова разлика није у суштини, због чега ти твој 
закључак сматраш исправним? Зар си и ти отац твоме оцу само да, будући си истоветан са 
њим по суштини, ни у чему не би био другачији од свога оца? Зар нам није много боље да 
истражујемо шта је суштина Божја (уколико успемо да истражимо), остављајући лична 
својства непромењивима? На тај начин ћеш се такође уверити да нерођеност и Бог нису 
истоветни. Ако би они били истоветни, онда би следовало из тога да, пошто Бог јесте Бог 
неких, и нерођеност мора бити нерођеност само неких, или: пошто нерођеност није 
нерођеност неких, ни Бог неће бити Бог само неких; због тога што се о апсолутно и 
савршено истоветном говори подобно. Нерођеност, међутим, није нерођеност само неких. 
Дакле, чија је она? А Бог јесте Бог неких, из простог разлога што је Он Бог свих. Сходно 
томе, на који начин Бог и нерођеност могу бити истоветни? И још: пошто су нерођеност и 
рођеност супродстављени међу собом, као поседовање и лишавање, онда услед 
неопходности морамо увести и, међу собом, супродстављене суштине; ово, пак, нико не 
допушта. Или још: пошто је поседовање првоначалније од лишавања, а лишавањем се 
губи поседовање, онда суштина Сина, сходно твојим предпоставкама, не само да је 
првоначалнија од Очеве суштине, него је чак и поништава. 

Које су још њихови закључци за којима би могли посегнути? "Ако Бог није престао да 
рађа, онда је рођење несавршено. Када ће Он престати да рађа? А уколико је престао, онда 
је, нема сумње, и почео". - Опет телесни говоре телесно. Ја, пак, као да нисам ништа 
причао кажем - да ли се вечно или невечно рађа Син, све док они пажљиво не проникну у 
казано: пре свих гора рађа Ме;[11] уопште не видим неопходну последичност у 
доказивању. Уколико је оно што се има прекратити, по њиховим речима, почело, онда 
нема сумње да оно што се неће прекратити није ни почело. У том смислу шта ће казати за 
душу или за анђеоску природу? Ако су оне почеле, значи да ће се и прекратити! Уколико 
се не прекрате, онда, сасвим очигледно, нису ни почеле. Међутим, оне су и почеле, и неће 
се прекратити. Из овога закључујемо да је сасвим погрешна њихова поставка по којој је 
почело оно што треба да се прекрати. 
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Наше учење је овакво: као што је за коња, вола и човека, али и сваку другу ствар истог 
рода, једно схватање и што потпада под овај појам о томе оно говори у личном смислу, а 
што не потпада, о томе се или не говори или се говори уопштено, тако исто јесте једна 
суштина Божја, једна природа Божја, једно именовање Божје (мада се имена међу собом 
разликују у зависности од неких различитих умних представа) и што се у личном смислу 
назива Богом, то заиста и јесте Бог; такође, што по природи својој јесте Бог, то се заиста и 
назива Богом; ако се истина код нас не састоји у именима, него у стварима. Они, међутим, 
као да се плаше да се не дигне све против истине, када их разум и докази принуде, 
исповедају Сина Богом, али Богом по имену тј. на основу учествовања у истом називу. 

Када им се обратимо питањем: шта, дакле? Зар Син није у личном смислу Бог, као што, 
например, животиња на слици није у правом смислу животиња? Како је Он, уствари, Бог, 
ако у строгом смислу није Бог? - Они тада одговарају: у чему је сметња ако се једни и исти 
називају истим именима, ако су имењаци, али их и даље називамо и у личном смислу? 
При томе износе пример пса који живи на копну и морског пса који су имењаци, али се и 
сваки посебно назива псом у личном смислу. Истина је да међу имењацима постоји нека 
сродност или било шта друго што, иако различито по природи, носи исто име и 
подједнако у њему учествује. Међутим, у примеру паса, подводећи под исто име две 
природе ти, паметњаковићу, не тврдиш могућност да је једна природа већа од друге или да 
једна природа претходи другој, а самим тим ова друга је у мањој мери оно како се назива. 
Са њима се не повезује ништа ј од тога што би ово чинило немогућим. Први пас није више 
пас од другог пса, нити је други мање пас од првога тј. морски пас од онога који живи на 
копну и обратно, пас који живи на копну од морскога пса (и због чега би тј. на којој 
основи би то било тако?); насупрот свему, заједничке називе имају предмети истозначни и 
различити. Међутим овде, сједињујући са појмом о Богу достојанство и превасходност над 
било којом другом суштином и природом (што припада једино Богу и представља 
својеврсну природу Божанства), а потом приписујући ово Оцу и одузевши од Сина (због 
чега Сина стављаш у подређени положај, нижи од Оца, удељујући му другостепену част и 
клањање), без обзира што му речима указујеш Богоподобије ти делом одузимаш, или 
одсецаш, од Њега Божанство и од саимености, која у себи садржи једнакост, са зломишљу 
прилазиш саимености којом су повезане неједнаке ствари. На тај начин, сходно твојој 
логици, човек на слици и човек живи, ближе дочаравају Божанство, него представљени 
пример о псима. Или Обојици уступи како заједничарење у називу, тако и једнакост 
природа, иако Их сматраш различитима; тада ће нестати твоји пси које си измислио да би 
објаснио неједнакост. Која је корист од истог имена, ако они које ти делиш нису једнаки? 
Твојим примером о псима ти ниси покушао да докажеш једнакост, већ неједнакост. Да ли 
било шта може боље да изобличи сопствену противречност и противљење Божанству? 

Ако нашој тврдњи: Отац је већи од Сина као Узрочник, додамо: али Узрочник по природи, 
они изведу закључак: Отац је већи од Сина по природи, ја не могу са сигурношћу 
устврдити да ли овим они више обмањују себе или оне којима упућују своје речи? Не 
треба безусловно прихватати све оно што се казује о било чему, без обзира од кога потиче 
и коме је намењено; треба добро размотрити о чему се говори и шта се говори. Иначе шта 
би и мени сметало да, поставивши овакве премисе: Отац је већи по природи, и потом 
додам: а што је по природи то није увек веће и није увек отац, закључим: веће није увек 
веће или отац није увек отац. А ако желите могу размишљати и овако: Бог је суштина, али 
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суштина није увек Бог; из овога изводим закључак: Бог није увек Бог. Међутим, ја мислим 
да се овакво - лажно умозакључивање, на научном језику обично назива закључивање од 
односнога ка безусловном. Када им предлажемо појам о множини узрочника по природи, 
они уводе појам о множини по природи. Овде је исто као кад бисмо ми казали: познати 
човек је мртав, а они извели закључак: човек је мртав. 

Али, како да прећутимо о томе што, не мање од претходног, треба да буде поменуто? Они 
кажу: Отац је име Божје по суштини или по дејству; у оба случаја, уствари, желе да нам 
вежу руке. Ако одговоримо да је име Божје по суштини, истовремено допуштамо 
иносушност Сина; због тога што је суштина Божја једна и њу је, како они кажу, уграбио 
Отац. А ако је име по дејству, нема сумње да Сина признајемо за творевину, а не за 
рођење. Јер где постоји дејствујући, ту је неминовно и производ. Да ли и творевина може 
бити истоветна са Створитељем - питају бни одважно? - Ја бих врло радо прихватио и 
уважио ваше расуђивање, када бисмо обавезно морали прихватити једно од двога. Ипак 
мислим да је много правилније избећи и једно и друго, и установити треће стање, односно, 
казати вам да Отац означава име Божје, не по суштини, нити по дејству, већ по одношају 
који има Отац према Сину и Син према Оцу. Као што у нашим односима ови називи, или 
имена, означавају блискост или сродство, тако и међу њима означавају саприродност 
Родившег са Рођеним. 

Али нека вам буде: нека Отац, по вашој мисли, означава и својеврсну суштину; тада, на 
основу општих појмова, и по сили њихових наименовања. Он са собом уводи и Сина, а не 
отуђује Га. А уколико желите нека то буде име и по дејству; и у том случају такође нас не 
можете надговорити. Ми тврдимо да је и то исто тј. једносушност, и представља дејство 
Оца; другачије поимање овога појма било би веома ружно. 

Зар не видите како ми лако избегнемо све ваше лукаве замке ма колико ви били упорни? 
Пошто смо ми, ма колико ваши наводи били необориви, дошли до реалног знања, 
размотримо сада колика је снага твојих доказа у поређењу са речју Божјом, ако се усудиш 
да нас и на основу њих убеђујеш. 

Ми знамо и проповедамо Божанство Сина, руководећи се и поводећи се за узвишеним и 
значајним речима. Којим? Следећим: Бог, Реч, у почетку, с почетком почетак - (У почетку 
беше Реч и Реч беше Бог и Бог беше Реч; са Тобом је почетак; зове нараштаје од 
искони).[12] А такође и име: Син јединорођени - (Јединорођени Син, који је у наручју 
Очевом, Он Га објави).[13] Пут, Истина, Живот, Светлост - (Ја сам пут, истина и живот; 
Ја сам светлост свету).[14] Премудрост, Сила - (Христос Божја сила и Божја 
премудрост).[15] Сијање, Образ (χαρακτηρ, εικων), Печат - (Он је сијање славе и образ - 
χαρακτηρ - ипостаси Његове; Образ - εικων - благостиње; њега је Отац назвао Бог).[16] 
Господ, Цар, Који јесте, Сведржитељ - (и Господ одгоди огањ од Господа; жезал 
праведности, жезал Царства Твога; Који јесте, и Који је био и Који долази, 
Сведржитељ),[17] јасно се односе на Сина, као и сва остала имена која поседују исту 
овакву силу и припадају броју имена од којих ни једно није касније пронађено и 
припојено Сину или Духу, баш као и Оцу; из простог разлога што Он није савршен кроз 
прирастања и није било када је Он био без Речи, нити је било када Он није био Отац, нити 



297 
 

је било када је Он био неистинит или непремудар или несвемогућ или лишен живота или 
светлости или благости. 

Наброј и ти сва она имена која би се могла супродставити овоме и која одражавају твоју 
неблагодарност! Таква су: Бог мој и Бог ваш; већи; сазда; створио је; свети.[18] А 
уколико вам одговара и следеће: слуга; послушан; даде; научи се; заповеда; посла; не 
може чинити сам ништа, или говорити, или судити, или даровати, или желети.[19] Чак и 
оне речи које Сину приписују незнање, покорност, молитву, прозбу, слабост, 
савршенство.[20] Приброј овима још униженије речи, као: спава, гладује, замара се, плаче, 
бори се, скрива се.[21] Можда ћеш у слабост приписати чак и смрт и крст. Верујем да се 
васкрсења и вазнесења нећеш дотаћи, јер ћеш у њима наћи нешто и у нашу корист. Али и 
поред свега овога ти можеш пронаћи и сакупити многе примере, само ако желиш да себи 
дочараш саименог и саприпојеног Бога, пошто ми имамо Бога истинитог и једнаког Оцу. 

Уколико сваку од ових поставки узмеш појединачно, неће ти бити тешко да их 
растумачиш у побожном смислу, одбацивши при томе све оно што у Писму налазиш 
противно твојим мислима; наравно, под условом да се заиста саплићеш о написано у 
Писму, а не са намером да их погрешно тумачиш и презентујеш. Све узвишене изреке 
припиши Богу и природи која је изнад страдања и тела, а унижена сведочанства - 
припиши Ономе Ко је Сложен, Ко се ради тебе источио и оваплотио, да не кажемо рђавије 
- очовечио, а потом је преузнесен да би се ти, уништивши у својим догматима све телесно 
и гмижуће по земљи, научио узвишености и умом својим усходио до Божанства, а не да 
стално остајеш привезан на видљивом, да се умом узнесеш до умног и мисаоног, и 
схватиш где се говори о природи Божјој, а где о Његовој икономији и уредби. Било је када 
је Тај, којег ти сада презиреш, био узвишенији од тебе. Сада је Он човек, а био је и 
несложен. Ипак је остао и оно што је Он свагда, без обзира што је примио оно што није 
био. У почетку је Он био без узрока, јер шта може узроковати Бога? Касније је примио 
биће по узрочности, а та узрочност је - твоје спасење - спасење тебе који Му се ругаш и 
презиреш Божанство због тога што је примило на себе твоју грубост и посредством ума 
ступило у заједницу са телом; доњи човек постао је Бог након сједињења са Богом и 
постао је са њим једно; боље је победило да бих и ја био бог у мери у којој је Он постао 
човек. Он се родио; међутим, и пре тога је био рођен; родио се од жене, али и од Дјеве; 
родио се људски, мада је рођен божански; овде без оца, а тамо без матере; а све то је знак 
Божанства. Био је ношен у утроби, али Га је Пророк, који је такође још био у утроби, 
препознао и заиграо пред Словом ради којег прима живот.[22] Увили су Га у пелене, али 
по васкрсењу лично је сложио своје гробне повоје. Положен је у јасле, али Га прослављају 
анђели, на њега указује звезда, мудраци Му се клањају. Како ти можеш да занемариш све 
духовно и умом сазерцљиво, па да се непрестано саплићеш о видљиво? Он се спасао 
бегством у Египат, али је и све египатско нагнао у бегство. За Јудејце Он није имао ни 
изгледа, ни доброте, али за Давида је био красан добротом мимо свих синова 
људских.[23] Крштен је као човек, али грехе руши 

као Бог; - није крштен због тога што је имао потребу у крштењу, ради личног очишћења, 
већ да би осветио воду. Кушан је као човек, али побеђује као Бог и храбар је као 
Победилац света.[24] Гладовао је, али је нахранио хиљаде пошто је Он хлеб животни и 
небески.[25] Морила Га је жеђ, али упућује позив: ко је жедан нека ми приђе и нека пије, 
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обећавајући да ће из верујућих потећи воде живе.[26] Замарао се, али је свима уморнима и 
обремењенима даровао покој.[27] Заспао је, али је спавао на мору, Он брани ветровима да 
дувају, Он прихвата Петра који је почео да се дави. Даје порез, али од рибе; Он царствује 
над онима који убирају порез. Називају Га Самарјанином и ђавоиманим; ипак, Он спасава 
путника из Јерусалима који је запао у руке разбојника, беси Га се плаше јер Га препознају, 
Он изгони и шаље у бездан легионе ђавола, а вођу демона види како као муња паде са 
неба.[28] Гађају Га камењем, али не могу да му науде. Он се моли, али и услишава 
молитве. Плаче, али и прекраћује плач. Пита где положише Лазара, као човек, али га и 
васкршава као Бог. Продају Га за најнижу цену - за 30 сребрњака; али Он искупљује цео 
свет веома високом ценом - својом сопственом крвљу. Као овца води се на клање, али Га 
благовести глас вапијућег у пустињи.[29] Био је мучен и рањаван, али Он лечи сваку 
болест и рану.ш Подижу Га на дрво и прикуцавају, али нас помоћу дрвета враћа у живот и 
спасава са њим распетог разбојника. Поје Га оцтом, дају му жуч, али ко је Он? Претворио 
је воду у вино, искоренио је горко искушење, али је сав сладак и мио.т Даје душу своју, 
али има власт узети je;[30] цепа се завеса, јер узвишено постаје откривено, али се ра 

спада камење, устају мртви. Умире, али животвори и смрћу уништава смрт. Сахрањују Га, 
али Он устаје. Силази у ад, али изводи из њега душе и усходи на небеса; поново ће доћи да 
суди живима и мртвима, и да казни све налик теби и твојим умовањима. Ако ти извесне 
речи служе као саблазан, ове друге нека развеју твоју заблуду! 

Овакав одговор ми пружамо онима који причају загонетно - не дајемо га охоло (верним 
л^удима не приличи да празнослове и полемишу испразно),[31] ипак одговарамо По 
неопходности, због оних који нас нападају (лекарства постоје ради болести) да би они 
познали да нису само они мудри и непобедиви због својих речи и залудних тј. испразних 
умовања, којима се изобличава јеванђеоска мудрост. Када напустимо веру и 
предпоставимо јој силу речи, и уништимо веродостојност Духа својим запиткивањима, а 
потом наша реч буде савладана узвишеношћу предмета (овако обавезно бива када се 
речима подиже слабашно оруђе - наша мисао), шта тада бива? - Слабост речи нам се 
показује мањкавошћу саме тајне; на тај начин лепота речи се претвара у поништавање 
Крста, како о овоме расуђује и Павле.[32] Пунота нашег учења оличена је у вери. 

Ти, пак, који узвисујеш савезе и откриваш скривено,[33] који и нас наводиш на трезвеност, 
а поништаваш израслине насилно измењеног учења, мењајући све на боље, учини да они 
од брзоговорника постану верни, а од самозванаца да постану прави Хришћани! На ово 
позивамо и вас, за то се молимо Христу, измирите се са Богом и не гасите Духа;[34] боље 
рећи: нека се Христос измири са вама и, мада је касно, нека вас обасја Дух! Ако сте ви 
прекомерно упорни и тврдоглави, ми ћемо ради нас да спасемо Тројицу и да се спасемо 
Тројицом, остајући чисти и непреварени[35] до потпуног јављања онога што исчекујемо, у 
Христу Господу нашем, којем нека је слава у векове. Амин. 
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НАПОМЕНЕ: 

1. Ав. 2:4 
2. У неким рукописима, како примећује Илија, уместо речи: по власти (τη εξουσια), 

стоји: по суштини (τη γε ουσια). 
3. Плотин, Енеад. V, књига 2, глава 1. 
4. Јн 15:26. 
5. Пс 2:1. 
6. Пс 66:5. 
7. Јевр 7:10. 
8. 1 Јн 1:1. 
9. Тј. да је Син рођен или као сушти (постојећи), или као несушти (непостојећи). 
10. Тит 1:2. 
11. Приче 8:25. 
12. Јн 1:1; Пс 104:4; Ис 41:4; После ових Исаијиних речи, Илија је додао и следеће: 

"Јер пророк уводи Бога и Оца Који много раније описује послање нама 
Јединорођенога Сина, апсолутно по Божјем савету и каже: ко је подигао правду са 
истока? Ко је дозвао да иде за њим устопице? Ко јој је покорио народе и дао јој 
власт над царевима и учинио те су као прах мачу њезину и као развијана плева 
луку њезину? Погна их, прође мирно путем, којим не беше ходио ногама својим. 
Ко је урадио и учинио то и зове нараштаје од искони? Ја, Господ, први и последњи, 
Ја исти" - Ис 41:2-4. 

13. Јн 1:18. 
14. Јн 14:6; 8:12. 
15. 1 Кор 1:24. 
16. Јевр 1:3; Прем 27:6; Јн 6:27. 
17. Пост 19:24; Пс44:7; Откр 1:8. 
18. Јн 20:17; 14:28; Приче 8:22; Дела 2:36; Јн 10:36. 
19. Ис 49:3; Фил 3:7; Јн 5:22; 10:29; Јевр 5:8; Јн 14:31; 10:36; 17:3; 5:30;12:49; 12:47; Мт 

20:23; 26:39. 
20. ср. Мк 13:32; I Кор 15:28; Лк 6:12; Јн 11:34; Лк 2:52; Јевр 5:9. 
21. ср. Мт 8:24; 4:7; Јн 4:6; 11:35; Лк 22:44; Јн 8:59. 
22. Лк 1:44. 
23. ср. Ис 53:2; Пс44:3. 
24. Јн 16:23. 
25. Јн 6:33, 35. 
26. Јн 7:39. 
27. Мт 11:28. 
28. Лк 10:30; 10:19. 
29. Ис 53:7; 40:3. 
30. Ис 59:5; Мт4:23. 
31. 1 Тим 5:14 



300 
 

32. 1 Кор 1:17.  
33. Дан 5:12. 
34. ср. II Кор 5:20; 1 Сол 5:19. 
35. Флб 1:10.  
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Реч XXX 

о богословљу четврта, о Богу Сину друга 

  

Све твоје брзоплете и виспрене закључке ја сам поколебао силом Духа, а на све твоје 
наводе из божанственог Писма (којима искривљачи истине, унаказујући смисао 
написаног, обмањују и придобијају на своју страну многе помућујући пут истине) пружио 
сам одговарајући одговор, нарочито онима који трезвено размишљају, управо: све наводе 
Писма који су узвишени и богоприлични ја сам пренео на Божанство, а све унижено и 
човекообразно, пренео сам на новог Адама и Бога, који се учинио страдалником у борби 
са грехом. Међутим, журећи да окончам своју пређашњу реч нисам подробно и понаособ 
размотрио наведене цитате. Да се ти не би заварао пруженим тумачењима који изгледају 
вероватно, ја ћу их, ради лакшег схватања, понаособ образложити. 

Прва и убојита изрека на коју се они позивају јесте ова: Господ ме је саздао у почетку 
путева својих.[1] Како одговорити на ово? Нити ћемо оптуживати Соломона, нити ћемо 
порицати пређашње ради потоњег пада, а нећемо ни тумачити да је овде представљена 
Премудрост која говори тј. оно знање и онај уметнички ум по којем је све створено. 
Писмо врло често олицетворава многе, чак и бездушне ствари, као: море рече то и то;[2] 
бездан рече: нема у мени...;[3] а небеса су представљена да сведоче славу Божју;[4] мач 
нешто говори,[5] а горе и брда се питају о узроку своје разиграности.[6] Ми нећемо на овај 
начин њима одговарати, иако су неки пре нас сматрали да су њихове поставке нешто 
озбиљно. Предпоставимо да су све то речи Спаситеља лично - речи истините 
Премудрости, да бисмо их што пажљивије размотрили и истражили. Које биће нема узрок 
постојања? Божанство. Нико нам не може указати на узрочност Бога, јер би у том случају 
такав био првоначалнији и од Бога. Али, који је узрок томе да Бог ради нас прими 
човекову природу? - Тај, да ми сви будемо спасени. Какав би други узрок и могао бити? 
Пошто овде налазимо реч: сазда, али и: рађа ме,[7] онда је објашњење веома једноставно. 
Речено, заједно са узроком, приписаћемо човештву, а без узрока, применићемо на 
Божанство. Није ли, међутим, реч: сазда, употребљена и казана подразумевајући и узрок? 
Соломон каже: саздао ме је у почетку путева својих. Дела руку његових су истина и 
суд,[8] ради којих је Он и помазан Божанством, а ово помазање се односи на човештво. 
Међутим реч: рађа ме, употребљена је без додавања узрока; иначе покажи шта је њему 
придодато. Ко може оспорити да се Премудрост назива творевином по рођењу доњем, и 
да се рађа - по рођењу првом и недостижном? 

Из овога происходи да се Сину даје име слуге који служи многима и да је њему част да се 
назове слугом Божјим.[9] Ради нашег ослобођења послужио је Он телу, рођењу, 
слабостима нашим и свему осталом чиме је спасао опхрване грехом. За униженост људску 
шта је узвишеније од сједињења са Богом, а кроз то сједињавање да постане Богом и 
посећен Истоком свише, да би се и свети пород назвао Сином Вишњега, и да би му се 
даровало име изнад сваког имена (а шта је то друго него такође бити Богом?), да би се 
свако колено поклонило[10] Источившему себе ради нас и срастворившему обличје Божје 
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са изгледом слуге, да би цео дом Израиљев схватио да је и Господа и Христа његовог Бог 
створио?[11] Све је то било како дејством Рођенога, тако и вољом Родитеља. 

Шта заузима друго место међу, за њих, најважнијим и необоривим изрекама? - Приличи 
њему да царствује докле ... прими небо до времена васпосишвљања свега и да седи десно 
док се не покоре непријатељи његови.[12] А шта после? Зар ће престати да царствује? 
Хоће ли сићи са небеса? Ко ће и са којим разлогом окончати царствовање његово? Колико 
си ти дрзак тумач који не жели да трпи над собом цара! Уосталом, и ти врло добро знаш 
да његовом царству неће бити краја.[13] У заблуду падаш због незнања да реч: докле, не 
противуречи свагда будућем времену, него уствари означава време до извесне границе, не 
искључујући при том области које долазе иза тих граница. Иначе (не говорим о нечему 
другом) како ћеш схватити речи: бићу са вама до свршетка века![14] Зар на такав начин 
да Он после тога неће бити више са њима? Каква глупост! Међутим, ти не грешиш само 
због свога незнања, него и због тога што не разликујеш смисао. Син се назива 
царствујућим у једном смислу као Сведржитељ. и Цар оних који желе и који не желе, а у 
другом смислу - као онај који нас приводи покорности и подчињава своме царству све оне 
који Га добровољно признају за Цара. Његовом царству, уколико се схвати у првом 
смислу, неће бити краја; а ако га схватимо у другом смислу, хоће ли бити икаквог краја? 
Тај, који ће нас спасене узети под руку своју (треба ли покорне још приводити 
покорности?), а потом подигнути судећи земљи[15] и одвајајући спасено од гинућег, 
постаће Бог посред богова спасених да би просудио и одредио ко је достојан такве славе и 
заједништва. Придодај овоме и ону покорност којом ти Сина покораваш Оцу! Шта 
кажеш? Зар Син није покоран и сада? Пошто је са Богом, Он је сасвим дужан да се 
покорава Богу. Или о којем ти то разбојнику и противнику Божјем говориш? У супротном 
узми у обзир и следеће. Иа који начин је Он за мене назван клетвом, а разрешавајући 
мноме клетву назван је и грехом?[16] Који узе грехе света[17] и Адам од старог постаје 
новим; тако исто и моју непокорност, као Глава целога тела, чини Он својом 
непокорношћу. Због тога, докле год сам ја непокоран и помућен својим страстима, и 
одрицањем од Бога, дотле ће се и Христос јединствено, по моме схватању, називати 
непокорним. А када све буде њему покорено (покорити се значи упознати Га и променити 
се), тада је и Он, приводећи мене спасеног, испунио своју покорност. У овоме се управо, 
по моме најдубљем схватању, састоји покорност Христова - у испуњавању Очеве воље. 
Покорава се и Син Оцу, али и Отац Сину, пошто Један дејствује, а Други је благонаклон 
(као што раније већ рекох). На тај начин Покоритељ представља Богу покорено, усвајајући 
нашу покорност. 

Такво значење, чини ми се, имају речи: Боже, Боже мој, зашто си ме оставио?[18] Није 
Он остављен од стране Оца или од стране свога личног Божанства које се (како неки 
мисле) уплашило страдања и сакрило се од страдајућег (ко је њега присилио да се роди на 
земљи или да узађе на крст?); но (како ја већ рекох), Он у својој личности оличава нас. Ми 
смо раније били остављени и презрени, а сада смо прихваћени и спасени страдањима 
Нестрадалнога. На исти начин Он себи усваја и нашу неразумност, и нашу греховност, као 
што наставак Псалма сведочи; треба знати да се XXII Псалам директно односи на Христа. 

Под исти аршии треба подвести и чињеницу да је Он услишен због побожности своје, 
преко страдања научи се послушности, а такође и вапају, сузама, молитвама и 
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прозбама;[19] све се то савршава на чудесан начин у наше име. Он, пак, као Реч, нити је 
био послушан, нити непослушан (нити било шта од онога што припада подчињенима и 
другостепенима - једно добронамернима, а друго достојнима казне), већ у изгледу 
слуге[20] снисходи ка саслужитељима и слугама, прима на себе туђе обличје 
представљајући у себи целога мене и све моје, да би у себи поништио моју рђавост, 
слично као што и огањ топи восак или сунце што поништава земаљску пару, да би мени, 
посредством сједињења са њим, даровао оно што је њему својствено. Тога ради личним 
примером Он повишава вредност тј. цену послушности и искушава је у страдању, јер није 
довољно само расположење, као што ни нама није довољно ако своје расположење не 
потврђујемо делима - дело служи као доказ нашег расположења. Можда не треба 
занемарити ни то да Он искушењу подвргава и нашу послушност, а све мери или вреднује 
својим страдањем, руководећи се искуством свога човекољубија како би личним опитом 
дознао шта је нама могуће и колико се од нас може очекивати, односно, колико нам се 
може праштати, ако у страдањима буде узета у обзир и слабост. Ако је Светлост, која и 
поред покривача[21] светли у тами[22] тј. у овом животу, била прогоњена другом тамом 
(мислим на лукавог кушача), колико ће онда трпети, због своје немоћи, тама[23]? Чега има 
чудног у томе уколико ми, пошто је Светлост одолела, будемо затечени? На основу 
правилног расуђивања о овоме боље је да Он буде прогоњен, него да ми будемо затечени - 
ухваћени. Реченом ћу придодати још једно место које ми долази на ум и без сумње води 
ме истој мисли: пошто је и сам страдао будући кушан, зато може помоћи онима који 
бивају кушани.[24] 

Бог ће бити све у свему у време васиостављања[25] тј. не само Отац који је сасвим угасио 
у себи Сина, као свећу, која је привремено извучена из великог огња, а потом опет у њега 
бачена (неће нас Савелијанци саблазнити таквим поређењима), него целовити Бог, а тада 
ћемо и ми који сада својим стремљењима и страстима или сасвим немамо Бога у себи, или 
Га имамо тек мало, престати да будемо многи, већ ћемо се целовито учинити боголикима 
усвајајући у себе целовитог Бога и Њега појединачно. То је, ето, савршенство којем ми 
хитамо! Управо о њему нам и Павле казује. Оно што он овде неодређено говори о Богу, то 
на другом месту директно и недвојбено присваја Христу. Којим речима? - Где нема Јелина 
ни Јудејца, обрезања ни необрезања, варварина ни Скита, роба ни слободњака, него је све 
и у свему Христос.[26] 

На трећем месту стављају речи: већи, а на четвртом: Богу моме и Богу вашем.[27] 

Да је само речено: већи, а да није казано још: једнак,[28] онда би можда ове речи код њих 
имале неку силу. Пошто налазимо да јасно пише и једно и друго, шта они постижу? Чиме 
поткрепљују своју мисао? Како да усагласимо неусагласиво? Немогуће је да једно и исто 
расуђивање једног и истог односа схватамо и као веће и као једнако. Није ли већ јасно да 
је Отац већи од Сина по узрочности, а да је једнак са њим по природи? А ми то 
исповедамо сасвим трезвено и здравомислеће. Зар ће неко, ко се још више подвизава и 
залаже за наше учење, казати: који има биће од таквог Узрока није мањи од Безузрочнога; 
јер што је од Беспочетног, то је причасно слави Беспочетнога; а овоме се придодаје и 
рођење које је, за оне који имају ум, само по себи важно и достојанствено. Мисао, пак, да 
је Отац већи од Сина, разматрана по човечанству, иако је исправна, ипак је небитна. Шта 
је чудно ако је Бог већи од човека? 
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Овакав наш одговор нека буде онима који много полажу на реч: већи. О речи Бог 
казаћемо: Отац се не назива Богом Речи, него видљивога (како може бити Бог Тога Ко је у 
правом смислу речи Бог?), исто као што се не назива Оцем видљивога, него Речи. У 
Христу су две природе, а због тога се у односу према обојим природама имена: Бог и 
Отац, користе делом лично, а делом нелично и супротно начину којим ми говоримо, због 
тога што Бог јесте наш Бог лично, али је наш Отац - нелично. Сједињавање имена - имена 
која се међусобно замењују због јединства природе - ствара јеретичку забуну. Као доказ 
овога служи то што, када се природе разликују у појмовима, тада се и имена деле. Чуј шта 
каже Павле: да Бог Господа нашег Исуса Христа, Отац славе.[29] Бог Христов, а Отац 
славе, иако једно и друго, али не по природи, него по свеукупности оних. Може ли ишта 
бити јасније од овога? 

Као пето, сматрај изразе по којима Син прима живот или суд, или наслеђе народа, или 
власт свакога тела, или славу, или ученике, или томе слично.[30] Све ово се односи на 
његово човештво. Међутим, уколико ово припишеш и Божанству, неће бити никаквог 
размимоилажења, јер то нећеш приписати као нешто придодато, већ као нешто што му 
изначално припада, али не по благодати, него по природи. 

Као шесто, израз: не може Син чинити ништа сам за себе, уколико не види то у Оца 
свога.[31] Да бисмо ово исправно схватили треба приметити да се речи: може и не може, 
не користе само у једном смислу, него у многозначном. Нешто се назива немогућим услед 
недостатка сила за извесно време и за одређено дејство; например: дете не може да се 
бори, штене не може одмах да види или да се туче, али током времена моћи ће и да се 
туку, и да се боре, и да јасно виде. Друга немогућност бива у већини случајева; например: 
не може се град сакрити кад на брду стоји.[32] У неком другачијем случају он би се 
можда и могао прикрити, под условом да га заклања висока планина. Нешто је опет 
немогуће услед несаобразности; например: могу ли сватови постити, док је жених са 
њима;[33] свеједно да ли се Жених види телесно (његово присуство не означава време 
страдања, него време радости), или се Реч умом сазерцава (да ли су дужни телесно да 
посте они који су очишћени Речју Божјом?). Нешто је, пак, немогуће услед недостатка 
воље; например: није могао међу њима ништа учинити, због неверства њиховог.[34] 
Пошто је приликом исцелења једнако нужна и вера болесних и моћ лекара, онда услед 
недостатка једнога, немогуће је и друго. Не знам да ли ово уопште да припојим 
немогућству услед несаобразности? Наиме, несаобразно би било исцелити потребите 
неверјем. Немогућност по недостатку воље изражена је такође у следећим речима: не 
може вас свет омрзнути; и: како можете добро говорити, кад сте зли по себи?[35] Због 
чега би било немогуће једно или друго, сем услед недостатка воље? Некада се немогућим 
назива и то што би, без обзира што је немогуће по природи, могло постати могућим по 
вољи Божјој; например: немогуће је томе човеку други пут да се роди, нити постоји игла 
кроз коју може камила да прође.[36] Иначе, шта би и овоме стало на пут, уколико би то 
била воља Божја? Мимо свих ових немогућности постоји апсолутна немогућност и нешто 
небивало, а то је управо предмет нашег истраживања. Као што признајемо немогућим да је 
Бог био зао или да није постојао (ово би показивало Божју немоћ, а не силу), или да је 
постојало нешто непостојеће, или да два плус два истовремено буду и четири, али и десет, 
тако исто је немогуће, и ни са чим несместиво, да Син твори било шта што Отац не твори. 
Све што има Отац, припада и Сину, али и обратно: што припада Сину, припада и Оцу. 
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Дакле, нема ничега сопственог, јер је све заједничко. Чак је и биће у њима заједничко и 
једнако, иако је Синовљево биће од Оца. Зато се и каже: Ја живим Оца ради, али не у 
смислу да се живот и биће Сина одржава од Оца, него у смислу да Син од Оца постоји и 
пре времена, и без узрока. Шта значе речи: твори као што види да Отац твори? Није ли 
овде реч о ономе што уочавамо код преписивача књига или код сликара који копирају 
неку слику, а што не би могли учинити без изворника, угледањем на њега и руковођењем 
њиме? Да ли Премудрост може да има потребе за Учитељем или она сама чини оно чему 
је научена? Како твори или је творио Отац? Зар је Он створио други неки свет пре овога и 
да ли ће саздати неки будући, а Син, гледајући на њих, ствара како садашњи, тако и 
будући свет? Ако бисмо овако размишљали онда би постајала четири света: два - који су 
делоОца, а два - који представљају дело Сина. Каква неразумност! Син чисти губаве, 
ослобађа од бесова и болести, оживотворава мртве, хода по води и чини све остало што је 
створено; над ким је и када све ово створио Отац пре Сина? Није ли очигледно да једна и 
иста дела Отац преднацртава, а Реч проводи у дело и испуњава, не робски и слепо, него 
свесно и владичанствено, тачније казано: родитељски. На такав начин ја схватам те речи: 
све што Отац ствара, то исто и Син ствара такође, не ради подражавања створеноме, 
него по једнакој власти. Вероватно да се ово означава речима: до сада и Отац ради и 
Син,[37] у којима се не мисли само на стварање, него се подразумева икономија и брига о 
створеном свету; то се види из следећих речи: чини анђеле своје духовима, и оснива земљу 
на темељима њеним;[38] тада када је земља уобличена и анђели створени једном; 
утврђује гром и ствара ветар;[39] као што је закон за њих дат једном, тако се његово 
дејство постојано продужава и траје. 

Под седам размотри речи које сведоче да је Син сишао са небеса не да би творио вољу 
своју, него Онога који Га је послао[40]. Да ово нису речи Сишавшега лично, ми бисмо 
одговорили да је ове речи изговорио човек, не такав каквог ми подразумевамо у 
Спаситељу (његова жеља, као потпуно обожена, није противна Богу), него обичан и нама 
налик човек, пошто човекова воља врло често, не само да не прати 

вољу Божју, него се противи и супродставља вољи Божјој. На исти начин схватамо и речи: 
Оче, ако је могуће нека ме мимоиђе чаша ова, али нека не буде како Ја хоћу, него како је 
воља твоја;[41] делује сасвим невероватно да Христос не зна шта је могуће, а шта је 
немогуће, те је у ситуацији да супродставља једну вољу другој вољи. Али, ако су то речи 
Онога који је примио (што означава реч: сишавши), а не примљенога, онда ћемо овако 
одговорити: ово се не каже због тога што је лична воља Сина другачија од воље Оца, него 
због тога што не постоји таква воља, а у наведеним речима садржи се следећи смисао: "не 
да бих творио своју вољу, пошто Ја немам вољу која би била другачија од Твоје воље, већ 
постоји само заједничка воља и у мени, и у теби. Као што нам је Божанство заједничко, 
тако је и воља једна". Много је таквих израза у којима се говори уопштено, не потврдно, 
него одречно. Например: не даје Бог Духа на меру;[42] међутим, као што Бог не даје, тако 
је и Дух неизмерив, јер Бог се не мери Богом. И још: без кривице моје и без греха мога[43] 
- није реч о стварном греху, већ о греху којег нема. Такође: не ради правде наше коју 
учинисмо[44] тј. због тога што ми нисмо учинили правду. Исто ово нам се открива и у 
следећем. Шта се назива вољом Оца? - Да свако који верује у Сина буде спасен и удостоји 
се последњег васкрсења.[45] Да ли је ово само воља Оца, а Сина није? Или ни то није воља 
Сина да Га благовесте и у њега да верују? Ко ће овоме уопште поверовати? Исту овакву 
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силу поседује и то да реч коју чујемо од Сина, није реч Сина, већ је од Оца.[46] Било са 
које стране да истражујем не могу пронаћи, а мислим да ни било ко други може пронаћи, 
на који начин би нешто заједничко било сопственост било којег појединачно. Уколико 
тако расуђујеш о вољи, онда ће твоје расуђивање бити исправно и веома побожно; ја у то 
верујем, а то ће потврдити сваки здравомислећи човек. 

На осмом месту они истављају изреке: да познају тебе јединог истиншпог Бога и кога си 
послао Исуса Христа; и: нико није благ, осим једнога Бога?[47] Мени се, међутим, чини 
да је ово веома лако разрешити. Ако речи: јединог истинитог, припишемо Оцу, које место 
ћеш уступити самосуштој Истини? Али ако на такав начин схватиш изразе: једином 
премудром Богу; једином који има бесмртност, који живи у светлости неприступној; 
цару векова, непропадљивом, невидљивом, једином премудром Богу,[48] онда ће нестати 
Син који је осуђен на смрт или на таму, или на то да не буде премудар, ни цар, ни 
невидљив, нити, што је најбитније, да не буде Бог. А заједно са осталим, на који начин да 
му не одузмемо благост која припада једино Богу? Ипак мислим да речи: јединог 
истинитог Бога, дочаравају разлику од непостојећих и самозваних богова. Сигурно не би 
било придодато: и којег је послао Исуса Христа, да речи: истинитог Бога, опонирају 
Христу, а не да је уопштено реч о Божанству. Речи: нико није благ, садрже у себи одговор 
учитељу закона који му је поставио питање, исповедајући истовремено благост у Христу, 
као човеку. Одговарајући Он каже да благост или доброта у најузвишенијем смислу 
припада једино Богу, мада се и човек понекада назива благим, као: благи човек из добре 
ризнице износи добро; и: даћу царство бољем (τω αγαθω) од тебе,[49] говори Господ 
Саулу, мислећи на Давида. Такође и: ублажи, Господе, добре.[50] Ова места се односе на 
примере где су похваљени они међу нама до којих су дотекли потоци првог Блага, иако не 
посредно. Уколико сам те разуверио и убедио, добро је; ако нисам, шта ћеш ми казати, са 
обзиром на твоје поставке, на она места Писма у којима се Син назива јединим Богом! 
Питаш: где то? - У следећим речима: ово је Бог твој, не личи нико на њега, а одмах затим: 
потом се јавио на земљи и са људима поживео.[51] Да се овде не мисли на Оца, него на 
Сина, сведоче нам последње речи. Син нам се показао телесно и живео је са приземним 
бићима. Ако нас заокупи то уверење да ово није казано против умишљених богова, већ 
против Оца, онда ћемо у расуђивању о Оцу бити поражени оним што смо желели да 
супродставимо Сину. Али, шта може бити бедније и рђавије од тога да над собом 
дозволимо такву победу? 

На деветом месту указују нам на следеће изразе: пошто свагда живи па може 
посредовати за нас.[52] Дакле? И веома тајновито, и веома човекољубиво! Посредовање 
овде означава да се не тражи накнада за то, као што то обично бива код многих заступника 
(што би на неки начин било ниско), него се мисли на молитвено посредовање, као што се 
и за Духа каже да посредује за нас.[53] Један је Бог и један је Заступник Бога и људи, 
човек Исус Христос.[54] Он као човек (због тога што је још увек са телом какво је 
примио) и сада се моли за моје спасење, све доклегод ме не учини богом силом свога 
човештва, мада Га при томе не замишљам телесно[55] - под овим подразумевам и 
схватам све телесне слабости и све наше, осим греха. Тако и заступника имамо Исуса,[56] 
али не у смислу да се Он ради нас понижава пред Оцем и слугински Му припада (нека 
буде далеко од нас оваква у свему слугинска и недостојна Духа мисао! Нити Оцу приличи 
да овако шта потражује, нити Сину да трпи то; веома је неприлично и срамотно овако 
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размишљати о Богу), него у смислу да нас Он, пострадавши ради нас као човек, призива 
на трпљење као Реч и Саветник. То ја подразумевам под термином заступништва 
(παρακλησις). 

Као десето они испољавају незнање и недоумицу како то да нико не зна када ће наступити 
последњи дан или час, чак ни Син, већ једино Отац.[57] Но, како је могуће да Премудрост, 
Саздатељ векова, Савршитељ и Обновитељ, Тај који је свршетак свега створеног и зна све 
Божје нешто не зна, када дух човеков зна шта је у њему?[58] Шта је савршеније од 
таквога знања? Како је могуће да Син, који подробно зна шта ће се десити непосредно 
пред последњим часом и знаке свршетка, али ипак не зна време краја? То ми личи на 
загонетку по којој тврдимо да неко веома добро зна шта се налази испред зида, али зид не 
познаје, или добро познаје крај дана, али не зна дали је настала ноћ, иако знање о једном 
неопходно повлачи за собом и знање о другом. Мислим да је свакоме јасно да Син све зна 
као Бог, али као човек приписује себи незнање. Овакву мисао у нама подстиче чињеница 
да се овде именица Син помиње у неодређеном смислу и без јасне назнаке: чији је Он 
Син, на основу чега бисмо ми побожно разрешили ову недоумицу и приписали човештву, 
а не Божанству. Уколико је довољно овакво објашњење онда се и зауставимо на њему, без 
хитања у друга истраживања, али ако није довољно, предочимо и друго тумачење. Као и 
све остало, тако и знање о најбитнијим и најдубљим тајнама припиши Узроку, 
уважавајући Родитеља. Мени се, међутим, чини да ће и тај себи ово представити унижено 
који, заједно са нашим мудријашем, ово место буде схватао овако: и Син зна дан или час 
не по нечему другом, него по томе што Отац његов зна. Какав закључак изводимо? Пошто 
о томе зна Отац, свакако да зна и Син; сасвим је јасно да ово никоме није неизвесно и 
недостижно, сем првом Узроку. 

Преостаје нам да разјаснимо још она места у којима се Сину заповеда, а Он чува 
заповести, да увек угађа Оцу,[59] као и места у којима се Сину приписује 
савршенство[60], вазнесење,[61] навика на послушност посредством страдања, 
првосвештенство,[62] приношење,[63] молитва Ономе који може да Га спасе од 
смрти,[64] борба и крвави зној,[65] молитва и све друго овоме налик; преостаје да ово 
разјаснимо како би свакоме било јасно да се овакви изрази односе на природу која је 
подложна страдању, а не на природу која је неизмењива и изнад страдања. Као што је о 
супротним изразима казано толико да образложење може послужити као темељ или 
смерница онима који искусније и савршеније могу обрадити ова питања, тако ћемо исто 
посветити пажњу и именима која се приписују Сину (која не само да су многобројна, него 
су узета од разних представа које имамо о Сину), како бисмо их објаснили и разјаснили 
њихову тајну. Треба почети од следећега. 

Божанство је неизмењиво. Не само да нас разум у ово уверава, него и најмудрији, и 
најдревнији, међу Јеврејима. Они који су поштовали Божанство особитим цртежима и 
сликама, не плашећи се при томе да једним истим словима исписују име Божје и име 
творевине која је нижа од Бога, да би Божанство чак и на тај начин било њима 
несаопштиво, нису се одлучили да гласом који се расплињује изговоре име неразрушиве и 
јединствене природе. Као што никада није удахнуо у себе цео ваздух, тако исто ум није 
могао да обујми савршено, нити глас да обухвати Божју суштину. Ми да бисмо 
изобразили Бога, врло често позајмљујемо неке црте које су око Бога и на основу њих 
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састављамо некакву нејасну и слабашну представу, и код нас није најбољи онај Богослов 
који је пронашао (те стеге[66]), већ онај чија представа је опширнија и ко је у себи 
образовао потпуније обличје или одблесак (или, како већ то да назовемо) истине! Због 
тога, колико ми знамо, називи: Сиј (Сый)[67], и Бог, јесу називи за суштину, нарочито име 
Сиј. Не због тога само што је Онај кога је Мојсеј на гори упитао за име сам себе назвао 
тим именом, заповедивши му да каже народу: Сушти ме је послао,[68] него и због тога 
што налазимо да ово име највише приличи Богу. Јер име Θεος (Бог), које искуснији 
језикозналци изводе од θεειν (бежати) или αιθειν (палити, ложити), услед покретљивости и 
силе да истреби рђаво (због чега се Бог назива и огњем који сажиже[69]) представља 
односно име, а не апстрактно као име Господ које је такође у низу имена Божјих. 
Написано је: Ја сам Господ Бог, то је име моје;[70] или: Господ му је име.[71] Међутим, 
ми тражимо име којим бисмо изразили природу Божју или самобитност његову и биће 
које ни са чим другим није повезано. А име Сиј, заиста припада једино Богу и целовито 
само њему једном, а не ма коме пре и после њега, јер ово име не може бити, нити је, било 
чиме ограничено или пресечено. Што се тиче других имена Божјих нека од њих сасвим 
очигледно означавају власт, друга икономију и, најзад, стање пре оваплоћења, а делом 
после оваплоћења. Например: Сведржитељ и Цар славе, или векова, или сила, или 
љубљенога, или царствујућих, и Господ Саваот или, што је исто, Господ над 
војскама,[72] Господ сила или господствујућих - све су то имена власти.[73] А имена: Бог 
који спасава, Бог - или освете, или мира, или правде, Бог Авраамов, Исааков, Јаковљев и 
целог духовног Израиља који види Бога јесу имена икономије.[74] - Пошто се нама може 
управљати помоћу страха од казне, наде на спасење, али и помоћу славе, кроз 
усавршавање у врлинама, отуда су позајмљена и изведена наведена имена; име Бога који 
кажњава подстиче у нама страхопоштовање, име Бога који спасава - наду, а име Бога 
врлина - подвижништво, како би сваки који у ма чему од наведеног напредује осетио као 
да носи Бога у себи, а тиме би још више хитао савршенству и зближавању са Богом 
посредством врлина. Осим тога, ова имена су општи називи за Божанство, а лично име 
Безпочетног јесте Отац, беспочетно-Рођеног јесте Син и нерођено-Изашавшег или 
Исходећег - Дух Свети. 

Размотримо сада имена Сина о којима сам и рекао да ћемо говорити у овој речи. Чини ми 
се да се Он назива: 

Сином, због тога што је истоветан са Оцем по суштини и не само да је истоветан, него је и 
од Оца. 

Јединорођеним,[75] због тога што Он није само Јединорођени из Једнога и јединствено-
Једини, већ се и рађа на јединствени начин, а не као тела што се рађају. 

Речју,[76] због тога што се Он тако односи према Оцу своме, као што се реч односи према 
уму, не само по бестрасном рођењу, него и по јединству са Оцем, и због тога што Га 
показује. Неко би можда казао да се Он односи према Оцу своме као што се одредљив 
односи према одредљивом, пошто се и одређење назива речју. Јасно пише да који позна 
(такво значење има реч: који је видео[77]) Сина, познао је и Оца, а Син је скраћено и 
прикладно одражавање Очеве природе, као што је и сваки пород ћутљива реч рађајућег. 
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Међутим, ни мало неће погрешити онај који каже да се Син назива Речју због тога што је 
саприсутан свему што постоји. Шта може да постоји не Речју? 

Премудрошћу,[78] као знање божанских и људских дела. Да ли је могуће да Створитељ не 
познаје законе своје творевине? 

Силом[79] као Чувар творевине и Давалац снаге за трајање у животу. 

Истином,[80] као једином, а не многом по природи (истина је једна, а лаж је многолична); 
као чисти печат и нелаживи образ Оца. 

Обличјем,[81] као Једносушни, због тога што је Он од Оца, а не Отац од њега, пошто се 
природа обличја огледа у томе да опонаша и подражава прволику и ономе чијим се 
обличјем назива. Уосталом, овде није реч о простом и уобичајеном обличју где и статично 
уме да буде обличје нечег покретљивог. Овде је живога Бога - живо Обличје, које са њим 
много више сродности има него што Сит има са Адамом, и сваки други пород са 
родившим га. Таква је природа простих бића да у једноме могу да су сродни, а у другом 
нечему да су несродни; насупрот томе, целина бива изображење целине и уз то много 
сличнији неголи одливак. 

Светлошћу,[82] као светлост душа очишћених у уму и животу. Уколико су незнање и грех 
- тама, онда су знање и божански живот - светлост. 

Животом[83] због тога што је Он светлост, темељ и осуштаствљење сваке разумне 
природе. О њему живимо и крећемо се и јесмо[84] услед двојаке силе надахнућа - и по 
дихању живота, којег је Он удахнуо у све нас, али и по Духу Светоме којег дарује 
способнима да приме, и по нашој мери или начину отварања уста разума. 

Правдом[85] пошто раздељује по достојанству, праведно суди и онима под Законом, и 
онима под Благодаћу, и души и телу, како би душа началствовала, а тело стајало под 
началством, да би узвишеније било над рђавијим, а рђаво да не би устајало против 
узвишенијег. 

Освећењем,[86] као чистота, да би Чисто било благовештено од стране чистоте. 

Избављењем,[87] пошто нас, који смо под грехом, избавља и ослобађа као Онај који је 
себе дао у откуп ради нас, као очиститељну жртву за васељену. 

Васкрсењем,[88] пошто нас пресељева одавде и умртвљене грехом узводи у живот. 

Сва ова имена припадају Суштом који је изнад нас и Суштом који је ради нас; имена, пак, 
која су својствена и нама, а која припадају и човечанству које је Он примио, јесу ова: 

Човек,[89] да би се Несместиви за телесно, услед неопходности природе, не само учинио 
сместивим кроз тело, него да би собом осветио човека поставши као нека закваска за целу 
смесу, ослободивши целога човека од осуде и сјединивши са собом осуђено, поставши 
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ради свих све оно што смо ми - сем греха, телом, душом, умом - свиме што је прожела 
смрт. А опште од свега тога је човек, по умосазерцатљивом видљиви Бог. 

Син човечји[90] и кроз Адама и кроз Дјеву, од којих се родио (од првог као од Праоца, а 
од друге, као од Мајке) и по закону и надзаконо, изван сваког закона рађања. 

Христос, по Божанству; помазање освећује човечанство не дејством својим, као што је 
случај у другим помазањима, него целовитим и свецелим присуством Помазавајућег. 
Сходно томе помазању, Помазавајући се назива човеком, а помазано постаје Бог. 

Пут,[91] који све нас води кроз себе. 

Врата,[92] као уводитељ. 

Пастир,[93] као онај који води на места плодовита, васпитава на водама покоја, који нас 
одводи одавде и штити од звери, који обраћа заблуделе, привлачи палог и погинулог, цели 
и превија повређенога, слабога крепи,[94] а пастирским искуством све сабира у тамошњи 
тор. 

Овца,[95] као заклање. 

Јагње,[96] као најсавршенији. 

Архијереј[97] који нам омогућава приступ. 

Мелхиседек,[98] као рођени без мајке по природи узвишенијој од наше, и без оца - по 
природи нашој, као онај који нема родослов по вишњем рођењу, јер пише: род његов ко ће 
исказати?[99] Као цар Салима тј. мира, као цар правде и као онај који прима десетину од 
патријараха који се мужаствено подвизаваху против лукавих сила. Имаш пред собом 
именовања и називе Сина. Разматрај их; уколико су они узвишени, разматрај их божански, 
а уколико су телесни - онда сходно томе тј. савршено божански, да би и ти постао бог који 
се уздиже са земље посредством и кроз Онога који је сишао озго ради нас. А изнад свега, 
и пре свега, добро мотри на казано и никада нећеш погрешити ни у узвишеним, ни у 
приземним именима. Исус Христос је јуче и данас телесно, такође духовно и у векове 
векова.[100] Амин. 
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Реч XXXI 

о богословљу пета, о Духу Светом  

  

Таква је, ето, реч о Сину којом смо избегли оне који нас каменују, те прођосмо мимо њих, 
пошто се реч не може убити камењем, али када усхте, реч камењем и праћком поражава 
звери тј. учења која са злобним мислима приступају гори! Сада нас питају: "Шта ћеш 
казати о Светом Духу? Одакле нам уводиш непознатога и туђега Писму Бога"? Ово говоре 
исти они који умерено казују о Сину! Оно што уочавамо на путевима и рекама које се 
међусобно раздвајају, да би се после извесног тока поново сјединили, исто уочавамо и 
овде; они који се разликују у једном, сада се саглашавају у другом; ипак, немогуће је 
потпуно разјаснити у чему се они саглашавају, а у чему се размимоилазе. 

Казивање о Духу такође је обремењено, али не само из разлога што смо своје противнике 
разоружали речима о Сину, те они сада заједно, са великим жаром, кидишу против Духа 
(они имају потребу да непрестано у било чему зломишљају, иначе им живот није живот), 
већ и због тога што се ми, загушени мноштвом питања, налазимо у таквој ситуацији у 
којој се налазе људи који изгубише апетит, јер је нека храна створила у њима гадљивост. 
Као што је за такве једнако непријатна свака храна, тако је и нама бременита свака реч. 
Уосталом, учиниће Дух па ће речи саме потећи и Бог ће се прославити. Ја ћу ипак 
препустити онима који то желе да пажљиво истраже и образложе у ком смислу се све 
користе речи Дух и Свети у божанском Писму, и да у том смислу прикупе потребна 
сведочанства у корист трезвеног умозрења на који начин се од ова два израза саставља 
јединствено име: Дух Свети, јер ће они то учинити из љубави према себи, али и према 
нама, као што и ми ово говоримо из љубави према њима. Ја ћу сада наставити своју реч. 

Они који негодују против нас због Духа Светога, као да ми тобоже уводимо неког новог и 
непознатог Бога, и који се упорно држе голе речи, нека знају да су се уплашили, мада 
оправдане бојазни за страх нема,[1] и нека нам јасно кажу да њихова привезаност за реч 
представља само прикривену нечастивост, као што ће се ускоро и видети, када по датим 
нам силама оповргнемо њихове ставове. Ми без икаквог оклевања верујемо у Божанство 
Духа којем се и клањамо, те ћемо односећи на Тројицу једне и исте речи (мада ће некима 
ово изгледати дрско), започети наше Богословље. Беше светлост истинита која 
просвећује свакога човека који долази на свет[2] тј. Отац. Беше светлост истинита која 
просвећује свакога човека који долази на свет тј. Син. Беше светлост истинита која 
просвећује свакога човека који долази на свет тј. други Утешитељ. Беше и беше и беше, 
али беше једно. Светлост, и Светлост, и Светлост, али једна Светлост, један Бог. Исто ово 
је још давно казао и Давид, рекавши: у светлости Твојој видећемо светлост.[3] И ми сада 
видесмо и проповедамо кратко, ни у чему претерано или излишно Богословље Тројице, од 
Светлости - Оца, примисмо Светлост - Сина, у Светлости - Духа. Преступник нека 
преступа, безаконик нека безаконује;[4] ми, међутим, што схватисмо то и проповедамо. 
Ако нас не схвате у подножју, поћи ћемо на високу гору и одатле ћемо казивати. 
Узвисимо Духа, не плашимо се. А уколико се уплашимо заћутимо, боље је него да 
проповедамо. Ако је било некада да није било Оца, онда је било некада да није било ни 
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Сина. Ако је било некада да нема Сина, онда је било некада да није било ни Духа Светога. 
Ако је Један од искони, онда су Тројица. Ако оповргаваш Једнога, одважно ћу те 
упозорити: немој тврдити да уважаваш Двојицу. Каква је корист од несавршеног 
Божанства? Боље да питамо какво је то Божанство, ако је несавршено? А како може бити 
савршено, ако било шта недостаје томе савршенству? Нешто сигурно недостаје, ако нема 
Светога. Како се може ово имати, ако нема Духа? Ако постоји нека другачија Светлост, 
осим Духа, онда нека јасно кажу шта под њоме подразумевају. Али ако је то ова Светлост, 
да ли је онда могуће да Он није од почетка? Зар је боље за Бога да је некада био 
несавршен и без Духа? Ако Дух није од почетка, онда је Он једнак са мном или тек мало 
изнад мене, из разлога што се током времена ми одвојисмо од Бога. Ако је у истом низу са 
мном, на који онда начин Он мене чини богом и како ће ме сјединити са Божанством? 

Боље је, међутим, да ја са тобом разговарам мало више о Духу, јер о Тројици већ 
говорисмо. Садукеји нису признавали чак ни постојање Духа (као што нису признавали ни 
анђеле, нити васкрсење из мртвих); није ми јасно због чега су презрели толика 
сведочанства о Духу у Старом завету. Међу паганима, пак, најбољи њихови богослови, 
нама веома блиски својим учењем, имали су, како ми се чини, појма о Духу, једино што се 
нису усагласили о имену те Га називаху Умом света, Умом спољашњим, итд. Што се тиче 
мудраца нашега времена, једни су Га поштовали као дејство, други као творевину, неки 
као Бога, а неки се нису уопште усудили да се о њему изјашњавају, како кажу, из 
поштовања према Писму које о том питању ништа јасно не говори; то је разлог што они 
нити поштују Духа, нити Га лишавају његове части, већ Га сматрају неким средњим 
стањем, боље рећи, неким жалосним бићем. Од оних који Га признају за Бога, једни то 
чине само срцем, а други се осмељују да то и изговоре. Ја сам, међутим, слушао од других, 
много већих помиритеља Божанства, како заједно са нама исповедају Тројицу, али их ипак 
деле међу собом, те Једнога сматрају безграничним и по суштини и по сили, Другога 
сматрају безграничним по сили, али не и по суштини, а Трећега ограниченим и у једном и 
у другом, подражавајући само у томе оне који Их називају Саздатељем, Сатрудником и 
Служитељем, на основу поретка њихових имена и благодати закључујући о постепености 
Именујућих. Ни реч нећемо казати онима који поричу биће Духу, али ни паганима који 
празнослове, да не бисмо умрљали реч јелејем грешника, а са осталима поразговорићемо 
се на следећи начин. 

Треба предпоставити да Дух Свети јесте нешто самостално или у другом оличено; прво од 
овога називају суштином, а друго - припадношћу. Уколико је Дух припадност, онда је Он 
дејство Божје. Како да Га назовемо тада сем дејством, а чије је дејство ако не дејство 
Бога? Такво је стање и приличније је не уводити сложеност. Ако је Он дејство, нема 
сумње да је и производ, а не онај који ствара, те ће заједно са стварањем и престати да 
постоји. Такав је случај кад је у питању било које дејствовање. Међутим, на који то начин 
Дух дејствује, и говори, и дели, и тугује, и гневи се,[5] и ствара све то што је својствено 
ономе који покреће, а не кретању? Ако је Дух суштина, а не принадлежност суштине, онда 
треба предпоставити да је Он или твар или Бог. Средње нешто између творевине и Бога, 
или што је непричасно и једном и другом, или сложено из једнога и другога, неће 
измислити ни они који граде Трагелафе. Ако је твар, како онда у њега верујемо? Како се у 
њему усавршавамо? Није једно и исто веровати у нешто, и веровати нечему. Верујемо ми 
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у Божанство, а верујемо и свакој твари. Ако је, пак, Бог а не твар, онда Он није производ, 
није саслужитељ, нити било шта од онога што носи приземна и унижена имена. 

Сада препуштам теби реч; припреми своје праћке; нека се испреплетају твоја умовања! 
"Дух је, нема сумње, или нерођен или рођен. Ако је нерођен, онда су свакако двојица 
безначалних. А ако је рођен, онда је (опет чиниш подразделе) рођен или од Оца или од 
Сина. Ако је рођен од Оца, онда су два Сина и два Брата (ти размисли и одлучи да ли су 
они близанци или је један старији, а други је млађи, јер си веома телеснољубив?!). А ако је 
од Сина, онда (ти кажеш) се појавио Бог-унук? Може ли ишта бити невероватније од 
овога"? Овако закључују и расуђују они који су мудри у вршењу зла,[6] а добро не желе ни 
да напишу. Ја, међутим, нашавши да је дељење неопходно, прихватам Именоване не 
плашећи се њихових имена. Ако Син јесте Син у неком узвишенијем смислу и осим тога 
имена не постоји неко друго којим бисмо могли означити то што је од Бога једносушно са 
Богом, онда треба предпоставити и схватити да на Божанство треба односити и сва остала 
имена. А можда ћеш ти предпоставити и Богамужа по истој основи по којој се Бог назива 
и Оцем, а Божанство (η θεοτης), сходно роду, признаћеш као нешто женско, а Духа ћеш 
прогласити ни мужем, ни женом, због тога што не рађа. А ако даш на вољу својој 
уобразиљи и будеш се позвао на древне бајке и басне по којима је Бог родио Сина услед 
жеље своје, онда је и код нас уведен Бог - истовремено и муж и жена, као код Маркиона и 
Валентина који измислише нове Еоне. Пошто ми не прихватамо, нити одобравамо, било 
шта средње између Нерођеног и Рођеног, онда твоја браћа и унуци исчезавају заједно са 
фамозним деобама, и налик многосложном чвору којем је пукла прва петља, саме по себи 
се распадају и нестају из богословља. Кажи ми, молим те, где сместити Исходеће које се 
по твојој деоби показало као неки средњи члан, а уведен је за тебе од стране најбољег 
Богослова - нашег Спаситеља; све ово је исправно под условом да ти, не нагињући трећем 
неком завету, ниси из јеванђеља избрисао речи: Дух Свети, који од Оца исходи?[7] Ако 
Он од Оца исходи, онда није твар. Пошто није рођен, онда није ни Син. Уколико је средње 
између Нерођенога и Рођенога, онда је Бог. Избегнувши тиме све мреже твога резоновања, 
Он се потврђује као Бог који је много снажнији од твојих деоба! 

"Дакле, шта је исхођење"? Објасни ти мени најпре нерођеност Оца, па ћу се и ја усудити 
да проговорим о рођењу Сина и о исхођењу Духа, и када обојица проникнемо у тајне 
Божје тада ћемо се избезумити - ми, који не можемо да сагледамо тло под нашим ногама, 
нити смо у стању да избројимо песак морски и капи кише и дане века,[8] не само због тога 
што се усудисмо да испитујемо дубине Божје, него што судимо о природи апсолутно 
неизрецивој и необјашњивој. 

Ти питаш: "Шта то недостаје Духу да буде Син? Да му ништа не недостаје, свакако би био 
Син". - Ми уопште не тврдимо да њему било шта недостаје. Бог нема недостатака. 
Међутим, различитост (да се тако изразим) објављивања или пројављивања тј. њиховог 
међусобног односа, ствара разлику и у њиховим именима. Сину такође ништа не недостаје 
да би био Отац (Синовство уопште није мањкавост); но, то не значе да на основу тога Он 
треба да буде Отац. У супротном случају и Оцу онда нешто недостаје да би био Син, јер 
Отац није Син. Ово није никакав доказ било каквог недостатка (од куда му биће?) и 
скраћивања суштине. Бити нерођен, рађати се и исходити, само даје називе: први - Оцу, 
други - Сину, трећи Светом Духу, о којем ми и говоримо, пошто се несливеност три 
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Ипостаси очувава у једној природи и једном достојанству Божанства. Син није Отац, 
пошто је Отац само један; али је исто што је Отац. Дух није Син, иако је од Бога, због тога 
што је Јединорођени само један; али је исто што је Син. Тројица су - једно по Божанству; 
Јединица је - Тројица по личним својствима, пошто нема ни једнога - у смислу 
Савелијевом, али ни тројице - у смислу садашњег лукавог дељења. 

"Дакле, шта ћемо? Да ли је Дух Бог"? - Нема сумње. "И једносуштан"? - Да, због тога што 
је Бог. "Покажи ми, настављаш ти, како од једног и истог може један да буде Син, а други 
да није Син, а уз то обојица су једносушни, па ћу и ја прихватити Бога и Бога". - Покажи и 
ти мени неког другог Бога и неку другу природу Божју, па ћу и ја теби тада дочарати 
Тројицу са истим овим именима и именованима. Ако је Бог један, онда је и најузвишенија 
Природа једна - где да ти пронађем сличност? Или ћеш опет истрајавати у свом хтењу да 
Га пронађеш у приземним стварима и у ономе што је око тебе? Мада је крајње срамотно, 
али и не толико срамотно колико је бескорисно, сличност вишњега потраживати у 
приземном, неизмењивога - у природи пролазној и, како каже Исаија, мртваце 
испитивати о живима;[9] ипак ћу покушати зарад твоје љубопитљивости, али и да бих из 
тога извукао нешто у корист моје речи. О свему другом желим да ћутим; није спорно да се 
из историје животиња може много схватити и дочарати, делимично нама, делимично 
малобројнима, на основу познатог нам у вези са чињеницом како је природа врло умешно 
устројила рађање животиња. Кажу да се једнорођени не рађају само од исторођених, нити 
се од разнородних рађају само разнородни, већ се и од разнородних рађају исторођени, а 
од једнорођених рађају се разнородни. Ако неко верује причама, треба знати да постоји и 
другачији начин рађања, управо: животиња саму себе уништава и сама из себе се рађа. 
Постоје и такве животиње које се, сходно штедровитости природе, прерођавају из једне 
врсте прелазе и претварају се у другу врсту. 

Тако исто од једног и истог једно може да буде непород, а друго да буде пород, уосталом 
и ово и оно је једносушно, и то је ближе предмету о којем говоримо. Ја, указавши на један 
пример, који се директно нас тиче и свима је познат, прелазим сада на другачији начин 
расуђивања. Шта је био Адам? - Творевина Божја. А Ева? - Део те творевине. А Сит? - 
Пород ових двоје. Не примећујеш ли да су твар, део творевине и њихов пород истоветни? - 
Како не видиш? - Јесу ли они једносушни или нису? - Зашто да нису? - Дакле, сасвим је 
јасно сада да и различито настали могу да буду једне исте суштине. Ово не говорим са 
намером да било шта створено или раздвојено, или било шта телесно, пренесем на 
Божанство (нека ме не нападне због овога још неки препирач!), него да све речено 
послужи само као обличје умосазерцљивог. Немогуће је да предложено сасвим одговара 
истини. "Због чега", питаш? Није ли од једног рода био пород, а друго је било нешто 
друго"? Шта са тим? Зар нису Ева и Сит од једног истог Адама? - Од кога другог би били? 
- Зар су они обоје пород Адамов? - Нису. - А шта су онда? - Ева је део, а Сит је пород. - 
Ипак, они су обоје истоветни међу собом, јер су обоје човек, што нико не спори. Дакле, 
хоћеш ли већ једном престати да се препиреш око Духа и да тврдиш да Он мора бити или 
пород, или неједносуштан и не Бог; или ћеш на основу сродног човеку потврдити 
оправданост нашег мишљења? Убеђен сам да би ти прихватио ово, само да ниси толико 
упоран и тврдоглав у намери да се бориш против очигледног. 
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Ти кажеш: "Ко се клањао Духу? Ко од древних предака или од савременика наших? Ко му 
се молио? Где пише да смо дужни да му се клањамо и молимо? Где си то пронашао?" 
Задовољавајући твоју знатижељу ја ћу ти све касније подробно предочити, када будем 
говорио о неписаном. А сада ћу ти показати да се ми Духу и клањамо и да се кроз њега 
молимо. Написано је: Бог је Дух; и који му се клањају, Духом и истином нека се клањају. И 
још: не знамо шта ћемо се молити као што треба, него се Дух моли за нас уздисајима 
неисказаним. И још: молићу се Богу Духом, а молићу се и умом тј. у уму и у Духу.[10] 
Клањање и мољење Духом, по моме схватању, не значи ништа друго него да Дух сам себе 
приноси на молитву и клањање. Ово не може да не одобри било који од богонадахнутих 
мужева који добро знају да клањање Једноме јесте клањање Тројици, по истозначности у 
Тројици достојанства и Божанства. 

Мене уопште не плаши израз на основу којег је све добило свој живот кроз Сина,[11] 
иарочито ако под изразом све подразумевају и Духа Светога. Није просто казано: све; већ: 
све што је постало. Отац није постао кроз Сина, нити је кроз Сина постало оно што нема 
почетак своме постојању. Због тога ти најпре докажи да је Дух почео да постоји и потом 
Га тек подведи под Сина, и приброј обичној творевини. Док то не докажеш твоја реч 
ништа не значи, сем што умножава нечастивост. Ако је Дух почео да постоји, онда је то 
несумњиво кроз Христа; у том случају ја нећу то порицати. Али ако Дух нема почетак 
свога бића, због чега Га онда подводиш под реч: све, или закључујеш да постоји кроз 
Христа? Престани да на рђав начин поштујеш Оца, устајући тиме и против 
Јединорођенога (рђаво је поштовање када Оца лишаваш његовог Сина; а на место Сина 
дајеш предност творевини), али престани и да рђаво поштујеш Сина, устајући тако и 
против Духа. Син није саздатељ Духа, као неког припадајућег Му саслужитеља, већ се 
заједно прославља са њим, као са равночасним. Немој у низу са собом стављати ни једног 
од Тројице, да не би ти сам отпао од Тројице. Ни од једнога немој одузимати божанску 
природу и једнако достојанство, да не би одузимањем Једнога од Тројице изгубио све, 
односно, да ти не би отпао од свега. Боље је имати мањкаво познање у вези са јединством, 
неголи са неописивом дрскошћу предати себе нечастивости. 

Сада ћу своју реч усмерити на битно. Међутим, веома сам тужан, јер осећам да ће поново 
да искрсне питање које је, по мени, одавно умрло и уступило место вери, а које ми, који 
верујемо у Реч и вреднујемо Духа, треба да разрешимо. Они кажу: "Ако постоји Бог, Бог и 
Бог; како онда да нису три Бога? То што ти прослављаш, зар не означава 
многоначалност?" Ко ово тврди? Зар нису то они који су се већ усталили у нечастивости, 
они који заузимају друго место тј. који мисаоније од других расуђују о Сину? Иако је моја 
реч заједничка за обе ове групе, ипак постоји и засебан одговор њима, нарочито овима 
другима, која се састоји у следећем. Шта ћете одговорити нама тробошцима ви који 
поштујете Сина, мада одступате од Духа? Нисте ли по томе и ви двобошци? Уколико се 
одрекнете клањања Јединорођеноме, стаћете јавно на страну противника. Хоће ли тада 
уопште бити потребно испољавати према вама човекољубије, јер ви као да сте већ мртви? 
А уколико поштујете Сина и у том смислу сте још здрави, онда ћу вас упитати чиме 
оправдавате и образлажете своје двобоштво онима који вас у томе осуђују? Имате ли 
смишљен одговор? Ако имате одговорите нам, покажите и нама пут до одговора. Те 
одговоре којима ћете оповргнути ваше противнике који вас оптужују за двобоштво, мирне 
душе можемо прихватити и ми за оправдавање свога тробоштва. На тај начин ћемо и даље 
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задржати предност, искористивши и вас - своје противнике, у одбрану својих ставова. Шта 
је благородније од овога? Какав је наш заједнички одговор, која је наша реч и једнима и 
другима? 

Ми имамо једнога Бога, јер је и Божанство једно. Једноме узводимо све што је суштински 
од Бога, мада верујемо у Тројицу; све из разлога што, као што Један није више, тако и 
Други није мање Бог; и што Један није раније, а Други касније: Они се не разликују ни 
својом вољом, нити се по сили својој деле; све оно што налазимо међу стварима дељивим, 
код њих једноставно нема места. Насупрот томе, ако ћемо казати укратко онда је 
Божанство међу Раздељенима недељиво, као што је у три сунца, садржаних једно у 
другом, једно блистање светлости. Због тога када у мислима имамо Божанство, први узрок 
и једноначалност, онда ми замишљамо - Једно. А када у мислима имамо Оне у којима је 
Божанство Сушто од првог Узрока, и Сушто од Њега пре постанка времена и једнако, 
онда се клањамо - Тројици. 

Упитаће нас: "Немају ли и пагани једно Божанство како уче њихови представници који 
љубе мудрост и истраживање? И међу нама је цели род - једно човечанство. Ипак, код 
пагана је много богова, као и код нас људи, а не само један бог". - Тамо, међутим, без 
обзира што је општост јединствена, ипак је недељивих веома много и они су међу собом 
раздељени временом, страстима и силом. Ми нисмо толико сложни само, већ смо и 
супродстављени, како један другоме, тако и сами са собом. Не мислим овде на цео ток 
нашег живота, јер ни током једнога дана само нисмо сасвим хармонични, већ се 
непрестано мењамо, како телом, тако и душом. Није ми познато да ли су такви скоро и 
Анђели, узвишене природе, свеједно што су просте и веома блиске врховном Добру, 
крепко утврђене у добру, али и све друго, сем Тројице? Што се тиче богова и, како они 
кажу, демона које поштују пагани, нема потребе да их ми оптужујемо; пошто они 
изобличише своје богослове, предадоше се страстима, метежу, злоби и превртљивом злу, 
препуни су међусобне недоречености, али су недоречени и према првим узроцима, како 
они називају Океане, Титије, Фаните и не знам све кога помињу, да би напослетку 
поменули и некаквог мрзитеља деце - бога, који услед жеље за првенством и због личне 
незаситивости, усмрћује све остале како би једино он остао оцем свих људи и богова, 
несрећно прогутаних и избљуваних. Ако је све то, како они кажу да би избегли срамоту, 
обична басна и машта, како ће објаснити чињеницу да је све раздељено у три дела и над 
сваким делом началствује неки други бог, различит од осталих богова и вештаством и 
достојанством својим? Наше учење није такво. Није таква част Јаковљева, говори мој 
Богослов.[12] Напротив; сваки од Њих,[13] услед истоветности суштине и силе, има исто 
онакво јединство са Сједињеним, као и са самим Собом. Такво је схватање овог јединства, 
колико је нама доступно. Ако је ово схватање тврдо: нека је слава Богу због оствареног 
умозрења! Али ако није тврдо, потражићемо тврђе. 

Твоје наводе којима тобоже разрушујеш наше јединство, просто не знам како да назовем - 
шегом или нечим трезвеним? Шта тиме ти уопште доказујеш? - Кажеш: Једносушни се 
збрајају, а неједносушни се не збрајају (под збрајањем подразумеваш сабирање у један 
број); из овога, код вас, неизбежно следи закључак да на основу овога постоје три Бога; ми 
од овога не страхујемо, јер их ми не називамо једносушнима". - Тиме си ти, једном само 
речју, искобељао себе из непријатне ситуације и однео рђаву победу. Твој поступак и 
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начин унеколико личи на оно када неко, због страха од смрти, сам себи ставља омчу. Да се 
не би заморио прихватајући једноначалије, ти си се одрекао Божанства и препустио 
демонима, што су они и очекивали. Међутим, ја ћу, иако то потражује одређено усрђе, 
сачувати и нећу предати Достојног клањања. Мада то за мене и није неки напор. Ти 
кажеш: збрајају се једносушни; а неједносушни се изображавају јединицама. Где си то 
чуо? Код којих учитеља и баснословаца? Зар не знаш да сваки број показује количину 
предмета, а не природу ствари? А ја сам толико прост или, боље рећи, толико сам неук да 
три ствари, мада су оне и различите по природи, у односу на бројеве називам трима 
стварима. Али, једно, једно и једно, мада се оно и не поистовећује по суштини, називам 
само јединицама, гледајући не толико на ствари, колико на количину набројаних 
предмета. Пошто се ти веома придржаваш Писма, мада се и противиш Писму, пружићу ти 
један доказ и одатле. У Причама троје су који лепо корачају, лав, коза и петао, четврти је 
цар који говори народу;[14] не помињем друге четвороножне животиње које се тамо 
помињу, јер су различите по својој природи. Код Мојсеја налазим два Херувима,[15] 
побројаних појединачно. На основу твога начина расуђивања и именовања како њих 
можемо назвати трима када су они толико несродни међу собом по природи, а последње 
набројати појединачно кад су они толико једнородни и блиски међу собом? А ако Бога и 
мамона, који су међу собом несравњиви и туђи један другоме, подводећи под један број, 
назовем двама господарима,[16] ти ћеш се, највероватније, још више насмејати таквом 
збрајању и бројању. Међутим, ти кажеш: "Ја те предмете сматрам збројивима и исте 
суштине, код којих се и имена њихова произносе у складу, например: три човека и три 
Бога, а не три било какве ствари; јер каква је ту складност"? Ово значи давати правило у 
вези са именима, а не учити истини. Због тога и код мене Петар, Павле и Јован нису три и 
нису једносушни, иако се не називају трима Петрима, трима Павлима и исто толико 
Јованима. Оно што си ти уочио и применио у расуђивању о сродним именима то и ми, 
следујући твојој умотворини, чинимо у разматрању о именима појединачним, али ако нам 
ти оспориш право на оно што је теби било дозвољено, показаћеш се као веома неправедан. 
Шта Јован каже? Када у Саборним посланицама каже да су троје што сведоче, дух, вода и 
крв,[17] зар се он тада, по твоме мишљењу, изражава нескладно? Као прво, због тога што 
се усудио да зброји неједносушне ствари, пошто си ти то присвојио једном 
једносушношћу (јер ко ће тврдити да су именоване ствари биле исте суштине?); а као 
друго, због тога што си нескладно сјединио речи, а реч три (τρεις) поставио си у мушком 
роду, упркос правилима и законима, како твојим, тако и граматичким, навео си три имена 
средњег рода (το πνευμα, το θδωρ, το αιμα)? Каква је, међутим, ту разлика ако реч три 
кажемо у мушком роду, а потом представимо једно, једно и једно, или казавши: један, 
један и један, именовати их трима не у мушком роду, него у средњем? Шта у томе 
налазиш неприличним Божанству? А шта је твој рак - рак животиња, рак оруђе и рак 
сазвежђе? Шта је твој пас - пас који живи на копну, пас морски и пас небески? Не мислиш 
ли да их слободно можеш назвати трима раковима и трима псима? - Нема сумње, тако је. - 
Зар су они због тога и једносушни? Ко ће од здравомислећих потврдити то? Видиш ли 
како се твоји докази, узети од збројавања, руше и падају пред аргументима? Јер ако се и 
једносушни понекада не збрајају, и неједносушни могу да се зброје, а имена се изговарају 
и о једнима и о другима, какав је онда закључак твога учења? Ја, међутим, у разматрање 
узимам и следеће; можда то није неосновано. Не сабира ли се једно и једно у два? А два, 
зар се не разлажу опет у једно и једно? - Очигледно је тако! - Ако су, међутим, по твоме 
почетку, једносушни они што се слажу, а што се деле неједносушни су, какав је онда из 
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реченог закључак? Зар тај да су једни и исти предмети у исто време и једносушни и 
иносушни? 

Смешна су ми твоја бројања у почетку и потоња збрајања, о којима ти имаш толико 
високо мишљење, као да се у поретку имена садржи поредак именованих. Ако је исправно 
ово што си на крају казао онда, када се у божанском Писму једни и исти, услед 
истозначности природа, збрајају час напред, час после, смета ли једном и истом, на тој 
основи, да буде и часније и мање часно од себе самог? 

Тако ја расуђујем о речима: Бог и Господ, али и о предлозима: из, кроз и у, на основу којих 
толико лукаво разликујеш Божанство приписујући први предлог Оцу, други - Сину, а 
трећи - Духу Светом. Међутим, шта би ти учинио ако би сваки од ових предлога постојано 
био припојен једном, када њиме доказујеш толику неједнакост у достојанству и природи 
тада када се, колико је познато онима који су верзирани у то, сви они и за све 
употребљавају? 

Ово је довољно људима који нису упознати са свиме. Но, пошто је теби, који си се једном 
обрушио против Духа, веома тешко да се зауставиш и пошто желиш, као неукротиви 
вепар, да истрајеш до краја, продубљујући рану све док не пробијеш у унутрашњост, 
размотримо онда шта још преостаје да ти кажемо. 

Опет и ко зна већ који пут нам понављаш: "Непознат по Писму". Мада је већ доказано да 
Дух Свети није туђ, нити новотворина, већ нам је познат и откривен, како древним тако и 
новим људима који се баве божанским Писмом, али и доказан радовима многих који су 
расуђивали по овом питању не овлаш или површно, него су помоћу речи и слова проникли 
у унутрашњост и дубину, удостојивши се да сагледају скривену лепоту и да се озаре 
Светлошћу познања; ипак, и поред свега ја ћу покушати да ово разложим као у ходу и 
колико је могуће, не дозволивши да помислим како се залудно трудим, јер већ постоји 
могућност да на труду других устројим свој рад. Ако је твоја прекомерна жеља за 
нечастивошћу и препирање у речима узрокована тиме што у Писму није јасно Дух назван 
Богом, и ако те на хулу побуђује то што се Он у Писму не помиње толико често колико 
Отац или Син, ја ћу те излечити од те болести мудрујући са тобом донекле о назначеним 
именима, нарочито поредећи их са терминологијом Писма. 

Из именованог - нема другог, него што је казано по Писму; друго постоји, али није казано; 
а друго не постоји и није казано; друго постоји и казано је. Тражиш од мене доказе за ово? 
- По Писму Бог спава, буди се, гневи се, хода и има престо на Херувимима.[18] Међутим, 
када је Он осетио слабост? Да ли си ти када чуо да је Бог тело? Овде је представљено оно 
чега нема. Јер, све ово је казано у сразмери са нашим схватањима, а Божје назвасмо 
именима које узесмо од самих себе. Када је то Бог престао да се стара и размишља о нама? 
Управо то значи - Он спава; ово закључујемо на основу тога што наш сан означава 
пасивност и безбрижност. Када, опет, Он почиње да брине и размишља? То значи - Он с.е 
пробудио; буђење, пак, представља свршетак сна, као што и пажљива позорност означава 
престанак незаинтересованости. Он кажњава; ми смо од тога створили - Он се гневи, јер 
код нас кажњавање долази као последица гнева. Он дела час овде, час тамо; а по нашем - 
Он хода, јер у нашем смислу ходање јесте идење од једнога ка другом. Он се умирује и као 
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да обитава у светим Силама; ми смо то назвали седењем - седењем на престолу, што је 
такође својствено нама. Божанство се, међутим, ни на чему сличном не одмара тако као у 
Светитељима. Лакопокретљивост ми зовемо летење, гледање је названо лицем, давање и 
примање - руком. Тако исто је и свака друга Божја сила и Божје дејство дочарано код нас 
нечим телесним. Са друге стране: где си ти пронашао речи нерођено и беспочетно твоју 
упорност; где ми пронађосмо реч: бесмртно? Покажи ми их буквално иначе ћу твоје 
одбацити, а своје оправдати, јер тих речи нема у Писму тако да ћеш и ти, са твојим 
речима, пропасти због твојих предпоставки, а тиме ће нестати и стена на коју си се 
ослањао; или ће постати очигледно да је и то што није казано у Писму ипак узето од истих 
речи које у себи садрже тај смисао... На које речи мислим? Ја сам први, и: Ја сам после, 
пре мене није постојао ни један Бог, неће Га бити ни после мене;[19] јер, моје је целовито: 
није почело, нити се прекратило. Држећи се чињенице да пре Бога ништа не постоји, нити 
Он има узрок који би му претходио, ти си Га назвао беспочетним и нерођеним, а пошто ће 
Он свагда постојати назвао си Га бесмртним и непропадљивим. Такви су, и таквог су 
својства, прва два случаја. Шта још нисмо казали? Да је Бог зао, да је земља 
четвороугаона, да је прошавше настало, да је човек несложен. Да ли ти познајеш некога ко 
је толико сишао са ума па се усудио да помисли или каже нешто овако? - Преостаје нам 
још да изнесемо оно што је казано - Бог, човек, Анђео, суд, сујета тј. све оно што наликује 
твојим закључцима, извртање вере и уништавање тајанства. 

Пошто је толико много разлике међу именима и именованима, због чега ти и даље 
робујеш речима и јудејској мудрости којој си одан, препуцавајући се слоговима и 
напуштањем твари? Ако ти кажеш два пута пет и два пута седам, а ја на основу тога 
изведем закључак: десет и четрнаест, или: ако разумну и смртну животињу заменим речју 
човек, нећеш ли ти помислити како ја говорим бесмислицу? Шта је ту чудно ако ја 
говорим твоју мудрост? Ове речи не припадају толико мени који их изговарам, колико 
теби који ме подстичеш да их изговорим. Због тога, као што ја овде нисам толико обраћао 
пажњу на казано, колико на оно што се подразумева, тако се не бих либио ни да 
изговорим и нешто друго уколико би се пронашло, свеједно што није изговорено или је 
нејасно казано, али је схватљиво у Писму, нити бих се уплашио тебе - дрзника који воли 
да се спори о именима. 

Овакав одговор ћемо дати људима који овлаш размишљају (теби нећемо казати ни то; ти, 
који поричеш називе Сина због тога што су малобројни и нејасни, свакако да ћеш 
одбацити и имена Духа, мада би ти се чинили много јаснији и многобројнији); сада ћу 
своју реч донекле узвисити да бих вама, мудрацима, објаснио узрок ове нејасноће. 

Током векова постојала су два знаменита дочаравања човековог живота, названа двама 
Заветима и, како Писмо тврди, потресима земље.[20] Један Завет је водио од идола према 
Закону, а други од Закона према Јеванђељу. Ја благовестим и трећи потрес - преселење од 
овдашњег ка тамошњем, непоколебивом и непролазивом. Међутим, са обојим Заветима 
десило се једно исто? Шта? Они нас нису одмах водили, не по првом учињеном делу. Ради 
чега? Било је потребно да схватимо да нас они не присиљавају, већ убеђују. Оно што није 
добровољно, није ни постојано, као што се ни поток или растиње не могу дуго задржати 
силом. Оно што је добровољно то је истрајно и поуздано. Први начин представља насиље, 
а други је наша воља. Прво је својствено насилној власти, а друго Божјем правосуђу. Због 
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тога је Бог одредио да не приличи добро чинити онима који то не желе, него онима који су 
доброжелећи. Зато је Он, као педагог и лекар, неке отачке обичаје укинуо, а друге 
дозвољава ради наше насладе, као што и лекари дају болесницима и својим пацијентима 
умешно припремљене лекове, како би их лакше прихватили. Није уопште лако изменити 
обичаје који су током дугог времена били поштовани. О чему ја говорим? Мислим на то 
да је први Завет, припретивши идолима, дозволио жртве; а други, укинувши жртве, није 
забранио обрезање. По томе они који су се једном сагласили на укидање препустили су и 
препуштено, једни - жртве, други - обрезање, те од пагана постадоше Јудејци, а од 
Јудејаца постадоше Хришћани, јер су поступним изменама привучени Јеванђељу. Нека те 
у ово увери Павле који је од обрезања и очишћења дошао до онога што је казао: а ја, 
браћо, ако још обрезање проповедам, зашто ме онда гоне?[21] То је било потребно ради 
икономије, а ово ради савршенства. 

Томе желим да уподобим и Богословље, само у супротном смислу. Тамо се праображај 
постизао кроз укидање, а овде се савршенство остварује кроз стицање. Ствар је у томе што 
је Стари завет врло јасно проповедао Оца, али са мањом јасношћу проповедао је Сина; 
Нови завет је јасно открио Сина и указао на Божанство Духа; сада са нама обитава Дух, 
дарујући нам много јасније знање о себи. Уопште није безопасно јасно проповедати Сина, 
пре неголи се исповеди Божанство Оца, као што није наивно оптеретити нас проповеђу о 
Духу Светом пре неголи признамо Сина (изражавам се донекле смело), јер бисмо тиме 
дошли у опасност да изгубимо последње силе као што се дешава људима који су 
преоптерећени храном, узетој у прекомерној количини или онима који свој слабашни 
поглед упиру у сунчеву светлост. Требало је да Трбјична светлост озари просвећујуће се 
поступном силом, као што каже Давид - усхођењима,[22] идући из славе у славу. То је 
разлог због којег, по моме мишљењу, на Ученике Дух силази поступно, сразмерно 
њиховој моћи примања, у почетку Јеванђеља, након страдања, после вазнесења, вршећи 
кроз њих силна чудеса, или им се дајући кроз дување, или им се јављајући у огњеним 
језицима.[23] Да и Исус о Духу благовести постепено, увидећеш при пажљивом читању. 
Умолићу Оца, каже Он, и другог Утешитеља послаће вам,[24] да они Духа не би сматрали 
за Божјег противника који говори на основу неке друге власти. Због тога мада је 
употребио реч: послаће, Он додаје: у име моје,[25] и изоставивши реч: умолићу, задржава 
реч: послаће. Затим каже: послаћу, да би показао лично достојанство, а изговарајући: доћи 
ће, показује власт Духа.[26] Уочаваш ли поступност озаравања и поредак Богословља који 
приличи да сачувамо не износећи одједном све, нити скривајући све до краја; прво је врло 
неопрезно, а друго безбожно; једним можемо поразити туђинце, а другим - отуђити своје. 
Реченом ћу додати и то што, можда је ово и другима пало на памет, означава плод мога 
личног ума. Без обзира што је толико много казао и открио својим ученицима, Спаситељ 
је лично устврдио како они још нису спремни (вероватно због онога што напред рекох), 
нити су кадри, да све носе,[27] а што је Он од њих због тога и прикрио. Спаситељ је још 
казао да ће нас свему научити Дух који силази.[28] Овоме ја односим и Божанство Духа 
које је касније веома јасно откривено, када је виђење постало сврсисходно и 
благовремено, после Спаситељевог прослављања (αποκαταςασιν), када су чудо престали да 
прихватају са неверицом. Шта је Христос од овога могао више обећати или Дух предати 
уколико великим и достојним Божје узвишености треба признати и обећано, и 
проповедано? 
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Ја сам у ово веома убеђен и желео бих да се са мном у то увери свако ко заједно са мном 
поштује Бога Оца, Бога Сина, Бога Духа Светога, три Личности, једно Божанство, 
нераздељиво у слави, части, суштини и царству, како је мудровао један од богоносних 
мужева који је живео недавно. Или нека не види, како каже Писмо, зору трепавица,[29] ни 
славу будућега озарења, ко другачије верује или се саглашава са околностима бивајући 
час једно, час друго, а о битним питањима не расуђује здраво. Ако Дух није достојан 
поклоњења, на који ме Он онда начин чини богом у Крштењу? Али ако је достојан 
поклоњења, како је онда недостојан поштовања? Али ако је достојан поштовања, како да 
није Бог? Овде се једно повезује другим; то је у свему златна и спасоносна алка. Од Духа 
ми примамо новорођење, од новорођења - новосаздање, од новосаздања - познање о 
достојанству Новосаздавшег нас. 

Све ово бисмо могли казати о Духу под предпоставком да се о њему не сведочи у Писму. 
Сада ће, међутим, пред тебе иступити рој сведочанстава помоћу којих ће свакоме, уколико 
није исувише туп умом и стран Духу, бити веома јасно да је Божанство Духа веома 
откривено у Писму. Обрати пажњу на следеће. Рађа се Христос - Дух претходи.[30] 
Крштава се Христос - Дух сведочи.[31] Христос бива кушан - Дух Га води у пустињу.[32] 
Христос потврђује своју силу - Дух Га прати. Христос се узноси - Дух наслеђује. Шта Дух 
не може да учини што приличи великом и једином Богу? Којима се од имена Божјих Он не 
назива, осим нерођености и рођења? Ова својства треба применити на Оца и Сина како се 
не би десило сливање у Божанству које све остало доводи у поредак, па и беспоредак. Сав 
задрхтим када умом замислим богатство назива, али и бестидност оних који се противе 
Духу и толиком броју имена. Он се назива: Дух Божји, Дух Христов, Ум Христов, Дух 
Господњи, Господ, Дух усиновљења, Дух истине, слободе, премудрости, разума, савета, 
крепости, знања, побожности, страха Божјег,[33] због тога што Он све производи. Он 
све испуњује суштином, све садржи[34] - испуњује свет у односу на суштину и несместив 
је за свет у односу на силу. Он је Дух благи, прави, владичњи[35] - по природи, а не по 
усвојењу; Он освећује, а није освећен; Он мери, али је неизмерив; позајмљује, али је 
непозајмљив; испуњује, али је неиспуњив; све садржи, али је несадржив; наслеђује,[36] 
прославља,[37] заједно се набраја,[38] прети.[39] Он је прст Божји, огањ,[40] као Бог и, 
мислим, као ознака једносушности. Он је Дух који ствара, који новорађа у крштењу и 
васкрсењу, Дух који све зна, свему учи, дише где хоће и колико хоће, Дух који поучава, 
говори, изашиље, раздваја, прогања, искушава, дарује откровење, просвећује, даје 
живот[41] или боље рећи Он сам је живот и светлост. Он ме чини храмом, богом, ствара, у 
крштењу претходи, а по крштењу Га траже;[42] Он ствара све што ствара Бог. Он се дели 
у огњене језике, али дели другима дарове, чини Апостоле, Пророке, благовеснике, 
Пастире, Учитеље;[43] Он је Дух разума, многочастан је, јасан је, светао је, пречист је, 
незабрањив је (што се другим речима мирне душе може казати: премудар, многолик у 
дејствима, чини да све буде јасно и светло, слободан, неизмењив), свесилан, све види и 
кроз све проводи духове разумне, чисте, префињене[44] тј. колико ја схватам, мисли се на 
анђеоске силе, као и на Пророке и Апостоле, и то не само на једном месту, него се налази 
и овде и на оном месту, чиме се и карактерише неограниченост. Како ти ово схваташ? Они 
који ово говоре и уче овоме, а ипак називају Духа другим Утешитељем[45] као да је реч о 
другом Богу, добро знају да је једино хула на Духа неопростива.[46] Ананију и Сапфири, 
који слагаше Духу Светоме, беше одговорено да су слагали Богу, а не човеку[47] - да ли се 
овде исповеда да је Дух Бог или нешто друго? О, колико си ти заиста груб и далеко од 
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Духа, ако сумњаш у све ово и трагаш за Учитељем! Имена су Заиста многобројна и 
многозначећа (треба ли буквално да ти цитирамо места Писма?); а ако у Писму и наиђемо 
на места у којима се унижено говори: дарује се, шаље се, дели се, дар, поклон, дување, 
обећање, заступништво[48] и многа друга овоме слична, треба их (не говорећи о сваком од 
ових назива) узвести до првог Узрока да би се видело од Кога је Дух, а не прихватити три 
начела као што чине многобошци. Једнака је нечастивост како сливање са Савелијем, тако 
и дељење са Аријем - сједињавати у односу на лице, а делити у односу на природу. 

Шта све нисам истражио својим умом, чиме све нисам обогатио ум свој, где све нисам 
тражио сличност за ово, али нисам пронашао, чему све приземном нисам приближио 
Божју природу? Ако и пронађем неку малену сличност много већа ми исклизне пред 
очима остављајући ме и даље у приземљу, са примером који сам употребио ради 
поређења. По примеру других, себи сам дочарао и за пример узео извор, корито реке и 
ток, и упитао: нема ли једно од овога сличности са Оцем, друго са Сином, а треће са 
Духом Светим? Јер извор, корито реке и ток нису одвојени временом и они су једно без 
обзира што нам се чини да су раздвојени трима својствима. Истовремено сам се уплашио 
да у Богу не дозволим неко течење које никада не престаје; као друго - да оваквим 
примером и сличношћу не уведем бројно јединство. Извор, корито реке и ток њезин у 
односу на број јесу једно, а разликују се тек начином описа. Опет сам узео за пример 
сунце, зрак и светлост. Но, и овде се побојах да у несложеној природи не дочарам било 
какву сложеност коју увиђамо код сунца и у ономе што је од сунца; као друго - 
приписујући суштину Оцу не лишим остала Лица самосталности и не претворим Их у 
силе Божје које у Оцу постоје, али нису самосталне. Због тога што зрак и светлост нису 
сунце, већ својеврсна сунчева изливања и суштинска својства сунца. Као треће - да не 
припишем Богу у исто време и биће и небиће (на који закључак може да нас наведе овај 
пример); ово је раније казано још ружније. Чуо сам да је неко тражио овакву сличност у 
сунчевом одблеску који се појављује у огледалу или на површини воде када сунчев зрак, 
сабран ваздушном околином, а потом расејан глатком површином, долази у стање чудног 
колебања, јер од многобројних и честих кретања прескаче он са једног места на друго 
чинећи не само једно, него и много и не толико много, колико једно; због тога што услед 
хитрог зближавања и разилажења он нам утекне пре него га наш поглед улови. По моме 
мишљењу, међутим, ни ово не можемо сасвим усвојити. Као прво - због тога што нас ово 
исувише наводи на помисао кретања, а ништа од Бога није првоначалније да би Га довело 
у стање кретања, пошто је једино Он узрок свега и свему, а Он нема узрочности своме 
постојању, првоначалнијој од њега. Као друго - што се оваквим примерима наводи мисао 
на кретање, на сложеност, на непостојану природу, а ништа од овога не треба замишљати 
и дочаравати о Божанству. Једном речју, ништа одговарајуће нисам пронашао што би 
заокупило моју мисао и задржало на одабраним примерима. Најзад сам закључио да је 
најбоље удаљити се од свих примера и обличја, као обмањивих и далеко од истине, а 
задржати побожни начин размишљања који се темељи на малобројним изразима, али је 
руковођен Духом; озарење које се од Духа прими треба задржати до краја и са њим, као са 
искреним сапутником и саговорником, проходити овај век, а колико моћи дозвољавају 
уверавати у ово и друге, како би се и они поклонили Оцу и Сину и Светоме Духу - једном 
Божанству и једној Сили. Богу нека је слава, част и моћ у све векове. Амин. 

  



326 
 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Пс. 13:5 
2. Јн 1:9. 
3. Пс 35:10. 
4. ср. Ис21:2 
5. ср. I Кор 12:11; Мт 10:20; Дела 13:2; Еф4:30; Ис 63:10. 
6. Јер 4:25. 
7. Јн 15:26. 
8. Сир 1:2. 
9. ИС. 8:19 
10. ср. Јн 4:24; Рм 8:26; I Кор 14:15. 
11. Јн 1:3. 
12. Јер 51:19. 
13. Од Лица Божанства. 
14. ср. Приче 30:29-31. 
15. Изл 25:19. 
16. Мт 6:24. 
17. 1 Јн 5:8. 
18. ср. Пс 43:24; Дан 9:14; Пон зак 11:17; Ис 37:16. 
19. Ис 43:13; 44:6; 43:10. 
20. Аг 2:7. 
21. Гал. 5:11 
22. Пс 84:6. 
23. ср. Мт 10:1; Јн 20:22; Дела 2:3. 
24. Јн 14:16, 17. 
25. Јн 14:26. 
26. ср. Јн 15:26; 16:13. 
27. Јн 16:12. 
28. Јн 16:13. 
29. Јов 3:9. 
30. Лк 1:35. 
31. Јн 1:33-34. 
32. Мт4:1. 
33. ср. Рм 8:9; I Кор 2:10; Ис 61:1; II Кор 3:17; Рм 8:15; Јн 14:17; Ис 11:23. 
34. Прем 1:7. 



327 
 

35. Пс 143:10; 51:12, 14. 
36. Еф 1:14. 
37. 1 Kop 6:19, 20. 
38. Мт 28:19. 
39. Дела 5:1-10; Мт 12:31-32. 
40. Лк 11:20; Мт 3:11; Дела 2:3. 
41. ср. Јов 33:4; Тит 3:5; Рм 8:11; 1 Кор 2:11; Јн 14:26; 3:8; 16:3; Мт10:20; Дела 13:4, 2; 

Ис 63:10; Дела 5:9; 1 Кор 2:10; Јевр 6:4; Рм 8:11. 
42. I Кор 6:19; Дела 10:44; 19:5-6. 
43. I Kop 12:11; Еф 4:11. 
44. Прем 7:22-23. 
45. Јн 14:6. 
46. Мт 12:31. 
47. Дела 5:4. 
48. ср. Дела 8:18; Јн 14:26; Дела 2:3, 38, 33; Јн 20:21; Рм 8:26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



328 
 

Реч XXXII 

О чувању доброг поретка у разговору, и о томе да не може сваки човек, и у свако 
време, расуђивати о Богу 

  

Пошто ваш долазак одише усрдношћу, а сабрање је многољудно, сматрам да је управо то 
најбоље време за рад, те ћу вам предложити нешто за куповину, мада то није вредно вашег 
општег усрђа због слабости мојих сила. Ваша усрдност заслужује много више, а моје силе 
предлажу циљ; мислим да је боље предложити што можемо, него да се сасвим одрекнемо 
дужности. Како у божанским, тако и у људским делима једнако не подлежу осуди и они 
који било шта нису могли, и они који су се подвргли одговорности, јер нису хтели. Ја сам 
мали и убоги пастир који другим пастирима (изразићу се скромно) делује чак неугодно, 
свеједно дали трезвеном мишљу и исправним учењем, или због малодушности и спорења, 
не знам то, Бог зна, каже божански Апостол;[1] то ће сасвим јасно показати дан откровења 
и последњи огањ којим ће бити испитана или очишћена наша дела; покушаћу, по мери 
својих моћи, не скривајући дарове, не стављајући свећњак под суд, не закопавајући 
таланат под земљу (што сви, како чујем, узимају мени за зло прекоревајући моју 
пасивност, гневећи се због мога ћутања), да вас поучим речју истине и саобразим вас 
Духу. 

Чиме да почнем ваше назидавање, браћо? Којим речима да прославим Подвижнике ради 
којих је установљено ово славље? Шта да истакнем као прво или најбитније? Шта је 
најпољезније душама вашим? Или, пак, шта је најбогоприличније овом времену? То ћемо 
сазнати на следећи начин: шта је у нашем учењу најпревасходније, а додаћу, и 
најкорисније? Мир. А шта је најгнусније и најштетније? - Несагласје. Поставивши овакво 
питање и давши на њега одговор, упитаћу још једном: шта је то што је помутило постојећи 
мир, а увело неспоразуме? Питам ради тога да бисмо, као што се поступа са болешћу, 
одстранивши узрок, затворивши и исушивши извор страдања, онемогућили доток 
њихових потока и последица; немогуће је потпуно схватити крај, ако се претходно не 
истражи узрок. Дакле, желите ли сами да откријете и објасните узрок болести или ћете 
омогућити мени - лекару, да откријем и излечим болест? Ја сам спреман да причам онима 
који желе да слушају, а још сам спремнији да слушам говорнике. Врло добро знам да ћете 
ви све мени препустити, пошто ме не сматрате рђавим лекарем и неискусним у лечењу 
душа. Свеједно дали је ваше мишљење о мени исправно, молим вас да се не зачудите ако 
чујете неку несхватљиву и туђу нам реч. Иако је реч туђа, ипак сматрам исправним, а и ви 
ћете се сагласити са мном, да је потребно саслушати је до краја како се са вама не би 
десило оно што ја не одобравам тј. да због нестрпљивости одустанете и одете пре 
завршетка овог казивања. 

Узрок насталог беспоретка јесте природна пламеност и узвишеност духа; није реч о 
простој пламености и узвишености (ja уопште не осуђујем ону пламеност без које се не 
може напредовати ни у побожности, нити у било којој другој врлини), већ упорност 
сједињена са нетрезвеношћу, неискуством и злим породом последњег - дрскошћу; дрскост 
је плод неискуства. Душе слабе у односу према врлинама и према пороку, једнако су 
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споре и непокретне; оне једнако не нагињу ни на ову, нити на ону страну; они су покретни 
на тај начин, као и људи који страдају обамрлошћу. А душе постојане, уколико се 
руководе и управљају разумом - веома су наклоњене врлини; услед недостатка знања и 
разума оне су исте такве и у односу на порок. Исто тако и коњу приличи да буде снажан и 
дрчан како би у рату или у арени извојевао победу; међутим, од њега ништа неће бити 
уколико није зауздан и на прави начин укроћен. Таква пламеност је највећим делом 
растргла чланове, разделила браћу, узбунила градове, ојаростила монахе, узбунила народе, 
супродставила цареве, подигла свештенике, како против народа тако и међусобно, народ 
против себе и против свештеника, родитеље против деце, децу против родитеља, мужеве 
против жена, жене против мужева и све друге сједињене било каквим везама сродства, 
друга против друга, али и слуге против господара, ученике и учитеље, старце и младиће; 
јарост је презрела закон стида - ту најузвишенију способност за врлину - и увела закон 
охолости. Ми не само да постадосмо колено и колено за себе[2] због чега је укорен био 
Израиљ, или Израиљ и Јуда - две целине једног народа и то многобројног, него се 
разделисмо у домовима својим, у заједницама и сваки са собом лично; кажем, разделисмо 
се ми - цела васељена, цео род људски - сви до којих је дошла реч Божја. Многоначалност 
се претворила у безначалност и расуше се кости наше у аду.[3] Сасвим је било потребно 
да ми, пошто извојевасмо победу над спољашњим непријатељима, трпимо невољу и 
истребљења једни од других, налик побеснелима који тргају сопствено тело и не осећају, 
него се радују злу више него други што се радују миру; беду сматрамо добитком и 
мислимо да оваквим истребљивањима службу Богу чинимо.[4] Требало је да се разделимо 
и да пламтимо непохвалном деобом, пламеном који не чисти, него уништава. Није оштра 
реч мач Христов раздваја верне од неверних;[5] не разбуктава се и не подиже се огањ - 
вера и пламтивост духа која истребљује и пали вештаство; него се ми гложимо и 
раздвајамо на непримерен начин. То је допринело да једна Црква има много делова и није 
настала деоба само између Павла или Кифе или Аполоса, или између оних који саде и који 
заливају,[6] него се појавило много Павла и Аполоса и Кифа, и уместо да име 
позајмљујемо и добијамо једино од Христа, ми узесмо нова имена и назвасмо се њиховим 
именима и њиховим ученицима. О, када би само ово имао да кажем! Сасвим супротно 
овоме (што је тешко и прећутати), уместо једног Христа појавише се многи, рођени, 
створени, настали од Марије, враћајући се у оно из чега је настало биће, човек без ума, 
стварно постојећи и видљив; такође се појавише и многи Дуси, нестворени и истоветни, 
твар, дејство и голо име. Треба познати једног Бога Оца, безначалног и нерођеног, и 
једног Сина, и једног Духа који има биће од Оца, који уступа нерођеност Оцу и рођеност 
Сину, а у свему осталом саприродног и сапрестолног, једнославног и једнаке части. Ово 
треба добро знати, то треба исповедати, на томе се треба задржавати, а све преко тога је 
празнословје и сујетно пустословје[7] те га треба препустити испразним људима. Шта 
нас је подстакло на то? Пламеност без разума и познања, ничим необуздана, и пловидба 
вере без крманоша. 

Знајући ово, браћо, не лењимо се на добро, него успламтимо духом да не бисмо мало по 
мало уснули у смрт или да не би, током нашег сна, враг дошао и посејао рђава семена 
(лењост је повезана са сном); не пламтимо неразумно и самољубиво да се не бисмо 
обманули и скренули са царскога пута. У супротном, неизмењиво ћемо пасти у једну од 
крајности - или ћемо имати потребе за побудама због лењости, или ћемо нестати због 
пламености. Позајмимо од обојих оно што је добро: од прве кротост, од друге ревност; а 
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избегнимо оно што је код обојих лоше: код прве успореност, а код друге - дрскост, да не 
бисмо остали бесплодни или да не дођемо у опасност због сувишка. Једнако је бескорисна 
и бесплодна испразност, као и неопитна ревност; прва се не дотиче добра, а друга 
премашује границе и чини нешто исправније од исправног. Добро знајући ово, божански 
Соломон каже: не нагињи ни на десно, ни на лево, да не би кроз супродстављено запао у 
исто зло - у грех, мада он исправно каже даље: десне путеве познаје Господ, а 
развратници иду путевима левим.[8] На који он то начин хвали исправно и опет одводи 
од исправног? Очигледно да он одводи од онога што нам се само чини да је исправно, а у 
суштини то није. Имајући то у виду он на другом месту каже: не буди правдољубив 
превише, нити мудруј излишно.[9] Како за праведност, тако исто и за мудрост, једно је 
једнако опасно - пламеност у делима и у речи, због излишности која прелази границе 
савршенства и врлине. Једнако штети и недостатак и сувишност, као што правилу штети 
додатак и изузетак. Због тога нека нико не буде мудар преко мере, нити исправнији од 
закона, ни блиставији од светлости, ни правији од правила, нити изнад заповести. А све то 
ћемо остварити уколико познамо значај мира, ако усхвалимо закон природе, ако следујемо 
разуму и не презиремо доброчинство. 

Погледајте на небо увис и на земљу доле,[10] и размислите на који начин и из чега је 
састављена васељена, шта је била пре него је настала и како се сада она назива? Све је 
створено по одређеном поретку, а створено је речју, мада је све могло да настане 
истовремено, као нешто јединствено. Онај који је непостојећем дао живот, а створеном 
изглед и облик, Тај има моћ да све истовремено створи и уреди. Међутим, ради тога се 
једно назива првим, друго другим, треће трећим, и тако даље, да би се у творевину од 
почетка увео одређени поредак. Дакле, поредак је устројио васељену, поредак држи и 
земаљско и небеско - поредак се налази у бити духовних природа, поредак се огледа у 
стварима материјалним, поредак је међу Анђелима, поредак је међу звездама, у њиховим 
путањама, величини, узајамном односу и светлости. Једна је слава сунцу, а друга је слава 
месецу, и другачија је слава звездама: звезда се од звезде разликује славом.[11] Поредак се 
огледа у сменама годишњих доба и у времену које својим размацима умекшава крутост 
сменама. Поредак је у трајању и смени дана и ноћи. Поредак је у стихијама из којих се 
састоје тела. Поредак одржава небо, распрострањује ваздух, одржава земљу, разлива и 
сабира у једно влажну природу, регулише ветрове не дајући им превише слободе, 
задржава у облацима воду, а равномерно и поступно је испушта из облака и кваси лице 
земље. Све ово није само трена ради, нити се очитује само у једном случају и у једно 
време, него траје од почетка до краја, усмерено је и стално иде једним путем, мада је једно 
неизмењиво и односи се на закон, а друго је измењиво и односи се на ток. Поставио их је 
у векове векова: поставио је заповест и неће је изменити[12] - ето неизмењивости; а што 
је настало или ће тек настати, то је последица тока или течења. И као што је устројство и 
неизмењива лепота под влашћу поретка, тако је беспоредак и хаос узроковао у ваздуху 
буре, на земљи потресе, на мору бродоломе, у градовима и кућама расколе, у телима 
болести, у душама грехе. Све су то последице беспоретка или недостатка мира тј. пометње 
и хаоса. Свима је знано, браћо, да хаос није ништа друго до умножавање беспоретка, јер 
поредак веже за себе, а беспоредак разрушава, ако тако одговара Ономе који је васељену 
повезао у једно. Поредак је и свим живим бићима озаконио начин рађања, исхрану и место 
обитавања; нико није видео да делфин оре, а во да гњура у води и плива, сунце да се 
смањује дању, а ноћу да се повећава тј. да месец сија дању. Високе горе одредио си 
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јеленима, камење за склониште зечевима. Створио се месец за времена, сунце познаде 
запад cвoj.[13] Ноћ и човек је опхрван сном, а звери добише слободу и свака од њих 
тражи себи храну коју му је одредио Творац; дан - и звери се повукоше, а човек хита на 
свој посао - на тај начин уступамо место једни другима по одређеном поретку, по закону и 
уставу природе! 

Придодаћу овоме нешто приближније нама: поредак на основу мешавине неразумног и 
разумног створио је човека разумно живо биће, тајновито и неизрециво свезујући прах са 
умом и ум са духом. И да би показао још веће чудо у својој творевини, једно и исто и 
обнавља и разрушава; једно уводи, друго отима, као у речном потоку, и смртноме 
омогућава бесмртност посредством рушења. Поредак нас је издвојио од бесловесних 
животиња, поредак је устројио градове, установио законе, узвисио врлину, посрамио 
порок, изумео искуства, сјединио супружнике, љубављу према деци облагородио живот и 
усадио у човека нешто више од ниске и плотске љубави - љубав према Богу. Треба ли да 
говорим подробно? Поредак је мајка и међа постојећег, и једино он може поуздано казати 
шта је ускликнула Реч која је све створила, ако би казао овако: када је васељена настајала 
и устројавана Богом ја сам био у њему док је стварао, када је уготовљавао своје престоле 
на ветровима и када су силни стварали вишње облаке; када је стварао земљу и када су 
поднебески полагали темељ земљи, и духом уста својих је даровао сву силу.[14] 

Због чега сам вам ја говорио о свему овоме и због чега је моја мисао отишла толико 
далеко у прошлост? Поредак и у Црквама распоређује да једни буду напасани, а други да 
буду Пастири, једни да началствују, а други да буду подначални; неко ће представљати 
главу, неко ноге, неко руке, неко очи, неки ће бити било који део тела ради потребног 
устројства и користи целини, свеједно да ли је у питању узвишенији или мање битан део 
тела. У телима удови нису независни једни од других, већ целовито представљају једну 
целину састављену од различитих делова; немају сви удови исти начин постојања, без 
обзира што једнако имају потребу један у другоме ради међусобног сагласја и деловања. 
Тако например очи не корачају, него указују на пут; нога не гледа, него корача и својим 
ходом проходи одређени пут; језик не прима звуке, јер то је посао чула слуха; уво, 
међутим, не говори, јер је то у области језика; нос осећа мирисе: уста осећају укус хране, 
каже Јов;[15] рука служи да би као неко оруђе давала и примала, а ум је вођ свему: од 
њега долази способност да осећамо и ка њему је усмерено свако осећање. Исто овако је и 
међу нама - у заједничком телу Христовом. Јер, сви смо ми у Христу једно тело, а по 
једном Христу ми смо и удови један другоме.[16] Један началствује и председава, а други 
је вођен и усмераван; оба раде неједнако, ако је у питању началствовање и подначалство - 
јер не раде једно исто, али у једном Христу оба уда постају једно, јер их саставља и слаже 
исти Дух. Са друге, пак, стране, какво је растојање између подчињених који се разликују 
образовањем, узрастом, поступцима? Каква је разноликост међу началствујућима? И 
пророчки духови повинују се пророцима.[17] Немој у ово да сумњаш, јер то исто говори и 
Павле. Једне је Бог у Цркви поставио за Апостоле. друге за Пророке, треће за Пастире и 
учитеље;[18] прво ради истине; друго као сенку; треће ради очувања мере у назидавању и 
просвећивању. Мада је Дух један, ипак су многи дарови, разноврсни, јер су и различити 
примаоци Духа. Једноме сеДухом дарује реч мудрости и сазерцања; другоме се даје реч 
разума или откровења, некоме тврда и непоколебива вера, а некоме опет сила и чињење 
чудеса; једноме дар исцелења, заступништва тј. покровитељства, управљања тј. 
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обучавање тела, врсте језика, говорење језика;[19] узвишенији и другостепени дарови, по 
мери личне вере. Браћо, прихватајмо и чувајмо овај поредак. Нека један буде слух, други - 
језик, неко - рука или шта друго; нека један учи, други нека се учи, а неко опет нека чини 
добро сопственим рукама, како би помогао потребитом и убогом. Нека један началствује и 
прима част; други нека се оправда својим служењем. Учитељ нека поучава са усрдношћј; 
а пророци два или три нека говоре и то редом, а један нека тумачи[20].  

Говорити о Богу - велика је ствар; међутим, много веће дело је очистити себе за Бога, због 
тога што у злохуду душу не улази премудрост.[21] Нама је заповеђено да сејемо у прави и 
да сабирамо плод живота, да бисмо се просветили светлошћу познања.[22] Павле жели 
да нас Господ препозна на основу наше љубави према њему, а кроз то познање да будемо 
научени;[23] овај пут знања он сматра најбољим. Учити друге - велика је ствар, али учити 
се од других - безопасно је дело. Зашто се издајеш за Пастира, када си ти овца? Због чега 
се представљаш као глава, када си ти нога? Зашто се трпаш да руководиш војском, када си 
ти постављен у ред са осталим војницима? Због чега се упућујеш на море ради великог 
добитка, али неизвесног, када можеш безбрижно обрађивати земљу, без обзира што је 
добитак мањи? Ако си ти муж у Христу,[24] ако имаш изоштрена чула[25] и јасну 
светлост познања, онда благовести Божју премудрост изречену у савршенству и скривену 
у тајнама[26], и свагда ће ти се открити случај, и имаћеш јасну поруку. Јер шта је то што 
ти поседујеш сам од себе, а да ти није дато или што ниси примио?[27] - Ако си још млад, 
ако те ум твој још увек вуче приземном и немаш снаге да се подигнеш увис, онда буди 
Коринћанин и храни се млеком. Шта ће ти тврда храна кад твоји удови, због слабости, 
нису у стању да је сваре и учине корисно употребљивом? - Говори само када имаш нешто 
боље од ћутања; међутим, љуби ћутање, где је ћутање боље од говора: ти знаш да је веома 
похвално мудро отварати уста своја;[28] о једном треба говорити, а о другоме само 
слушати; једно треба одобравати, а друго одбацивати, али без огорчења. 

Није вам позната наша жалост, браћо! Када председавамо овде са достојанством и дајемо 
вам ове законе, тада имамо користи сви ми заједно или само ми лично (што је достојно 
плача), ми не знамо на који начин се код Бога вага свака мисао, свака реч или дело, али и 
не само код Бога, него и код многих људи. Људи веома споро расуђују о својим делима, 
али врло брзо доносе суд о туђим делима. Њима је лакше да друге оправдају у важнијем, 
неголи нас у маловажном; што је њихово неискуство веће, то је њихов суд у осуди наше 
нечастивости хитрији, неголи што себе осуђују због незнања. Нисте свесни колико је 
велик Божји дар - ћутање! Колико је добро да немате потребе у свакој речи, него да имате 
слободу да одабирате једно, а друго да избегавате и да сами себи будете скривена ризница 
и речи и ћутања! Свака реч, по природи својој, трулежна је и некорисна, а због 
супродстављене јој речи губи своју слободу; а реч о Богу - тим пре што је предмет 
узвишенији, што је ревност већа, а опасност силнија. На чега се ми, уплашени, можемо 
ослонити? Да ли на свој ум, или на реч, или на слух, када нас од свих њих вреба опасност? 
Веома је тешко схватити умом, описати речима је немогуће, а очистити слух свој је 
најтеже. 

Бог је светлост и уз то светлост најузвишенија, тако да спрам ње свака друга светлост, ма 
колико била снажна, делује као мала струја или расплинути одблесак. Бог је, међутим, као 
што видиш, поништио мрак наш. Он је мрак поставио као кров свој поставивши га између 
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себе и нас,[29] као што је у древности и Мојсеј поставио ограду између себе и 
заслепљеног Израиља како би помрачена природа, уз уложени напор, угледала скривену 
лепоту коју многи нису достојни да виде, да не би оно што се лако пронађе било одбачено 
због те лакоће проналажења, него да би једна светлост ушла у општење са Светлошћу која 
нас непрестано вуче напред ради јединства, и једино очишћени ум може да се сједини са 
Умом најчистијим, и да би се нешто открило сада, а нешто касније, као награда за врлину 
и за испољено стремљење ка овој Светлости тј. због уподобљавања њој. Написано је: сада 
видимо као кроз огледало, нагађањем, а онда ћемо гледати лицем к' лицу; сада знамо 
делимично, а онда ћемо познати јасно.[30] Колико смо унижени! 

А какво је обећање? - Да познамо Бога у мери у којој смо сами познати! Тако говори 
Павле, велики проповедник истине, учитељ пагана у вери, који је многима проповедао и 
благовестио, који није живео ради другога него ради Христа, који је усходио до трећега 
неба, који је видео рај и жудео је што пре да буде причасник онога.[31] Мојсеј једва да је 
видео позадину Божју, скривен у раселини стене (свеједно шта значи позадина Божја и 
стена), видео је то после многих молитава и добијеног обећања; његово виђење није било 
у оној мери у којој је желео да види; оно што је било скривено од његовог погледа било је 
много узвишеније од виђенога - говорим о Мојсеју који је био бог Фараона, вођа великога 
народа, који је показао велику силу и моћ! А кога си ти нахранио храном са неба? Коју си 
воду ти извео из камена? Које море си ти разделио жезлом? Који народ си провео кроз 
воду, као по сувом? Које непријатеље си ти потопио у мору? Коме си показивао пут 
стубом огњеним и тамним? Којег Амалика си победио молитвом, дизањем руку својих - 
унапред праобразујући крст, да би за себе сматрао штетом ако не познаш Бога? 

Пошто сам поменуо Мојсеја, неће ли на основу тога теби бити јасно шта значи чин 
благодати и закон поретка? Ако си ти Мојсеј; уђи онда у облак, разговарај са Богом, 
ослушни глас, прими закон, постани законодавац. Ако си, пак, Аарон; пођи за Мојсејем, 
али остани у близини, изван облака. Међутим, ако си неки Итамар или Елеазар - трећи по 
реду до Мојсеја, или један од старешина и седамдесеторице, онда стани подаље и 
задовољи се трећим местом. Ако си један од простог народа; немој се ни дотаћи горе; чак 
и звер, уколико се дотакне горе биће побијена камењем. У том случају остани у подножју 
и само ослушкуј глас у даљини, и бићеш сачуван од скрнављења и очистићеш се као што 
је казано. Пошто су многи путеви којима можеш доћи до познања, ја те питам: ко је 
свештеницима посветио руке?[32] Мојсеј! Ко је први био посвећен? Аарон! А још пре 
тога: ко је био међу онима близу Бога?[33] Ко је уместо гласа служио народу? Ко је, осим 
једнога, ушао у Светињу над светињама? Да ли је и он свагда улазио тамо? Не; него 
једном у години, у одређено време. Да ли је неко носио Скинију осим Левита? Међутим, и 
они су је носили по утврђеном реду: једни - битније њезине делове, а други мање важне, 
зависно од достојанства носача. Пошто је њу требало добро чувати, ко је заправо њу чувао 
и на који начин? Једни ову страну, други - ону; ништа није остало без плана и одредбе, 
тако да су чак и најнебитнији делови били распоређени међу носачима. А шта видимо код 
нас? Ако смо стекли ма и најмању славу, а врло често немајући ни њу, или ако смо 
научили два или три стиха из Писма, и то не у контексту тј. без потребног смисла (таква је 
наша брзоплета мудрост, тај Халански стуб који је благовремено разделио народе!), ми 
почесмо мудровати против Мојсеја и поистовећивати се са Датаном и Авироном - 
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постасмо ругачи и безбожници! Избегавајмо такву наглост и не опонашајмо њихово 
високо мишљење, да не бисмо завршили као и они! 

Хоћеш ли да ти представим други неки поредак, похвалнији, достојанственији, да би га 
познао и упоредио са данашњим временом? Јеси ли приметио да међу Христовим 
ученицима, који сви беху узвишени и достојни позива, један доби име камен и њему је 
поверено оснивање Цркве, другога је, мимо свих, Господ жарко љубио, а он се чак налегао 
на груди Исусове, док остали не добише такво право? Када је Исус пошао на гору да би 
просветљеним лицем открио своје Божанство, ко је са њим пошао? Нису сви били очевици 
овога чуда, већ само Петар, Јаков и Јован, које су и сматрали узвишенијима од других. Ко 
је био са Исусом када се Он борио са искушењима, непосредно пред страдањима, док се 
молио? Опет ова тројица ученика. У томе се огледа уважавање које им је указивао 
Христос; у свему осталом уочљив је поредак и ред; како то знамо? О једном пита Петар, о 
другом Филип, о овом Јуда, о оном Тома, о нечему неко други, тако да не пита један о 
свему, нити сви о свему, него сваки од њих пита о нечему, у своје време и по реду. 
Казаћеш можда: сваки је питао о ономе што му је било важно. Али, како ћеш објаснити 
следеће? Филип жели да каже нешто, али несме сам да упита, него моли Андреја да у 
његово име пита. Петар жели да постави једно питање, али одређеним сигналом препушта 
питање Јовану. Где је ту самосталност, где жеља за првенством? И у много чему другом 
они показаше себе као ученицима Христовим, који беше кротак и смирен срцем, који је 
постао слуга ради нас слугу његових, који у свему указује славу Оцу, како би нама указао 
на поредак и начин скромности, коју ми до тада нисмо уважавали, а што бих ја желео, у 
крајњем случају, да не постанем дрскији од осталих пошто ми и у другим питањима 
испољавамо скромност. Зар не знаш да се скромност не познаје само у ситничавим 
стварима (тада би она могла добити и имати лажни смисао и привид врлине), колико је 
она битна у важним стварима? По моме мишљењу није мудар онај ко о себи мало говори, 
у присуству малобројних људи и врло ретко, нити онај који се унижено обраћа нижима од 
себе; за мене је мудар онај ко о Богу скромно говори, ко зна шта треба рећи, о чему треба 
ћутати, а у чему признати своје незнање; ко уступа реч овлаштеном да говори и саглашава 
се са чињеницом да постоје људи који су од њега и духовнији, и успешнији у умозрењу. 
Срамотно је одећу и храну бирати сиротањску, а не скупоцену, доказивати смиреност и 
сазнање личне немоћи жуљањем колена, потоцима суза, испосништвом, бдењем, лежањем 
на голој земљи, трудом и сваким видом унижености, али када је у питању учење о Богу, 
онда постати самовластан и самодовољан, не уступајући предност никоме, подизати обрве 
пред сваким закоиодавцем, пошто је овде смиреност не само похвална, већ и безопасна. 

"Дакле, зар треба ћутати о Богу?" - упитаће неко од незадовољних људи. "Зар нам то 
заповедаш? О чему другом да говоримо, ако не о томе? Због чега је написано: хвала 
његова је непрестано у устима мојим; и: благосиљаћу Господа у свако време; истини ће 
се поучавати језик мој; нећу ово бранити устима мојим?[34] Озлојеђен човек ће и многа 
друга места цитирати. Таквом човеку треба одговорити врло смирено и без тешких речи, 
да бисмо га и на тај начин поучили лепом поретку. Не заповедам ти, најмудрији, да ћутиш, 
него да не будеш тврдоглав у своме; не тражим да скриваш истину, него да учиш мимо 
закона. Ја сам први за то да се мудрост хвали, први то и упражњавам или, ако хоћеш, први 
сам од оних који желе да се истакну у речи Божјој. Том позиву нећу никада предпоставити 
било шта друго да ме како Мудрост не би назвала жалосним уништитељем мудрости и 
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образовања. Уосталом, ја избегавам сваку прекомерност, не дозвољавам места 
неумерености; пристајем да будем мање делатан него што треба, само да не будем 
прекомеран; ако је немогуће избећи и једно и друго, и сачувати умереност, пристајем да 
будем плашљив, само да се не покажем као дрзак. А твој поступак је управо такав, 
свеједно што ме окривљујеш као да ти ја забрањујем употребу хране, јер не дозвољавам 
прекомерност у исхрани, или хвалим заслепљеност када саветујем да се целомудрено 
гледа на ствари. Ако поседујеш реч разума, написано је, одговори[35], нико ти не брани; 
ако немаш тај дар, стави ограду на уста своја. Ово нарочито важи за оне који су спремни 
да уче друге. Ако је време да учиш друге, онда их учи; ако ли не, онда вежи језик свој и 
отвори слух. Поучавај се у божанском, али не преступај границе; говори о духовном, па 
ако је могуће чини то чешће и само о једном (веома је корисно и богоугодно присећањем 
на Божанство подстицати се ка Богу), али размишљајући о томе што ти је заповеђено, 
немој истраживати природу Оца, начин осуштаствљења Јединорођенога Сина или славу и 
силу Духа; не истражуј о Једном Божанству у Тројици, о једној светлости, о нераздељивој 
природи и исповедању, о нераздељивој слави и нади верујућих. Држи се речи које си 
уважио током свога васпитања, а реч препусти мудријима од тебе. Довољно ти је што 
имаш добру основу, а омогући нека уметник надограђује. Довољно ти је да срце своје 
окрепиш хлебом, а осталу храну препусти богатијима. Нико од здравомислећих неће те 
због тога осудити, али ће те осудити ако, када ти се укаже прилика, не напојиш водом 
ученика Христовог или му недаш хлеба. Не брзај у речима, заповеда ти мудрост. Као убог, 
немој се такмичити са богатијима од тебе.[36] Не труди се да будеш мудрији од 
мудраца. И то је већ мудрост што познајеш самога себе, али се немој гордити да не би и са 
тобом било оно што се деси са гласом који се прекомерно форсира или је прекомерно 
напрегнут. Боље ти је, будући си мудар, поступати по законима скромности неголи, 
будући си невешт, надимати се величином. Твоја ажурност нека се простире само до 
исповедања Вере, ако се то тражи од тебе; а у ономе што је преко овога буди спор, јер у 
првом спорост, а у другом хитрост, једнако су опасни. Какву ћеш штету претрпети ако не 
будеш први у сваком разговору или ако на постављено питање не будеш први који ће дати 
одговор, него се други покажу бољи и мудрији од тебе или чак одважнији? Благодарност 
је Богу што дарује и превасходније дарове, и уме да спасе општим средствима! 

Такво чудо види се не само у расуђивању о једном учењу, него и у расуђивању о 
стварању, ако о томе уопште размишљаш. У поретку стварања први припада не 
појединима само, него свима; дар једној ствари јесте свеопшти дар. У Вери средства 
спасења не припадају силнијима, него онима који желе. Шта је битније од ваздуха, ватре, 
воде, земље, кише, биљних и шумских плодова, крова, одеће? Међутим, њима се сви 
једнако користе: једни потпуно, а неки у извесној мери и не постоји такав моћник који би 
зажелео да се једино он наслађује заједничким даром. Бог свима једнако дарује сунце, даје 
кишу богатима и убогима; за све нас се смењују дан и ноћ; заједнички дар је - здравље; 
сви имамо заједничку границу живота, меру и лепоту тела, способност да осећамо. Можда 
чак неки убожјак може бити савршенији од других, јер усрдније благодари за примљене 
дарове и са већим задовољством се наслађује заједничким дарима, него што то чине 
силници земље, који имају превише. Дакле, побројани дарови су заједнички и свима 
доступни, а служе као доказ Божје правде. А злато, блиставо драго камење, мека и удобна 
одећа, укусна и примамљива храна, сувишак имања - остварују се и добијају трудом те 
представљају преимућство појединаца. Исто видим и у односу према Вери. Свима је 
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заједнички: Закон, Пророци, Завети, речи Завета, благодат, васпитавање деце, 
савршенство, Христова страдања, нова твар, Апостоли, Јеванђеља, дарови Духа, вера, 
нада, љубав, како према Богу, тако и Божја према нама. Ови дарови нису налик дару 
манне која је у древности дарована неблагодарном и неукротивом Израиљу, нити се дају 
на меру, него свакоме се дарују, колико ко хоће. Такви су: усхођење, озарење, овде 
ограничено, а тамо сасвим јасно; такво је, најпревасходније, познање Оца и Сина и Духа 
Светога, и исповедање наше прве наде. Шта је узвишеније и битније од овога? Ко за овим 
следује, свеједно што се више цени по реткости неголи по неопходности, заузеће друго 
место. Оно без чега се не може бити Хришћанин, то је корисније од доступнога 
малобројнима. 

Неко је богат даром сазерцања и он је изнад многих, духовно духовним доказујући, три 
пута записује на ширини срца свогa[37] речи које усавршавају свакога, и реч која 
назидава малобројне, и реч која назидава понеке уместо многих или свих; он не трпи 
убогост и прониче у дубину. Такав нека усходи и усавршава се и преузноси умом својим 
чак, ако жели, до трећега неба, слично Павлу, али трезвено да не би пао због гордости или 
да не истопи крила своја због високог узлета. Ко ће завидети похвалном усхођењу? Ко ће 
пад сравнити са падом човека који је рањен преузношењем и не познаје нискост људског 
узвишавања, није свестан колико је далеко од истинског узвишавања чак и онај ко се 
много преузвисио над свима? 

Други је оскудног ума и сиромашан у изразу, не познаје могуће обрте речи, изрека и 
загонетки мудраца, Пиронових могућности да задржи и супродстави, Хризипових 
поступака разрешавања силогизама, виспреност Аристотелових замки, магију Платоновог 
красноречја што се све, налик на египатске ране, увукло у нашу Цркву; но, и такав има 
могућности да се спасе. На основу којих израза? Гледано суштински, ништа није богатије 
од Благодати! Не треба да цитираш Писмо, да усходиш на небо како би одатле скинуо 
Христа, нити да силазиш у бездане да би Га одатле извукао из мртвих, мудрујући или о 
првој природи или о последњој уредби. Близу ти је, пише, реч.[38] Ту ризницу имају ум и 
језик; први, уколико верује, други - ако исповеда. Шта је прече од овога богатства? Који 
дар се лакше задобија? Исповедај Христа и веруј да је Он васкрсао из мртвих, и бићеш 
спасен. Оправданост је - само веровати, савршено спасење је - исповедање и придодавање 
знању одважности. Шта ти више треба сем спасења, будуће славе и светости? Мени је 
веома битно да се спасем и избегнем тамошње муке. Запутио си се путем непропутаним и 
недоступним, а ја - путем пропутаним, који је многе већ спасао. Браћо, ништа не би било 
неправедније од наше Вере уколико би она представљала удео мудраца и вештих у речима 
људи, виспрених у закључцима, због чега би обични људи остали без могућности стицања 
вере, као без злата, сребра и свега другога што се веома цени на земљи, што многи силно 
желе да поседују и ако би Богу било љубазно да малобројни то остваре, а оно што је 
блиско и доступно многима - то да је презрено и одбачено од Бога. Чак ни умерени људи 
не би одолели да траже почасти које их по силама усхићују узвишенијим почастима; 
међутим, Бог то неће трпети, јер му је својствено да једнако благотвори свима. Не презири 
нешто обично, не трчи за новим да би се разликовао од других људи. Боља је мала 
честица, али поуздана, од велике, али непоуздане. Нека те својим саветом томе поучи 
Соломон! Бољи је убоги, који ходи простотом својом - ево још једне од мудрих прича![39] 
Оскудан у речи и у знању, који се ослања на просте изреке и спасава се помоћу њих као на 
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малој лађи, узвишенији је од глупана који је лукавог језика, који неискусно закључује 
умом својим, а крст Христов, који је изнад сваке речи, поништава силом речи где слабост 
доказа служи као умањивање истине. 

Зашто летиш према небу, када си назначен да ходаш по земљи? Зашто покушаваш да 
саградиш стуб, када немаш материјала да га довршиш? Зашто руком мериш воду, небо 
педљом и сву земљу прстима[40] - премераваш велике стихије које једино Творац може 
измерити? Најпре познај себе, осмотри оно што је доступно твојим рукама. Ко си ти? Како 
си створен и састављен? На који начин си у исто време и обличје Божје и сродник земље? 
Шта ти је дало живот? Каква мудрост ти се открива? Каква тајна природе? Како си опасан 
местом, а ум, који обитава на једном месту ипак све обујмљује? Како мале очи могу да 
досегну до најудаљенијих растојања? Или, боље рећи: гледање је или пријемник виђенога 
или жудња за видљивим? Како се једно и исто покреће и покреће друго, пошто њиме воља 
управља? Где је крај кретању? Како су чула разврстана и како кроз њих ум разговара са 
спољашњим, односно, прима у себе спољашње? На који начин он упија облике ствари? 
Шта је, уствари, чување виђенога - сећање, а шта је, уствари, обнављање заборављенога - 
присећање? Како реч представља пород ума, и рађа реч у уму другога? Како се мисао 
речју преноси? Како се посредством душе храни тело и како душа посредством тела има 
учешће у страстима? Како је страх окива, а одважност развезује; како је туга стешњава, а 
задовољство шири; како је завист сужава, а гордост надима, а надање олакшава? На који 
начин гнев ствара јарост, а стид црвенило - прво подстиче крв да кипи, а друго да се 
излије? Како се знаци страсти показују на телу? Које преимућство има разум? На који 
начин управља страстима и кроти њихов порив? Како се бестелесно задржава крвљу и 
дисањем? Због чега при престанку дисања душа отходи од нас? 

Ово или слично овоме настој да сазнаш и схватиш, човече (још не говорим о природи, о 
кретању неба, о поретку звезда, о мешању стихија, о различитим врстама животиња, о 
вишим и нижим ступњевима небеских Сила, о свему ономе чему је удељена стваралачка 
реч, о законима промишљања и управљања); међутим, ни тада ти нећу рећи: буди 
одважан! Напротив, плаши се да се дотакнеш узвишених предмета који премашују твоје 
моћи. Свака сластољубива и спорењу вична реч има навику да посеже за суштинским 
предметима. Као што децу упознајеш са првим правилима морала да би она касније знала 
да избегну пороке, тако и у односу према речи не треба испољити смелост или 
необузданост у расуђивању о маловажним стварима, да их не бисмо научили злоупотреби 
приликом расуђивања о битним стварима и питањима. Много је лакше не препустити се 
пороку у почетку и избећи га док нам је још близак, неголи га се одрећи када нас већ 
заокупи; тако је исто лакше камен прихватити и задржати на почетку, него када га већ 
подигнемо и он почне да пада задржати га на врху. Ако си ти толико ненаситив и не 
можеш да задржиш болест, немој губити из вида следеће: нека се твоје интересовање 
исцрпи истраживањем безопасних предмета. 

Ако се не саглашаваш са овим, а језик твој не трпи узде, нећеш моћи да савладаш пожуду 
у себи, него ћеш свагда осећати потребу за високим умовањем, не уступајући пред првим 
Силама (уколико и за њих нема мере познању), дижући се више него што је корисно; 
међутим, немој осуђивати свога брата, нити бојажљивост називај несрећом. Ти, дајући 
завет кротости, не бежи од ње нагло, нити је осуђуј, нити очајавај; управо ту покажи себе, 
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колико је могуће, смиреним. Овде предпостави себи свога брата без икакве штете, овде 
где осудити и унизити значи одвојити од Христа и од једине наде, где се заједно са 
гшевом може расути и пшеница. Потруди се да брата свога исправиш кротко и 
човекољубиво, не као непријатељ или немилосрдни лекар који зна само за једно средство - 
опржити и одрезати. 

Упознај себе и своју личну слабост. Шта ћеш урадити ако у својим очима имаш гноја или 
неку другу болест па не можеш јасно да видиш сунце? Шта ако ти се учини да око тебе 
све кружи, свеједно да ли си пијан или имаш вртоглавицу, ти своје незнање свакако 
приписујеш другима? Потребно је темељно размислити и добро промозгати пре него 
осудиш другога. Није једно и исто срезати неко растиње или одсећи неки краткотрајни 
цветић, и човека. Ти си обличје Божје и разговараш са обличјем Божјим. Ти, који осуђујеш 
другога, бићеш осуђен; ти осуђујеш туђега слугу. Погледај на свога брата као да си 
заједно са њим осуђен. Због тога немој пребрзо одсецати и бацати удове, док ниси сасвим 
сигуран да ли ћеш тим поступком и здравим удовима нанети штету. Удели савет, запрети, 
умоли.[41] Имаш упутство за лечење, ти си ученик кроткога Христа, који је човекољубив 
и носи наше слабости. Ако се у први мах твој брат и успротиви, истрпи великодушно; ако 
то учини и други пут, не губи наду још има лека; ако и трећи пут поступи исто, буди као 
човекољубиви земљорадник који моли господара да не посече бесплодну и бескорисну 
смокву, него се позабави њоме и нађубри је[42] тј. омогући јој лечење исповедањем 
срамних дела и срамотног живота. Ко зна да ли ће се она ипак променити, да ли ће донети 
плод и нахранити Исуса када се буде враћао из Витаније? Истрпи храбро злобу брата 
свога, јер си помазан духовним миром, састављеним на основу мироварног умећа, да би 
своме брату пренео миомирис. Грех није такав отров змије од којег се одмах умире, тако 
да имаш оправдање што бежиш од звери или хиташ да је убијеш. Напротив, ако можеш 
излечи брата; а ако ниси у стању да га излечиш, неће за тебе бити никакве опасности ако 
донекле са њим заједно учествујеш у његовој порочности. Братовљева болест је 
својеврсни смрад и њега ће надјачати твој благоухани мирис. Ти треба да се осмелиш на 
нешто одважно за свога брата и сораба и сродника, налик ономе што је Павле ревнитељ 
помислио и казао, састрадавајући са Израиљцима тј. ако би могло да уместо њега Христу 
буде приведен цео Израиљ теби исто ово саветујем, јер ти врло често услед подозрења 
одбацујеш свога брата од себе тј. онога којег можеш својом благошћу да придобијеш ти 
губиш због личне охолости; губиш свој члан за којег је Христос једнако страдао и умро. 
Дакле, мада си ти и снажан, и благонаклон у речима, одважан у вери, у храни, ипак, каже 
Павле, назидавај брата свога и немој га својим јелом убијати.[43] Иако ја овде говорим о 
нечем другом, ипак је и оваква реч поуке корисна. 

Као што је у древности код мудрих Јевреја било недозвољено младим људима да читају 
неке Свештене књиге, јер оне не би донеле користи њиховим душама, тако би и код нас 
требало устројити закон по коме не би могао свако и свагда учити о Вери, него само у 
одређено време и од стране одређених личности. Таквим људима би било омогућено да 
поучавају, да исправљају, пошто својим трудом не би наносили штету ни себи, ни 
другима; право учења треба препустити људима који су умерени у речима тј. који су 
благопријатни и трезвени. Када би било могуће да као што је један Господ, једна вера, 
једно крштење, један Бог и Отац свих и кроз све у свима, тако исто да буде и један пут 
спасења - пут речи и умозрења, а ко би скренуо са њега тај би неопходно у свему осталом 
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грешио и потпуно се одбијао од Бога и будуће наде: најопасније је давати такве савете и 
слушати их. Пошто у људском роду има много различитости и много је правила живота, 
где су једни узвишенији, а други униженији, једни су славнији, а други мање славни, тако 
исто и у божанском животу не постоји само једно средство спасења, нити је један пут до 
врлине, већ су многи; знамо да су многи станови у Богу - ово често и радо понављамо, а то 
значи ништа друго до мноштво путева који нас воде до ових станишта; путеви су час 
опаснији и светлији, а час смиренији и безопаснији: због чега ми остављамо безопаснији 
пут и усмеравамо се на један једини пут, клизав и неодређен, за који нисмо сигурни куда 
нас води? Не приличи свима иста храна, него свако потражује своју храну, у зависности од 
узраста и навике; ипак живот је један и исти, а реч је једна и свима корисна. Ја не бих хтео 
да тврдим ово, нити бих се сасвим сагласио са онима који заступају овакав став. 

Дакле, ако желите да прихватите мој савет, младићи и старци, вође народне и они под 
законом, монаси и ви који се спасавате у општежићу, одбаците прекомерно и бескорисно 
частољубије; приближите се Богу својим животима, делима и учењем сигурним, 
припремајући се за тамошњу истину и сазерцање у Христу Исусу Господу нашем, коме 
нека је слава у векове. Амин. 
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Реч ХХХIII  

Против аријанаца, и о себи лично 

  

Где су они што се горде богатством, а нас оптужују због сиромаштва; за њих знак Цркве 
јесте многољудност, а мало стадо презиру; премеравају Божанство и вагају људе; високо 
вреднују светлуцава зрнца, а омаловажавају светилнике; у своје ризнице сабирају обично 
камење, а занемарују бисере? Они не знају да песак и обично камење нису многобројнији 
од звезда и самосветлећих каменова, колико су ови други чистији и драгоценији од првих. 
Опет негодујеш, опет се наоружаваш, опет тугујеш, ти, нововерче.[1] Задржи твоју злобу, 
а мени дозволи да завршим своју реч. Ми нећемо жалостити, нити ћемо окривљавати 
друге, нећемо претити или прекоревати, нећемо вас посрамити, него ћемо лечити. Теби се 
и то чини као прекор? Колико си горд! Оно што је међу собом једнако ти претвараш у 
слугу,[2] а ако није тако, дозволи да наставим; јер, и обманути брат изобличава брата. Ако 
хоћеш казаћу ти оно што је Бог казао упорном и раздражљивом Израиљу: људи моји, шта 
сам вам учинио; чиме сам вас посрамио или чиме вас растужих?[3] Теби, жалостиви, 
упућујем ову реч. 

Истина је да ми врло рђаво посматрамо дела једни другима, а једнодушност поништавамо 
разноверјем, тако да једни другима постадосмо већи крволоци него ови варвари који сада 
ратују са нама,[4] а које је сјединила сада раздељена Тројица; не мислим на војевање 
туђина са туђинцима или иноплеменика са иноплеменицима (то би нам била мала утеха у 
невољи); мислим на оне који припадају једном дому, а растачу се међу собом и (ако 
хоћеш) удови једнога тела истребљују једни друге, истребљујући тако и сами себе. Није у 
томе сва невоља (мада је и она велика), већ у томе што своје уништење сматрамо за 
добитак. Међутим, пошто смо већ дошли у такву ситуацију, онда ћемо и анализирати 
настале прилике. Ти представи мени свога цара, а ја ћу теби представити своје; ти - 
Ахава,[5] а ја Јосију.[6] Ти ми дочарај своју кротост, а ја ћу обелоданити своју дрскост. 
Или да кажемо овако: твоја дрскост је поновљена устима многих и записана је у многим 
књигама које ће и будућа поколења, надам се, прихватити као бесмртни споменик 
учињених дела; а ја ћу ти казати о мојој одважности. 

Који сам то јаросни народ ја упутио против тебе? Какве наоружане војнике? Кога сам 
поставио за војсковођу, а да он кипи у гневу, превазилазећи јарошћу својом све друге, а уз 
то још он није Хришћанин, већ неко ко своје окрутне поступке сматра величанственима 
тако да сасвим достојно служи демонима које поштује? Јесам ли ја држао некога у опсади, 
а да је тај дизао своје руке Богу? Јесам ли звуком ратне трубе прекинуо нечије 
псалмопојање? Јесам ли помешао тајанствену крв са крвљу коју су пролиле убице? Јесам 
ли навео некога да духовне вапаје замени плачом погибљи, а сузе покајања - сузама 
страдања? Јесам ли преобратио неки дом молитве у место погреба? Јесам ли предао неке 
свештене и неприкосновене за народ сасуде у руке безаконика или Навузардана 
архимагира[7] или Валтазара који је нечастиво пио из свештених чаша, претрпевши због 
тога казну достојну његове бестидности? Љубљене ствари, како каже божанско Писмо,[8] 
а сада осрамоћене! Да ли вас је исмејао неки наш бестидни младић? Особито, да ли сам се 
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ја и на који начин ругао над великим и божанским тајнама? Достојна је хвале катедра, 
столица и покој мужева хвале вредних, која је променила много свештеника који се свише 
поучише божанским тајнама! Да ли те је нападао неки оштроумни и виспрени паганин - 
лукави језик који изругује Хришћанство? Стидљивост и часност дјева које ни поглед 
мушкарца не могу да поднесу због целомудрија и трезвености! Да ли те је осрамотио неки 
од нас, да ли је предао порузи оно што је и од очију скривено, и је ли омогућио туђинима 
жалосни призор достојан содомског огња? Прећутаћу убиства која су подносивија од 
срама. Јесмо ли ми пуштали дивље звери на тела светих (што су неки чинили), 
истављајући на позор људску природу и оптужујући их само због тога што нису пристали 
на њихову срамотност, што се нису оскрнавили заједничарењем са њима од чега ми 
бежимо као од змијског отрова, јер она не наноси штету телу, него усмрћује дубину душе? 
Коме је у кривицу уписано сахрањивање мртвих које су чак и дивље звери поштовали - уз 
то уписана је кривица достојна другог гледалишта и других звери? Које Епископе и 
њихова тела ми израњавасмо металним шиљцима у присуству њихових ученика који 
ничим другим, сем сузама, нису могли да им помогну - тела која су са Христом разапета, 
која су својим страдањем изашли као победници, која су оросила народ драгоценом крвљу 
и најзад беху предата смрти да би са Христом била погребена и прослављена - са Христом, 
који је победио свет посредством таквог заклања и жртве? Које Презвитере су равномерно 
делили међу собом супротне стихије - ватра и вода, тако што су на море пустили необични 
светилник, тако да су они сагоревали заједно са запаљеним бродом на коме су се 
налазили? Које старешине су (заокружићу овим наше невоље) оптуживали за нечовештво, 
иако су они сами собом одисали таквим понашањем? 

Мада су они извршавали заповести својих налогодаваца, ипак су мрзели жестокост казни: 
једно су чинили због добијеног налога, а сасвим друго им је налагао разум; једно је била 
жеља безаконог цара, а друго је произилазило од познавања закона по којем је требало 
судити. Или да вас подсетим и о старом, пошто је и то дело истог сабратства? Јесам ли ја 
секао руке било коме, живом или мртвом човеку, и јесам ли лагао на светитеље да бих се 
клеветом наоружао против Вере? Чија прогонства сам ја набројавао и истицао као 
доброчинство, и јесам ли икада испољио непоштовање према свештеним саборима, 
тражећи међу њима покорне? Напротив; ја сам и њих сматрао мученицима који се 
подвргоше опасности за добро. Коме сам од мужева доводио блуднице - ја, кога оптужују 
за нескромност у речима? Кога сам од побожних прогнао из отаџбине или предао у руке 
безаконика како би их заточили у мрачне тамнице, као звери, и мучили глађу и жеђу, 
гурајући им оскудну храну кроз уска оканца, онемогућавајући му тако да види ко још 
поред њега страда? То су трпели они којих свет није био достојан.[9] Зар тако ви 
поштујете Веру? Тако угошћавате странце? Осим ових, ви не знате за другачија дела! 
Међутим, они који страдају веома добро памте. Зашто да говорим о нечем далеком? Неки 
су својим насиљем превазишли околности времена, налик вепровима који кидишу на 
ограду тора. Подсетићу на јучерашњу жртву, на старца и Аврааму сличног оца којег сте 
ви, приликом његовог повратка из прогонства, пресрели и каменовали усред бела дана, 
усред града; а ми смо се (ако за вас није срамота да ми говоримо о томе) забринули за 
његове убице када су допали у опасност. Како ћу ти опростити то, каже Господ на 
једном месту у Писму?[10] Чиме да те хвалим? Или: за које од ових дела да вас 
прославим? 
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Пошто су таква и таквог рода твоја дела, укажи ти на моју неправду да бих се ја или 
посрамио, или да бих престао да будем зао. Ја од свега највише желим да не грешим. Ако 
је ово немогуће, онда, без обзира што учиних неправду, желим да се вратим на прави пут, 
што представља друго поглавље трезвених људи. Мада ја нисам судија у својој расправи, 
налик праведнику,[11] ипак се веома радујем када ме други лечи и исправља. 

Кажу: твој град је мален, тако да се и не може назвати градом, него пустаром, оскудним и 
ненасељеним стаништем. Ако је то нешто зло, онда сам ја овде много пострадао, више 
него што сам заслужио. Ако трпим мимо своје воље, онда сам ја несрећан (зашто то не 
казати); али ако ја трпим добровољно, онда сам ја философ. У чему је кривица ако 
делфина нико не оптужује због тога што не живи на копну, или вола што не живи у води и 
јегуљу што живи земноводно? - Ми, пак, кажеш ми ти, имамо и зграде опасане зидинама, 
и позоришта, и коњска тркалишта, и царске дворце, лепоту и величанственост портика, тај 
невероватни рад - подземну и надземну реку,[12] блистави и знаменити стуб,[13] 
многољудно шеталиште, народ који се тиска, хвале вредно сабрање мудрих људи. Но, 
зашто ми не говориш о погодностима и лепотама положаја на коме се налази град, о томе 
како се море и копно међу собом боре коме од њих припада град, а својим даровима 
обогаћују овога цара међу градовима? Дакле, наша несрећа је у томе што смо ми мали и 
потомци смо малих, а ви сте велики и славни? У томе су многи у униженом положају у 
односу на вас или боље да кажемо сви они које ви превазилазите. То је разлог што нас 
треба предати смрти, јер ми нисмо изградили градове, нисмо их опасали зидинама, не 
хвалимо се коњским тркалиштима, ни борбама, ни ловом са псима, ни жељом према свему 
томе, ни величанственим бањама, ни драгоценошћу мермера, ни сликама, ни блиставим 
усецима који се умало не поистоветише са природном околином? Ми нисмо расекли 
море,[14] не помешасмо годишња доба да би нам живот био пријатнији и безопаснији; а 
ти - нови творче, верно си све то учинио! Придодај, ако ће ти причинити задовољство, и 
друге оптужбе - ти, који говориш речима Божјим: моје је сребро, и моје је злато.[15] Ми 
не мислимо високо о богатству којег, ако тече, закон наш забрањује да се дoтичемо;[16] 
не правимо себи годишње и свакодневне билансе прихода; не хвалимо се обилношћу 
трпезе и угођајима за бољу пробаву; не хвалимо се тиме, нити било чиме што се приноси 
устима и стомаку, јер то је једнако срећно или једнако несрећно пошто ће се свеједно 
избацити; ми живимо једноставно, не стрепећи за сутрашњи дан, мало чиме се 
разликујући од звери које немају ни посуда, ни залихе хране. Можда ћеш ми у кривицу 
уписати и моју похабану одећу и неугледни изглед лица? Ја видим да се тиме баве и диче 
углавном људи врло ниски. Ти не обраћаш пажњу на главу и заборављаш шта су деца 
приметила код Јелисеја (прећутаћу последице). Хоћеш ли ме окривити због 
необразованости или ћеш ме оптужити због тога што ће ти се моја реч учинити жестоком 
и грубом? Где ћеш сврстати то што ја нисам баш претерано причљив, што нисам забаван, 
што се не могу допасти онима са којима сам у друштву, што не посећујем народна 
сабрања, што не умем да поведем и прекинем разговор било са ким и како се деси, што су 
моје речи несносне, што нисам био у новом Јерусалиму, у Зевксипу,[17] не идем из куће у 
кућу да ласкам и наситим утробу своју; него углавном седим у своме дому, усамљен и 
тужан, у тиховању бавим се самим собом - искреним судијом својих поступака и, 
вероватно, достојним окова због тога што сам бескористан? Како ћеш ми ти све ово 
опростити, а да ме не осудиш? Ти, који си добронамеран и човекољубив! 
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Ја размишљам на старински начин, као философ, тако да знам да постоји једно небо и оно 
служи свима; заједничким такође сматрам: ход сунца и месеца, поредак и распоред звезда, 
усаглашеност и благопотребност дана и ноћи, предност годишњих времена, кише, 
плодове, животворну силу ваздуха; сматрам да за све људе једнако теку реке, као 
заједничко и независно богатство; да је земља једна и јединствена, да је она наша 
заједничка мајка и наш гроб, да смо из ње ми настали и у њу се враћамо, без икаквог 
преимућства један пред другим. А што је још важније, заједничким сматрам: разум, Закон, 
Пророке, страдања Христова кроз која смо наново саздани. Не кажем: један је наново 
саздан, а други није, већ сви ми који учествовасмо у оном Адаму којег је змија обманула и 
који смо грехом усмрћени, а спасени смо Адамом небеским и посредством срамног дрвета 
смо приведени дрвету живота од којега смо отпали. 

Мене је збуњивао Самуилов Арматем[18] - то малено отачаство великога човека, 
збуњивао ме је због тога што оно није ожалостило Пророка и није постало познато само 
по себи, већ се кроз њега прочуло; оно му није сметало да он још пре рођења свога буде 
посвећен Богу, а касније да пророкује и да види унапред,[19] па чак и да помазује 
свештенике и цареве и да суди онима који су пореклом из много знаменитијих градова. За 
Саула[20] сам слушао да је, тражећи речи оца свога, пронашао царство. Давид такође бива 
узет од стада својих оваца да би напасао Израиљ.[21] А шта рећи за Амоса? Није ли и 
њему поверена пророчка служба док је још пастир био, када је брао дудове?[22] Како да 
не поменем Јосифа који је био слуга, али и разделитељ хлебова у Египту, и био је отац 
многим хиљадама људи, обећаних Аврааму? Није ли и Авраам (да поменем најбитније) 
пресељен био? А Мојсеј? Није ли најпре био бачен у воду, а тек касније је постао 
законодавац и вођа онима који су са њим хитали у обећану земљу; нису ли његове речи 
велике и чудновате? Збуњивао ме и Кармил Илијин који је претходио огњеној кочији, као 
и милост Јелисејева која је поседовала већу силу него ли свилене нити и злато преточено у 
одећу? Збуњивала ме је и пустиња Јованова која је у себе прихватила највећег међу 
рођенима од жене, као и његова одећа, појас и храна! Ја сам у свему видео нешто више; 
сматрао сам да је лично Бог заштитник моје скудости. Мене помињу у низу са 
Витлејемом, сврставају ме у низу са јаслама; ово је предивно уколико ти омаловажаваш 
Бога због јасала, па због тога презиреш и проповедника!? Узимам за пример и рибаре, 
многе ниште који су испред богатих. Хоћеш ли се икада престати гордити 
сластољубивошћу? Да ли ћеш било када уважити тебе ради презрену и срамотну пустињу? 
Ја не говорим о томе да се злато рађа у песку, нити о томе да је драго камење производ 
обичног камења. Ако бих ја у ма чему негодовао, мислим да моје речи не би на добро 
изашле. 

Можда ће неко казати: па код вас проповедник може бити странац и придошлица, и било 
који други човек ограничен својим знањем. Шта су апостоли били? Нису ли они били 
странци многим народима и градовима којима су долазили како би проповедали 
јеванђеље, да би сви једнако били озарени Тројичном Светлошћу, просвећени истином, да 
би и онима који седе у тами и сени самртној расејали мрак незнања? Написано је: ми 
незнабошцима, а они обрезанима.[23] Чујеш ли? Ово говори Павле! Нека буде Петру 
Јудеја; шта је заједничко Павлу и паганима, Луки и Ахаји, Андреју и Епиру, Јовану и 
Ефесу, Томи и Индији, Марку и Италији - шта је свима њима заједничко са онима којима 
су дошли да проповедају? Због тога или све њих укори, или и мене ослободи кривице или, 
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пак, докажи да ти стојиш иза истиног учења и да те ја залудно нападам. Пошто сам са 
тобом све до сада разговарао једноставно, сада молим те саслушај и узвишенију мудрост! 

Свима узвишенима, човече, заједничко је отачаство вишњи Јерусалим, у којем је скривено 
наше станиште. Сви смо истога рода, па ако погледамо доле - то је прах, а ако подигнемо 
поглед увис - то је душа, чији смо причасници, а заповеђено нам је да је чувамо, јер ћемо 
са њом изаћи на суд и дати одговор о томе како смо сачували наше вишње благородство и 
обличје. Због тога ће благородан бити сваки онај који своју душу оплемени врлином и 
жудњом за Прволиком; сваки ће бити неблагородан уколико је душу своју оскрнавио 
пороком и за себе усвојио туђи лик - обличје змије. Доње наше отаџбине и поступци јесу 
само забава нашег привременог живота и игре. Отаџбином се назива и оно што је сваки од 
нас наследио или насилно или својом личном бедом стекао, и где смо сви ми једнако 
дошљаци и странци, ма колико глумили другачију ролу; благородним пореклом сматра се 
и то што је неко од рођења или од давнина богат, или је недавно стекао богатство, 
насупрот неблагородним људима који су такви пореклом од родитеља својих или су то 
постали због несрећних околности, или због љубави према беднима. Може ли се у правом 
смислу назвати благородним од давнина оно што делимично сада настаје, а делимично се 
руши, или се једнима не даје, а другима се приписује? Ја тако расуђујем о овоме. Теби, 
пак, препуштам да имаш високо мишљење о гробовима и баснама, а ја ћу се потрудити, 
колико могу, да се ослободим обмане не бих ли тиме повратио или сачувао благородство. 

Са таквим мислима, и тиме узрокованим, ја дођох к' вама, ја - малени човек, са незнатним 
отачаством; нисам дошао својом вољом, нити својим хтењем, начином који многи 
упражњавају не би ли постали предстојатељи, већ сам позван и принуђен, те се покорих 
страху и Духу. Ако моја реч није истинита, пустите онда те ћу још више потонути и 
никада више нећу моћи изаћи из садашње заблуде; али ако јесте, дозволите онда да се 
испуни жеља оних који се молбом обратише души мојој! Пошто сам већ дошао овамо, 
дозволићете да можда ништа не знам о власти (похвалићу се унеколико и делима 
незнања!), јесам ли опонашао некога од незаситивих? Јесам ли ревновао о нечем 
ограниченом и привременом, без обзира што сам пред собом имао и такве примере, мада 
се и без примера може постати рђав човек? Јесмо ли се спорили са вама због неких цркава, 
око неких ризница, пошто сте ви прекомерно богати и једним и другим, а ми у свему 
оскудевамо? Јесмо ли ревновали да се било који царски указ омаловажи или обеснажи? 
Јесам ли угађао старешинама, не бих ли их окренуо против вас? Јесам ли обелоданио било 
чију срамоту и дрскост? 

А шта се све чини против мене? Господе, не упиши им овај грех,[24] и тада[25] сам се 
опоменуо речи Стефанових, а и сада се молим тако. Кад нас грде благосиљамо, кад нас 
гоне, трпимо.[26] Ако сам ја пред вама неправедан због тога што, видећи наилазећу 
опасност, ипак трпим, молим да ми опростите то; ја сам трпио и када су ми други 
наносили неправду и вршили насиље. Благодарим на томе што је кротост у мени 
преобраћена у безумље! Ја о свему овоме размишљам много узвишеније него што се 
очекује: шта су моје муке у односу на пљување и шамарање које је претрпео Христос, 
зарад Кога и ради Кога се подвргавамо опасностима? Све је то неупоредиво само са 
једним - са трновим венцем којим су овенчали Победиоца од којег се и ја поучавам не бих 
ли био овенчан тегобама живота; ово се не може поредити ни са трском којом је 
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прекраћено оронуло владалаштво; не може се упоредити ни са жучи помешаној са 
сирћетом, чиме је излечен горки укус; не могу ово поредити ни са једним начином 
страдања. Допушта ли Он да Га пољубе: изобличава, али не поражава. Хапсе ли Га без 
разлога: прекорева их, али полази за њима. Ако услед ревности одсечеш уво Малху: 
негодоваће и исцелиће. Ако се истргнеш из платна:[27] покриће те. Ако замолиш да се 
пошаље содомски огањ на оне који одводе Исуса: неће га послати. Ако Он прима покајање 
разбојника обешеног због злодела својих: увешће га у рај по благости својој. Код 
Човекољубца све мора бити човекољубиво! Тако је исто и са страдањима Христовим! На 
који начин да узвратимо на ова страдања, ако и тада, пошто је Бог умро за нас, ми не 
опраштамо онима који су као и ми? 

Поврх свега сам размишљао, и још увек размишљам, о томе (видите, није ли то веома 
исправно?) о чему смо много пута разговарали. Они у својој власти имају домове, а ми 
Онога који живи у тим домовима; они имају храмове, а ми имамо Бога, тако да и сами 
можемо постати живим храмовима живога Бога кроз клањање Тројици; можемо постати 
живе жртве, разумне свеспаљенице, савршени приноси и богови. Они имају народе на 
својој страни, а ми анђеле; они су храбри, а ми верујемо; они прете, ми се молимо; они 
присиљавају, ми трпимо; они имају злато и сребро, а ми чисто учење. Ти си изградио себи 
велику зграду са два или три пространа стана у њој (опомени се речи Писма: кућа велика 
са отвореним прозорима[28], али она није већа од моје вере и оних небеса којима тежим. 
Моје стадо је малено? Али не лута по литицама! Тесан је тор? Али је недоступан 
вуковима, нити ће у себе пустити разбојника и лупежа; кроз њу неће проћи ни лопов, ни 
туђин. Добро знам да ће он током времена постати и велик, да ћу и оне који су сада вукови 
прибројати своме стаду, а можда ће они постати и пастири. Ово ми благовести Пастир 
добри ради којег ја полажем душу своју за овце. Не плаши ме малобројност стада; лакше 
ћу га надгледати и моји ће ме знати, као што и ја познајем своје. Они знају Бога и Бог њих 
зна. Овце моје слушају глас мој, као што сам ја слушао тај глас у Божјој речи којој су ме 
научили свети оци, поучавајући ме у свако време, без обзира на прилике, и нећу никада 
престати да се учим; са тим гласом сам се родио, а са њим ћу и отићи. 

Ове овце ја зовем именом (из разлога што оне нису безимене, као и звезде које, ако имају 
свој ход, онда имају и своје име) и оне иду за мном,јер их ја напасам на водама 
упокојења;[29] они иду и за сваким сличним пастиром (видите ли са каквом пажњом су 
слушали глас његов), али неће ићи за туђим пастиром, него ће побећи од њега; они су 
навикнути да разликују познати глас од туђега гласа. Они ће побећи од Валентиновог 
расецања Једнога на два, верујући да Творац и Благи нису две Суштине; бежаће од Дубине 
и од Ћутљивости, и од умишљених еона који су заиста достојни дубине и ћутања; побећи 
ће од Маркионовог Бога састављеног од стихија и бројева, од Монтановог злобног и 
женског духа, од Манесове материје и Манесове таме; од Наватовог високомерја и 
Наватове чистоте садржане једино у речима, од Савелијевог разлагања и сливања, 
односно, гутања у којем се Три сабира у Једно, али се Једно не огледа у трима ипостасима; 
од Арија и његових следбеника који уводе туђа јестаства, и од новог Јудејства које 
Божанство ограничава једним нерођеним; од Фотиновог приземног, рођеног од Марије, 
Христа. Међутим, они ће се радо клањати Оцу и Сину и Светоме Духу - једном Божанству 
Богу Оцу, Богу Сину, Богу (ако се не ожучиш) Духу Светом, једној Природи у трима 
Личностима: разумним, савршеним, самобитним, раздељених бројем, али не и 
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Божанством. Ове речи нека одбаци свако ко се сматра угроженим, а нека их уважи за себе 
ко год то жели. Отац не трпи да Га лишавају Сина, нити Син трпи да Га лишавају Духа 
Светога; они се лишавају један другога ако су Син или Дух у времену, и ако су створења; 
створено није Бог. 

Ја такође нећу трпети да ме лишавају службе:[30] један Господ, једна вера, једно 
крштење.[31] Ако мени одузму ово крштење, од кога ћу добити друго? Шта кажете ви 
који потапате или прекрштавате? Може ли се бити духован без духа? Да ли је Дух 
причастан онима који не поштују Духа? Поштују ли Духа они који крштавају у творевину 
и сораба? Не; ни ти нећеш рећи више од овога. Нећу лагати Теби, Оче Безначални! Нећу 
лагати Теби, Сине Јединорођени! Нећу лагати Теби, Душе Свети! Знам кога сам 
исповедао, од кога сам се одрекао, са ким сам се сјединио: не пристајем да ме поучавају 
неверници, јер сам ја усвојио науку верних, нити ћу после тога, пошто сам исповедио 
истину, да приступим лажи, да уђем у купељ ради савршенства, а изаћи ћу из ње 
несавршен, нити ћу приступити крштењу водом ради оживотворења, а постаћу налик на 
дете које умире оног момента када се роди, пошто његовом рођењу верни сапутник јесте 
смрт. Због чега ме ти кроз једно и исто чиниш и блаженим и несрећним? 
Новопросвећеним и непросвећеним? Божанственим и истовремено безбожним? Зар не 
због тога да би моја нада у новосаздање била уништена? Укратко: опомени се исповедања! 
У кога си ти крштен? У Оца? - Добро! То чине и Јудејци. У Сина? - Добро! То већ није 
јудејско, али није ни савршено. У Духа Светога? - Прекрасно! То је савршенство. Јеси ли 
ти просто у њих крштен или су крштен у њихово заједничко име? - Свакако, и у 
заједничко име! Које је то име? - Без сумње, име Бога. 

У то заједничко име веруј, успевај и царствуј, и прећи ћеш одавде у тамошње блаженство 
које, како ја схватам, јесте најсавршеније познање Оца, Сина и Светога Духа, а којег 
познања да се удостојимо и сви ми, у Христу, Богу нашем. Њему слава и моћ са његовим 
беспочетним Оцем и животворећим Духом, сада и свагда и у векове векова. Амин. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Мисли на аријанско учење. 
2. Свети Григорије овде подразумева оне који Бога Сина и Бога Духа Светога 

сматрају за творевину. 
3. Мих 6:3. 
4. Мисли се на рат императора Теодосија са Готима. 
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5. Валента. 
6. Теодосија. 
7. Началнику кувара; ср. IV Цар 25:15. 
8. Ос. 8:12 
9. Јевр 11:38. 
10. Јер 5:7. 
11. Приче 18:17. 
12. По Илијином мишљењу овде св. Григорије мисли на водовод који је устројио и 

изградио Валент, а који делом иде испод земље, а делом је над земљом, у ваздуху, 
подупрт одређеним носачима. Ducang. Const. Chr. L. 1, p. 18. 

13. По Илијином мишљењу овде се мисли на стуб који представља споменик 
Константина Великог на коњу, а који називају ανθηλιον. 

14. Овде се мисли на Константинопољски гребен који као да дели море на два дела. 
15. Агеј 2:9. 
16. Пс 62:11. 
17. Јелена је, по Никифору (Lib. 8 с. 30), изградила у Константинопољу прекрасни 

храм и назвала га новим Јерусалимом. А Зевксипом су се називале јавне, знамените 
и велике бање. Ducang. Constantinop. Chr. L. 1, p. 88. Зевксип су веома радо и журно 
посећивали житељи Константинопоља. Илија примећује да је, по неким 
предањима, у Зевксипу било место састајалишта јеретика; то је разлог што св. 
Богослов иронично назива Зевскип новим Јерусалимом. 

18. 1Цар 1:1. 
19. Ис 41:26. 
20. 1 Цар 9. 
21. 1 Цар 16. 
22. Ам7:14. 
23. Гал. 2:9. 
24. Дела 7:60. 
25. Свети Григорије наговештава покушај јеретика да насрну на његов живот, о чему 

види у Додатку на дела Светих Отаца, део I, с. 50. 
26. I Kop 4:12. 
27. Мк 14:51. 
28. Јер 22:14. 
29. Пс 22:2. 
30. Крштења. 
31. Еф 4:5.  
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Реч XXXIV  

Придошлицама из Египта 

  

Пожелећу добродошлицу гостима из Египта (то је сасвим умесно, пошто је њихов долазак 
добровољан, тако да су ревношћу превазишли завист); дођоше нам из онога Египта који 
обогаћује (казаћу и сам, опонашајући унеколико штедра изражавања такве врсте) - река 
која извире из земље, као море, и која наводњава околину, али га још више обогаћује 
Христос мој који је најпре побегао у Египат, а сада се велича из Египта; онда је бежао од 
Иродовог децеубиства, а сада се велича чедољубијем отаца - Христос, нова храна за 
прекрасно гладујуће, пшеница која се штедрије раздаје неголи у оно време како сведочи 
Историја, хлеб који долази са небеса и дарује живот свету.[1] За њега (како и сада чујем) 
каже Отац: из Египта дозвах Сина свога.[2] Од вас је одјекнула реч Господња[3] свима 
људима; ви сте најбољи плодоносци међу свима, нарочито данас исповедате праву веру и, 
колико ми је познато, не само да сте љубитељи правог исповедања, него и раздајете такву 
храну, како у вашој отаџбини, тако и изван њезиних граница. Као што ви телесно храните 
народе и градове на које изливате своју човекољубивост, тако исто и духовно храните не 
само један народ, и не само овај или онај град, већи или мањи, него скоро целу васељену; 
утољавате не само глад за хлебом и жеђ за водом, у чему трпљење није толико битно, него 
утољавате глад за слушањем речи Господње[4] коју је веома тешко трпети, али и 
утољавати у садашње време; безакоње се веома умножило и мало се људи може пронаћи 
који ће ову глад истински лечити. 

Такав је Јосиф - ваш, а слободно можемо казати и наш житничар који је, сходно обиљу 
своје мудрости, могао да предвиди долазећу глад помоћу виђења дебелих и гојазних 
крава, али и да помогне домаћинском расподелом хране када је глад настала. Под именом 
Јосифовим ти подразумевај кога желиш: или љубитеља и чувара бесмртности,[5] или 
његовог претходника на престолу учења и старине, нашег новог Петра - Петра колико по 
врлини, толико и по имену. Њиме је посечена и порушена паганска средина, мада још 
показује знаке слабог живота налик репу убијене змије. Један од њих, разрешивши се 
живота у дубокој старости и после многих подвига и ревновања, из вишњег света (у то сам 
сасвим убеђен) посматра дела наша, а подвижницима у добру пружа руку помоћи, тим пре 
што је он већ ослобођен свих стега. Други, пак, хита према таквом разрешењу или 
ослобођењу, након истих таквих подвига; мада је већ близу вишњем свету, ипак још није 
сасвим одвојен од тела те може пружити последњу помоћ речи и прикупити најобилније 
савете за ступање на пут. Ви сте наследници и питомци ових великих наставника, 
подвижника истине и победилаца које ни време, ни владар, ни реч, ни завист, ни страх, ни 
тужитељ, ни клеветник, ни отворени непријатељ, ни тајни опадач, ни наш, ни туђин, ни 
злато - тај мучитељ који невидљиво делује и помоћу којег се много растаче и премешта, 
ни ласкање, ни претње, ни честа и дуготрајна прогонства (једино их нису могли 
подвргнути лишавању имања због њиховог великог богатства - непоседованог), нити било 
шта друго, прошло или садашње, није их могло поколебати и изменити на рђавије да би се 
одрекли Тројице и повредили учење о Божанству. Сасвим супротно се десило: постојеће 
опасности су их оснажиле, те су још више ревновали у побожности. Такво страдање за 
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Христа учвршћује љубав, а људима снажног и узвишеног духа служи као залог потоњих 
подвига! 

Таква су твоја предања и чудеса, Египте. Међутим, ти си ми хвалио козлиће мендисијске и 
аписа мемфијског - неког ухрањеног и огромног јунца; хвалио си Изидину тајновитост и 
Озирисова растрзавања, и поштованог твога Сераписа - дрво којем су се, сходно 
постојећим баснама, од вајкада клањали као непознатом вештаству небеског порекла. Још 
си се хвалио (што је много срамније) различитим представама морских чудовишта и 
гмизаваца. Међутим, све то је победио и надјачао Христос; прославили су се Христови 
проповедници, како они у древности, тако и мало пре поменути оци, захваљујући којима 
си, поштована земљо, постала још познатија и поштованија међу осталим областима, 
многократно прослављена и древним и новим примерима. 

Због тога те грлим и поздрављам, најбољи међу народима, народе најхристољубивији, 
најпламенији врлином, најдостојнији вођо својих! Ништа боље од овога не могу казати, 
нити било шта друго поседујем чиме бих вас могао угостити. Мада вам својим устима не 
предлажем богзна шта велико, ипак ми је срце веома радосно и расположено због вас. 
Народе мој! Ја својим називам народ који је једномислен и једноверан са мном, који се 
научио од оних отаца који су проповедали поклоњење Тројици. Народе мој! Заиста си мој, 
мада се ово неће допасти завиднима; нека још више буду обузети том болешћу! Ево, ја вам 
пружам десницу заједничарења са толиким сведоцима, видљивим и невидљивим, а древну 
клевету одбацујем новим расположењем срца. Народе мој! Заиста си мој, мада присвајам 
себи народ који је веома велик - ја, најмањи међу људима: таква је, наиме, благодат Духа 
да једномислеће чини једнакима! Народе мој! Заиста си мој, мада си далеко од мене; мој 
си јер смо божанским везама повезани. Тела се сједињују местом, а душе се сједињују 
духом. Народе мој! Твоја трезвеност се раније огледала у томе да страдаш за Христа, а 
сада треба да се огледа у томе, уколико ме послушаш, да довољним сматраш само једну 
власт и једну службу садржану у служењу Христу, као што је у претходним временима - 
трпљење, тако је сада праводушје! Народ, којем је Господ намислио добро чинити![6] 
Народ, којег је изабрао себи Господ од свих оних које је Он призвао![7] Народ, записан на 
рукама Господњим, којем Господ говори: ти си по вољи мојој, хвала својих врата[8] и све 
друго што је казано онима који се спасавају! Народе! Не чуди се мојој неумерености, ако 
вам се често обраћам; ја се наслађујем сталним понављањем вашега имена, као што се 
други прекомерно препуштају полемици или слушању. Народ Божји и наш! И ваше 
недавно славље, одржано на мору, било је прекрасно - не могу рећи да ли постоји 
пријатнији призор од онога када сам ја видео море прекривено дрвима и вештачким 
димом, када сам видео лепоту и брзину бродова и лагани поветарац који, дувајући у крму, 
свечано спроводи и упућује према престоници овај пливајући град; то што видим сада 
једнако је прекрасно и величанствено! Ви се нисте утопили у светину, нисте почели да 
мерите побожност бројношћу, нисте пристали да посетите метежне монахе, већ народ 
Божји, очишћен речју; ви сте, давши цару царево, уписали Божје Богу;[9] цару - данак, а 
Богу страх; и нахранивши народ вашим сувишком, сами дођосте да и ми вас нахранимо. 

Ми такође делимо пшеницу; ништа наше дељење, вероватно, није рђавије од вашег. 
Дођите, једите мој хлеб и пијте вино које сам вам припремио,[10] заједно са мудрошћу 
зовем вас и за своју трпезу. Хвалим вашу срдачност и узвраћам својим усрђем, јер чим сте 
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дошли код сличних себи, ви као да сте ступили у своје лично пристаниште, јер поштујете 
сродност Вере и сматрате неприличним поступке оних који се ругају са једномислећима у 
Вери, сматрајући да ће своје појединачне недостатке исправити тиме што ће у целини 
бити сагласни међу собом, као што се танке паукове нити чине снажнима због тога што су 
међу собом испреплетане - ви сте ово схватили и због тога сматрате неприличним ступање 
у било какво заједништво са њима, већ дођосте нама што је за вас много прикладније 
пошто ми исповедамо исто јединство у Божанству као и ви. Да бисте познали да нисте код 
нас дошли залудно, да нисте код туђинаца и странаца, већ код својих сродника које 
руководи Дух, ја ћу тога ради са вама укратко мудро разговарати о Богу. Познајте да смо 
ми ваши, као што се и оружје међу собом распознаје по одређеном знаку. 

Две битне разлике уочавам међу створењима: господство и рабство. Не мислим на оно 
господство и рабство које је производ силе или беде, него на разлику по природи (ако је 
некоме по вољи могу то и тако казати; наиме, Прва суштина је и изнад природе). Једно је 
оно што ствара, што началствује и што је непромењиво; друго је нешто створено, 
подчињено Првом и подложно измени; казано укратко: Прво је изнад времена, друго је 
подложно времену. Господство називамо Богом, иако се садржи у Трима 
најузвишенијима: Узрочнику, Створитељу и Савршитељу тј. Оцу, Сину и Светом Духу. 
Ова Три бића нису међу собом раздељена тако да би били раздељени и по природи, нити 
су тако сједињени да би се стопили или слили у једној Личности (првоме учи аријанска 
машта, а другоме Савелијева безбожност); Они су, уствари, јединица у сасвим 
раздељенима и савршено мноштво у јединици. А рабство ми називамо творевином, мада 
једна твар превасходи другу, у мери своје блискости Богу. 

Ако је тако, онда нека се свако, чије срце је обраћено Господу, сједини са нама и поклони 
једном, у Тројици, Божанству, не придајући неприступној Слави никакво унижено име, 
него нека свагда својим грлом узноси хвалу[11] једном, у Тројици, Богу. Како уопште 
можемо приписати било шта унижено таквој Природи којој величанство, због 
безграничности и бесконачности, не може бити изречено личним именом? А није 
чудновато ако онај ко је одвојен од Бога, а због тога и једну Суштину која премашује 
свако биће расеца неједнакошћи природе, не буде посечен мачем и изједначен са 
невернима;[12] заиста ће бити чудновато ако рђави плод његовог лукавог мудровања не 
буде сажежен и сада, и касније. 

Да ли је уопште потребно нешто говорити о Оцу којег се не дотиче, како је опште 
мишљење, ништа од онога што се руководи природним смислом, без обзира што је Он 
први и први је поднео поругу када су Га новотари разделили на Доброг и Створитеља? А о 
Сину и Духу Светом видећете како ћемо кратко богословствовати. 

Ако би било ко казао да у Сину и Духу постоји нешто промењиво или измењиво, или се 
тиче времена и места, нешто што је измериво силом и дејством, или није по природи 
добро, или није самодовољно, или није слободно, или је служашче, или се не хвали 
химнама, или је ослобођено, или је неприбројиво,[13] онда нека све те наводе докаже и ми 
ћемо бити задовољни, славећи се делом својих сараба, мада ћемо од тога имати и штете, 
јер се лишавамо Бога.[14] Ако Сину припада све што има Отац, осим узрочности, а све 
што припада Сину припада и Духу, осим синовства и онога што се о Сину говори 
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телооблично, ради мога човека и мога спасења (Он је примио моје да би ми кроз то ново 
срастворење даровао Своје), онда престаните да безумујете ви који измишљате сујетне 
речи и изразе, помоћу којих се ви сами распадате! Зашто да умирете, доме Израиљев - 
оплакиваћу вас речима Писма![15] 

Ја, пак, колико трептим пред многобројним и узвишеним именима Речи, којих се стиде и 
демони, толико трептим и пред једнакошћу Духа, плашим се претње и казне која је 
одређена онима који хуле на њега. А хула није богословствовање, већ отпадање од 
Божанства; треба приметити да су хулили на Господа, а увреда је пренесена на Духа 
Светога, очигледно као на Господа. 

Не желим да будем непросвећен после просвећења, изопачавањем схватања о Једном од 
Тројице, у којег се крстих и у којег се стварно погребох у води, крштавајући се не ради 
новорођења, него ради умртвљења. Усудићу се да кажем нешто, о Тројице! (Опрости ми 
моје безумље, јер душа ми је у опасности!). Ја сам обличје вишње славе Божје, иако сам 
постављен доле; зато не верујем да се могу спасти посредством истоветног са мном. Ако 
Дух Свети није Бог, нека се онда најпре сам обожи, потом нека и мене учини себи 
једнаким. А каква је обмана у благодати или, боље рећи, у онима који дају благодат 
веровати у Бога, а отићи ка безбожнима? Једно исповедати, а другоме се учити? Колико су 
испреплетане речи, колика је превара учињена питањем о једном и исповедањем једнога 
који приводи другоме!? О, жалосне ли моје просветљености, ако се после умивања чиним 
црњим, ако видим да су неочишћени светлији од мене, ако сам ја игралиште зловерја 
крштенога, ако тражим бољег духа и не налазим! Дај ми другу купељ и после тога расуђуј 
о првој. Зашто ми завидиш на савршеном новорођењу? Због чега ме чиниш заједничарем 
са творевином, ако сам постао храм Духа, као Бога? Зашто нешто у мени поштујеш, а 
друго срамотиш злобним расуђивањем о Богу? Да би ми онемогућио примање дара или, 
боље рећи, да би мене лично одвојио од дара? Или све поштуј, нови богослове, или све 
одбаци да би, мада си нечастив, постао сагласан са собом и уједначено расуђивао о 
бестелесној природи. 

Казаћу најбитније: прослављај са Херувимима који три Светости сједињују у једно 
Господство и, колико откривају Прву Суштину, толико трудољубивије могу видети испод 
својих крила. Просвети се заједно са Давидом који говори Светлости: у светлости твојој 
видећемо светлост[16] тј. као у Духу Сина од којег може ли ишта бити светозарније? 
Загрми са Јованом, сином громовим, казујући о Богу не нешто приземно и унижено, него 
узвишено и ненадмашно; Суштог у началу, Суштог у Богу, и Бога-Реч признавајући Богом 
и Богом истинитим, од истинитог Оца, а не добрим сарабом који је поштован само због 
имена Син, и другог Утешитеља признавајући у свему другим од Говорећег, а то је Бог 
Реч. Када прочиташ: Ја и Отац једно смо,[17] усмери мисао на јединство Суштине. А 
када прочиташ: њему ћу отићи и обитељ ћу у њему начинити,[18] тада познај 
раздељеност Ипостаси. Када прочиташ име Оца и Сина и Духа Светога,[19] онда дочарај 
три лична својства. Заједно са Луком испуни се Духом и пажљиво читај Дела апостолска. 
Зашто себе сврставаш напоредо са Ананијем и Сапфиром - тим новим крадљивцима 
светиње (ако губљење своје личности представља било какву новину), не тиме што ћеш 
присвојити сребро или било шта маловажно, например: златне сасуде или хаљине или 
дидрахме, као што некада учинише користољубиви војници,[20] него што крадеш 
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Божанство, чиме не лажеш човеку, него Богу[21] како је написано? Због чега не уважаваш 
власт Духа Који дише, на кога, када и колико је њему угодно?[22] Он силази на 
Корнилијеве укућане још пре крштења, а на друге силази после крштења кроз Апостоле, 
тако да се у обојим случајевима - и код оних на које силази господствено, а не рабски, и 
код оних на које силази ради савршавања, потврђује божанство Духа. Богословствуј са 
Павлом, узведеним до трећега неба. Некада он набраја све три Ипостаси различито, не 
држећи се једног редоследа, него једну и исту Ипостас наводи час на почетку, час у 
средини, час на крају (због чега то; да би показао истоветност природе); а некада указује 
на три, некада на две, а некада на само једну Ипостас, пошто се остале подразумевају у 
већ поменутима; Некада се дејства Божја приписују Духу, као да у томе нема никакве 
разлике, а некада се уместо Духа помиње Христос, а када разликује Ипостаси, каже: један 
је Бог, од којега је све и за којега смо ми; и једнога Господа Исуса Христа, кроз којега је 
све и ми кроз њега;[23] а када Их своди у једно Божанство, каже: јер је од њега и кроз 
њега и ради њега све[24] њега тј. Духа Светога, како закључујемо на основу многих места 
Писма. Њему слава у векове. Амин. 

  

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Јн 6:33. 
2. Ос 11:1. 
3. 1 Сол 1:8. 
4. Мих 8:11. 
5. Светог Атанасија. 
6. 3ax 8:14-15. 
7. Пс 135:4. 
8. Ис 49:16; 62:4; 60:18. 
9. Мт 22:21. 
10. Приче 9:5. 
11. Пс 150:6. 
12. Лк 12:46. 
13. Тј. Оцем. 
14. Тј. Бога Сина или Бога Духа, ако некада буде доказано да било ко од њих није Бог, 

једнак Богу Оцу. 
15. Језек 18:31. 
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16. Пс 35:10. 
17. Јн 10:30. 
18. Јн 14:23. 
19. Мт 28:19. 
20. Ис Нав7:21. 
21. Дела 5:4. 
22. Јн 3:8. 
23. 1 Кор 8:6. 
24. Рм 11:36.  
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Реч XXXV 

У спомен светих мученика, а против аријанаца 

  

Може ли се речју описати оно што видимо пред собом? Која би реч била прикладна да 
искаже добра која нам се предочавају? Невероватан призор је пред очима нашим! Мада 
смо ми ово много пута желели да видимо, ипак виђено далеко премашује нашу жељу. 

Опет овде поштујемо Мученике који су за извесно време били заборављени! Поново се 
сабраше Божји свештенослужитељи, опет се ликује и духовно слави; опет је много људи 
који желе да празнују, а не да ратују! О, чуда! Бачено је оружје из руку, нема више срдње, 
баталише ратовања, умукоше позиви у бој, а уместо њих чујемо празнично весеље, 
видимо смиреност срца која ликују по целом граду који некада беше мајка Мученика, а 
потом је престао да поштује децу своју. Сада све примисмо и преко мере, како каже 
Апостол.[1] Хвала вам, Мученици! И овај подвиг припада вама: ви победоносно окончасте 
велики рат; добро знам да су ти плодови последица ваших јединствених напора; ви 
подигосте јединствено знамење мира; ви сте свештенослужитеље Божје привукли себи; ви 
сте овоме сабрању даровали вође који поскакују Духом Светим. 

О, колико су изгубили они чији живот није потрајао до данас да би се, пошто су претрпели 
разне страхоте, насладили добрима овог призора! Јеретичка обмана, налик магли, нестала 
је и исчезла, развејана је Духом Светим. Засијала је прекрасна ведрина мира и заблисташе 
звезде овога града, сјајући јарком светлошћу истине; не само да су видљиве током ноћи 
или по мраку, него посред дана засјаше оне истинском светлошћу правде. Пошто, по речи 
Апостола, ноћ прође,[2] или верније казано, сасвим је нестала и све је засијало светлошћу 
дана, зверови се разбежаше, јер само ноћу траже себи храну, и повукоше се у шуме и 
пештери, а налик на њих и јеретички провокатори, лишени гледања при светлости истине, 
вукући један другога сакрише своје главе у камене раселине. Наступањем овога дана 
прекратише се зборови сластољубаца и винопија, посакриваше се придошли лешинари, 
раскућитељи домова и имања; сваковрсна њихова дела ноћи исчезоше засијавањем 
светлости мира. 

Каква беху њихова дела током протекле ноћи обавијена густом маглом? То су дела 
достојна заборава и дубоког ћутања да се не би сећањем на њих оскрнавила пријатност 
насталог тренутка. Како да опишемо беду те ноћи? Како да је и прећутимо? Који несрећни 
догађај може обиловати толиком трагедијом? Која мисао може створити толико несреће? 
Који поета може достојно опевати таква страдања? Њихова беда је изнад сваке речи, а 
страдања премашују моћ повествовања! Она беше поприште ђаволово; у њој је он 
разместио своје станиште и распоредио своје оруженосце; у њој су владали војници лажи, 
поборници обмане, ђавоимане слуге, легиони нечистих духова. Али ако желите да се 
изразим речником паганске терминологије, казаћу овако: у њој је на Цркву насртала 
лукава војска бесова - Јериниј; присиљен сам овако да назовем оне жене које се показаше 
неприродно одважне на зло. Једна Језавеља је била у време Илијино, која је тражила крв 
пророка Господњих; богонадахнути животопис њу иставља за пример ради тога да би, по 
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моме мишљењу, све необуздане жене које живе после Језавеље, у њој пронашле пример за 
себе. Сада су, међутим, многобројне Језавеље изникле на земљи, као неки коров, и 
прекомерношћу своје злобе превазиђоше поменуту у Писму. Ако не верујеш мојој речи, 
осврни се на историју. Она је Ахаву предала Навутејев виноград како би од њега направио 
врт, место за весеље и женску забаву; а садашње су покушале да потпуно униште живи 
виноград Божји - мислим на Цркву, и саме су своје намисли спроводиле у злодело. 

Који пример да наведем? Какву слику да представим како бих описао ову злобу? На 
једном зиду сам видео нацртану сличну представу; задржите ми груди које се надимају 
при помисли на ово или, боље рећи, заједно са мном и ви се унесите у опис несрећа, јер 
вам нећу излагати туђу невољу, него наша лична страдања! Која је то представа коју ћу 
вам дочарати као опис десивших се злоба? - На њој је насликан безобразно раскалашан 
плес неких жена, при коме је свака од њих имала неки неприродан положај (у баснама се 
овакве жене називају менадама). Косу је развејавао ветар, у рукама су држале светиљке и 
од њиховог блеска изгледало је као да је цело тело захваћено ватром; одећа на њима је 
била затегнута због убрзаног дисања, а ноге једва да су дотицале земљу, тако да је 
деловало као да лебде у ваздуху; ни један положај није одисао благопријатном 
стидљивошћу. Посред уплакане масе уочавао се лик неког мушкарца, али и то беше неки 
изглед неодређеног пола, нешто између мушкарца и жене. Тај лик је био дочаран у неком 
стању болести и малаксалости, у лежећем ставу, на раскошном фијакеру који су возили 
звери, а присутни су немилице на њега изливали вино. Ову слику су окружавала нека 
неућутива чудовишта са косматим лицима, која су поскакивала око фијакера на козјим 
ногама, тако да је цео призор деловао врло безобразно. 

Све ово можемо казати о тој ноћи. Жене, познате једино по томе што су осрамотиле пол 
свој, понижавајући цео људски род, наругаше се и трезвености жена - гордељиво су ишле 
по целом граду, истављајући на својим лицима обезличену природу, руке своје наоружаше 
камењем, а без обзира на учињена убиства, поражавале су све својим изгледом. Када су 
зашле у Божју ограду, оне поставише на свештену катедру свога Корибанта. Потом 
започеше са пијанством, потекло је вино, и дођоше им људи чак из пустиње и Пане. Током 
ноћи дешавало се све оно о чему Апостол брани и да се прича, рекавши: срамно је и 
говорити о ономе што они paдe.[3] Ко може подробно описати сав пламен, камење, 
убиства и рањавања? Ко ће дочарати усиље и ревност којом су настојали да искорене 
служитеље светих домова? Ко ће верно описати страст којом су били обузети док су у 
градовима штаповима тукли једног ревнитеља истине, наговештавајући тиме жељу за 
убиством? 

Није ми јасно како се моја реч, позабавивши се овоземаљским сведочанствима, удаљила 
од богоприкладног наслађивања. Ред је да се вратимо ономе о чему смо у почетку 
казивали како бисмо, осоливши се, умили слух свој слатким и пријатним казивањима. 
Написано је: у данима весеља заборави на злобнике.[4] Дакле, поново се враћам почетној 
теми. Исчезла је та ноћ и развејана је магла; зраци мира озарују ведрину светлошћу 
истине. Из ограда Божјих насеља избачено је све мрско и смрадно; на њихово место, у 
куће побожних људи, уведено је несвакидашње весеље и радост. Нема никаквог разлога да 
се весеље умањи, нити омаловажи, ни због слављеника, ни због оних који позивају на 
славље; трпеза је испуњена укусном храном. 
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НАПОМЕНЕ: 

1. Флб 4:18. 
2. Рм 13:12. 
3. Еф.5:12 
4. Сир 11:25.  
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Реч XXXVI 

О себи лично, - онима који тврде да је свети Григорије прижељкивао 
константинопољски престо 

  

Задивљен сам! Шта вас толико привлачи у мојим речима? Чиме то моја реч има толику 
моћ над вама? Обична реч једног странца, која може деловати слабо и непривлачно? Чини 
се да вас моја реч привлачи као што магнет привлачи железо; ви се ослањате на мене и сви 
међу собом ослањамо се један на другога, а сви заједно на Бога од кога је и у коме је 
cвe.[1] Чудновата је та алка која нас спаја, а плете је Дух Свети, везујући нас 
нераскидивим ланцима! 

Ако, пак, упитате за узрок, колико ја знам, у себи не видим неку надмоћну силу мудрости 
у поређењу са другима; зар ће неко прихватити као мудрост оно што у себи не сматра 
мудрим, нити блиским истинитој и првоначалној Мудрости; како се о себи може мислити 
као о правом мудрацу, кад знамо да је најлакше обмањивати себе и, надимајући се 
празном славом, сматрати себе за некога?! Нисам вам ја први проповедао учење 
Православља којег се ви привржено држите. Ја сам ишао туђим стопама и (морам рећи 
истину) стопама вашим. Ви сте ученици знаменитог Александра, великог поборника и 
проповедника Тројице, који је речју и делом искоренио нечастивост, и памтите ону 
молитву која је зачетника нечастивости поразила на месту достојном нечистог језика 
његовог, како би због исмевања он лично био кажњен поругом, а за неправедну смрт њиме 
преварених и обманутих душа он је кажњен праведном смрћу која га је сустигла. Дакле, 
нисмо вам ми отворили нови извор, као што је Мојсеј на безводном месту даровао воду 
онима који се спасоше из Египта,[2] већ смо само разгрнули скривени и земљом засут 
извор, опонашајући слуге великог Исаака који нису копали нови бунар воде живе, него 
очистише и оспособише онај који су Филистејци затрпали и онеспособили.[3] 

Са друге стране, ја не припадам броју људи који лепо причају, немам манира у опхођењу, 
не прихватам ласкања што примећујем код многих који данас желе да приступе 
свештенству. Такви људи су нашу једноставну и неизвештачену побожност преобратили у 
извештаченост и својеврсну представу пренесну са тржница и из позоришта у наше 
светилиште и тајноводства; тако ми имамо два позоришта (ако ми је дозвољено да се 
смелије изразим) која се међу собом разликују тиме што је једно доступно свима, а друго 
само појединцима: на једном се људи побуђују на смех, а у другом на поштовање; једно се 
назива позорницом, а друго је духовно. Ви сте сведоци и Бог,[4] каже Апостол, да ми не 
припадамо тој групи; међутим, такви ће нас врло лако и брзо оптужити за непознавање 
световних прилика - пре неголи за ласкавост и лицемерје; понекада делујемо сурови и 
онима који су нам веома привржени, ако ставимо примедбу на оно што они, по нашем 
мишљењу, чине незаконито. Ово потврђује догађај који ми се недавно десио када сте ви, 
народе, кипећи гневом и ревношћу, не обазирући се на моје вапаје и сузе, узвели мене на 
овај престо који не знам како да назовем: да ли мученичким или првостојатељским - 
узвели сте ме, из љубави нарушивши закон. Том приликом сам ја толико огорчио неке од 
најревноснијих међу вама да су ме они одмах напустили, а своју љубав према мени 
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преокренули у непријатељство. Ја се, међутим, мање обазирем на то чиме могу угодити, 
неголи на то чиме могу остварити корист. 

Дакле, који је узрок таквој љубави према мени и мојим беседама? Желите ли сами да ми 
то откријете и објасните, да вашу љубав према мени учините познатом и јавном, или 
можда желите да то ја образложим, пошто ме и у другим неким случајевима прихватате 
као вашег верног тумача? Колико могу закључити на основу вашег ћутања ви мени 
препуштате реч образложења. Онда чујте и пазите да ли сам ја рђави погађач? 

Као прво, чини ми се да, као што ме позвасте, треба и да ме подржите, а потом и 
прихватите као свој добитак. То је сасвим у нашој природи да љубимо оно што је наше, 
свеједно дали је реч о имању, или сроднику, или речи, и да гајимо ванредно осећање и 
најискреније расположење према своме делу. Као друго, мене посебно поштујете због тога 
што ја нисам дрзак, нити сам нагао, не држим се надмено и надувено, него сам скроман и 
снисходљив, без обзира дали сам у друштву или нисам, живим ли као отшелник, или 
краће речено: живим ли трезвено и љубомудрено; моја трезвеност није извештачена и 
изнуђена, већ је проста и духовно утемељена. Не скривам се због тога што ме неко тражи, 
него због тога што желим својом ћутљивошћу да докажем колико избегавам председавања 
и људске почасти. Као треће, ви видите колико невоље трпим од спољашњих непријатеља 
и домаћих насилника када, рећи ћу заједно са Данилом, изиђе безакоње из Вавилона од 
стараца који мишљаху да суде Израиљу.[5] Ви негодујете против овога, не можете ми 
ничим помоћи, сем да ме сажаљевате. А жалост, сједињена са стидом, произвела је љубав. 
То је, ето, тајна вашег поштовања према мени! А што ме нападају због мојих беседа и 
речи, томе је крив мој језик који је најпре био обучен у световној писмености, а потом су 
га облагородили Божјом речју и тако су непитку воду Мерра засладили дрветом 
живота;[6] ви сте управо то код мене почаствовали поштовањем, што приличи 
благородним људима, и код мене волите управо то због чега ме нападају. 

Због чега ја нисам заволео ученост безгласну, суху и гамижућу по земљи? Због чега сам, 
видећи и упознавши многе људе које краси такво образовање, ја себе посветио 
љубомудрију другачијем и иноземном, усмеривши се према оспораваној науци, када је 
требало хитро бежати од сваких спорења и вером назвати такво одрицање од разума, које 
бих и ја заволео (уверен сам у то), будући сам рибар (што такође многима представља 
разлог за извињавање у незнању), ако би моје речи поседовале моћ чудотворства? О, када 
би се међу људима искоренила завист, та рана оних који од ње болују, тај отров за оне 
који страдају од њега, та најнеправеднија и у исто време праведна страст што постоји - 
неправедна страст због тога што мути спокој свих добрих, а праведна због тога што изједа 
све који је кушају! Нећу пожелети зла онима који су ме у почетку хвалили. Они нису 
знали какав ће бити крај тих хвала; вероватно би у том случају са својим хвалама 
сјединили и оспоравања, како би онемогућили завист. 

Завист је помутила и Деницу, који је пао због гордости. Будући божанствен, он није могао 
да отрпи да себе не призна за бога и не изагна Адама из раја помоћу сластољубља и 
жене.[7] Адама су уверили да му је дрво познања забрањено услед зависти, да не би 
постао бог. Завист је од Кајина начинила братоубицу, јер није могао да отрпи да друга 
жртва буде светија од његове. Завист и злобник су цео свет потопили водом, а Содомљане 
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спржили огњем. Због зависти против Мојсеја, Датан и Авирон су потонули у земљу, а 
Марија, због роптања на брата, оболела је од лепре.[8] Завист је залила земљу крвљу 
многих пророка и помоћу жене поколебала је премудрога Соломона. Завист је и од Јуде 
начинила издајника, јер се полакомио због неколико сребрњака, заслуживши тако вешање; 
она је створила и Ирода - убицу деце, и Пилата Христоубицу. Завист је расејала Израиљце 
који до дана данашњег нису одустали од тога греха. Завист нам је подигла и овог 
богоотпалог мучитеља,[9] од кога је остало само ужарено угљевље, а пламен директног 
огња смо избегли. Завист је расекла и прекрасно тело наше Цркве, раздвојивши је на 
различита и супродстављена зборишта. Завист је међу нама подигла и Јеровоама - тог 
служитеља греху,[10] и ставља локот на наш језик. Он не трпи узвишавање Тројице која 
нас озарава целовитим Божанством, а своје праве проповеднике чини, ради вас, 
поштованима. 

Не чини ли вам се да ја празнословим, износећи вам своја нагађања? Или је живописна реч 
веома верно описала узрок ваше љубави? Што се тиче те љубави, ја тако гледам на ствари. 
Но, пошто видим да се неки огорчавају и моју несрећу сматрају за своју личну, онда ћу 
коју реч и о томе. 

Да ли бих ја из било којих побуда људских и због планова ништавних, или ради добијања 
ове катедре стао пред вас са овом седом косом и са овим удовима који су већ огрбавили од 
старости и болести, подносећи још и данас толике невоље? Било би ме срам од неба и од 
земље (којима су у старини обичавали да се куну); срамота би ме било и од ове катедре, од 
овог свештеног сабрања, овог светог и недавно сабраног народа који се почео обликовати 
по Христу, а против кога се толико успротивише лукаве силе да би га разрушили и 
умртвили још пре рођења. Било би ме срамота од мојих подвига и уложених напора, и од 
ове одеће од кострети, и од пустиње, и од тиховања са којима се ја сродих, и од 
безбрижног живота, и од скромне трпезе која мало да је драгоценија од трпезе птица 
небеских. Нека други о мени кажу истину ако сам ја пожелео туђу жену,[11] пошто нисам 
хтео да имам своју! Нека моје преимућство узму и Гаваонити које (колико знам) Дух 
Свети није хтео да узме за дрвосече и водоносце[12] ако буду приступали светишту са 
таквим мрљама у животу и учењу! Но, ако сам ја дошао да заштитим учење, да обилно 
помогнем Цркви која је све до сада била удова и безмужна, да будем намесник и старатељ, 
да је удам за другога ко је достојан ове лепоте како ће се ускоро видети и да принесем тој 
царици најпиткије вино врлине; јесам ли у том случају ја достојан хвале због усрдности 
или заслужујем прекор због подозрења што ми суде, саоображавајући се тако са 
острашћеношћу других? По томе испада да, ако ми броду кога је задесила бура на мору 
или граду кога опседају непријатељи или кући коју је захватила ватра укажемо помоћ 
хитајући бродом, или дејством војне сили или ватрогасним колима, ћеш нас ти, најбољи, 
изван сваке сумње назвати или морским разбојницима или халапљивцима који желе да 
покоре град и покраду кућу, а никако нас нећеш назвати заштитницима и помоћницима. 

Можда ћеш казати: не мисле сви тако о теби. Шта ја имам од тога ако ми се каже за кога 
јесам, али се не чиним вреднијим од свега, или боље рећи, представљати све? То што сам 
ја по себи такав осудиће ме или ће ме оправдати; унесрећиће ме или ће ме учинити 
блаженим; а то какав се ја чиним коме ме ни ништа не значи, једнако као и туђе 
сновиђење. Ти, љубазни, кажеш: ниси ти свима такав. Да ли се земља чини непокретном 
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онима којима кружи глава? Да ли се пијанцима чини да трезни људи нису пијани и да не 
ходају на глави и да се не врте? Не мисле ли понекад болесници, који већ изгубише чуло 
укуса, да је и мед горак? Међутим, ствари саме по себи нису такве, мада се таквима чине 
онима који страдају и болују. Због тога најпре докажи да тако мисле о нама људи који су 
здраве памети, а потом саветуј да се променимо или нас осуди уколико ми и даље 
останемо при своме. Не чиним се таквим за многе, али се таквим чиним за Бога; и не само 
да се пред Богом чиним таквим, него сам пред њим потпуно откривен, јер Он и пре 
рођења људи све зна, створио је сва срца њихова и зна сва дела њихова,[13] радње и 
помисли наше; од њега се ништа што је створено не може сакрити, а Он на наша дела 
гледа другачије него што људи то чине. Човек гледа што је на очима, а Бог гледа на 
срце.[14] Тако си чуо, каже Писмо, тако и веруј. Сваки који има ум треба више да 
размишља о Богу, неголи да води бригу о мишљењу било кога другог. Ако међу људима 
имаш двојицу пријатеља који те саветују, а један од их је виспренији и оштроумнији, док 
је други тупавији, зар ћеш напустити савет оштроумног и мудрог пријатеља, а прихватити 
савет оног који мање зна? Ровоам није био похваљен због тога што је одбацио савет 
старешина, а прихватио и испунио савет младића.[15] Зар ћеш поредити Бога са људима и 
дати предност саветима људи? Наравно да нећеш, уколико ме послушаш и размислиш 
трезвеније.  

Ми се стидимо, пребацујеш нам ти, због примедби које си нам упутио. Мене је срам због 
вас који се стидите тога. Ако ми ово подносимо по заслузи, онда треба још и више да се 
стидимо, али не због тога што нас срамоте и оптужују, него због тога што смо достојни 
осуде. Ако трпимо на правди Бога, онда су кривци они који нас оптужују и треба више 
њих сажаљевати, неголи нас, јер ће он претрпети зло. Ако сам ја рђав, а ти сматраш да сам 
добар, шта ми је после тога чинити? Да ли треба да будем још рђавији да би теби угодио? 
Ја ово себи не бих пожелео. На исти начин: ако ја стојим право, а теби се чини да падам, 
да ли да и даље, ради тебе, останем у правом положају? 

Ја не живим само за тебе, него и за себе, и у сваком поступку саветници су ми разум и 
Божје уредбе које ме врло често изобличавају, па чак и осуђују. Од тога једнога немогуће 
је побећи - мислим на унутарњи суд којим, ако се руководимо, ићи ћемо исправним путем. 
А када су у питању мишљења других људи (казаћу нешто и на људски начин), 
прихватићемо га уколико су она на нашој страни; уколико нису, срећан им пут, јер ми 
заиста ништа нећемо изгубити ако се не правдамо пред противницима. 

Тако и треба да буде. Уколико се неко усавршава у добру из било којег другог разлога, тај 
није постојан у врлини; циљ је пролазан, тако да сваки такав напушта добро дело налик 
пливачу који, ако не види добитак, престаје да плива. Међутим, ако неко љуби добро ради 
добра лично, тај заиста љуби нешто постојано и расположење према добру му је 
постојано, а осећајући на себи нешто што је својствено Богу, може и за себе лично да каже 
оно што је Бог за себе казао: ја сам један и исти, и не мењам се.[16] То је разлог што се 
сваки такав не мења, не представља се као неко други, не угађа приликама и околностима 
чинећи се час оваквим, час онаквим, мењајући разне боје као камелеон што прима боју 
околине, него ће свагда бити један и исти - непоколебив у искушењу; једном речју, он ће 
бити налик стени која стоји усправно без обзира на ударе ветрова и морских таласа, и 
било каквих других налета на њу. Мислим да је о овоме довољно речено; немам времена 
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да се препирем речима, а може неко помислити да је и ово, што до сада рекох, већ преко 
сваке мере. 

Сада ћу се вама обратити, паство моја! Ви сте постали, како каже Павле, моја слава и 
радост, и венац похвале.[17] Ви сте моје оправдање пред онима који кидишу на мене. Као 
што је сликарима и живописцима, да би дали важан одговор о себи и оправдали се пред 
безочним насртајима на њих, довољно да укажу на сВоје сликарске радове, тако и ја, 
указавши на вас, ослобађам се сваке зле речи против мене. Чиме то потврђујем? 

Као прво, ако ви непоколебиво сачувате исповедање Оца, Сина и Духа Светога, ништа не 
додајући овом исповедању, нити било шта одузимајући од њега (јер ако се у Божанству 
било шта умањи, то представља умањивање целине); све оне који другачије мисле и уче о 
Божанству, разграничавајући Јединицу предпоставком о поступности природа, терајте од 
себе као рану за Цркву и отров за истину, свакако без мржње, али уз жалост због њиховог 
пада. Као друго, тиме што ћете живети саобразно правом учењу те ћете и у врлини 
посведочити себе као деснорукима у обе руке, неимајући недостатака ни у другом. 

Цареви! Поштујте своју порфиру (јер наша реч даје законе и законодавцима), схватите 
колико је вредно све што вам је поверено и даровано, и колико велико тајанство се 
савршава међу вама. Цео свет је под вашом руком, обухватљив је маленим венцем и не 
баш дугим плаштом. Вишње припада једино Богу, а доње припада и вама; будите (казаћу 
смело) богови за своје поданике. Казано је (а ми верујемо) да је срце Царево у руци 
Божјој.[18] У томе треба да се огледа сила ваша, а не у злату и добитку. 

Ви који стојите у близини царских дворова и престола! Не гордите се својом влашћу и не 
сматрајте бесмртним то што није бесмртно. Будите верни Царевима, најпре Богу, а ради 
Бога и онима којима сте предани и даровани. Ви који се гордите благородством! - 
Облагорођавајте нарав вашу или да кажем нешто непријатно, али једнако племенито: ваше 
благородство би заиста било племенитог рода, ако у родословним књигама не би била 
записана и имена неблагородних људи. Мудраци и љубитељи мудрости, поштовани ради 
својих брада и философских огртача, софисти и учењаци, љубитељи народних игара, не 
знам због чега би вас требало називати мудрима, ако нисте богати чувањем правог учења! 
Чујте шта пише: богатство ако притиче, не дозволите да вам срце ваше прионе за 
њега.[19] Знајте да се ослањате на ствар краткотрајну. Брод се мора растеретити да би 
пловидба била лакша и безбеднија. Можда ћеш и непријатеља свога помоћи ако у његове 
руке пређе твоје богатство. Ви који се храните раскошно! - Одузмите нешто од утробе 
ваше и дајте духу. Ништи је у твојој близини, помози му у болести, подај му било шта од 
твога сувишка. Зашто да ти страдаш због прекомерне и тешко сварљиве хране, а он због 
глади? Ти страдаш од главобоље због вина, а он због воде; ти имаш осећај надутости због 
преједања, а он је изнемогао због слабости. Немој овде презрети свога Лазара, да би те он 
учинио тамошњим богаташем.[20] 

Житељи великога града, који сте први после житеља првога међу градовима у свету или 
сте тик уз њих! Покажите се првима не у пороцима, него у врлини, не у раскалашности, 
него у доброчинству! Срамно је владати над градовима, а бити поражен сладострашћем; 
или у једном очувати трезвеност, а у коњским тркама, у позориштима и псећој охолости 
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бити острашћен, те уместо да будете пример другима у свакој доброти, ви да постанете 
град у којем цвета раскалашност. О, када бисте ви ово све одбацили и постали Божји град, 
живописно нацртан на рукама Господњим, и будући светли, светло стали пред Великога 
Градоустројитеља, заједно са нама! Ово вам свима у закључку заповедам у Христу, 
Господу нашем, којем нека је слава, част и моћ у векове векова. Амин. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Рм 11:36. 
2. Изл 17:6. 
3. Пост 26:16. 
4. 1 Сол 2:10. 
5. Дан 13:41. 
6. Изл 15:25. 
7. Пост 3:23. 
8. Број 16:32; 12:10. 
9. Јулијана. 
10. По Илијином мишљењу, Максима, философа-циника. 
11. Односно, престо Константинопољске Цркве, наместо Цркве у Сасиму.  
12. Ис. Нав. 9:27. 
13. Пс. 33:15. 
14. 1 Цар. 16:7. 
15. 3 Цар. 12:13-14. 
16. Мал 3:6. 
17. 1 Сол 2:19-20. 
18. Приче 21:1. 
19. Пс 62:10. 
20. Лк 16:19-31.  
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Реч XXXVII 

На јеванђеоске речи: "када сврши Исус речи ове"[1]. 

  

Исус, одабравши у почетку своје службе рибаре, лично је касније узео мреже и пошао од 
једног места до другог. Ради чега? Не само ради тога да би својим доласком задобио 
богољубце, него и ради тога, како се мени чини, да би осветио што већи број насеља и 
места. Ради Јудејаца је био Јудејац, да би придобио Јудејце; за оне под законом постао је 
као да је и Он под законом, како би искупио све под законом; ради немоћних био је 
немоћан, да би спасао немоћне. Он је ради свих био све, да би све придобио на своју 
страну. Шта ја кажем: био је све ради свих? Све оно што Павле није казао за себе то је, 
како видим, на себи понео Спаситељ. Он не само да је био Јудејац и не само да је на себе 
преузео све неприличне или унижене називе, него се чак назива грехом и клетвом.[2] Иако 
Он није такав у бити, ипак усваја за себе такве називе. Како може грехом бити Тај који све 
нас ослобађа од греха? Како може клетвом бити Тај који све нас искупљује од клетве 
Закона? Он се тако назива да би и тиме показао своју смиреност, а нас све да поучи 
смирености која узводи на висину. Дакле, као што већ рекох Он је постао рибар да би 
показао своју снисходљивост, баца мреже и све трпи да би из дубине извукао рибу тј. 
човека, који плива у колебљивим и сланим водама живота. 

Ради тога је и сада окончао речи ове и отиде из Галилеје и дође у крајеве јудејске, преко 
Јордана (стих 1.). Дошао је у Галилеју - веома мудро, да би људи који седе у тами, видели 
светлост велику.[3] Долази у Јудеју да би се отрезнили и од слова окренули се духу. Он 
учи на гори, а час проповеда у долинама и у равници, сад је на броду, а већ потом прети 
бурном ветру; на трен задрема да би и сан благословио; понекад се умори, да би тако и 
напор осветио; видимо да плаче, како би и сузе учинио похвалнима. Иде из места у место 
Тај којег ни једно место не може да обухвати - безлетан, бестелесан, необухватљив, један 
и исти је био, и почиње бити, и јесте, био је изван времена и постаје подчињен времену, 
био је невидљив и постаје видљив. У почетку беше, у Богу беше, и Бог беше; треће беше 
бројно потврђује да се Тај који је већ постојао унижава, а оно што није био, то прима, не 
састављајући тиме двојицу, него је благоизволео да из двога постане Јединствен, због тога 
што Бог јесте и једно и друго, и постојеће и примљено, две природе које се у једно 
сјединише, али не два Сина (да не омаловажавамо и не срамотимо лажним тумачењем ово 
сједињавање!). Такав је и толики је Он! - Но, шта је то са мном? Опет се спуштам на ниво 
људских израза и подобија. Како се уопште прости може назвати таквим? Или 
неколичинствени толиким? Ја вас молим да праштате мојој речи - оруђу маленом; ја вам 
говорим о Најузвишенијем! Велики и Дуготрпљиви - Природа неописива и бестелесна, 
претрпео је и оно што о њему говоримо као о телу, и користимо изразе који су далеко од 
истине. Без озбира што је Он примио тело, ипак није доступан одговарајућим изразима и 
терминима. 

За њим иђаше народ многи, и Он их је исцељивао (стих 2.), тамо где је пустиња била 
велика. Да је Он остао у својој узвишености, да није снисходио људској слабости, да је 
остао оно што је и био - недоступан и несхватљив - вероватно да би малобројни пошли за 
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њим; остао би једино Мојсеј, а и он би видео само позадину Бога. Мада је Мојсеј зашао у 
облак када је био изван телесне тежине и онемогућио чулима њихову активност, ипак 
префињеност и бестелесност Божју (већ не знам како да назовем то) он никако не би могао 
видети, јер је још увек био обучен у тело и гледао је телесним очима. Међутим, пошто се 
Бог нас ради унижава и спушта са висина (под унижавањем подразумевам сиромашење у 
смислу слабљења и умањивања славе): кроз то нам Он и постаје појмљив. Опростите ми 
што се опет задржавам на људској слабости и падам у немоћ. Пуним се гневом и тугујем 
због мога Христа (поделите и ви са мном моја осећања!) када видим да срамоте мога 
Христа само ради тога ради чега би Га, по правди, требали славити. Кажи ми: није ли Он 
због тога вештаствен, што се унизио ради тебе? Није ли Он због тога твар, што се брине о 
творевини? Није ли Он због тога под временом, што се посвећује онима под временом? Он 
све трпи и све подноси! И што је још дивније? Он је претрпео шамарања, пљувања, окусио 
је жуч, све ради мога кушања. И сада трпи каменовања од свих, па чак и од нас који се 
сматрамо побожнима. Јер, расуђујући о бестелесном, користимо изразе који одговарају 
телесноме, а то даље значи исто што и клеветање; то је исто што и каменовање; но, опет 
понављам, извините нашу слабост! Ми се не бацамо добровољно камењем, него нисмо у 
стању да се изразимо другачије; користимо оне речи које имамо. Ти се називаш Речју, а 
изнад свих речи си. Ти си изнад сваке светлости, а називаш се Светлошћу; називаш се 
огњем, али не због тога што си подложан чулном, него што очишћаваш лако и 
неприкладно вештаство! Називаш се мачем због тога што одсецаш рђаво од доброга; 
лопатом - јер чистиш гумно и одбацујеш све труле и неподесне плодове, а зрели плод 
слажеш у вишње житнице; секиром - јер након несхватљиве дуготрпљивости одсецаш 
бесплодну смокву, да би искоренио зло; вратима - јер уводиш људе; путем - због тога што 
ми право ходимо; јагњетом - јер си Ти жртва; Првосвештеником - јер жртвујеш своје тело; 
Сином - због тога што си Ти од Оца! Опет подстичем злокобне језике; опет устају неки 
против Христа или, боље рећи, против мене који сам се удостојио да будем проповедник 
Речи Божје; постајем као Јован који је гласом својим вапио у пустињи - у пустињи, некада 
безводној, а сада веома насељеној. Уосталом, као што већ рекох (да се вратим теми), за 
њим је ишао народ многи, због тога што је Он снисходио нашим слабостима. Шта је затим 
било? 

И приступише му фарисеји, кушајући Га, говорећи: да ли је дозвољено човеку да за сваку 
кривицу одпусти жену своју (стих 3.)? Опет Га фарисеји кушају, опет они који читају 
Закон једноставно не схватају закон; опет тумачи Закона имају потребе за новим 
наставницима! Нису били довољни садукеји који су Га кушали по питању васкрсења, 
законици који су Га питали о савршенству, Иродијевци - о порезу, и други неки - о власти; 
неки су Га кушали још и у вези са браком, кушају Онога који је лично установио закон 
супружништва и који је од прве Узрочности створио цео људски род. 

Он им одговарајући рече: нисте ли читали да је Саздатељ у искони створио мушки и 
женски пол (стих 4.)? Он је добро знао каква питања разрешава недоумице и на који начин 
да затвори уста питаоцима. Када су Га упитали: каквом влашћу чиниш ово, Он им је 
наместо одговора упутио питање: да ли је Јованово крштење са неба или од човека?[4] 
Пошто их је на тај начин онемогућио да му одговоре, Он их је уједно и посрамио. Тога 
ради и ми, опонашајући Христа, можемо понекада затворити уста љубопитљивцима 
постављајући им питања чиме ћемо њихова неумесна запиткивања разрешити нашим, још 
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незгоднијим, питањем њима. Ми смо такође мудри поводом туђег празнословља (уколико 
се можемо похвалити неразумним делима). Но, када Христос оцени да питање треба 
разјаснити, онда је питачима упућивао премудар одговор. Он као да каже: питање које си 
ми поставио потврђује да ти заиста жудиш за трезвеношћу и да са правом очекујеш мудар 
одговор. А у вези са целомудријем, као што видим, многи имају погрешно схватање као да 
је, тобоже, закон неједнак и погрешан. Наиме, због чега је закон обуздао женски пол, а 
мушком је дао пуну слободу, и жена, узнегодовавши против мужевљеве постеље, чини 
прељубу, због чега подлеже строгом законом осуђивању, а муж, када учини прељубу са 
женом, не подлеже истој осуди? Ја не прихватам такво законодавство, нити одобравам 
обичаје. Мушкарци су били законодавци, због тога је закон уперен против жена; то је 
разлог што су и децу давали на старање оцу, а слабији пол су оставили у немилости. Бог 
није тако установио, већ: поштуј оца свога и матер своју[5] - то је прва заповест, 
сједињена са обећањем: да ти буде добро, и: који увреди оца или мајку нека умре 
смрћу.[6] Видиш: у исто време добро хвали, а зло осуђује. Још: очев благослов утемељује 
дом деце, а клетва мајчинска искорењује га у темељу.[7] Видите како је законодавство 
уједначено. Исти је Творац мужа и жене, исти су прах и обоје су једно обличје; један је и 
исти закон за њих, једна је смрт, једно је васкрсење; на исти начин се рађамо од мужа и 
жене; исту обавезу деца треба да испољавају према родитељима. На основу чега ти 
потражујеш и очекујеш целомудрије, а сам га не пружаш? Потражујеш оно што ниси дао? 
Иако си тело, због чега истоветно достојанство које по закону очекујеш, не указујеш и 
другима? Ако ти усмераваш пажњу на ружно: онда је жена сагрешила, сагрешио је и 
Адам; змија је преварила обоје; није се један показао слабијим, а други снажнијим. Узми 
нешто лепше за пример. Обоје их спасава Христос својим страдањима. Ради мужа је Он 
постао тело, али исто тако и ради жене. Ради мужа је умро, али се и жена спасава том 
смрћу. Христос је од семена Давидовог (због чега, сматраш ти, муж може бити уважаван), 
али Он се рађа и од Дјеве - то је такође част женама! 

И биће двоје, написано је Једно тело (стих 5.); а једно тело нека има једну и исту част. 
Павле заповеда целомудрије и даје пример. Какав пример и на који начин? Тајна је ово 
велика: ја говорим о Христу и Цркви.[8] Добро је жени да поштује Христа у личности 
свога мужа; добро је мужу да не срамоти Цркву у личности жене своје. Жена, каже 
Апостол, да се боји мужа свога, због тога што се боји и Христа; но, и муж нека воли жену 
своју, због тога што и Христос воли Цркву. Проникнимо у суштину ових речи са великих 
страхопоштовањем. Разбиј млеко и постаће масло;[9] истражи их и можда ћеш у њима 
пронаћи нешто веома храњиво. Мени се чини да овде реч Божја не дозвољава двоженство; 
јер ако су два Христа, онда су и два мужа, две су и жене; али ако је један Христос, једна је 
глава Цркви, онда је и једно тело, а свако друго нека буде одбачено. Ако нас одговара од 
другога брака, шта да кажемо тек за трећи? Први брак је закон; други - снисходљивост, а 
трећи безакоње! А ко преступи и ту границу, такав наликује свињи и сврстава се у 
малобројне примере таквог срама. Иако дозвољава разлог без обзира на узрок, Христос га 
не дозвољава за сваки разлог, него само дозвољава развод са прељубочинком, а сва остала 
стања заповеда да подносимо достојанствено; прељубочинке одлучује због тога што оне 
кваре род. По питању свега другога треба да будемо снисходљиви и трезвени или, боље 
речено, будите стрпљиви и снисходљиви ви који примисте на себе иго брака. Ако видиш 
да се жена накинђурила или сиротује - снисходи; или, ако јој је језик опак - умудри; или се 
прекомерно и раскалашно смеје - учини је трезвеном; ако је неумерена у јелу и пићу - 
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ограничи је; или, ако у невреме излази из куће - посаветуј је; ако јој поглед блуди - 
исправи је; но, никако немој одсецати и брзоплето одбацивати од себе, јер није сигурно ко 
се подвргава већој опасности - одбачена или онај који одбацује. Извор воде, пише, нека 
буде твој u нека се нико туђи не приљуби; ждребе твојих благодати и јелен љубави нека 
разговара са тобом.[10] Немој постати туђа река, нити настој да се допаднеш другима 
више него жени својој. А ако блудиш, онда и члану твоме омогућаваш исто. Овако нас учи 
Спаситељ. А фарисеји? Њима се чини његова реч веома жестока; као што им се ни једна 
блага реч није свидела, нити им се свиђа, како ондашњим, тако и садашњим фарисејима. 
Фарисеј се открива не само пореклом, него и начином живота; на исти начин Асирци и 
Египћани поштују свакога онога ко се својом вољом стави у исти ред са њима. Дакле, шта 
фарисеји? 

Кажу: ако је таква судба човеку са женом, онда је боље не женити се (стих 10.). Тек сада 
си схватио, фарисеју, да је боље не женити ce! Зар то ниси и раније знао када си видео 
удовство, и сиротанство, и прерану смрт, и смех који је замењен плачем, и гробове покрај 
брачних станишта, и бездетство, и несрећу коју узрокују деца, и недочекано рођење, и 
децу која су без својих мајки остајала у часу рођења и, најзад, све оно што се дешава у 
животу, свеједно да ли је смешно или трагично? Боље је женити се; и ја се са овим 
саглашавам; јер часна је женидба и неоскврњена брачна постеља;[11] међутим, ово је 
боље за трезвене и умерене, а не за несите и раскалашне који своме телу указују веће 
поштовање и част него што приличи. Када брак у правом смислу речи јесте брак и 
супружански савез, са жељом да се роде деца, онда је брак добар, јер умножава број оних 
који угађају Богу. Али када он распаљује грубу телесност, када је трновит и води у порок, 
тада ћу и ја казати: боље је не женити се. Брак је добро дело; али не могу казати да је он 
узвишенији од девствености. Девственост се не би сматрала нечим великим када не би од 
доброг постојало боље. Нека се због овога не жалосте супружници! Треба се више 
покоравати Богу, неголи људима.[12] Са друге стране, дјеве и жене сједините се заједно и 
саставите једно у Господу, и служите једни другима украшавањем! Да није брака, не би ни 
безбрачних било; како би се иначе у свету појавио девственик? Но, ни брак не би био 
частан да девственик не плодоноси Богу и животу. Поштуј и ти[13] мајку своју која те је 
родила; поштуј и ти[14] ону која је родила матер и од матере је произашла, мада она лично 
није мајка, већ невеста Христова. Несакривена лепота је видљива, а невидљива је видљива 
Богу; сва слава цареве ћерке је изнутра: златним токама одевена, преукрашена[15] тј. и 
делима и сазерцањем. Она која ступи у брак нека и даље припада Христу; дјева нека 
целовито буде Христова! Прва нека се не прилепљује само за свет, а друга нека се не 
издвоји сасвим од света! Што удатој припада делимично, то дјеви припада свецело. Ти си 
одабрала анђеоски живот, уврстила си се у ред безбрачних; не нагињи ка телесном, нити 
се одушевљавај вештаственим, пошто безбрачно живиш. Блудни поглед неће сачувати 
девственост; блудни језик успоставља заједницу са лукавим; ноге, које корачају 
самовољно и бесциљно, призивају болест или нагињу болести. Нека и твоја мисао буде 
девствена; нека не лута, нека не блуди, нека у себи нема лукавих обличја (такво обличје 
већ указује на љубопитљивост); нека мисао не гради у души мрске кумире и идоле. 

Он им рече: не могу сви примити ту реч, само они којима је дано (стих 11.). Уочавате ли 
узвишеност ове врлине? Она једва да је прихватљива. Не премашује ли телесно 
резоновање рођеном од тела да не рађа телесно? Није ли анђеоско својство да душа, 
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будући је везана са телом, не живи телесно, него да се узвишава изнад своје природе? 
Тело је душу везало са светом, а разум је њу узвисио ка Богу; тело је њу обременило, а 
разум је њу окрилатио; тело је њу закључало узама, а љубав је разрешила те стеге. Свом 
душом својом дјева тежи ка Богу! Један и исти закон дајем мужевима и женама. Немојте 
себи дочаравати за благо све оно што се многима чини као благо ни род, ни богатство, ни 
престо, ни господство, ни лепоту која се огледа у складном шаренилу и уређености удова - 
све је то игралиште времена и болести! Ако си ти сву силу љубави своје усмерила ка Богу, 
ако за тебе не постоје два предмета љубави тј. брзо пролазећа и постојана, и видљиво и 
невидљиво, значи да си уловљена изабраном стрелом и да си познала лепоту Женихову, 
тако да сасвим слободно можеш казати речима брачног описа и брачне химне: Ти си моја 
наслада и жеља\ш Видите како под притиском у оловним цевима вода одступа од свога 
својства, те оно што се у њој гура на доле стално се бори да изађе на површину: тако исто 
и ти, ако усредоточиш љубав своју и целовито се сјединиш са Христом, свагда ћеш 
стремити на горе, а нећеш падати наниже, нити ћеш се разливати. Целовито ћеш бити 
Христова док, напокон, не угледаш Христа, Жениха твога. Настој да сачуваш чистоту, и у 
речима, и у делима, и у животу, и у мислима, и у помислима и стремљењима срчаним; 
лукави ће са свих страна нападати и вребати где да те саблазни, где да те рани ако нађе 
било шта незаштићено и откривено за напад. Што у теби буде видео више чистоте, то ће 
његови насртаји бити безочнији, само да би те преварио; мрља је много уочљивија на 
чистој одећи. Нека твоја пажња не буде поробљена саблажњивим сценама, смехом - смех, 
кротко опхођење - ноћним збивањима, а ноћ погубним животом! Јер све што се мало по 
мало одузима и краде од тебе, мада тренутно представља тек неприметну штету, ипак 
касније сасвим уништава ствар. 

Не могу сви ово схватити, него само они којима је дано. Када чујеш речи којима је дано, 
не падај због тога у јерес, нити уводи различите природе: земаљске, духовне и средње; 
неки су склони саблажњивим маштањима и мисле да су једни по природи својој назначени 
за погибао, а другима је намењено спасење, док су неки у таквом стању да их њихова воља 
једнако одводи или добром или рђавом. И ја се саглашавам са тим да у међусобном 
поређењу неко има више, а неко мање способности; међутим, за савршенство није 
довољна једино способност и разум је дужан да подстакне способност како би природа 
постала делатељна, слично камену пириту који, ако га непрестано ударају жељезом, 
такође постаје жељезо. Када чујеш речи: којима је дано, слободно придодај још: дано је 
призванима и онима који су за призвање расположени; такође када чујеш: није до онога 
који жели, ни који тече, већ до милујућег Бога,619 саветујем ти да исто ово подразумеваш. 
Заиста је много људи који високо мисле о себи, а својим заслугама придају прекомерну 
важност те све што учине приписују искључиво себи, а не Ономе ко их је створио и 
умудрио - не Даваоцу добара; Божја Реч поучава такве да нам је Божја помоћ потребна и 
када настојимо да пожелимо добро; а прави избор заиста представља нешто божанствено 
тј. дар Божјег човекољубља. Сасвим је схватљиво да дело спасења зависи како од нас, тако 
и од Бога. Зато је и речено: ни до онога који жели тј. ни до једнога желећег, ни који тече 
само, већ је и до Бога који милује. Пошто је и жеља од Бога, онда је сасвим исправно што 
Апостол све приписује Богу. Стичеш ли, подвизаваш ли се, увек имај уздање у Даваоца 
венца. Ако Господ не сагради дом, узалуд се трудимо; и ако Господ не сачува град, узалуд 
је труд бранилаца његових.[16] Знам, каже он, да бегство не зависи од спремних на 
бегство, нити рат од силних, нити победа од ратоборних људи, као што ни безбедно 
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пристаниште није у власти искусних морепловаца; од Бога је дар и да устроји победу и 
брод да уведе у тихо пристаниште. Можда је у питању и оно о чему се говори и 
подразумева на другом месту, а што ми је пало на памет у вези са реченим, па ћу то сада 
изнети како бисте и ви поделили са мном моје богатство. Мајка синова Заведејевих, која је 
страдала љубављу према деци, али није познала меру онога што тражи, затражила је од 
Исуса, извињавајући се због сувишка љубави своје и доброжелатељства, какво мајке и 
треба да имају према својој деци, јер нико није срчанији и болећивијег срца од мајке; ја 
вам ово говорим да бисте обавезно поштовали своје мајке - дакле, замолила је Исуса мајка 
синова Заведејевих да један од њених синова седне десно, а други лево од Исуса. Шта је 
Спаситељ учинио? Најпре је упитао њу да ли они могу пити чашу коју Он треба да испије? 
Када они одговорише да могу, Он им није противуречио (јер је знао да ће их та чаша 
увести или, боље казати, да ће их довести до савршенства): шта им је тада казао? Чашу ће 
испити, а да седну десно и лево од мене није моје да дам, каже Он, него ће ту сести они 
којима је дано.[17] Дакле, ништа нам не значи ни владичански ум, ни труд, ни реч, ни 
трезвеност, ни пост, ни бдење, ни лежање на голој земљи, ни источени потоци суза! Све то 
не значи ништа! У питању је начин по којем се одабира, а по којем је и Јеремија освећен, 
али и многи други који су још из утробе мајке своје издвојени! Плашим се да се за ово не 
веже и нека неприлична мисао, као да је душа имала неког другог жениха, а потом се 
сјединила са телом и зарад тамошњег живота једни овде примају дар пророштва, а други, 
који су тамо рђаво живели, овде се осуђују. Уколико у крајњој мери допустимо ово 
накарадно и Цркви несаобразно учење (мада се и други забављају оваквим мислима), ипак 
је и овде умесно навести речи: којима је дано, придодајући: достојнима; а да би постали 
достојнима, није довољно само да то добију од Оца, него треба и сами себи то да дају. 

Постоје ушкопљеници који су тако рођени из утробе мајке своје... (стих 12.). Жарко бих 
желео да кажем нешто упечатљиво у вези са ушкопљеницима. Ви који сте ушкопљеници 
по природи немојте високо мислити о себи! Можда целомудрије не би било по вашој 
жељи, јер постојеће целомудрије није подвргнуто искушењу, нити сте га посведочили 
опитом. Оно што је плод природног тока не може служити као лична хвала, него је 
похвално само оно што је одраз и последица личног хтења. Какву част има огањ због тога 
што пржи? Врелина је његово природно својство? Или вода - док тече низбрдо? То је 
њезино својство које је добила од Творца. Какву част има снег због тога што је студен? 
Или сунце зато што бљешти? Оно бљешти и против своје воље. Ти си, међутим, дужан да 
ми потврдиш твоју жељу за добрим. А то ћеш ми посведочити тако што ћеш од плотскога 
постати духован, што ћеш, будући да телом нагињеш униженом, окрилатити свој ум; ако 
си рођен униженим, посведочи на себи да си небески житељ; ако си везан телом, покажи 
се узвишенијим од тела. Дакле, уколико од телеснога потражујемо све ово, зар од 
ушкопљеника треба очекивати нешто друго? Не будите прељубочинци у односу на 
божанство! Ако сте сједињени са Христом, немојте Га срамотити! Ако сте Духом 
усавршени, немојте Духа изједначавати са собом! Када бих још људима угађао, каже 
Павле, не бих се назвао слугом Христовим;[18] ако бих служио творевини, не бих се 
назвао Хришћанином. Због чега је битан назив Хришћанин? Није ли због тога што 
Христос јесте Бог (подразумева се да ово наименовање не примам по страсти, као човек, 
привезан за Христа земаљском љубављу)? Мада ја и Петра врло поштујем, ипак се не 
називам Петрианином; уважавам и Павла, али никада себе не називам Павлианином. 
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Не одобравам да се именовања позајмљују од човека, јер ме је Бог створио. Ако се 
називаш Хришћанином из разлога што Христа признајеш за Бога, онда си дужан да се 
називаш, али и да будеш, Хришћанин и именом и делом својим. Ако се, пак, називаш 
Христовим именом због тога што љубиш Христа, онда не чиниш ништа другачије него да 
усвајаш једно од неких других назива који се дају људима по њиховом роду или по 
промислу. Погледајте на ревнитеље и љубитеље коњских тркалишта - они примају име 
сходно боји и страни на којој се налазе. Ти њихови називи вама су добро познати и без 
мога навођења. Ако се и ти у таквом смислу називаш Хришћанином, онда је твоје назвање 
маловажно и небитно, без обзира што се ти њиме хвалишеш. Али, ако се Хришћанином 
називаш у том смислу што исповедаш Христа Богом, онда то своје исповедање посведочи 
делима својим. Ако је Бог твар, онда ти све до сада служиш творевини, а не Створитељу. 
Ако је Дух Свети твар, онда си се узалуд крстио, а без обзира што си по двама частима 
здрав (боље казати, ни у томе ниси здрав), ипак си по једној од њих у великој опасности. 
Замисли да је Тројица један бисер који је са свих својих страна једнак и једнако блешти; 
уколико било која страна тога бисера буде повређена или оштећена, свакако да ће се 
изгубити лепота целог бисера. Када омаловажаваш Сина да би поштовао Оца, Отац неће 
прихватити твоју част коју му указујеш. Не може се Отац прослављати унижавањем Сина. 
Ако је син премудар, он радује оца;[19] зар неће поштовање и част Сина бити уједно и 
част за Оца његовог? А почуј и ово: чедо, не слави се у срамоти оца;[20] на исти начин и 
отац не може бити слављен срамоћењем сина. Ако обесчашћујеш Духа Светога, ни Син 
неће прихватити твоју почаст; без обзира што Дух није од Оца на исти начин као Син, 
ипак је и Он од тог истог Оца. Или свему укажи поштовање и част, или све заједно 
обешчасти како би се у свему показао сагласним са својим умом. Не желим да прихватим 
твоју половичну част и хвалу; желим да ти целовито будеш побожан (не само да то желим, 
него ми је срце узбуђено у том смислу; једнако болујем и због оних који су испуњени 
мржњом!). Ти си био мој члан и мада си сада одсечен, ја се надам да ћеш, можда, опет 
постати члан; то је разлог што говорим врло снисходљиво. - Ето шта очекујем од 
ушкопљеника само да би они сачували своје целомудрије и трезвеност у расуђивању о 
божанству; под блудом и прељубочинством не подразумева се само грех учињен телом, 
него и сваки грех, нарочито онај који је у вези са безаконим расуђивањем о божанству. 
Можда ћеш упитати: чиме ћу ово доказати? Чуј шта је написано: оскрнавише се делима 
својим.[21] Овде уочаваш бестидно дело блуда. Још је казано: и оскрнавише се са 
дрветом.[22] Видиш ли да је и религија (θρησχεια) прељубочинска. Дакле, сачувај телесну 
чистоту не блудећи душевно. Немој ни помислити да ти случајно очуваваш телесну 
чистоту, јер не можеш бити чист у ономе у чему имаш могућност да постанеш блудник. 
Зашто чините толику нечастивост? Ради чега толико тежите ка злу, тако да је свеједно да 
ли се називате ушкопљеником или нечастивцем? Прибројте се оним мужевима који и 
расуђују онако како је, најзад, и својствено правим мужевима. Избегавајте женска сабрања 
и немојте достојанственом имену прибрајати срамно учење. Да ли желите да вам о овоме 
још говорим или је довољно и ово што до сада рекох? Уосталом, нека ушкопљеници буду 
прослављени и следећим речима Христовим, јер им оне служе на част. 

Постоје ушкопљеници, каже Христос, који такви изађоше из утробе мајке своје; а 
постоје ушкопљеници који сами себе ушкопише ради царства небескога; ко може да 
схвати нека схвати (стих 12.). Мени се чини да се овде не говори о телесном, него се 
посредством телесног дочарава узвишеније; можда је неприхватљиво и неприлично 
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написаном да пажњу задржавамо само на телесним ушкопљеницима, ипак смо дужни да 
себи дочарамо нешто што је достојно духа. Дакле, једни су по природи својој склони 
добру. Када кажем: по природи, не умањујем тиме личну наклоност, него препоручујем и 
једно и друго - и наклоност према добру, и вољу која подстиче природну склоност. А 
друго су они које учење чисти, одсецајући од њих страсти; управо њих подразумевам под 
ушкопљеницима које су људи ушкопили; говорим о стању када поучна реч, одвајајући 
добро од рђавог, прво препоручујући, а друго одстранујући (као што је заповест: избегавај 
зло, а чини добро[23], изграђује у њима духовну трезвеност и целомудрије. Хвалим и 
такве ушкопљенике, али како њихове учитеље, тако и ученике; прве - што умеју да одсеку, 
а друге - јер срчано подносе одсецање. Постоје и такви који ушкопише сами себе ради 
царства небескога. Неки међу њима нису ни имали учитеље своје, већ су сами себи 
постали, хвале вредни, наставници. Није те мајка поучила чему је била дужна, нити те је 
отац саветовао, ни свештеник, ни епископ, нити било ко други од оних којима је дужност 
да поучавају, већ си сам себе отрезвенио, слободном вољом си запалио искру добра у 
себи, сасекао си корен и истребио оруђе греха задобивши тако навику ка врлини, тако да 
скоро више немаш никакве склоности ка злу. Због тога хвалим и такве шкопце, а можда 
њих хвалим и више од других. 

Ко може да схвати, нека схвати. Одабери шта ти одговара: или иди за учитељем, или сам 
буди себи учитељ. Једно ће само бити на срамоту: уколико не одсечеш страсти; на који 
начин или од стране кога - о томе не води бригу. Јер, и наставник је створ Божји, и ти си 
од Бога. Мада наставник ужива предност у односу на тебе, ипак ће остварено добро бити 
твоје лично дело; у обојим случајевима оно је једнако добро: одсецимо само од себе 
страсти да не остане неки корен који ће пламтети у нама и пакост учинити;[24] следујмо 
за образом, па ћемо и Првообраз поштовати. Сасеци телесне страсти, па ћеш одсећи и 
душевне; уколико је душа претежнија од тела, утолико је треба више чистити него тело. 
Ако је очишћење тела похвално дело, онда осмотри колико је важније и узвишеније 
очишћење душе. Одбаци Аријево зло, одсеци Савелијево зловерје, и не сједињуј више 
него што треба, нити злочесно одсецај; не сједињуј Тројицу у једну Личност и не раздељуј 
Тројицу истоветних по природи. Похвално је исповедати Једно, ако на добар начин 
схваташ јединство; похвално је исповедати и Тројицу, ако на исправан начин раздељујеш 
тј. дозвољаваш дељење Личности, а не Божанства. Ово препоручујем мирјанима, то 
заповедам свештеницима, а на исти начин и онима којима је поверено старешинство. 
Разабирајте реч сви ви којима је дано од Бога да можете разабирати. Велика је ствар 
спречити убиство, изобличити прељубу, обуздати насилнике; несравњиво је узвишеније 
налагати побожност и преносити здраво учење. Моја реч о Светој Тројици неће бити 
толико силна колико ће бити силна твоја заповест којом ћеш злобницима затворити уста 
или помоћи прогоњенима уколико спречиш убиство или поколебаш убицу у његовој 
намери; свакако, не мислим овде само на телесно, него и на духовно, јер сваки грех је смрт 
душе. 

Овим ћу и завршити своју реч; преостаје још само молба овде сабранима. Мужеви и жене, 
старешине и подчињени, старци, младићи и девојке, људи свих узраста! Подносите 
невољу, свеједно дали душевну или телесну; једно само немојте трпети: да се повреди 
учење о Божанству. Клањам се Оцу, клањам се Сину, клањам се Духу Светоме, или боље 
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рећи: ја који ово говорим, клањам се пре свих и после свих вас, и са свима вама, Господу 
Христу нашем, којем нека је слава и моћ у све векове. Амин. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Мт 19:1, и даље. 
2. II Кор 5:21; Гал 3:13. 
3. Мт4:16. 
4. Лк 20:24. 
5. Изл 20:12. 
6. Изл 21:16. 
7. Сир 3:9. 
8. Еф 5:32. 
9. Приче 30:33. 
10. Приче 5:17-19. 
11. Јевр 13:4. 
12. Дела 5:29. 
13. Подразумева се девственик. 
14. Подразумева се она која је везана законом супружанства. 
15. Пс 44:14. 
16. Пс 127:1. 
17. ср. Мт 20:23. 
18. Гал. 1:10 
19. Приче 10:1. 
20. Сир 3:10. 
21. Пс 106:39. 
22. Јер 3:9. 
23. Пс 33:15. 
24. Јевр 12:15.  
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Реч XXXVIII 

На Богојављење или на Рождество Спаситељево 

  

Христос се рађа, славите! Христос са небеса (силази), пођите у сретање! Христос (је) на 
земљи, узносите се! Запевај Господу сва земљо! И казаћу обојима заједно: нека се весели 
небо и нека се радује земља[1] - ради небеског, а потом земаљског. Христос је у телу, са 
трепетом и радошћу веселите се: са трепетом греха ради, а са радошћу због наде. Христос 
је од Дјеве; жене, чувајте девственост своју да бисте постале матере Христове! Ко да се не 
клања свагда Суштом? Ко да не прослави Последњега? Разгони се тама и поново сија 
светлост; опет је Египат кажњен тамом и опет је Израиљ обасјан стубом. Људи који седе у 
тами незнања нека сагледају велику светлост знања. Старо прође, све постаде ново.[2] 
Слово устукњује, дух га надјачава, сенке прођоше, а њихово место заузима истина. Долази 
Мелхиседек; рођен без матере, рађа се без оца: први пут без мајке, други пут без оца. 
Нарушавају се закони природе; вишњи свет треба да се напуни. Христос заповеда, ми се 
нећемо јогунити. Сви народи запљескајте рукама, јер нам се роди дете, Син, и даде нам 
се, којем је власт на рамену његовом, јер узноси се са крстом, и име ће му бити: великога 
савета - Очевог савета - Анђео.[3] Нека загрми Јован: припремите пут Господњи![4] И ја 
благовестим силу дана. Бестелесни се отеловљује, Реч се материјализује, Невидиви 
постаје видив, Недодириви нам је доступан, Безвремени прима почетак, Син Божји постаје 
сином човечјим; Исус Христос, јуче и данас, Он и у векове.[5] 

Нека се Јудејци саблажњавају овим, нека се Јелини подсмевају, а јеретици нека залудно 
троше језик свој! Сви ће они поверовати у Господа када Га виде како усходи на небо; ако 
и тада не поверују, онда свакако када Га виде да долази са небеса и седа да би судио. Све 
ће то бити после, а сада је празник Богојављења или Рождества; овако се иначе назива дан 
овај и два имена дају се једном празновању - Бог се јавио људима кроз рођење. Он је Бог, 
као Сушти и Свагдасушти од Свагдасуштог, изнад греха и осуде речима (не постоји реч 
која би била изнад Речи Божје), Он се јавља ради нас родивши се у последња времена, да 
би нам Тај, који нам је даровао биће, сада даровао и благобиће тј. да бисмо ми, који 
грехом изгубисмо благобиће, поново били враћени у њега кроз оваплоћење. Од јављања 
Божјег добисмо назив Богојављење, а од рођења - Рождество. Такво нам је празновање; 
ово прослављамо сада - долазак Бога људима, да бисмо се и ми преселили или (казано 
исправније) поново вратили Богу, да се, одбацивши старога човека, обучемо у новога, и 
као што у Адаму умресмо, тако ћемо у Христу живети[6] - са Христом рођени, распети, 
сахрањени и васкрснути. Ја такође треба да истрпим ту спасоносну измену да би, као што 
је из пријатног произашло жалостиво, из жалостивог наново изникло пријатно. Где се 
умножи грех, ту се умножава и благодат.[7] Ако је једење било узрок осуде, није ли нас 
Христово страдање још спасоносније оправдало? 

Дакле, празнујмо не преједањем, него божански, не овосветски, него надсветски, не наш 
празник, него празник Онога који је постао наш или је, боље рећи, празник Господа нашег, 
не празник слабости, него празник исцелења, не празник стварања, него празник новог 
стварања. Како ово да испунимо? Нећемо украшавати предворја својих кућа, нити ћемо 
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улице дотеривати; нећемо се окупљати и замајавати испразним гледањем, нити ћемо 
слушати звук свирала или наслађивати чуло мириса, оскрнављивати чуло укуса - све су то 
кратки путеви који воде пороку, све су то врата греха. Не понашајмо се као жене, нити се 
одушевљавајмо меком и лепршавом одећом којој је сва елеганција бесмислена, нити се 
играјмо драгим камењем, нити блеском златника или шминкањем лица својих што доводи 
у сумњу природну лепоту нашу, пошто се шминком, уствари, ругамо лику Божјем у нама. 
Не препуштајмо се преједању и пијанству са којима је, колико ја знам, сједињена прељуба 
и нечистота;[8] код рђавих учитеља и поука је рђава, односно, од рђавог семена и њива је 
бескорисна. Не прекривајмо гранчицама дрвета високе ложе, нити постављајмо раскошну 
трпезу којом угађамо стомаку; не ценимо прекомерно укусна вина, куварске 
специјалитете и гурманлуке. Ни земља, а ни море, не дарују нам скупоцено благо - тако 
сам ја навикао да величам скуцоцене предмете! Не настојмо да један другога надмашујемо 
халапљивошћу (ја сматрам да све оно што је излишно или непотребно - јесте 
неуздрживост), нарочито када други, који су саздани од истога праха и састава као и ми, 
гладују и трпе невољу. Све ово препустимо и даље безбожницима, њиховој 
раскалашности и пировањима. Они своје богове славе сладећи се мрсом, тако да и 
божанству служе угађајући телу своме као лукави изумитељи, жреци и поштоваоци 
лукавих демона. А ми који се клањамо Речи Божјој, ако већ треба нечим да се сладимо, 
наслађујмо се речима и законом Божјим, и разноврсним казивањем о узроцима или 
разлозима насталог славља да би наше наслађивање било лично и пријатно, а не туђе, 
Саздавшем нас. 

Или, пак, ако вам више одговара, ја, који и сада на неки начин руководим овим пиром, 
предлажем вама - добрим саучесницима пира, ову реч колико моје моћи то дозвољавају, 
да бисте ви познали како то дошљак може угостити домаће и природне житеље, сељанин - 
градске становнике, неупућен у раскоши - раскошне, бедник и бескућник - знамените 
обиљем. Започећу овако: сваки који жели да се наслађује предложеним нека очисти ум 
свој, и слух, и срце, пошто је реч о Богу у мени уједно и Божја реч; очистите се да бисте 
одавде отишли заиста сити, ничим неукусним нахрањени. Моја беседа ће једновремено 
бити и садржајна и кратка, али нити ће кога обеспокојити својом сажетошћу, нити ће, пак, 
својом опширношћу заморити. 

Бог је свагда био, јесте и биће, или боље да кажемо: свагда постоји; речи: био је и биће, 
припадају категоријама нашег времена и својствене су пролазним бићима, а Сушти - 
значи, свагда. Овим именом Он назива себе у разговору са Мојсејем на гори; разлог томе 
је тај што Бог у себи има свецело(вито) биће које није почело да постоји, самим тим се 
неће ни прекратити. Као неко море суштине, неограничено и неизмериво и безгранично, 
јер премашује границе свих појмова о времену и природи, једним умом кроз сагледавање 
извесних обриса (и то веома нејасно и недовољно, не само у расуђивању и познању тога 
што је у њему самом, него и у расуђивању о томе шта је око њега) оцртава се Он у неком 
облику стварности, неставши из нашег познања пре но што га уловимо и, исклизнувши 
нам пре но што схватимо, осветљавајући у нама то што је владичанствено и уколико је, 
наравно, чисто, само толико колико сјај муње обасја небо. Ово је, чини ми се, због тога да 
би могућим привукао себи (јер што је савршено, то је недостижно и неухватљиво), а не да 
би могућим остварио наше дивљење, кроз дивљење да побуди нашу жељу, а кроз жељу да 
нас очисти и кроз очишћење да нас учини боголикима; када то остваримо и постигнемо, 
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тада ћемо већ разговарати као са присним (дрзнула се реч да каже нешто смело) - 
беседићемо Богу који је ступио у јединство са боговима који Га познаше у мери у којој Он 
познаје њиме познате.[9] 

Божанство је безгранично и несагледиво. У њему је савршено познатљиво само једно - 
његова безграничност; мада неко сматра принадлежношћу природа - или бити сасвим 
несхватљив или бити савршено познатљив. Зато истражимо шта представља суштину 
просте природе, јер простота још не чини његову природу, исто као што у лажним 
суштаствима природу не чини само сложеност. Разум, разматрајући Безгранично у двама 
односима - у односу према почетку и у односу према завршетку (јер Безгранично се 
простире даље од почетка и даље од свршетка, и не обујмљује се њима) - када усмери свој 
поглед на горњи бездан и не пронађе место на коме ће се задржати и где ће поставити 
границу својим представама о Богу, тада Га назива беспочетним; а када на исти начин 
истражује доњи бездан, онда Га назива бесмртним и нетрулежним; сводећи ове две истине 
у једну, у јединство, онда се Божанство назива вечним; вечност, наиме, није ни време, ни 
део времена - она је неизмерива. Што је за нас време које се мери сунчевом путањом, то је 
за вечне ванвремена вечност, то је нешто што је поистовећено са вечним бићима и као да 
је неко времено кретање и растојање. 

Нека овим буде омеђена наша радозналост о Богу, јер сматрам да не треба више времена 
посвећивати томе питању, а предмет моје беседе више није богословље, већ Божја 
икономија. Када кажем Бог, онда подразумевам Оца и Сина и Духа Светога, не 
разливајући Божанство на већи број Личности од овога да не бисмо увели многе богове, 
али опет и не ограничавајући Га мањим бројем да не бисмо били оптужени за сиромашење 
Божанства, при чему ћемо пасти или у јудејство - заступањем једноначалности, или, пак, у 
безбоштво - заступањем многоначалности. У обојим случајевима зло је једнако мада 
долази од супротних разлога. Таква је Светиња Светих која је скривена и од Серафима, а 
прославља се трима Светињама које уходе у једно Господство и Божанство, о чему је већ 
неко пре нас, прекрасно и веома узвишено, богословствовао. 

Међутим, пошто се Благост не задовољава тиме само да сазерцава Себе саму, било је 
потребно да се Благост разлива све даље и даље како би број обдарених том благодаћу 
бивао све већи и већи (то је, уствари, својство највише Благости), Бог најпре измишља 
анђеоске и небеске силе. Његова мисао постаје дело које је извршено Речју и дејством 
Духа, Тако произађоше друге светлости као служитељи прве Светлости, а под њима 
подразумевам или разумне духове, или својеврсни нематеријални и бесплотни огањ, или 
већ неку другу, овоме најсроднију, природу. Желим одмах да кажем да су ове природе 
неподложне злу и да непрестано теже добру, будући су бића која окружују Бога и од Бога 
директно примају озарење (све земаљско се користи другостепеним озаравањем); 
међутим, да је њих ипак боље називати рђаво неподложнима злу, а не неподложнима, 
убеђује ме деница светлости који је због своје гордости постао и назван је тамом, заједно 
са подчињеним му богоотпалим силама, а сви они заједно постадоше, посредством свога 
удаљавања од добра, узрочницима зла у које нас увлаче. 

Због тога је Бог и створио духовни свет, колико ја могу богословствовати скудим умом 
својим о овој узвишеној благовести. Како су првостворена бића била угодна Богу, Он тога 
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ради ствара и други свет - материјални и видљиви; реч је о устројеном саставу неба, земље 
и свега онога што је између њих, који је по свему диван у својим прекрасним својствима, а 
још је достојнији дивљења по своме целовитом сагласју и сврсисходности у којој све, 
захваљујући међусобној хармоничности, служи пуноти тога јединственог света. Овим Бог, 
између осталог, показује како је моћан да створи не само себи сродну природу, него и 
инородну. Природе које су сродне Богу јесу духовне и једино се умом могу схватити, док 
инородне Богу природе подлежу нашим чулима, а још удаљеније од божанске природе 
сачињавају сасвим неодушевљена и нежива створења. 

Но, због чега је нама ово све уопште важно, упитаће можда неки претерани ревнитељ и 
љубитељ празника? Терај коња према циљу - казуј о ономе што се тиче данашњег 
празника и ради чега смо се ми, уствари, и сабрали данас. Ја ћу тако управо и учинити, 
мада сам реч почео са прилично великим уводом, на шта ме је принудила усрдност и 
празнична реч. 

Дакле, ум и чула, мада различити међу собом, остадоше у својим областима и изобразише 
величанственост Стваралачке Речи као неми чувари и први проповедници 
величанствености. Међутим, још није постојала мешавина ума и чула, јединство 
супротних природа - тога опита и најузвишеније Премудрости, те силине у устројавању 
природа; тада још не беше испољено све богатство Благости. Зажелевши да и ово покаже, 
Уметничка Реч устројава живу природу у којој је сједињено и ово и оно тј. видљива и 
невидљива природа; Бог ствара човека и од већ створене материје узима тело, а од Себе 
удахњује живот (што је Божја реч назвала именом разумне душе и Божјег лика) и као да 
ствара неки други свет - у малом велики; поставља на земљу неког другачијег анђела, од 
различитих природа устројеног поклоника, сведока видљиве творевине, ризницу 
умосазерцавајуће творевине, цара над оним што је на земљи, а подчињеног вишњем 
царству; земног и небеског, временог и бесмртног, видивог и умосазерцавајућег, анђела 
који заузима средину између величанствености и унижености, који је једновремено и дух 
и тело - дух ради благодати, тело ради преузвишавања, дух да бисмо прослављали 
Добротвора нашег, тело, пак, да бисмо страдали и састрадавајући подсећали се о његовој 
величанственој моћи; Бог ствара живо биће које се на земљи само припрема, а потом се 
пресељава у други свет и кроз своју тежњу ка Богу задобија обожење (што означава и крај 
тајне). Овде умерена светлост мени служи као средство којим ћу видети и подносити 
Божју светлост која је уистину достојна Онога који везује и разрешава, и опет је властан 
да све обједини на најсврсисходнији начин. 

Тога човека, украсивши га и обдаривши слободом која посведочава доброту Дародавчеву, 
Бог поставља у рај (шта би значио овај рај?) да буде делатељ бесмртнога - можда 
божанских помисли, како простих тако и савршенијих; поставио га је нагог простотом и 
неискуственошћу живота, без икакве заштите и ограде; такав је управо имао бити 
првостворени. Даровао му је и закон ради кориштења слободе. Закон је представљала 
заповест: које растиње може да једе, а које не може. Последње је било дрво познања које у 
почетку није било засађено злонамерно, а забрањено је не због зависности од њега (нека 
ућуте богоборци и нека не опонашају лукаву змију); напротив, оно је било добро за 
благовремену и правоваљану употребу (из разлога што, по моме мишљењу, то дрво беше 
познаја којој су безопасно могли приступати само опитно усавршени), али је и рђаво за 
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све просте и, уз то, неумерене у апетиту; исто као што и добро припремљена храна не 
одговара, нити користи, слабима и онима којима је још млеко потребно. 

Када је завишћу ђаволовом, а после грешке жене која се кушању подчинила својом 
слабошћу и неискуственошћу (о, немоћи моја! јер слабост мојих прародитеља уједно је и 
моја слабост), човек заборавио на добијену заповест и постао савладан горким кушањем: 
тада је кроз грех он постао изгнаник који је једно време био удаљен и од дрвета живота, и 
из раја, и од Бога; он се тада облачи у кожне хаљине (вероватно у грубо, самртно и 
противнички настројено тело) и први пут познаје сопствени стид те се скрива од Бога. 
Управо тада он добија нешто ново, заправо смрт - као препреку греху, да зло не би 
постало бесмртно. На тај начин, ја сам у то убеђен, Бог уствари кажњава. 

Али да би многи греси били предупређени, из разлога што су узроци греха и времена у 
којима се грех вршио били разноврсни, Бог је човека на различите начине уразумљивао: 
речима, законом, пророцима, казнама, снисходљивошћу, карањем, поплавама, пожарима, 
ратовима, победама, поразима, небеским знамењима, различитим знацима на небу и на 
земљи, на мору, неочекиваним обртима у судбама људи, градова, народа (све ово је било 
са циљем да се исправе сагрешења); најзад, постало је неопходно најцелитељније 
лекарство, пошто је и грех постао веома велики: човекоубиства, прељубе, кривоклетство, 
противприродни блуд и последње, али од свих зала прво и највеће зло - идолослужење и 
клањање творевини уместо Творцу. Све ово је потребовало ванредне мере, те је Бог и 
поступио на најцелисходнији начин. Управо: лично Реч Божја, превечна, невидива, 
недостижна, безтелесна, почетак од почетка, светлост од светлости, извориште живота и 
бесмртности, отисак првообразне Красоте, непоновљиви печат, неизмењиво обличје, 
одређење и воља Очева, добија своје обличје, носи тело ради тела, сједињује се са 
разумном душом ради моје душе, дарује очишћење подобним, постаје човек у свему осим 
у греху. Мада се зачиње у Дјевиној утроби, којој и душа и тело беху предочишћени Духом 
(требало је, наиме, и рођење поштовати и девство очувати), ипак Тај који је произашао од 
ње са прихваћеном од Њега[10] - Бог је, јединство од двеју супродстављених (природа) - 
тела и Духа, од којих се једна обожила, а друга је обожена. 

О, нове мешавине!? О, чудног ли састава!? Тај који свагда јесте, почиње да постоји; 
Нестворени се ствара; Необухватљиви постаје обухватљив кроз разумну душу која 
посредује између Божанства и грубе телесности; Богаташ осиромашује - осиромашује до 
телесности моје да бих се ја обогатио Његовим божанством; Пунота се излива - излива се 
не на дуго у слави својој да бих ја постао судионик и причасник пуноте Његове. Колико 
богатство милосрђа! Колико је то велика тајна за мене! Ја сам добио обличје Божје и 
нисам га сачувао; Он прима моје тело да би и обличје спасао и тело обесмртио. Он ступа 
са нама у друго општење које је много узвишеније од првог, јер онда нам је даровао боље, 
док сада прима рђавије; али, ово је много богоприличније од пређашњег, ово је за много 
духовније људе! 

Шта на ово кажу клеветници, зли вредноватељи Божанства, порицатељи достојнога хвале, 
обузети тамом поред Светлости, незналице поред Мудрости, они - због којих је Христос 
узалуд умро, незахвални створови, производи лукавога? Зар ћеш за све то окривити Бога - 
за сва његова доброчинства? Тога ли је ради мали, што је тебе ради смирио и унизио себе? 
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Што је заблуделој овци пришао Пастир добри који душу своју полаже за овце;[11] што је 
дошао на горе и брда на којима си ти приносио жртве своје и што је пронашао заблуделога 
и, нашавши га, узео га је на леђа своја и на рамена[12] на којима је и крсно дрво понео, и 
тако је пронађенога поново увео у небески живот причисливши га онима који већ 
обитавају у своме достојанству! Зар је ништаван и због тога што је сажегао светиљку - 
тело своје, и очистио храм - ослобађајући свет од греха, и што је пронашао изгубљени 
новчић - Царско обличје, обавијено страстима; и нашавши новчић Силом својом сабира 
оне који обитавају у љубави, чини учесницима радости оне које је учинио сведоцима свога 
провиђења?[13] Што светозарна Светлост следује за претекнувшим је светилником, Реч - 
за гласом, Жених - за девером који води невесту, за оним који припрема Богу народ 
изабрани[14] и који очишћава водом за Духа? Зар ћеш све то уписати Богу у грех? Због 
тога ли Га сматраш ниским што се опасао убрусом[15] и што је опрао ноге ученицима 
својим показујући и нама савршени пут ка небесима - смерност? Што се смирио ради 
душе и преклонио до земље да би собом узвисио то што је грехом било бачено доле? Зар 
ћеш Га оптужити и због тога што је јео са цариницима и у њиховим кућама боравио, што 
је и међу ученицима својим имао цариника не би ли и сам нешто задобио? Шта је задобио 
и остварио? Спасење грешника! Зар ће неко оптужити лекара због усрдности у целењу 
нечијих рана, трпећи смрад од гноја, а све са циљем да болесноме дарује оздрављење? Зар 
ћеш окривити онога ко је, ради помоћи у невољи, залегао над бунаром не би ли, по 
закону,[16] спасао животињу која је упала у њега? 

Истина, Он је био послан, али као човек (који) има две природе; тако се Он замарао, и 
гладовао, и жедан био, и искушаван је био, и плакао је - по закону телесне природе; а ако 
је послан и као Бог, шта нам то казује? Под посланством схвати Очеву вољу коме Он и 
приноси сва дела своја да би потврдио поштовање ванвременог начала и да се не би 
показао противником Божјим. За њега се каже да је предан, али је такође написано и да је 
сам себе предао.[17] Каже се да Га је Отац васкрсао и вазнео, али такође пише да је Он сам 
себе васкрсао и да је поново узашао на небеса[18] прво је благовољењем, а друго је 
влашћу. Али ти непрестано истављаш униженост његову, а прећуткујеш узвишеност. 
Говориш да је Он страдао, а не спомињеш да та страдања беху добровољна. Колико Реч 
Божја још и сада страда? Једни Га поштују као Бога и врше сливање, док Га други своде 
само на тело и врше дељење. На које од ових ће се Он више гњевити, односно, којима ће 
пре отпустити грех? Онима који врше сливање или пак онима који злобно одељују? Јер и 
први су били дужни да разделе, а и други су били дужни да сједине - први у односу на 
број, други у односу на Божанство. Ти се саблажњаваш телом? Јудејци се такође 
саблазнише. Зар Га нећеш назвати и Самарјанином? О ономе што следи даље од овога ја 
ћу заћутати. Ти не верујеш у његово Божанство? Међутим, и беси су у њега веровали; о, 
ти, који си гори и невернији од бесова и неразумнији од Јудејаца! Једни су његово 
синовство схватали у смислу равнославности; други су у изгонитељу познали Бога, јер их 
је у то убедило његово трпљење. А ти не прихваташ ни једнакост, нити исповедаш 
Божанство у њему. Боље би ти било да се обрежеш и постанеш плен злодусима (казаћу 
нешто смешно), него да у необрезању и при здравој памети имаш злобне и безбожне 
мисли. 

Ускоро после тога видећеш у Јордану онога који је очистио Исуса - моје очишћење или, 
боље да кажем, кроз то очишћење видећеш онога који је осветио воду, јер Он, који је узео 
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грехе света, није имао потребе у очишћењу; видећеш тога који је отворио небеса;[19] 
видећеш још и како о Исусу сведочи сродни му Дух Свети, и како се искушава, и како 
побеђује, и како га анђели небески окружују потом, и како исцељује сваку болест и сваку 
невољу у народу,[20] и како васкрсава мртве (о, када би и тебе оживотворио - тебе, који си 
умро у злој вери), и изгони злодухе, свеједно да ли то чини сам или посредством ученика 
својих, и како малобројним хлебовима нахрањује хиљаде, и како ходи по мору, и како се 
предаје, и како га разапињу, и како Он са собом распиње мој грех! Воде га као јагње и Он 
себе приводи као јереј; као човек се сахрањује, а као Бог устаје и, мало затим, усходи на 
небеса и поново ће доћи у слави својој. Колико ми одушевљења ствара свака тајна 
Христова. У свима њима постоји једна бит: моје стварање, ново стварање и враћање првом 
Адаму! 

А сада поштуј зачеће и играј, ако не као Јован у утроби мајке своје, онда као Давид 
приликом доласка Кивота; поштуј писмо на основу којег си и ти уписан на небесима; 
клањај се Рождеству Христовом кроз које си се ослободио од узрођења; укажи част 
маленом Витлејему који те је поново увео у рај; клекни пред јаслама кроз које је и тебе, 
будући безименог, Реч Божја преваспитала. Познај (заповеда ти Исаија) као во господара 
свога, и као магарац јасле господара свога.[21] Припадаш ли броју чистих и законом 
одређених за угодну жртву или припадаш броју нечистих који се не смеју јести,[22] нити 
се приносе на жртву, те си тако постао достојанство безбожника? Упути се за звездом, 
принеси заједно са мудрацима дарове - злато, ливан и смирну - као Цару и као Богу, и као 
умрломе тебе ради; прослави заједно са пастирима, ликуј са анђелима, запевај са 
арханђелима; нека настане заједничко славље небеских и земаљских сила. Ја сам уверен да 
се све небеске силе заједно са нама сада радују и да славе; оне су много човекољубивије и 
богољубивије, као што нам и Давид сведочи усходећи са Христом ступњевима страдања 
његовог и сусрећући се са њима док једни другима вичу узмите врата![23] Једно само 
треба да ти буде мрско из времена рођења Христовог - Иродово убијање деце; боље да 
кажем овако: у том догађају поштуј жртву Христових вршњака по рођењу, јер је она 
наговештавала будућа убијања. Ако Христос бежи у Египат, обавезно и ти хитај тамо за 
њим. Добро је бежати са прогоњеним Христом. Ако се Он задржи у Египту, позови Га 
одатле и укажи му дужно поклоњење. Слободно се запути по свим Христовим узрастима. 
Као Христов ученик очисти се, обрежи се, скини са себе убрус којим си још од рођења 
покривен; поучи се примером у храму и растерај трговце светињом. Ако треба истрпи и 
каменовања, јер знам да ћеш бити недоступан за њих и као Бог проћи ћеш слободно 
између њих; реч се не може убити камењем. Ако те доведу пред Ирода, немој му ништа 
одговарати. Твоје ћутање ће бити поштованије од дугих образложења других људи. 
Уколико те бичују, немој ни остало одбацити: искуси усијано жељезо, испиј сирће, не 
плаши се пљувања, прими шамаре и бијење. Овенчај се трњем - суровошћу богоугодног 
живота; обуци се у пурпурне хаљине, прихвати трску, дозволи нека се пред тобом клањају 
ругајући се истини. Напокон, распни се, умри и буди сахрањен са Христом да би са њим 
заједно и васкрсао и прослављен био, и да се зацариш гледајући Бога у свој 
величанствености његовој, и да њиме видиш и познаш Бога у Тројици коме се клањамо и 
кога прослављамо, кога молимо да се и сада покаже колико је могуће да Га ми, поробљени 
телом, познамо у Исусу Христу, Господу нашем. Њему нека је слава у свим вековима. 
Амин. 
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Реч XXXIX 

На света светлоносна јављања Господња 

  

Поново је Исус мој и опет се јавља тајна - не обмањива и не благообразна, не тајна 
паганске заблуде и пијанства (како ја називам тајанства која пагани уважавају, а тако ће их 
назвати и сваки здравомислећи човек), него тајна узвишена и божанска која нам 
наговештава вишњу светлост! Јер свети дан светлости који смо ми доживели и којег се 
удостојисмо да и сада празнујемо, односи се на крштење мога Христа, истините 
светлости која просвећује свакога човека који долази у свет,[1] које производи моје 
очишћење и помаже оној светлости коју ми свише примисмо од Христа у почетку, а коју 
помрачисмо и унизисмо кроз грех. 

Дакле, ослушните божански глас који мени, који се поучавам таквим тајанствима (а добро 
је ако и вама), громогласно кличе: Ја сам светлост свету, те приступите њему и 
просветите се ви и лица ваша која су ознаменована истинском светлошћу - 
непостидном.[2] Време је новорођења; узродимо се свише! Време је новог саздавања, 
прихватимо првог Адама! Немојмо остати овакви какви смо сада; постанимо онакви какви 
бејасмо саздани. Светлост у тами светли тј. у овом животу - животу плотском; и мада Га 
прогони, тама не може да Га обузме[3] тј. противна сила која бестидно насрће на 
видљивог Адама, али се сукобљава са Богом и губи; тога ради, одбацивши таму, ми треба 
да се приближимо светлости и, потом, као деца савршене Светлости, да постанемо 
савршена светлост! 

Познајте благодат овог дана, појмите силу тајне; зар се још нисте узвисили изнад земље? 
Нису ли вас моја реч и тајноводство још понели? Још више ћете се узвисити када Реч на 
прави начин буде руководила речју. - Зар је такво подзаконо и скривено очишћење које је 
за времена остваривало корист овоземаљским кропљењима и кропљењу оскрнављених 
пепелом јунчијим? Да ли пагани приводе некога било чему сличном? За мене сваки њихов 
обред и било које тајанство није ништа друго до малоумност, мрачна измишљотина 
демона и производ жалосног ума на којег утиче време, а којег је помрачила бајка; оно 
чему се клањају као истинитом, они прикривају као бајковитост. Ако је истинито све то 
што они чине, онда не би требали то да називају бајкама, него би требали да покажу како у 
томе нема ничега срамног. Ако је лажно то што они чине, онда томе не треба ни да се 
дивимо, нити да прихватамо било која супротна мишљења, поистовећујући се тако са 
онима који на трговима забављају децу или људе, а који у правом смислу речи изгубише 
памет, већ да се угледамо на трезвене људе који се клањају Речи; свеједно нам је што они 
презиру многоопитну и непорециву убедљивост наше речи. 

Овде (казаћу то, без обзира што се моја реч неће свидети паганима) није реч о рођењу и 
сакривању Дија - критског властелина; није реч о дворској галами и тапшању војних лица 
или плесу Курета који заглушују глас плачућег бога да не би услишао оце-децемрзитеље; 
било је опасно да плаче, као дете, онај ко је нем као камен. Није реч о фригијским 
представама, нити о свиралама и Корибантима, и није реч о оним раскалашностима које се 
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чине у част Реје, мајке богова, у којима су једнако учествовали и посвећени и они који их 
посвећују (како иначе и приличи мајци таквих богова). Ми не узимамо било какву дјеву, 
нити Димитра странствује и у себе уводи неке Калеје, Триптолемоне и драконе, и час је 
активна, а час страда. Стидим се да на светло дана изнесем све њихове ноћне обреде или, 
пак, да срамна дела њихова прогласим за тајне. То знају Елевзис и гледаоци призора које 
треба предати забораву, јер су достојна нашег ћутања. Овде се не јавља Дионис, нити се из 
утробе рађа какво недоношче; није то бог андрогин или маса пијанаца, није деморалисана 
војска, нити тивијанско безумље у част Диониса, није клањање перуну Семели; нису ово 
Афродитине блудне радње за коју они лично говоре да је и рођена, и живи, срамно; нису 
то неке Фале и Итифале, ружне и својим изгледом и делима; није ово убијање странаца 
које практикују Таури или крв лакедемонских младића којом је окропљен жртвеник, а који 
су се самобичевали до проливања сопствене крви посведочавајући тиме своју зрелост и 
мужаство у част богиње, и то још дјеве; наиме, они су и уживање поштовали и 
неустрашивост уважавали. Где ћеш сврстати припрему Пелопса за храну и гозбу гладним 
боговима - одвратно и нечовечно угошћавање? Где ћеш уврстити страховите и мрачне 
видове Хекате, Трофонијеве подземне обмане и предсказања, или празнословљење 
додонског дуба, или обострана прорицања делфијског троношца, или моћ предвиђања која 
саопштава вода кастаљског извора? Само једно нису они предсказали, а то је да ће они 
сами бити доведени у ситуацију да заћуте! Овде није реч о магијској умешности жречева, 
нити о погађачкој моћи будућности на основу распорених жртава; не говоримо о 
халдејској астрономији и науци предсказивања судбе на основу дана рођења, науци која 
нашу срећу повезује са кретањем небеских светила која нису свесна свога постојања, нити 
какви ће бити у будућности. Овде није оргијање Тракијаца од којих, како кажу, води 
почетак реч: το θρησκευειν тј. богослужење; није у питању обред и мистика Орфејева коме 
су се Јелини толико дивили да су и о његовој лири измислили басне по којима она свакога 
поробљава својим звуком; не говоримо о праведним истјазанијама које је Митра одредила 
за оне који намеравају да приступе њезиним тајнама; није реч о Озирисовим 
растрзавањима (друга беда коју Египћани поштују); није реч о срамотним авантурама 
Изиде, нити о козлићима који уживају поштовање Мендезијана; нису ово јасле Аписа - 
телета које се лако утовљује због простодушности житеља Мемфиса. Није ово то, чиме 
они у својим поштовањима жалосте плодоносни и плодотворни Нил који, како сами они 
причају, благородност житеља мери лактом.[4] Нећу говорити о поштовању гмизаваца и 
гадишта, о срамотним делима по којима је свакој погани био намењен одређени обред и 
тајанство; у свему овоме видимо само једно - жалосно стање оних који се томе свему 
клањају. Када би требали да постану апсолутни нечастивци који су сасвим отпали од Бога 
и његове славе и предали се идолима, магији и делима руку човечјих, онда благоразумни 
човек не би требало ништа друго да им пожели до оно што они већ имају: такве предмете 
за обожење и поштовање, као и начин на који их поштују да би, како каже Апостол, 
примили на себи одговарајућу плату за своју заблуду[5] и постали мрскији и униженији од 
онога чему се клањају и што поштују, и безосећајнији од поменутих предмета и ствари, 
премашујући их безумљем у мери у којој су ти предмети њиховог клањања узвишенији од 
њих својом ништавношћу. 

Дакле, препустимо нека се овим забављају јелинска деца и демони који их доводе у стање 
заблуде присвајањем себи Божјег достојанства, нудећи им ова или она срамна мишљења и 
схватања. Од онога времена када су нас помоћу дрвета познања, чији је плод у невреме и 
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неприкладно убран, удаљили од дрвета живота, демони нас непрестано нападају, као 
слабије од себе, поробивши у нама господарећи ум и отворивши нам пут сладострашћа. 
Они, будући су зли, или боље казати, по сопственој злоби поставши завидна природа која 
мрзи човека, нису могли да поднесу да се приземна бића узвисе до вишње славе од које су 
они отпали у своје време, нити да дође до такве измене у слави и првотним природама. 
Отуда прогон Божје творевине! Тако је осрамоћен лик Божји! Пошто нисмо успели да 
сачувамо заповест, предани смо законитој обмани. А пошто се обманусмо, ми се 
осрамотисмо ничим другим до оним чему указивасмо поштовање и част. Није толико 
страшно што су бића, створена за добра дела, за указивање славе и хвале Створитељу и, 
колико до њих стоји, посличњавање Богу, постали стециште и седиште сваковрсних 
страсти које погубно уништавају човекову душу, већ и то што богови посташе 
покровитељи страсти, што прокламоваше да нема одговорности за грех, па чак сматраше 
за нешто божанско што имају тако силну заштиту - предмете којима се клањају. 

Пошто нам је омогућено и даровано да, избегнувши сујеверену заблуду, можемо познати 
истину и служити живом и истинитом Богу, узвишавајући се изнад сваке твари и 
остављајући иза себе све оно што је под временом и зависи од првог покрета, онда се у 
томе и усавршавајмо, размишљајмо о ономе што се тиче Бога и односи на божанствено. 

Почнимо мудрост од онога од чега је најбоље почети. Најбоље је почети од онога што нам 
је заповедио Соломон. Почетак мудрости је, каже он, стицање мудрости; мудрост је 
главно.[6] Шта ово значи? Почетком мудрости он назива страх. Није добро почињати 
умозрењем и окончавати страхом (умозрење је врло необуздано и може одвести на 
стрмен), већ, научивши се у почетку страху, њиме се очистивши и, такорећи, поставши 
префињен, усходити на висину. Где је страх, ту је чување заповести; где је присутно 
чување заповести, ту је очишћење тела - тог облака који помрачује душу и онемогућује јој 
да јасно види божанску светлост; а где је очишћење, ту је и озарење; озарење је 
испуњавање жеља у вези са жељеним предметима, најузвишенијим или у вези са 
Најузвишенијим Предметом, или према Ономе што је узвишеније од узвишеног. Због тога 
треба најпре себе очистити и тек потом беседити са чистим: уколико не желимо да 
претрпимо оно што је задесило Израиљ који није могао да поднесе славу Мојсејевог лица, 
већ је морао да покрије лице покривалима; не желимо да искусимо и кажемо заједно са 
Манојем који беше удостојен виђења Бога: изгибосмо, жто, јер видесмо Бога;[7] не 
желимо да, као Петар, замолимо Исуса да оде са брода због наше недостојности (када 
кажем Петар, на кога мислим? - на онога који је ходао по води); не желимо да протраћимо 
виђење налик Павлу који је, очистивши се због гоњења, ступио у јединство са Оним којег 
је прогонио или, боље рећи, да са малом светлошћу изгубимо велику Светлост; не желимо 
да, молећи исцелење као капетан, услед хвале вредне бојазни не примимо у свој дом 
Лекара. Можда се неко међу нама, мада још неочишћен, мада још наликује капетану, над 
многима првенствује у злу и служи кесару - владару који вуче надоле, усуди да каже: 
нисам достојан да под мој кров уђеш.[8] Можда ће, када угледа Исуса, иако је духовно 
мали растом, као Закеј, да се попне на смокву умртвивши удове своје који су на земљи и, 
поставши више тела смирења, прихватити Реч и чути вест: данас је дошло спасење кући 
овој[9] тј. примити спасење и принети најсавршенији плод, прекрасно губећи и делећи оно 
што је рђаво сабрао као цариник. Та Реч је са једне стране страшна, по природи, за оне 
који су недостојни, али и умилно прихватљива, по човекољубију, за оне који су 
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удостојени. Такви су они који, изагнавши из душе нечистог и вештаственог духа, 
пометоше и украсише душу своју познањем, не оставише је празном и неделатељном чиме 
би омогућили да је опет запоседну још горих седам духова злобе (пошто се број седам 
сматра бројем духова врлине), него и поред тога што се удаљише од зла, они се 
усавршаваше у врлини, целовито, или колико више могу уселише у себе Христа, да би 
лукава сила била онемогућена да заузме било коју празнину и, мало по мало, целу душу, 
после чега би било гope него пређашњи пут;[10] ово из разлога што је и напад страшнији 
и стражарење заморније, те се са великом муком може одолети таквом нападу. Када, пак, 
целовито сачуваш душу своју, поставивши усхођење у срце своје, узоравши себи њиву и 
посејавши правду, како уче Соломон, Давид и Јеремија,[11] када просветлимо у себи 
светлост познања, тада ћемо тек проговорити Божју премудрост, у тајни скривену,[12] и 
заблистаћемо ради других. А до тога времена очишћаваћемо се и предусавршавати Речју 
да би, колико је могуће више, облагодатили себе и постали боголики да бисмо примили 
дошавшу Реч, али не само примили, него и задржали у себи и објавили је другима. 

Пошто смо досадашњим казивањем очистили позорницу, кажимо у наставку неколико 
речи и о празнику, и уобличимо јединствени празник са душама љубомудреним и 
богољубивим. Пошто је у сваком празновању суштина у спомену на Бога, ми ћемо онда 
поменути Бога. Жамор слављеника се налази тамо где је весеље свих житеља[13] и по 
моме мишљењу то ништа друго не значи до прослављање Бога химнама и славословима 
оних који се удостојише тамошњег живота и становања. Када би моја реч у себи садржала 
нешто од онога што већ раније рекох, нико се не би дивио казаном. Због тога нећу 
говорити једно и исто, него ћу говорити и ново, свеједно што ми језик трепери, и ум и 
срце, сваки пут када казујем о Богу; вама такође желим исти осећај и доживљај тога 
похвалног и блаженог страха. Када изговорим реч: Бог, ви се озаравате једном и 
тројичном светлошћу - тројичном у односу на лична евојства или на Ипостаси (ако неко 
жели тако да се изрази), односно, у односу на Личности (нећемо се уопште препирати око 
имена, иако нас мисао наводи на ту тему) - а једном у односу на суштину и Божанство. 
Бог се дели, да тако кажем, нераздељиво и сједињује се раздељено; ово из разлога што је 
Божанство Једно у Тројици и Једно су Тројица у Којој је Божанство, или веродостојније 
казати, која је Божанство. А што се тиче сувишка и недостатака ми ћемо све то заобићи не 
преобраћајући ни јединство у сливеност, нити ћемо раздељивање претворити у отуђеност. 
Нека су од нас једнако удаљени и туђи нам како Савелијево скраћивање, тако и Аријево 
цепање или дељење; и једно и друго је на једнаки начин нечастиво и рђаво. Ради чега 
треба злобно сливати Бога или Га расецати на неједнаке? Ми имамо само једнога Бога 
Оца, од којег је све и једнога Господа Исуса Христа, кроз којег је све,[14] и један је Дух 
Свети, у којем је све. Речима: из њега (εξ ου), њиме (δι ου) и у њему (ευ ω), ми не делимо 
природу (иначе не бисмо променили предлоге или не бисмо поредак имена мењали), него 
наглашавамо лична својства једне и несливене природе. Ово је очигледно на основу тога 
што ми оне које разликујемо поново сводимо у једно, а то ће и теби бити јасно уколико са 
пажњом прочиташ речи поменутог Апостола: јер је од њега и кроз њега и ради њега (εις 
αυτον) све; њему слава у векове, амин.[15] Отац јесте Отац и беспочетан је, јер ни од кога 
нема почетак. Син јесте Син, и није беспочетан, јер је од Оца. Но, ако овај почетак будеш 
схватао у односу на време, онда је и Син беспочетан из простог разлога што Створитељ 
времена није под временом. Дух је заиста Дух Свети, који исходи од Оца, али не као Син 
(ουχ υικως), због тога што не происходи рођено (γεννητως), него исходно (εκπορευτως); 
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уколико је ради јасности потребно употребити нову реч. Међутим, ни Отац није лишен 
нерођености, зато што је родио; ни Син - рођења, зато што је од Нерођенога (јер како Они 
да се лише?); ни Дух Свети не мења се у Оца или у Сина, зато што исходи и због тога што 
је Бог; мада се ни тако не чини безбожним. Наиме, лично својство је неизмењиво, јер на 
који начин би и надаље остало личним својством ако би се претварало и преносило? Они, 
пак, који нерођеност и рођеност сматрају и исповедају за природе једноимених богова, 
можда ће и Адама и Сита, од којих први није од тела (као створ Божји), а други је од 
Адама и Еве, сматрати и исповедати туђима једног другоме по природи. Дакле, један је 
Бог у Тројици и Тројица су једно, као што то већ рекосмо. 

Поште је Тројица таква или таква је Јединица, сасвим приличи да се и поклоњење Богу не 
ограничава само на вишње силе, јер и доле постоје извесни поклоници и све се испунило 
славом Божјом (јер све је Божје); ради тога се и саздава човек, који је удостојен 
рукотворењем и ликом Божјим. Тако створеног, када је, завишћу ђаволовом, кроз горко 
кушање греха отпао и несрећно се удаљио од Бога који га је створио, Бог није презрео, јер 
њему тако шта није својствено. Шта Бог чини? Каква је то велика тајна ради нас? 
Обнављају се природе и Бог постаје човек. Тај који седи на небесима небеса исконских на 
истоку[16] своје сопствене славе и светлости, прославља се на западу наше убогости и 
унижености, и нашег смирења. Син Божји благоизвољева да постане и да се назове и 
сином човечјим, не мењајући нити губећи оно ко је био (то је неизмењиво), него је примио 
оно ко није био (јер је Он човекољубив), да би Несместиви постао сместив, ступајући у 
заједништво са нама кроз плот која посредује, као кроз неку завесу; немогуће је било да 
рођена и трулежна природа носи његово чисто Божанство. Ради тога се сједињује 
несједињиво; не само Бог са рођењем у времену, ум са телом, ванвремено са временим, 
неизмериво са мером, него и рођење са девством, безчашће са оним што је изнад сваке 
части, нестрадално са страдалним, бесмртно са трулежним. Пошто је изумитељ греха 
уобразио да је непобедив, уловивши нас нашом надом на обожење, он се лично упецао 
покривалом тела да би, мислећи да приступа Адаму, сусрео Бога лично. На тај начин је 
нови Адам спасао старог Адама и тиме је скинута осуда са тела након умртвљавања смрти 
телом! 

Рождество смо одпразновали како и приличи и ја - који претходим празнику, и ви, али и 
сви који су у свету, као и надсветско. Заједно са звездом смо путовали, а са мудрацима се 
поклонисмо, да бисмо заједно са пастирима били озарени, са Анђелима славословили, са 
Симеоном прихватили у наручје и са Анном, престарелом и целомудреном, исповедити 
Бога. Нека је благодарност Ономе који својима дође као странац, да би прославио странца 
и дошљака! 

Сада је друго Христово дело и другачије тајанство. Не могу да прикријем задовољство, јер 
сам веома надахнут. Скоро као Јован ћу да благовестим; мада ја нисам претеча, ипак сам 
из пустиње. Христос се просвећује; озаримо се и ми са њим! Христос се крштава; сиђимо 
заједно са њим, да бисмо са њим и изашли! Крштава се Исус; да ли само ово или, пак, и 
оно друго треба пажљиво узети у разматрање? Ко се крштава? Ко Га и када крштава? - 
Чисти, од Јована, и када започиње да твори знамења. Шта на основу овога схватамо и 
чему се поучавамо? Потребно је да се претходно очистимо, да се смиримо и да 
проповедамо тек након усавршавања и духовног, и телесног, узраста. Прво је нужно 
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онима који крштењу приступају неозбиљно и без припреме, и не опскрбљују искупљење 
навиком на добро. Мада благодат ова, као благодат, дарује опроштај пређашњих грехова, 
ипак се од нас потражује и очекује страхопоштовање да се не бисмо вратили на исту 
бљувотину.[17] Друго је потребно онима који се горде пред, и против, извршитеља тајне, 
уколико су у односу на њега узвишенији било каквим достојанством. Треће је потребно 
онима који се одважно уздају у своју младост и мисле да је свагда време учитељству и 
председавању. Исус се очишћава; а ти се стидиш очишћења? Очишћава се дејством 
Јовановим; а ти устајеш против твога проповедника? Очишћава се као 
тридесетогодишњак; а ти, мада си још голобрад, учиш старце или мислиш да можеш да их 
поучаваш, иако не заслужујеш поштовање ни узрастом својим, нити, највероватније, 
начином живота? Потом се у теби јавља Данило, он и други судије младићи, и сви остали 
примери само на језику; наиме, сваки онај који поступа неправедно, хита да се оправда. - 
Но, треба знати да закон није ради Цркве, као што ни једна ласта не чини пролеће, нити 
једна цртица ствара геометра, нити се, пак, на основу само једне пловидбе постаје 
морепловац. 

Дакле, Јован крштава. Долази Исус да освешта, свакако, самог Крститеља, али и целога 
старог Адама, да би их погребао у води, а пре њих и ради њих да освешта реку Јордан и, 
као што је Он дух и тело, учини га духом и водом. Крститељ негодује; Исус је упоран. Ти 
треба мене да крстиш,[18] каже светилник Сунцу, глас - Речи, друг - Жениху, тај који је 
међу рођенима од жене најузвишенији[19] - Прворођеноме пре сваке твари,[20] онај који 
је заиграо у утроби - Ономе који још у утроби прима клањање, Претеча и имајући бити 
Претеча Ономе који се јавио и који треба да се јави. Речима: ја треба да будем твојом 
руком крштен, придодај и ово: и ради тебе. Крститељ је добро знао да ће се крстити 
мучеништвом, односно, да њему неће бити очишћене само ноге, као код Петра. Ти ли 
долазиш мени? И у тим речима се огледа пророштво. Знао је Крститељ да, као што ће 
после Ирода дело наставити Пилат, ће после одласка Претече наступити Христос. Шта 
каже Исус? Остави caдa! У томе се огледа Божји план и уредба. Добро је знао Исус да ће 
Он ускоро бити Крститељев Крститељ. 

Шта означава лопата?[21] Очишћење. А оган? - Трошење трошнога и пламтење духом. А 
секира? - Сасецање неисцељене и гнојаве душе. Мач? - Сасецање речју којом се раздваја 
рђаво од бољега, одлучују се неверни од вернога, подстиче се син против оца, ћерка 
против мајке, невеста против свекрве, ново и младо против древног и прикривеног. Шта 
означава ремен на обући,[22] који не одвезујеш ти, Крститељу Исусов и житељу пустиње 
који не једеш скоро ништа, нови Илија, више од пророка, јер си видео Предреченога који 
посредује између старог и новог? Дакле, шта то значи? Вероватно учење о доласку и 
оваплоћењу у којем се не може све до крајности сагледати, не само од стране оних који су 
плотски људи и младенци у Христу, него то не могу до краја појмити ни они који су по 
духу налик Јовану. Потом излази Исус из воде, носећи са собом цели свет и види отворена 
небеса[23] - небеса која је Адам, за себе и за своје потомке, затворио, баш као што је и рај 
затворио пламеним оружјем. Тада Дух сведочи о Божанству, јер силази на једнаког; глас 
са неба такође сведочи, јер и Тај о којем је сведочанство такође је са неба. Дух је у виду 
голуба због тога што поштује тело (и оно је по обожењу Бог), због тога је и телесно, а 
истовремено голуб је у древности благовестио о престанку потопа. Ако по обиму и 
мерама судиш о Божанству, ти, који плитко расуђујеш о најузвишенијем, Дух ће за тебе 
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бити нешто малено, јер се јавио у обличју голуба; у том случају ти ћеш и о царству 
небеском имати унижено мишљење и појам јер се оно поистовећује са зрном 
горушичиним; прикладно Исусовом достојанству треба поштовати и противника, јер се он 
назива гором високом, и левиатаном, и царем свих водених створења[24] а Исус се назива 
именом јагње, бисер, капља,[25] и томе слично. 

Пошто је садашње славље ради Крштења, нама такође предстоји да злопострадамо 
колико-толико са Оним који се ради нас преобразио, крстио и разапео; због тога ћемо сада 
унеколико проговорити о различитим видовима крштења, како бисмо изашли што 
очишћенији. Мојсеј је крстио; али не водом; првенствено у облаку и у мору;[26] ово је 
имало праобразни смисао, како и Павле схвата. Морем је предуказивана вода, облаком - 
Дух, манном - хлеб живота, пићем - пиће божанско. Јован је такође крстио, али не на 
јудејски начин, јер није крштење савршавао само водом, већ и покајањем;[27] ипак ни ово 
крштење није сасвим духовно, јер се не придодаје: и духом. Крштава и Исус, али Духом: у 
томе је савршенство. Како можемо тврдити да није Бог Тај кроз кога (осмелићу Се да 
кажем) и ти постајеш бог? Знам и четврти начин крштења крштење мучеништвом и 
крвљу, којим се крстио и Христос, а ово крштење је много узвишеније од осталих 
крштења, уколико се не обесчасти новим нечистотама. Познато ми је такође и пето - 
сузно, али и најтеже; њиме се крштавају они који сваке ноћи омивају постељу своју 
сузама, којима засмрдеше и ране греховне, који се са сузама и понизно клоне зла[28], који 
опонашају Манасијино обраћење, који упражњавају смерност покајаних Ниневљана, који 
у храму понављају цариникове речи и бивају оправдани пре неголи фарисејева гордост, 
који заједно са Хананејком приклањају колена своја, моле за човекољубије и мрвице 
хране, као гладан пас. 

Признајем: човек је промењиво и, по природи својој, нестално биће; због тога без 
поговора прихватам ово последње крштење, клањам се његовом Дародавцу и саопштавам 
га и другима, милошћу измољавајући себи милост. Добро знам да сам обложен 
слабостима[29] и којом мером будем мерио, таквом ће ми се и одмерити. Али, шта ти то 
говориш? Какав то закон дајеш, нови фарисеју, али само именом, а не и суштином, 
заповедајући нам Новатова правила уз сву нашу слабост? Ти не признајеш покајање? Не 
омогућаваш место сузама? Не плачеш? - Нека не буде Судија такав према теби! Зар се 
човекољубије Исусово не дотиче тебе, иако је Он на себе узео наше слабости и понео све 
наше болести; Он није дошао праведницима, већ грешницима да би их позвао на 
покајање; Он не жели жртве, него милости, а грехе опрашта до седамдесет пута 
седам?[30] Колико би твоја узвишеност била блажена када би сва била чиста, а не 
надмена, која не даје људима неиспуњиве законе, а исправљање човека да не окончава 
очајем! Веома је рђав начин - опраштање грехова без исправљања, и осуда која не зна за 
меру; прво потпуно слаби узду, а друго прекомерним затезањем гуши. Докажи ми своју 
чистоту и ја ћу одобрити твоју жестокост. За сада ме је страх да ти своју неизлечивост не 
доказујеш ранама којима си цео прекривен. Зар одбацујеш и Давида који је сав у покајању, 
код кога је покајање сачувало и пророчки дар? Зар ћеш одбацити и великог Петра који је 
на себи искусио нешто људско приликом спаситељног страдања? Но, њега је Исус 
прихватио и трократним упитом и исповедањем исцелио је његово трократно одрицање. 
Хоћеш ли одбацити и онога који се крстио у крви (зар се све дотле простире твоја 
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високоумност?), или коринтског безаконика? Павле је заповедио љубав када је видео 
покајно исправљање, како тај не би био савладан од превелике жалости.[31] 

Ти не дозвољаваш младим удовицама да се удају, без обзира на добро њиховог узраста? 
Павле се, међутим, осмелио у том смислу; ти, пак, понашаш се као његов учитељ и као да 
си узашао до четвртога неба, у неки рај, чувши тамо неизрециве речи, обујмивши још већи 
предео јеванђељем! "Павле ово није дозвољавао после крштења": какав доказ имаш за то? 
Или докажи, или не осуђуј! Ако је ствар сумњива, нека победи и надјача човекољубије. 

Кажу да Новат није прихватао оне који су пали током гоњења. Шта то доказује? Ако су 
непокајани, онда је у реду. Ја такође не прихватам такве који су тврдокорни или су 
недовољно меки, и не узвраћам наградом за рђаво дело исправљањем. Када и прихватим, 
таквима указујем на њима прилично место. Али, ако Новат не прихвата ни оне који су 
сузоточили, ја му нећу дати за право. Шта је мени стало до Новатовог човекомрзништва, 
јер није осуђивао љубостјажаније други начин идолослужења, а блуд је осуђивао веома 
строго, као бесплотни и безтелесни? Шта кажете? Јесам ли вас убедио овим речима? 
Станите на једну страну са нама - људима. Заједно узвеличајмо Господа. Нека се нико од 
вас не усуди, ма колико да се узда у своје способности, да каже: "не дотичи ме се, јер сам 
чист;[32] ко је чист толико као ја"? Саопштите и нама такву светлост. Но, ми вас нисмо 
убедили? - И ради вас ћемо проливати сузе. 

Дакле, сви они, ако то желе, нека иду нашим путем и Христовим; ако не желе, нека иду 
својим путем. Можда ће они тамо бити крштени огњем - тим последњим крштењем, 
најтежим и дуготрајним, које гута вештаство као сено и уништава неодрживост сваког 
греха. Ми, пак, поштујемо Крштење Христово и побожно ћемо празновати, не 
препуњавањем утробе, него веселећи се духовно. Како ћемо се насладити? Умијте се, 
бићете чисти.[33] Ако сте црвени од греха, али нисте сасвим крвави, убелите се као снег; 
ако сте црвени и савршени мужеви крви, онда се убелите налик на вуну. У сваком случају 
будите очишћени и чисти, и стално се чистите. Бог се ничему толико не радује као 
исправци и спасењу човековом; ради тога је и ова реч, и свако наше тајанство. Будите 
светилници у свету - живоносна сила другим људима, постаните савршени светилници 
који ће предстати великој Светлости, да бисте се научили тајнама тамошњег 
светловодства, чистије и јасније озарени Тројицом од које примисмо сада у малој мери 
једну светлост из једног Божанства, у Христу Исусу Господу нашем. Њему слава у векове. 
Амин. 
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Реч XL  

На свето крштење 

  

Синоћ смо прославили пресветли дан Светлости; сасвим је прикладно да празничним 
учинимо дан нашег спасења - много прикладније од оног празновања када наши другови 
по телу, у одређени дан године, врше спомен на дан свога венчања или рођења, када славе 
имендан или стицање пунолетства, усељавање у нову кућу и друга слична славља. Сада 
ћемо укратко беседити о крштењу и о његовом благотворном деловању на нас; ово ћемо 
учинити сада, јер синоћ нисмо о овој теми говорили због краткоће времена тј. да нашим 
словом не бисмо оптеретили вашу пажњу: предугачка беседа једнако је тешка човековом 
слуху, као прекомерна храна нашем телу. Ово што вам предлажем сада у свему заслужује 
нашу пажњу, а слово о таквим предметима не треба слушати површно, него веома усрдно; 
схватање силе овог тајанства већ представља својеврсно просвећење. 

Писмо нам показује тројако рођење: рођење телесно, рођење кроз крштење и рођење кроз 
васкрсење. Прво од ова три крштења јесте дело ноћи, рабско и страсно; друго је дело дана, 
оно је слободно, истребљује страсти, обрезује сваки покров који лежи на нама од дана 
рођења и приводи нас вишњем животу; треће крштење је страшније и краће од прва два; 
оно ће у магновењу да сабере целокупну твар да би ова стала пред Творца свога и дала 
одговор о овдашњем труду и начину живота тј. да ли је само угађала телу или се удружила 
са духом и поштовала благодат новорођења. Сва ова три рођења, како се види, Христос је 
собом испоштовао; прво - изначалним и животним надахнућем; друго - оваплоћењем и 
крштењем својим; треће - васкрсењем из мртвих, чиме је постао почетком васкрсења, и 
као да се учинио прворођеним многој браћи, благоизволевши да постане и прворођеним из 
мртвих.[1] Да бисмо говорили о првом и последњем рођењу не приличи сасвим 
садашњем времену; због тога се поразговоримо о средњем рођењу које је са нас веома 
неопходно, јер је од њега и дан Светлости добио своје име. 

Просвећење јесте светлост душама, измена живота, преиспитивање савести која нам је од 
Бога.[2] Просвећење је помоћ нашој слабости, одбацивање тела, идење за Духом, 
заједничарење са Речи, исправљање саздања, потопљавање греха, заједништво са 
светлошћу, расејавање таме. Просвећење је колесница која нас узноси ка Богу, 
сапутништво са Христом, снажење вере, усавршавање ума, кључ царства небескога, 
преображај живота, скидање рабства, ослобађање од окова, измена састава. Просвећење је 
(треба ли много набрајати?) најбољи и највеличанственији међу даровима Божјим. Као 
што помињемо Светињу над Светињама и песму над песмама, (у)колико је последње 
многообухватљиво и веома битно, тако је и ово просвећење светлије од било којег другог, 
нама доступног, просвећења. 

Овај дар, као и његов Дародавац Христос, назива се многим и различитим именима; ово 
проистиче или из тога што је он веома пријатан за нас (уобичајено је да онај који има 
ванредну љубав према било чему, са великим задовољством слуша и о именима 
љубљенога), или из тога што многоврсност благоделатности, које се налазе у њему, саме 
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по себи дадоше нам име о њему. Ми га називамо даром, благодаћу, крштењем, помазањем, 
просвећењем, одећом нетрулежности, бањом новорођења, печатом и свиме оним што је за 
нас достојно поштовања. Називамо га даром, јер се дарује онима који ништа своје лично 
немају; - благодаћу, јер се дарује онима који су још, и поред тога, још дужни; - крштењем, 
јер се у води погружава грех; - помазањем, јер је оно нешто свештено и царско, из разлога 
што су се цареви и свештеници помазивали; - просвећењем, као светлост; - одећом, као 
покривање стида; бањом, као омивање; печатом, као очување и знамење господства. Због 
овога дара са нама се радују и небеса; славослове га анђели, због сродности са светлошћу; 
он је обличје небеског блаженства; ми такође желимо да га достојно усхвалимо, али не 
можемо у мери у којој приличи. 

Бог је најузвишенија светлост, неприступна, неизрецива, несхватљива умом, нити 
изрецива речима, светлост која просвећује сваку разумну природу, у духовном свету она је 
исто што и сунце у материјалном, а доживљавамо је у мери нашег личног очишћења, у 
мери представе о Ономе који у нама изазива љубав, и по мери љубави коју изнова 
одређује Онај о коме размишљамо, који је сам себи схватљив и познат, а на све остало што 
постоји ово се излива у малој мери. Ја говорим о светлости коју сагледавамо у Оцу и Сину 
и Светом Духу, Којих се богатство огледа у саприродности њиховој и у једном 
просијавању светлости. 

Друга светлост јесте блистање Анђела - својеврсна струја или заједничарење прве 
Светлости; своје просвештење она налази у стремљењу ка првој Светлости и у служењу 
тој Светлости; не знам да ли она, сходно чину свога стојања прима просвештење или, пак, 
у мери просвештења прима свој чин. 

Трећа светлост јесте човек, што је познато и паганима; јер, светлошћу (фсос) називају 
човека, како они по сили унутрашње наше речи, тако и ми лично називамо оне који се 
највише уподобе Богу и приближе му се. 

Знај и за другачију светлост којом је омеђена или пресечена првобитна тама - ту прву 
основу небеске твари тј. како кругообразне путеве звезда, тако и вишњу стражу која 
осијава цели свет. Светлост је била дата прворођеноме и јесте првотна заповест; због тога 
што је светилник заповедио закон, и светлост, и јер је светлост заповест твоја на 
земљи;[3] без обзира што је завидна тама, узјогунивши се, произвела грех. Такође 
светлост, преобразујућа и сразмерна са моћима оних који је примају, јесте и писани Закон 
који прикрива истину и тајну велике Светлости; због тога се и Мојсејево лице њоме 
прославља. 

Но, ми ћемо још многим светлостима украсити нашу реч. Светлост беше и оно што се 
Мојсеју јавило у огњу, када је то виђење палило, али није сагоревало купину, како би и 
природу показало и моћ објавило. Светлост је и путеводитељ Израиља у стубу огњеном, 
који је и пустињу учинио пријатном. Светлост је - узносивше Илију у огњеној кочији, и не 
опаливше узношенога. Светлост је - оно што је обасјало пастире, када се довремена 
Светлост сјединила са временим. Светлост је - она красота звезде која је ишла испред у 
Витлејем, како би и мудрацима показала пут, и сапутствовала Светлости која превасходи 
нас и сједињује се са нама. Светлост је - оно Божанство које је показано и јављено 
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ученицима на гори, али неподносиво за слабашно чуло вида. Светлост је - оно виђење које 
је обасјало Павла и поражавањем очију излечило је душевну таму. Светлост је - и 
тамошње блистање припремљено за оне који се очистише овде, када ће праведници 
заблистати као сунце,[4] и када ће Бог стати посред њих, богова и царева, распоређујући 
и раздељујући достојанство тамошњег блаженства. Поврх свега, светлост, у строгом 
смислу речи, јесте просвештење Крштења о којем ми сада говоримо, и у којем се 
закључује велико и чудновато тајанство нашега спасења. 

Пошто је савршена и апсолутна безгрешност својствена једино Богу - првој и несложеној 
природи (наиме, простота је мирна и безметежна), и такође, осмелићу се да кажем, 
природи Анђела или природи најближој Богу, ради непосредне близине; грешити је, пак, 
дело човеково и својствено је доњој сложености (због тога што је сложеност почетак 
метежа): тога ради Владика није благоизволео да своју твар остави беспомоћном, није 
хтео да је пренебрегне и одбаци када се она, у насталој опасности, узбунила против Њега. 
Већ, као што је саздао непостојеће, тако је узсаздао[5] оне који примише постојање - 
саздањем које је божанскије и узвишеније од првотног саздања, и које за почињуће јесте 
печат, а за савршене јесте узраст - благодат и васпостављање обличја палога кроз грех, да 
ми не бисмо, поставши због очаја рђавији и непрестано падајући због тога у још веће зло, 
због задесившег нас очаја потпуно и апсолутно остали изван добра и врлине, и паднувши у 
дубину зла, како је речено, постали лењивци и ругло,[6] већ да бисмо, као они који су 
предузели дуго путовање, након одмора у гостиони од напора пута наставили даље, и ми, 
након обновљења, одважно довршили преостали пут. 

Ова благодат и сила Крштења не потапа свет, као у древности, него чисти грех у сваком 
човеку и савршено омива сваку нечистоту и прљавштину, нанесену повређивањем. Пошто 
се ми састојимо из две природе тј. из душе и тела, из природе видљиве и невидљиве, онда 
и очишћење бива двојако, управо: водом и Духом; и прво се прима на видљив и телесан 
начин, а друго се, у исто време, савршава нетелесно и невидљиво; прво је праобразно, а 
друго истинито и чистеће у дубину; а ово, које потпомаже првом рођењу, од старих чини 
нас новима, од плотских, какви смо сада, богоприличним, топећи нас без огња и 
узсаздавајући без разрушавања. Јер, казано укратко, под силом Крштења треба 
подразумевати завет са Богом о ступању у други живот и о очувавању савршене чистоте. 

И свакако, сваки од нас најприљежније треба да буде препун страхопоштовања и да чува 
неизмерно срце и душу своју,[7] да не би постао туђ овоме исповедању. Јер, ако Бог 
прихвата посредничке договоре међу људима и утврђује их, колико је онда опасно постати 
нарушитељ завета који смо лично са Богом закључили и бити крив пред Истином, не само 
због других неких грехова, него и због лажи? При том, не постоји више никакво друго 
новорођење, нити узсаздање, нити васпостављања у древно стање. Ипак, колико нам је 
могућно, достигнимо и остваримо ово са многим уздасима и сузама, и мада се кроз то са 
напором сакривају ране, ипак по мојој одредби и уставу (исправно верујемо да се 
сакривају, мада бисмо желели да се изгладе и последице рана; због тога што ја лично имам 
потребу у милосрђу); уосталом, боље је не имати потребе у другом очишћењу, него 
истрајати у првом које је, колико знам, свима нама заједничко и није тешко, већ је једнако 
откривено слугама и господарима, сиромасима и богаташима, униженима и узвишенима, 
благороднима и неблагороднима, дужницима и недужницима, као удисање ваздуха и 
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разливање светлости, измена годишњих доба, разматрање стваралачког акта - то велико и 
свима нам заједничко наслађивање, а такође и једнаки удели вере. Веома је страшно када 
се уместо лаганог излечења употребљава најкомпликованије, одбацивањем милосрђа и 
показујући се достојним казне, и бивајући поново награђен за грех исправљањем. Колико 
тек треба пролити суза да би се оне могле упоредити са извором Крштења? И ко може 
гарантовати да ће смрт чекати наше излечење? Или да ћемо пред судилиштем стати као 
слободни који немају потребе у тамошњем огњеном очишћењу и мукама? Вероватно ти, 
добри и човекољубиви виноградаре, можеш умолити Господа - да сачува смокву од сече, 
као неплодну,[8] и да дозволи да се залије гнојивом тј. сузама, уздасима, молитвама и 
лежањем на голој земљи, бдењима, изнуравањем тела и исправљањем кроз исповедање и 
скрушени живот; међутим, ни тада није извесно да ли ће је Господ сачувати и поштедети 
пошто је напрасно заузела то место, јер неко други има потребу за милосрђем. 

Са Христом се, кроз Крштење, сахрањујемо да бисмо са њим заједно и устали; са њим 
силазимо да бисмо са њим узишли на висину; са њим се унижавамо да бисмо се и 
прославили са њим! Ако се после крштења теби поново приближи непријатељ светлости и 
кушач (а он ће се приближити; приближио се он и Слову и Богу моме, преваривши се 
видљивим покривалом - приљубио се прикривеној Светлости, обманувши се оним што 
види), ти имаш начина да га победиш. Не плаши се подвига; супродстави му воду, 
супродстави му Духа и тиме ће се угасити све распаљене стреле лукавога.[9] Јер, ту је 
Дух, и једино Дух који руши горе;[10] ту је вода, и само вода која гаси пламен. Ако ти 
кушач укаже на потребу (као што се усудио и Христу) да камење постане хлебови,[11] 
подстичући у теби глад, занемари као неко коме није позната његова намера. Научи га 
ономе што он још није искусио; супродстави му реч живота која, уствари, јесте хлеб 
изаслан са неба и који дарује живот. Ако те буде искушавао славољубивом гордошћу (као 
и Христа, одводећи Га на крило храма, и рекавши му: скочи доле и докажи своје 
Божанство[12]); не дозволи да се погордиш. Ако те у томе саблазни, неће се задржати 
само на томе; он је незаситив и стално ће ићи даље; вара те добрим, да би те навео на 
погрешно: такав је начин његовог војевања! Овај душегубац се показује као добар зналац 
Писма, јер из једног места наводи: писано је за хлеб, а из другога: написано је за Анђеле. 
Написано је, каже он, да је анђелима заповеђено за тебе, да те прихвате на руке 
своје.[13] О, хитровиспрени на зло, због чега да прећутим то (ја ово добро памтим, иако ти 
прећуткујеш то), када се оградим и заштитим Тројицом, могу на мене насртати аспиде и 
василиски, нећу ли их уништити једнако као и змије и шкорпије?[14] Ако те буде почео 
искушавати и савлађивати неситошћу, показујући ти једновремено, као у магновењу, сва 
царства земаљска, тобоже као да она њему припадају, потражујући од тебе да му се 
поклониш: презри га као убогога и уздајући се у добијени печат,[15] одговори му: ,ја сам 
обличје Божје, нисам изгубио небеску славу као што си ти то учинио својом гордошћу; ја 
сам се обукао у Христа, у Христа сам се преобразио Крштењем; ти се мени поклони". И 
демон ће, поуздано знам, побеђен и посрамљен овим речима, као што је одступио од 
Христа - прве Стелости, једнако одступити и од онога ко је Христом просвећен. 

Овакву моћ дарује бања Крштења свима који буду искушавани! Овакво славље дарује она 
свима онима који нису похлепни! Дакле, крстимо се, да бисмо победили; уђимо у воду 
очишћења која омива боље од исопа, боље чисти од законске крви, свештенија је од 
пепела јунице којом се кропи оскрнављено[16] и која је чистила за неко одређено време, а 
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није била у стању да савршено истреби грех. Која је била потреба да се чисте они који су 
једном већ очишћени? Крстимо се данас, да не бисмо сутра били принуђени; не удаљујмо 
од себе благодјејање као увреду; не чекајмо да постанемо рђавији, како би нам било 
опроштено боље; не будимо Христокрмчари и Христокупци, не обремењујмо себе преко 
мере коју можемо поднети, да не бисмо потонули заједно са бродом и да не претрпимо 
бродолом благодати да не изгубимо све, а надали смо се да ћемо примити боље. Похитај 
ка дару док си још разуман; немој боловати телом и духом, нити се претварај као да си 
болан, јер си сасвим здрав умом својим; твоје добро није у туђим рукама, већ си сам његов 
господар; похитај док ти је језик свеж, док не муца и док се не охлади, док је способан 
јасно да изговара (не говорим о нечем већем) речи тајноводства; док можеш да постанеш 
веран, да други не би посумњали у то, и када се увере у то да те ублажавају; ово је 
очигледан дар за тебе, не подлеже никаквој сумњи, благодат дотиче дубине, а не да се 
тело омива за погребење; док око тебе нема суза - оне су знак твога одласка или њиховог 
задржавања да би ти се угодило, а жена и деца твоја желе да продуже минуте растанка, 
како би чули твоје последње речи; док код тебе не стоји искусни лекар који ти обећава 
неколико часова живота више, иако ти часови нису у његовој власти, који климањем главе 
поспешује наду на излечење, који уме да расуђује и мудрује о болести после смрти, 
очекујући од тебе већу плату или стављајући свима до знања да је све залудно и 
безнадежно; док се нису о тебе почели да отимају крститељ и користољубац журећи - 
први, да те поучи, а други, да га упишеш за свога наследника, иако расположиво време не 
омогућава ни једно, ни друго. Због чега очекујеш благодет од врућице, а не од Бога? Од 
времена, а не од трезвености? Од варљивог друга, а не од спаситељне љубави? Не од 
сопствене воље, него од принуде? Не од слободе, него од крајњих околности? Због чега 
желиш од другога да сазнаш о твоме одласку, а не желиш сам о томе да размишљаш као о 
нечему што засигурно долази? Зашто жудиш за лекарством које никако не може да 
помогне? Исчекујеш презнојавање, које обично наговештава савлађивање и пролазак 
болести, када то може бити и знак близине самртног зноја? Лечи самог себе пре него што 
наступи нужда; сажали себе ти, који си блиски лекар болести. Избори за себе истинито и 
целебно лекарство. Ако пловиш током буре, страхујући због бродолома и имајући за 
помоћника оправдани страх, мање ћеш невоље претрпети када до бродолома заиста дође. 
Омогући да примиш дар на свечани начин, а не у плачу; нека се талант умножи, а не да се 
закопа у земљу; дозволи да буде било какав размак између благодати и кончине, да се не 
би само изгладили рђави записи, него и да оно, што је написано на њиховом месту, буде 
много боље, да не би имао само благодат, него и уздање, не само да избегнеш огањ, него и 
да наследиш славу коју ће ти донети умножени дар. Они који су унижени духом својим, 
сматрају великим делом ако се казна избегне; а који су узвишени духом, домогавају се и 
награде. 

Позната су ми три ступња оних који се спасавају: рабство, најамништво и синовство. Ако 
си ти раб, онда се бој удараца. Ако си, пак, најамник, онда само једно имај у виду - да 
добијеш. Ако стојиш више раба и најамника, ако си син, онда се стиди Бога као оца; чини 
добро, јер је исправно повиновати се оцу. Ако се не надаш икаквом добитку - угађање оцу 
је награда сама по себи. Немојмо занемарити ово! Веома је неразумно грабити себи 
богатство, а занемаривати здравље; чистити тело, а очишћење душе имати само као 
залиху; тражити ослобађање од доњега робства, а не желети и горње ослобођење; 
настојати да наша кућа и одећа буду уредни и богати, а не бринути да и лично постанеш 
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удостојен још узвишенијега; бити усрдан у помагању другима, а не ревновати за лично 
добро! Ако би се ово благо куповало новцем, ти не би пожелео да имаш било какву 
ризницу добара. А ако се ствара помоћу човекољубија, одбацујеш спремност за 
доброчинством. 

Свако време је прикладно за омивање, јер нас у свако време може затећи смрт. 
Громогласно ти вичем, заједно са Павлом: сада је време благопријатно, сада је дан 
спасења;[17] речју: сада, он не означава неко одређено време, него свако време. И још: 
устани ти што спаваш и васкрсни из мртвих, и обасјаће те Христос[18] прекраћивањем 
греховне ноћи; због тога што је у ноћи надање зла, каже Исаија,[19] и корисније је 
дочекати јутро. Сеј, када је време; жањи и прошируј амбар, такође када је време; сади лозу 
и бери зрели виноград; одважно пусти брод на море у пролеће, а усмери га у пристаниште 
када наступи зима и почну буре на мору. Нека буде код тебе време рата и време мира, 
брака и безбрачности, пријатељства и раздора ако ти је он потребан, и уопште, нека буде и 
нека се зна време сваком послу, ако ћемо веровати Соломону.[20] А добро је њему 
веровати, јер је савет његов веома користан. Свагда ревнуј за своје спасење, и нека ти 
свако време буде прикладно и благовремено за крштење. 

Ако, пошто прође претходни дан, свагда у виду имаш сутрашњи и таквим краткотрајним 
исчекивањима држиш себе трезвеним, онда нећеш ни у каквој опасности бити када 
лукави, по своме обичају, почне да ти саветује: "дај мени овдашње, а Богу будуће; мени 
подари младост, а Богу старост; мени године задовољства, а њему старосни узраст"! 
Колико је тек невољних и неочекиваних догађаја! Или је рат уништио, или је земљотрес 
угушио својим рушењима, или је море прогутало, или је звер раскидала, или је болест 
узела, или је дошло до угушења храном (јер, веома је лако човеку да умре, без обзира 
колико високо мишљење имао о себи), или је смрт наступила због прекомерне употребе 
пића, или је у питању ветар у налету, или се коњ отргне, или намерно припремљени 
отровни напитак, а некада се и оно што је спаситељно покаже смртоносним, или окрутни 
судија, или неумољиви извршилац казне, или још много других случајева који узрокују 
смрт, како памтимо у скорије време, и не постоји начин који би смрт могао да заустави! 
Међутим, ако се заштитиш печатом, ако своју будућност осигураш најбољим и 
најприкладнијим начином, уколико душу и тело ознаменујеш Миропомазањем и Духом, 
као што су Израиљци у древности заштитили своје првенце моћном крвљу и 
помазањем,[21] чега се плашиш да ти се може десити? И колико је само за тебе учињено! 
Чуј шта се каже у Причама: ако седнеш, безбедан ћеш бити, ако ли заспиш, слатко ћеш 
спавати.[22] А шта нам Давид благовести? Нећеш се уплашити од страха ноћног, од 
стреле и беса подневнога.[23] Ово је веома битно ради твоје сигурности током овога 
живота (и лопов се не усуђује тако лако да насрне на обележену овцу, а ону која на себи 
нема никаквог знака безбрижно хвата), али и по изласку из живота - прекрасни погребни 
покров, који је блиставији од било које одеће, вреднији од злата, узвишенији од гробнице, 
свештенији од бесплодних залиха, који сви мртваци доносе на дар мртвима, преокренуо је 
обичај у закон. Нека све што имаш пропадне, нека све буде похарано: новац, богатство, 
имање, ствари, одликовања и све друго што приличи овоземаљском, знај да ћеш 
безбрижно окончати овај живот не изгубивши ни једно средство које ти је Бог даровао за 
спасење. 
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Но, ти стрепиш да не изгубиш у себи благодат и због тога ли одлажеш очишћење, као да 
не постоји друго? Шта да кажем? Зар се не плашиш да ћеш, ако допаднеш опасности 
током гоњења, бити лишен и другог, бољег, наслеђа - Христа? Зар и због тога још увек 
одлажеш и избегаваш да постанеш Хришћанин? Нека далеко буде од тебе такав страх 
нездравог човека, такво расуђивање које штети уму! 

Колико је то неопрезна, ако се тако може казати, опрезност! Колико је то виспрена замка 
лукавога! Он је стварна тама, а представља се као светлост; када не може да успе 
отвореним нападима, он се прикрива и припрема невидљиве замке; и будући лукав, 
представља се као добар саветник како не бисмо имали прикладног начина да му се 
одупремо и избегнемо његове насртаје. Очигледно је да овако шта он чини и овде. Не 
имајући могућности да те директно и јавно убеди да презреш крштење, лови те 
умишљеном опрезношћу да би те уплашио, мада то нећеш ни приметити, и да услед тога 
страха прокоцкаш дар и тако се, кроз присутну бојазан, лишиш предвиђеног дара. Такав је 
ђаво; и никада неће напустити своје двоједушје докле год види да ми хитамо на небо 
одакле је он пао. Али ти, човече Божји, прозри зломисао твога противника; предстоји ти 
борба са снажним, ради веома важног дела; не тражи врага за саветника; не занемаруј 
могућност да се упишеш и постанеш веран. 

Докле год си оглашен, дотле стојиш у предворју побожности; а ти треба да уђеш унутра, 
да прођеш кроз врата, да угледаш Светињу, да погледом својим прозреш до 
СветињеСветиња, да будеш са Тројицом. Битно је оно због чега ратујеш; тога ради 
потребна ти је и снажна ограда. Истави штит вере; ђаво се плаши када у бој ступаш 
наоружан. Тога ради он и жели да те види обнаженог од благодати да би лакше савладао 
ненаоружаног, и ничим заштићеног. Он насрће на било који узраст, на било који начин 
живљења; ради тога га одбаци од себе у свему. 

Ако си млад; успротиви се поривима страсти, уписујући се у војинство Божје; наоружај се 
против Голијата, против туште и таме. На добро искористи узраст и не дозволи да твоја 
младост увене тј. да буде умртвљена несавршенством вере. 

Ако си стар и налазиш се веома близу, свима нама, одређеног рока; уважи седе власи и 
својственом јој трезвеношћу узврати јој за немоћ коју треба да поднесеш; укажи помоћ 
малобројним данима својим; повери старости очишћење. Због чега се у дубокој старости, 
и при последњим издисајима, плашиш онога што је својствено младости? Или чекаш да те 
мртвога омију и да тиме не побудиш толико њихово сажаљење, колико њихову завист? 
Или силно волиш телесна задовољства, мада си и сам леш живота? Срамно је да се, 
изнемогавши телом, не изнемогне похотом, па јој се, или сасвим препушташ или постајеш 
још похотљивији, одлажући очишћење. 

Ти имаш дете? - Не дозволи да време прохуји; омогући да оно буде освећено у младости, 
да од малена буде посвећено Духу. Ти се бојиш печата, због слабости природе, као 
малодушна и маловерна мајка? Сети се да је Анна и пре рођења још обећала Самуила 
Богу, а када га је родила одмах га је посветила и припремила за свештене хаљине, уопште 
се не плашећи људске слабости, него искрено верујући у Бога. Немаш никакве потребе у 
амајлијама и бајањима са којима заједно долази и лукави, привлачећи себи 
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страхопоштовање лаковерних, које припада једино Богу. Подари своме детету Тројицу ту 
велику и најбољу заштиту.[24] 

Шта још да напоменем? Чуваш ли своје девичанство? Запечати га очишћењем; учини га 
саучесником својим и сабеседником у животу; омогући му да оно управља у теби и 
животом и речима твојим, и сваким удом тела твога, сваким покретом, сваким осећањем 
твојим. Поштуј га да би те оно украсило; нека се твојој глави дарује венац благодатни; 
венцем сладости бићеш заштићен.[25] Везао си се везама брака; такође се вежи и 
печатом. Учини да ти целомудрије постане сапутник, јер је оно много прикладније од 
многих евнуха, од многих придворних слугу. 

Ако још ниси повезан телом, не плаши се савршенства; ти си чист и након ступања у брак. 
Ја на себе преузимам одговорност; ја сам сјединитељ, ја сам невестоводитељ. Брак није 
нечастан само због тога што је девственост часнија од њега. Ја ћу опонашати Христа, 
чистог Невестоводитеља и Жениха, који чини чудо на свадби и својим присуством чини 
част супружанству. Нека брак буде чист и без икаквих примеса нечистих жеља. Само за 
једно молим: прихвати дар као ограду, а од себе дару принеси чистоту у своје време, док 
трају дани установљени за молитву који су часнији од радних дана; то учини уз узајамно 
сагласје и прихватање.[26] Не установљавам закон, него дајем савет и желим да од тебе 
узмем нешто што ће користити и теби, али и послужити општој сигурности. 

Укратко да кажем: не постоји начин живота, не постоји стање, за које крштење не би било 
корисније. Који има власт, прима узду; слуга - једнаку част; уцвељен - утеху; благодушни 
- руководство; убоги - неукрадиво богатство; изобилујући прекрасно употребљавање 
онога што има. Не инати се, не противи се своме спасењу. ако и обмањујемо друге, себе 
саме обманути не можемо. Веома је опасно и неразумно играти се самим собом. 

Но, ти живиш у друштву, у контакту са људима - не без оскрнављивања; баш због тога је 
веома страшно ако се на тебе није источило милосрђе Божје! Одговор на ово веома је 
једноставан. Ако је могуће, бежи са тржишта са својим добрим сапутником. Подсеци себи 
орлова крила, или да кажем веродостојније, голубова; иначе шта ти имаш од кесара и 
онога што припада кесару, уколико не починеш тамо где нема ни греха, ни срамоте, ни 
змије која те угриза на путу, ометајући те да стигнеш Богу. Издвој душу своју од овога 
света; бежи из Содоме; бежи од пожара; иди и не обазири се да се не би претворио у слани 
камен; спаси се у гори да не би погинуо. Ако си неодлучан, ако си везан неопходним 
узама, кажи сам себи, или још боље, ја ћу ти казати: најпревасходније ти је да стекнеш 
духовна блага и сачуваш очишћење. Ако не можеш да спојиш једно и друго, онда је боље 
унеколико да се оцрниш мирским обавезама, неголи да сасвим лишиш себе благодати тј. 
боље је, како ми се чини, понекада примити приговор од оца и господина, неголи од њега 
бити потпуно одбачен; боље је бити озарен неколиким зракама, неголи бити у потпуној 
тами. А благоразумном је својствено да међу добром одабере најбоље и најсавршеније, а 
међу злом најмање и најлакше. Због тога уопште се немој бојати очишћења. Праведни и 
човекољубиви Судија наших дела свагда више цени заслуге наше, поредећи их са начином 
живота нашег. И много пута је тај, који живи у свету, успео у малом, стекавши предност 
пред оним ко је скоро успео у свему, живећи у слободи: боље је, мислим, заслужити 
дивљење - у узама ићи полагано, неголи јурити, неимајући на себи терета и, идући по 
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бањи, не замарати се много, неголи бити чист на чистом путу. Да бих ово доказао, казаћу 
да је Раву, блудницу, оправдала једино необична љубав према туђинима, као што и 
цариника не хвалимо ни због чега другог до због његове смерности, како би и ти научио 
да не прихваташ другачији пут. 

Ти ћеш можда рећи: "Каква ми је корист ако се пре времена крстим и због журбе лишим 
себе пријатног живљења, када могу да се наслађујем животним задовољствима, а потом да 
примим благодат? Јер и радницима у винограду, који су радили од почетка, Виноградар 
није указао никакву предност, већ им је дао исту плату као и последњима"?[27] Ти, који 
говориш ово, без обзира чије је то мишљење, ослободио си нас труда пошто си сам открио 
тајну твоје лењости и, не одобравајући твој рђави наум, хвалим твоје признање. Међутим, 
послушај и смисао ове приче да не би, због свога неискуства, извукао штету из Писма. Као 
прво, овде није реч о крштењу, него о верујућима и онима који ступају у добри виноград - 
Цркву, током различитих времена; наиме, сваки је дужан да од онога дана и часа, када је 
поверовао, испољи труд. Због тога, они који су дошли раније, иако су показали усрднију 
пожртвованост, ако меримо труд, ипак нису узвишенији уколико меримо вољу; а можда су 
последњи и више заслужили, мада је овакво расуђивање необично донекле. Узрок 
закаснелог ступања у виноград беше закаснело призвање таквога на дело. Размотримо у 
чему је остала разлика. Они који су први поверовали нису дошли раније него што су се 
погодили за плату, а последњи су ступили на дело без икаквог договора о плати, што је 
доказ веће вере њихове. Први су собом показали завист и наклоност ка роптању, а 
последње не можемо окривити ни за шта слично. Првима је, при свом њиховом лукавству, 
дата плата; а последњима - дата је милост; због тога су први, будући изобличени у свом 
лукавству, сасвим исправно лишени бољега. Питате: шта би било са њима да су 
закаснили? Очигледно, иста плата са осталима. Дакле, због чега се треба жалити на 
даваоца плате као да он не цени труд марљивих, него даје једнако? Све ово умањује цену 
зноја који су пролили први, без обзира што су они почели раније са послом. На основу 
овога јасно се види да је давање плате на једнаке делове исправно, јер је расположење 
било вредновано заједно са уложеним трудом. Но, ако прича по твоме тумачењу у 
преносном смислу изображава силу омивања, онда шта те спречава да дошавши раније и 
ознојивши се будеш узвишен у очима последњих, да ти завиде тј. да будеш у преимућству 
у односу на њих - у човекољубију, и да плату примиш као дуг, а не као дар? Најзад, плату 
примају они делатници који уђоше у виноград, а не они који се шетају око њега. А постоји 
опасност да се са тобом не деси као са овима. Због тога, када би ти знао да ћеш бити 
награђен и при оваквим размишљањима, при чему би злонамерно скратио свој труд, онда 
нема смисла тражити овакве одговоре и приговарати човекољубивом Владици: ја нећу да 
кажем да је већи труд, само по себи, и већа награда, човеку којем срце није потпуно 
предато вођењу. Ако мислиш да ти прети опасност - да због оваквог ценкања уопште не 
уђеш у виноград и одабирајући мало, изгубиш битно, онда нека те моје речи убеде и, 
пошто напустиш погрешна тумачења, без размишљања приступи понуђеном дару, да се не 
би лишио живота пре него што се испуни нада и на себи не искусиш да су твоја погрешна 
умовања, уствари, радила против тебе. 

"Шта, дакле? - питаш: зар Бог није милосрдан? Он зна наше помисли, испитује наше 
расположење, па зар неће жељу за крштењем прихватити као само крштење?" Ти причаш 
загонетно, а питаш уствари да ли је у Богу, сходно његовом човекољубију, непросвећени 
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човек исто што и просвећени тј. да ли је са просвећеним човеком, и оним који је већ ушао 
у царство небеско, једнак онај човек који тек жели да прими крштење, мада ништа не чини 
од дела царства. Осмелићу се да, у вези са овим, кажем своје мишљење; верујем да ће се и 
други, који имају ум, сагласити са мном. Од оних који примише дарове неки беху веома 
далеко од Бога и спасења, препустише се сваковрсним пороцима и старали су се да живе 
порочно. Други су опет били половично рђави, јер су се некако држали средине између 
порока и врлине; иако су чинили зло, ипак нису одобравали то што су чинили, као особе 
које болују од врућице што се не хвале својом болешћу. Неки су опет све до савршенства 
били достојни хвале, или по природи својој или због тога што су личним трудом 
предочистили себе за Крштење; након Крштења они се показаше још ревноснијима и 
опрезнијима; предочистили су себе да би примили благо, а опрезност су држали да би 
сачували примљено благо. Од свих оних који су сасвим рђави бољи су они који су донекле 
одустали од порока, а најбољи су они који не само да су одустали од порока, него 
ревношћу припремише себе за Крштење, због тога што поседују извесну предност тј. 
делатељност; а Крштење, пошто заглађује грехе, не поништава заслуге. Међутим, најбољи 
међу свима набројанима јесу они који и благодат обрађују, и образују себе до најбоље 
могуће лепоте. На исти начин међу онима који не примише Крштење, једни сасвим 
наликују скоту и зверу, сходно своме неразумљу или злој нарави. Поврх осталих зала они 
поседују и то зло, како ми се чини, да не уважавају дар Крштења; они се управо понашају 
тако да, ако им је дар дат, они га љубе, ако им није дат, они га презиру. Други опет, мада 
поштују дар, ипак не хитају да га приме, свеједно да ли због своје пасивности или због 
неуздржљивости. Неки опет чак немају ни могућности да приме дар, свеједно да ли је у 
питању њихова малолетност, или неки други разлог који уопште не зависи од њих, а због 
којег не могу да приме благодат, мада би то лично желели. И, као што смо међу првима 
пронашли велике разлике, тако налазимо и међу последњима. Савршени презирачи су 
рђавији од неуздржаних и лењивих; а последњи су рђавији од оних који се услед незнања 
или принуде, лишавају дара; јер, све што се учини принудом није ништа друго до невољно 
сагрешење. И мислим да ће једни једнако претрпети казну због тога што презиру 
Крштење, као и други због својих порока. Неки ће опет претрпети казну, али мању, јер 
није разлог непримања Крштења њихова зла нарав, већ незнање. А последњи, пак, код 
праведног Судије неће бити ни прослављени, ни кажњени, јер, мада нису запечаћени, ипак 
нису ни сасвим рђави тј. они су више истрпели, него што су нанели штете. Није сваки, 
будући недостојан казне, уједно достојан части; једнако као што није сваки, који је 
недостојан части, једнако достојан казне. Размотрићу и следеће. Ако ти намеру за 
убиством изједначаваш са учињеним убиством, иако убиство није извршено, онда сматрај 
крштеним онога који жели да се крсти, али није крштен у збиљи. Уколико првога не 
сматраш убицом, због чега да последњег сматраш крштеним? Не видим никаквог разлога! 
Али ако хоћеш, размислимо и тако. Ако је жеља довољна и надомешћује силу Крштења, а 
ти за себе грабиш славу зарад обичне жеље, онда се и наместо славе задовољи само 
жељом. Какву ћеш штету имати ако се ниси удостојио Крштења, када имао: жељу за 
крштењем? 

Дакле, пошто сте ви чули глас овај, приступите му и просветите се, и лица ваша неће се 
постидети[28] што не примисте благодат. Примите просвећење док је време, да вас 
тама не претекне[29] и удаљи од просвећења. Наступиће ноћ и тада пошто одемо одавде, 
нико неће моћи делати. Прва реч припада Давиду, а друга - Истинској Светлости која 
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просвећује свакога човека који долази у свет.[30] Схватите да вас и Соломон прекорева 
због вашег оклевања и лењости: докле ћеш, лењивче, лежати? Када ћеш се пробудити1. 
Проникнимо у то, али и у друго: измишљати оправдање за грех свој.[31] "Очекујем дан 
Светлости; боље ћу поштовати Пасху; дочекаћу Педесетницу: боље ћу се са Христом 
просветити; са Христом ћу устати у дан васкрсења; поштоваћу јављање Духа". Шта на ово 
казати? Кончина ће доћи ненадано, у дан када се не надаш, и у час, у који не мислиш.[32] 
А тебе прати зли путник - убогост[33] благодати, и бићеш гладан посред толиких 
богатстава благости. Ти си дужан да у супротном жањеш супротно, у неуморивом труду 
жетву и у извору освежење, налик ономе кога неумољиво муче жеђу и који брижно хита 
на извориште како би умор од пута утолио водом, а не болује Исмаиловом болешћу, не 
мучи себе жеђу или, како каже пословица, не жеђује посред извора воде. Није добро проћи 
поред пијаце, а потом тражити зембиљ; није добро проћи поред манне, а потом тражити 
храну; веома је рђаво потоње кајање, пошто се освестимо од губитка, када не постоји 
могућност да вратимо пропуштено тј. након одласка одавде, и након прослављања 
очишћених и кажњавања грешних. Зато не оклевајте да приступите благодати, него 
похитајте, да вас не би предухитрили разбојници, прељубочинци, да лихвар не узме 
испред вас дар, да вас не претекне убица, цариник, блудник или било ко од оних који на 
силу и отимање узимају царство,[34] а оно, по благости својој, добровољно трпи ово 
насиље и отимање. Љубазни, буди спор на чињење зла, а брз на стицање спасења, како ја 
сматрам. Јер, једнако је рђаво дело свагдашња спремност на зло, и спорост на добро. Ако 
те позивају на пировање, не хитај; ако треба да се одрекнеш Вере, бежи од таквих; ако би 
ти маса злобних људи казала: хајде са нама да вребамо крв: да заседамо правоме ни за 
што[35] - немој такве ни слушати. Ако их избегнеш остварићеш себи два добра: њих ћеш 
уверити да греше, а ти ћеш се избавити од рђавог друштва. Но, ако ти велики Давид каже: 
приступите, радујмо се у Господу; или други пророк: приђите, узађимо на гору 
Господњу; или, пак, Спаситељ лично: ириступипле ми сви обремењени и Ја ћу вас 
упокојити; и још: устаните, хајдемо одавде,[36] заблистаће светлост беља од снега, 
убелиће се беље од млека, засијаће се снажније од камена сафира[37] - у таквим 
случајевима нећемо оклевати ни мало. Поступићемо као што су учинили Петар и Јован: 
као што су они журно хитали према гробу о васкрсу, тако ћемо и ми похитати према 
купељи Крштења; похитаћемо скупа, претичући једни друге, настојећи да приграбимо 
благо које се дарује. Немој казати: вратићу се поново и сутра ћу се крстити, и учинити 
још веће доброчинство.[38] 

"Нека се прво крсти мајка, нека се крсти отац, браћа, жена, деца, пријатељи и сви остали 
који су ми драги, па ћу тек тада ја да се крстим; сада, пак, још није време да постанем 
светао". Али, зар се не плашиш да сви они које си набројао, а за које се надаш да ће 
учествовати у твојој радости, могу постати заједничари плача? Ако су они са тобом, добро 
је; али ако нису, немој оклевати. Срамно је упитати: "где ми је принос после Крштења? 
Где ми је светла одећа у којој ћу заблистати Крштењем? Где је све оно што је потребно 
мојим крститељима, како се и ту не бих постидео"? Ово ти се чини веома неопходним и 
без овога као да ће се благодат умањити! Немој се бавити небитним у важним делима; не 
препуштај се униженим осећањима; тајанство је битније од видљивога; себе самога 
принеси на дар, обуци се у Христа, нахрани мене својим животом: такво гостопримство ја 
ценим и оно је угодно Богу који нам дарује најузвишенија добра. За Бога ништа толико 
није велико да и унижени не би могао да дароноси, да не би ништи остали посрамљени 
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неимајући чиме да се пореде са богатима. И мада у другим стварима постоји разлика 
између богатих и ништих, овде се гледа на усрдност: ко је усрднији, тај је и богатији. Нека 
те ништа не омета у твоме идењу напред, ништа нека те не одвлачи од твоје усрдности. 
Пошто је жеља снажна, прими жељено; пошто је жељезо усијано, прекали га у хладној 
води да се не би испречило нешто пред твојом жељом. Ја сам Филип; ти буди евнух 
Кандакијин, па кажи: ево воде, шта ми смета да се крстим?[39] Вребај прилику, буди 
оран на добро. Чим кажеш, крсти се; а крстивши се, бићеш спасен. Макар ти био тамне 
пути, буди бео душом; прими спасење од којег нема ничега узвишенијег, ничега 
достојанственијег за свакога ко има ум. 

Немој казати: "Мене треба да крсти Епископ, или Митрополит и при том Јерусалимљанин 
(благодат није од места, већ од Духа), а поврх тога свакако неко од благородних људи; 
веома је опасно ако моје лично благородство буде унижено због крститеља; или, ако је у 
питању свештеник, нека свакако буде неожењен, човек уздржан и анђеоског живота; биће 
неподносиво ако бих се оскрнавио у време очишћења". - Не улази у истраживање 
достојанства проповедника или крститеља. Они имају другога Судију који истражује и 
невидљиво; због тога што човек (гледа) на лице, а Бог на срце.[40] А у твоме очишћењу 
свако је достојан поверења; нека такав буде из броја оних који имају власт на ово, под 
условом да није јавно осуђен и одлучен од Цркве. Немој да осуђујеш ти, коме је потребно 
исцелење; не истражуј достојанство оних који те очишћавају; не буди избирљив, осврћући 
се на родитеље. Ако је један од другога бољи, или није, ипак је сваки од њих узвишенији 
од тебе. Овако поразмисли: два су прстена - златни и метални, и на оба прстена је урезан 
један и исти царски лик, и помоћу оба прстена је утиснут печат на воску. Чиме се један 
отисак разликује од другога? - Ничим! Препознај материју на воску, уколико си мудрији 
од свих људи. Одговори ми: који је отисак од златног прстена, а који од металног? Због 
чега је отисак истоветан? Без обзира што је материја другачија и различита, у урезаном 
лику нема разлике. Нека тако и твој крститељ буде свако! Без обзира што се крститељи 
међу собом разликују по своме животу, ипак знај да је сила Крштења једнака, и 
подједнако те приводи савршенству сваки онај ко је упућен у тој вери. 

Не гнушајте се да се крстите заједно богати и сиромах, благородни са неблагородним, 
господар са оним ко је до тада био слуга његов. Ти нећеш испољити толико смиреноумља 
као Христос, у Којег се сада крштаваш, Који је ради тебе узео обличје слуге. Од тога дана, 
у који се обновиш, све пређашње одлике нестају, све се на једнак начин облаче у Христа. 

Знајући на који начин је крштавао Јован, немој се стидети ни ти да исповедиш грехе своје 
да не би, избегнувши срамоту овде, изгубио оно што се тамо дарује; стид је део тамошњег 
кажњавања. Покажи да си заиста омрзнуо на грех, изобличи га пред свима и стави на 
увид. 

Немој презирати лекарство заклињања; не ропћи на дужину његовог трајања; и то је 
испитивање искрености са којом приступаш Крштењу. Шта ако се потрудиш колико и 
царица Етиопије, која се упутила са краја земље да би упознала мудрост Соломонову? А 
овде је већи од Соломона за оне који савршено схватају дело ово.[41] 
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Нека те не уплаши ни дужина пута, ни бескрај мора, ни ватра, ако се испречи на путу, ни 
било каква друга невоља која се испречи на путу, само да задобијеш благодат. Ако је, пак, 
могуће да без икаквог напора и невоља примиш жељено, онда нема смисла да се одлаже 
дар! Пише: жедни, идите на воду; овако ти заповеда Исаија, и ако немате сребра, идите 
па купите, и пијте вино без плате.[42] Колика хитрост у човекољубљу! Каква прилика за 
куповање! Довољно је само пожелети благо и оно је већ доступно; стремљење се већ 
сматра као драгоцено. Господ жеђује да бисмо ми били њега жедни, гаси жеђ онима који 
желе да пију; прихвата као доброчинство, ако од њега молимо доброчинство; даје у 
изобиљу, више него што можемо да примимо. Због тога немојмо показивати униженост 
душе своје тиме што ћемо тражити небитно и недостојно Дарујућег. Блажен је сваки од 
којег Христос, као од Самарјанке, тражи да пије, и коме дарује извор воде која тече у 
живот вечни.[43] Блажен је сваки који сеје у свакој води[44] и у свакој души коју ће сутра 
обрађивати и напајати, а коју сада во и магаре газе, због тога што је зарасла у коров, што 
је безводна и погажена неразумношћу! Блажен је сваки ко, без обзира што је натопљен 
водом,[45] напаја се од дома Господњег и уместо трске изниче хлеб, доноси храну 
погодну за људе, а не оштру и некорисну; о овоме треба водити сталну бригу, да не бисмо 
отпали од благодати. 

Кажу: "Све то има смисла када су у питању они који свесно траже Крштење. Но, шта 
кажеш за оне који су још мали, који не осећају ни штету, ни благодат? Да ли и њих треба 
крстити?" - Свакако; уколико прети опасност. Јер, боље је да се и без свесности о крштењу 
просвете, него да умру као незапечаћени и несавршени. Доказ овоме служи обрезање 
вршено у осми дан од рођења, које у преносном смислу представља својеврсни печат, а 
савршавало се над онима који још нису у стању да користе свој разум; такође нам као 
пример служи помазивање довратака, чиме су се кроз неодушевљене ствари сачувала 
деца. О осталим малолетнима овако размишљам: када наврше три године, или нешто 
раније, или нешто касније, када деца могу да чују понешто од тајанственог и да 
одговарају, мада не схватају у потпуности, ипак печаћењем њиховог ума треба 
освештавати њихове душе и тела великим тајанством савршенства. Разлог овоме је 
следећи: иако деца од тада постају унеколико одговорна за свој живот, када и разум 
оствари зрелост, и када схвате Тајанство (због тога што се за грехе из незнања не 
потражује од њих одговорност због узраста), ипак много је боље да буду заштићени 
Крштењем, због разноразних опасности које их ненадано могу пресрести, а које они не 
могу да избегну. 

Кажу: "Христос, и поред тога што је Он Бог, крстио се у тридесетој години; како ти 
објашњаваш твоју журбу за Крштењем?" - Рекавши већ да је Он Бог, тиме си и решио ово 
питање. Он је изворна чистота и није имао никакве потребе у очишћењу; Он се очишћава 
тебе ради, једнако као што и тело носи ради тебе, иако је лично бестелесан. За њега није 
било никакве опасности у одлагању Крштења, јер је једнако био моћан и у страдању, као и 
у рођењу. Но, теби прете велике опасности уколико умреш, родивши се само ради 
трулежности, а не обукавши се у нетрулежност. Наглашавам да је Христу неопходно било 
да се крсти баш у то време, а твоје околности су другачије. Он се јавио свету тридесет 
година од рођења, а не раније, делом због тога да нам се његово дело не би учинило 
сујетним (ово нарочито важи за људе који немају меру), а делимично због тога што се 
управо у овом узрасту савршено испитује врлина и наступа прикладно време да се постане 
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учитељ. Када је дошло време за спаситељно страдање света ради, онда је било потребно да 
се страдању присаједини све оно што се односи на страдање, као: јављање у свету, 
Крштење, сведочанство озго, проповед, сабирање народа, чудеса и све друго чиме се 
саставља једна јединствена целина, неиспрекидана и нераздељена међупростором. Од 
Крштења и проповеди јавио се потрес сабраних (како Писмо назива настало стање[46]), од 
мноштва народа - појава знамења и чудеса, која приводе људе Јеванђељу; а од чудеса је 
завист, од зависти мржња, од мржње саветовање и издаја, од тога крст и све друго чиме 
смо спасени. Тако је, и ради тога, било са Христом, колико ми можемо да схватимо. А 
можда за све ово постоји и неки други, скривени смисао и основа. Каква је, међутим, теби 
потреба да, следујући примерима који су узвишенији од тебе, пристанеш на рђаво? И 
многи други догађаји о којима нам се повествује у вези са ондашњим збивањима јесу 
другачији, него што нам се они данас чине, и нису сходни са овим временом. Например, 
Христос је постио непосредно пред својим искушавањем, а ми данас постимо пред 
празником Пасхе. Смисао обојих постова је истоветан, али је између њих велика 
Временска разлика. Христос предпоставља пост искушењима, а нама пост означава 
умртвљавање са Христом и служи нам као предпразничко очишћење. Христос пости 
четрдесет дана, јер је Он Бог; а ми смо пост распоредили спрам наших моћи; мада имамо 
примера да ревност неких премашује њихове моћи. Затим, Христос на тајанствен начин 
савршава Пасху са ученицима у горњој соби, увече и уочи страдања, а ми је савршавамо у 
молитвеним домовима, пре вечери, и по васкрсењу. Он васкрсава у трећи дан, а ми ћемо 
васкрснути након дугог времена. Дакле, наши поступци су нераскидиво везани са делима 
Христовим, али нису у временском смислу са њим повезани; напротив, Христова дела су 
нам предана ради тога да послуже као својеврсни образац за наше поступке, али потпуног 
зближавања међу њима не може бити. Шта је чудновато у томе ако се Христос, мада нас 
ради прима Крштење, разликује од нас у вези са временом? Мени се чини да ти на ово 
указујеш као на нешто ванредно и узвишено, само када радиш против личног спасења! 

Дакле, ако ме иоле слушаш, напустићеш оваква умовања и приступићеш благу, чинећи 
при томе два подвига: предочистићеш себе за Крштење, и сачуваћеш Крштење. Једнако је 
тешко и стећи благо које немаш, и стекавши га сачувати. Дешава се да оно што стекнемо 
трудом, врло често губимо због опуштања, а лакомислено изгубљено враћа се помоћу 
брижности. Да би примио жељено, имаш веома добру прилику: бдење, пост, лежање на 
голој земљи, молитве, сузе, милосрђе према убогима, милостиња. Ово нека ти у исто 
време буде и благодарни принос зарад примљених добара, али и средство заштите. Да ли 
су за тебе доброчинства указивање на многе заповести? Онда их немој преступати. Дошао 
ти је убожјак? Присети се како си ти био убожјак, а како си се сада обогатио! Он од тебе 
моли хлеб или воду; или можда украј твојих врата лежи неки нови Лазар? Постиди се због 
трпезе којој ти приступаш, хлеба који си окусио, чаше са којом се сједињујеш, а која је 
освећена Христовим страдањем. Закуцао ти је на врата туђинац, без свога дома, који 
долази из далека? У његовој личности прими Онога који се тебе ради учинио туђинцем, 
чак туђинцем међу својима, Који се у теби удворио благодаћу и Који те је привукао ка 
вишњем станишту. Постани као Закхеј који је синоћ био цариник, а сада се учинио 
штедрим: све принеси на дар Христовом доласку, да би се учинио великим, да би могао 
видети Христа, без обзира што си телесно низак. Лежи ли недужни и израњавани? 
Посрами се због свога здравља и оних рана од којих те је избавио Христос. Ако видиш 
нагога, одени га због поштовања твоје нетрулежне одеће тј. Христа; због тога што, који се 
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у Христа крстисмо, у Христа се обукосмо.[47] Ако сусретнеш некога ко ти је дужан, 
сваку обвезницу исправну и неисправну поцепај.[48] Присети се хиљаду таланата које је 
Христос теби опростио. Не буди окрутни потражитељ мањег дуга, и уз то за кога? - За 
теби сличне слуге, када ти је Господ опростио велики дуг; пази да не доживиш казну због 
његове човекољубивости која ти је дата као образац, а коју ти ниси опонашао. Нека ти ова 
купељ буде очишћење не само тела, него и обличја Божјег, не омивање само грехова, него 
и исправљање живота. Дозволи нека не омије само пређашњу нечистоту, него нека очисти 
и извор. Дозволи да те научи не само колико је прекрасно дело стицати, него колико је 
дивно лишавати се стеченог или, много лакше, одрицати се од, на рђав начин, стеченог. 
Каква је теби корист у томе ако су ти опроштени греси, а није у исто време учињено 
задовољство ономе који је претрпео неку штету од тебе? Ти си учинио двојако зло: и 
стечено је неправедно, и задржано је стечено; првим си примио опроштај, а другим и сада 
чиниш неправду, јер оно што је у теби сада, туђе ти је, а грех није истребљен, већ је само 
временом раздвојен на двоје; на једно си се одважио до Крштења, а друго настављаш и 
после Крштења. Знај да купељ дарује опроштај учињених сагрешења, а не оних које 
чинимо. Исправно је да очишћење не буде извршено ради јавности, него да те целог 
прожме, да би потпуно постао блистав, а не само улепшан на први поглед, да благодат не 
послужи као прикривање греха, него за ослобођење од њих, Блажени су који напустише 
безакоња, каже се за потпуно очишћене; и њихови греси се прикрише, каже се за оне 
којима унутрашњост још није очишћена. Блажен је муж којем Господ не урачунава грех 
[49] - ето, како би изгледао трећи облик оних који сагрешише, којима дела нису похвална, 
али им је срце чисто. 

Шта ја говорим? И куда то иде моја реч? Синоћ ти је душа била као Хананејка, згрчена од 
греха,[50] а сада је исправљена дејством Речи; не сагињи се поново, не приклањај се 
земљи као обремењен оковима лукавога, не спуштај се до таквог унижења из којег се 
тешко можеш подићи! Синоћ си изнемогла од силног крвотечења, јер си источила 
смртоносни грех, а данас је пресушио поток и ти блисташ, јер си се дотакла одеће 
Христове и крвотечење је престало.[51] Чувај стечено очишћење да не би опет течење 
крви наступило и да не би изгубио могућност да дотакнеш Христа и похиташ ка спасењу. 
Христос не дозвољава да Га често поткрадају, без обзира што је неизмерно човекољубив. 
Синоћ си лежао на одру раслабљен и непокретан, и ниси имао човека да те спусти у воду 
када се она заталаса;[52] а сада си пронашао у исто време и човека и Бога, или, боље 
рећи, Богочовека; подигнут си са болесничког одра или, још боље, сам си понео одар и 
свима разгласио о учињеном ти доброчинству. Пази да опет не легнеш у болесничку 
постељу, разболевши се од греховне насладе и телесног покоја; иди даље здрав, сећајући 
се заповести: ето, сада си здрав и немој више грешити да ти не буде што горе,[53] 
уколико се после оволиког доброчинства покажеш још рђавијим. Лазаре, изађи 
напоље[54] казано ти је снажним гласом док си лежао у гробу (шта је снажније од Речи?) 
Ти си изашао, не четверодневан, него многодневан, васкрсавши са Тридневним и 
разрешен гробних повоја. Не умртвљуј се поново, не живи са онима који су у гробовима и 
не везуј се узама сопствених грехова. Неизвесно је да ли ћеш опет устати из гроба, пре но 
што наступи последње и опште васкрсење које ће свеколику твар довести на суд, не ради 
исцелења, него ради пресуде и давања одговора за све добро или лоше учињено. Ако си 
све до сада био прекривен губом тј. безобзирношћу порочног живота, а сада, пошто си 
очишћен од гноја постао си здрав, покажи своје очишћење мени, твоме свештенику, да 
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бих и ја увидео колико је оно узвишеније од подзаконог очишћења. Не уврсти се у број 
деветорице незахвалника, него се угледај на десетога. Свеједно што је он био Самарјанин, 
ипак је достојанственији од осталих. Чувај се да не процветаш на рђав начин[55] и да 
твоје тело не обузме неизлечива болест. Раније ти је рука била сува услед шкртости и 
грамзивости, а сада нека је краси милостиња и човекољубије. Предивно лекарство болној 
руци јесте - милостиња, давање убогима свега што имаш, штедро помагање, све док не 
дођеш до дна (можда ће се и са тобом десити што и са Сарепћанком, поготово ако се 
догоди да храниш Илију) и не признаш добрим сиромаштво ради Христа, који је нас ради 
осиромашио. Ако си био глув и нем, нека те излечи Реч, или, боље, задржи исцелитеља; не 
покривај уши своје и не окрећи их од учења и заповести Господњих, као што аспида 
бежи од гласа пролазника.[56] 

Ако си ти био слеп и лишен гледања дневне светлости; просвети очи своје да не заспиш у 
смрт[57] у светлости Господњој угледај светлост, у Духу Божјем - Сина, озари се тројном 
и нераздељивом Светлошћу. Ако у себе примиш целовиту Реч; у душу своју ћеш сакупити 
сва лекарства Христова, којима се сваки појединачно лечи; само води рачуна да се не 
покажеш као незналица мере у благодати, да не би током твога сна и нелепе 
безбрижности, непријатељ посејао плеву; да не би у теби, због чистоте, подстакао завист у 
лукавом и да не сагрешиш, јер ћеш тако постати достојан сажаљења тј. да се не би, 
прекомерно се радујући због добра, погордио и пао због гордости; због тога, свагда се 
труди над својим очишћењем полажући своје усхођење на срце своје;[58] пошто си се, по 
дару, удостојио опроштаја грехова, са озбиљношћу и пажњом чувај добијено како би 
опроштај зависио од Бога, а очување добијеног и од тебе. 

Како ово да се постигне? Свагда на уму имај Христову причу и то ће ти увек бити најбољи 
и савршени начин. Изашао је из тебе нечисти и материјални дух, изагнан Крштењем. 
Њему је изгон неподносив; он не трпи да постане безкућник и непожељан; он лута кроз 
безводна места, у којима је пресушио Божански поток (он веома воли ту да обитава); 
потуца се, тражи покој и не налази. Приступа тада крштеним душама у којима је купељ 
омила прљавштину. Плаши се воде, очишћење га гуши, као легион скаче у море. Поново 
се враћа у кућу из које је изашао, јер је бестидан и врло упоран; поново насрће и 
покушава. Ако увиди да је Христос заузео место из којег је он побегао и да се ту настанио, 
он ће се опет безуспешно повући, настављајући своје жалосно потуцање. Ако у теби 
пронађе место пометено и украшено, празно и незаузето, спремно једнако да прими њега 
или било кога другог, ко први наиђе, хитро ће се уселити и постати још безочнији, тако да 
ће новонастало стање бити рђавије од пређашњег..[59] Наиме, у пређашњем стању је 
ипак постојала нада на побољшање и опрез, а сада је очигледна повреда тога и кроз 
удаљавање добра све се више упија лукави; због тога ће поновно заузимање места бити 
много тврђе и одлучније. 

Још ти једном, по ко зна који пут, напомињем у вези са просвећењем, а што си могао 
прочитати и у Божјој речи; тиме ће и мени лично бити мило да о овоме размислим (шта је 
пријатније од светлости онима који су окусили светлост?), а тебе ћу озарити речима 
Писма: светлост је засијала праведнику и заједно са њом настало је весеље. Светлост 
свагда сјаји праведницима. Дивно ћеш се просветити oд вечних гopa,[60] казују Богу, 
колико се мени чини, анђеоске силе које нам садејствују у добрим делима. Господ је 
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просвећење мој и Спаситељ мој, кога да се бојим[61] - говори Давид? Некада је и он 
молио да му се ниспошље светлост и истина, а некада благодари због примљеног тј. због 
знамења на њему светлости Божје.[62] Једино треба да се клонимо светлости која сјаји 
лажним огњем и да не ходимо по светлости огња наше?. и пламеном којим се 
распалисмо.[63] Знам за чистећи огањ који је Христос дошао да запали на земљи и којим 
се огњем Он лично и назива.[64] Он истребљује вештаство и зле навике; то је уједно 
разлог што Христос и жели да се он што пре разгори, јер жели да убрза 
доброчинитељство, те нам у помоћ дарује и ужарени угаљ.[65] Знам и за нечистећи огањ 
тј. за карајући или содомски огањ, који Господ пушта на све грешнике, придодавајући му 
и дух буран који је припремљен ђаволу и анђелима његовим, или онај огањ који иде пред 
лицем Господњим и пали унаоколо све непријатеље његове.[66] Постоји још један, много 
ужаснији од ових, огањ, који дејствује заједно са неуморивим црвима, који не гасне, него 
је овековечен за зле. Он непрекидно показује своју погубну моћ, уколико неко и овде не 
жели да ствар представи човекољубивије и саобразно достојанству карајућег. 

Као што постоји двојаки огањ, тако постоји и двојака светлост. Један је светилник ума и 
упућује кораке наше ка Богу. Други је обмањив, прихватљивији, супротан истинитој 
светлости и издаје се за истинску светлост да би преварио својим изгледом. То је тама која 
се представља подневном најблиставијом светлошћу. Тако слушам о подневној тами 
бегунаца.[67] То је ноћ и сматра се за просвећење код распаљених сластољубљем. Јер, шта 
нам говори Давид? - Ноћ је била свуда око мене окајаног и ја нисам то знао, јер сам 
насладу сматрао за просвећење.[68] Такви су сви који се препуштају сластољубљу, а ми 
ћемо у себи распламсати светлост познања и он ће заблистати, уколико будемо сејали 
правду и сабирали плод живота,[69] пошто делатност приводи сазерцању и сазнању која 
је светлост истинита, а која лажна, да не бисмо погрешили и уместо доброг да изаберемо 
рђаво. Постанимо светлост, како је ученике своје назвала велика Светлост: ви сте 
светлост свету.[70] Будимо светилници у свету, који опонашају реч живота[71] тј. 
постанимо животворећа сила другима. Да постанемо достојни Бога, достојни прве и 
најчистије Светлости; да свагда идемо према њеном блистању[72] пре него нам се ноге 
спотакну у горама мрачним и непријатним.[73] Док је дан, треба ходити као по дану, не у 
пировању и пијанству, не у разврату и бестидности,[74] јер све су то мрачна дела ноћи. 

Очистимо се, браћо, у сваком свом члану, учинимо невиним сваки наш осећај. Нека у нама 
не буде ничега несавршеног, ничега из првог рођења, не оставимо у себи ништа 
непросвећеним. Просветимо око, да бисмо свагда гледали право и не уносили у себе било 
какав прељубнички кумир. Ако и не учинимо страсни преступ, ипак ћемо оскрнавити 
душу своју. Ако је у нама брвно или трун, очистимо се да бисмо их могли видети и у 
другима. Просветимо наш слух, просветимо језик, да чујемо шта нам говори Господ Бог и 
да чувши, сутрадан учинимо милост, чиме ће нашем слуху бити дарована радост и 
весеље помоћу којег ће се у нама објавити божански слух; да не будемо ни мач оштар, ни 
бритва иступљена, да се под нашим језиком не пронађе труд и болест, него да говоримо 
премудрост Божју у тајни скривену, поштујући огњене језике.[75] Излечимо чуло мириса 
да се не бисмо разнежили од примамљивих мириса и уместо пријатног миомириса да се 
прекријемо прахом; треба да се испунимо миомирисом који долази од, нас ради, источеног 
Мира, прихватајући Га духовно и у правој мери, да бисмо и ми мирисали пријатним 
мирисом.[76] Очистимо чуло укуса и додира не тражећи угодну и меку одећу, него 
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пипајући, како и приличи, оваплоћенога нас ради Логоса и опонашајући у томе апостола 
Тому. Не дражимо чуло укуса пријатном храном која у нама подстиче жељу за јелом, него 
окусимо и познајмо да је благи Господ - наша најбоља и вечна храна;[77] не расхлађујмо 
горки и неблагодарни гркљан којим гутамо храну, него га веселимо речима слађим од 
меда. Поврх свега овога треба и главу имати очишћену, онако како се глава чисти - она је 
исходиште наших чула, и треба се држати Главе Христове која чини цело наше тело.[78] 
Добро је имати освећена и очишћена рамена, да бисмо лакше носили крст Христов који 
није лагодан за свакога. Добро је имати руке и ноге освећене - руке, да на сваком месту 
можемо да их подижемо, да њима прихватимо израњавано тело Христово, да се Господ 
никада не разгњеви на нас и да им се за добродетељност повери реч, како је она дата 
једном пророку у руку;[79] ноге, нека буду споре на изливање крви и на зло, али нека буду 
хитре за доброчинство и почасти вишњега звања[80] и прихватању Христа који нас омива 
и чисти. А када је реч о очишћењу утробе[81] наше, која прима и разврстава словесну 
храну, добро је да и њу не боготворимо блажећи је сладосном храном, него колико 
можемо више да је чистимо и оспособљавамо за примање у себе речи Господње, и да 
прелепо болује због пада Израиљевог.[82] Сматрам да су срце и наша унутрашњост такође 
удостојени ове части. У то ме убеђује и Давид који моли да се у њему сазда срце чисто и 
дух прав да се обнови у утроби[83] подразумевајући под овим, како ја мислим, мисаону 
силу, њезино кретање или помисли. А шта ти мислиш о бедрима и бубрезима? Нећемо ни 
на њих заборавити; нека се и њих дотакне очишћење. Нека наша бедра буду опасана и 
оснажена уздржљивошћу, као некада код Израиљаца, који су по закону јели пасху; јер 
нико не излази чист из Египта и не може избећи погубитеља другачије него да опаше 
бедра своја. Нека и у бубрезима наступи добра измена, нека се желатељна сила усмери на 
Бога, како би се могло казати: Господе, пред тобом су све жеље моје и дане људске не 
пожелех.[84] Добро је да постанемо мужеви жеље - мужеви духовних жеља. Тако ће се у 
вама искоренити змија која се оснажила у пупку и у бедрима;[85] када се умртви оно што 
се налази под њезином влашћу. Немој се зачудити ако и мање часном у нама укажем већу 
част,[86] умртвљујући и лечећи их речју, и одважно стојећипротив вештаства. Све удове 
који су на земљи предајмо Богу, све их осветимо, а не сало и реп[87] не бубреге са лојем, 
не тај или неки други део тела. Због чега и остало да очистимо нечасним? Целовито 
принесимо себе и постанимо жртва свеспаљеница, жртва савршена. Не једно раме само, не 
груди само да учинимо жртвенима;[88] то би било веома мало: него целовито себе 
предајмо како бисмо себе свецело и примили; свецело примити себе уствари значи 
потпуно се предати Богу и на жртву принети своје лично спасење. 

А пре свега, и поврх свега, чувај добри залог ради којег живим и носим свој чин, а желео 
бих да ми он буде сапутник и приликом одласка из овог света, са којим све тегобе 
подносим и презирем све лагодности живота; чувај исповедање вере у Оца и Сина и 
Светога Духа. То исповедање ти сада поверавам, са њим те погружавам у купељи, са њим 
те изводим напоље. Њега ти дајем као пријатеља и сапутника за цео твој живот једно 
Божанство и једна Сила Која се налази у Тројици појединачно и обујмљује Тројицу 
раздељено, без различитости у суштинама или природама, не нараста нити се умањује 
кроз додавање и губљење, посвуда једнака, посвуда једна и иста, као једна красота и једно 
величанство неба. Оно је Тројица Бесконачних бесконачна саприродност, где и Сваки, 
умосазерцив сам по Себи, јесте Бог, као Отац и Син и Дух Свети, са очувањем у Сваком 
личнога својства, и Тројица, умодочарана заједно - такође је Бог; прво је због 



408 
 

једносушности, а друго због једноначалности. Не могу да замислим Једно, пошто се 
озаравам Тројицом. Не могу да разделим Тројицу, пошто се узносим ка Једном. Када 
дочарам себи Једно од Тројице, то поштујем као целину; Оно испуњава моје сагледавање, 
а већим делом бежи погледу. Не могу да обујмим Његову величину, како бих осталоме 
придодао веће. Када у умосазерцању сјединим Тројицу, ја видим једно светило, не 
умејући да разделим или измерим сједињену светлост. Ти се плашиш рођења, да не би 
како пострадао нестрадални Бог; а ја се плашим творевине да не бих изгубио Бога кроз 
жалошћење и неправедно расецање, одсецајући или Сина од Оца, или од Сина суштину 
Духа. Код оних који рђаво благовесте о Божанству није толико туђе и необично то што у 
Божанство уводе твар, већ што се и сама твар расеца опет сама на себе. Са оваквим 
приземним и ниским повредама не само да се достојанство Сина унижава пред Оцем, него 
је једнако унижено и достојанство Духа пред Сином; тако су и Бог и твар исмејани овим 
новим богословљем. У Тројици, достојно поштованој, нема ничега робовског, ничега 
тварног, ничега придодатог и унесеног, како сам ја чуо од једног мудрога човека. Ако бих 
joш људима угађао, не бих се назвао Христовим слугом, каже божанствени Павле.[89] Ако 
бих се ја клањао творевини, или ако бих се крстио у творевину, онда се не бих обожио, 
нити бих се изменио у прво рођење. Шта да кажем онима који се клањају Астарту или 
Хамосу - мрзости сидонској, или обличју звездебогу,[90] како верују пагани, тек нешто 
узвишенијем од осталих твари и дела руку људских; ако се клањам или се не клањам 
Двојици[91] у Које се крстих, или ако Им се клањам као, мени налик, слугама? Сви су Они 
једнако слуге, без обзира што су унеколико узвишенији, пошто и међу сличним слугама 
постоји различитост и предпоштовање. Спреман сам ја назвати већим Оца, од Којег и 
једнакост имају Једнаки, али и биће (са чим се сви саглашавају): али се плашим да не бих 
Начело учинио начелом мањих, и да не ожалостим предпоштовањем. Начело не може 
имати никакву славу ако се унижавају Они Који су од њега. Уз то подозревам да ћеш ти, 
услед личне неумерености, ухвативши се за реч већи, раздвојити природу свему 
придодајући појам већег. Отац није већи по природи, већ по узрочности, из простог 
разлога што међу истосушним у односу према суштини нема ни већег, ни мањег. Спреман 
сам ја да Духу предпоставим Сина, као Сина, али ми ово Крштење то не дозвољава, јер ме 
је оно учинило Духом. Ти се плашиш да те не оптуже за тробоштво? - Користи се тим 
благом - јединством у Тројици, а одбрану препусти мени. Дозволи ми да ја будем 
бродоградитељ, а ти управљај бродом. Но, ако ти имаш другог бродоградитеља, онда 
препусти мени да будем управитељ дома; ти сам живи у дому без икакве опасности, без 
обзира што се ни мало ниси потрудио. И на броду ћеш пловити, и у дому ћеш једнако 
живети на лично добро, ништа мање него ја - градитељ њихов, мада ти ниси ни на који 
начин помогао у томе. Зар не видиш каква је корист? Уочаваш ли намеру Духа? Борба - то 
је мој посао, а теби препуштам плодове победе. Дозволи ми да ја опомињем, а ти се 
наслађуј миром и помози својим молитвама ономе који се бори за тебе, пружи му руку 
кроз веру. Ја имам три камена којима ћу, праћком, савладати своје иноплеменике; ја имам 
три дувања на сина жене Сарепћанке којима оживљавам умрле; ја имам три изливања на 
жртву,[92] којима освећујем жртву, подстакнувши водом чудесни огањ и низвргавам 
хладне пророке, користећи за то силу тајанства. 

Но, докле још да говорим? Сада је време учењу, а не спорењу. Сведочим пред Богом и 
пред изабраним анђелима да ћеш и ти бити крштен овом вером. Ако је у срцу твоме 
записано другачије од онога како налаже моје учење, дођи, поново ћемо написати. Ја 
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нисам неискусни краснописац; пишем што је написано, учим чему сам научен и што сам 
сачувао од почетка до ове оседеле косе. Мени прети опасност; мени приличи и награда, 
као помоћнику души твојој, савршавајући те Крштењем. Ако исправно верујеш и ако си 
ознаменован добрим словима, чувај написано, остани непоколебив у ономе што је 
неизмењиво без обзира на све превртљивости времена. Опонашај Пилата, али само његову 
добру страну; опонашај рђавог записничара ти који си исправно записан. Онима који желе 
да те преубеде, кажи: што писах, писах.[93] Мене би било веома срам када би се добро 
почело колебати, јер би тада зло остало непоколебиво. Стално треба ићи од лошијег ка 
бољем, а остати непоколебив у смеру од доброг ка лошијем. Ако се тако крстиш и у 
таквом учењу, ето, уста твоја нећеш устављати,[94] а руке своје пружићеш према Духу. 
Убрзајмо своје спасење, подигнимо се ради Крштења. Дух ће над тобом раширити крила; 
савршитељ тајне биће препун усрђа; дар је спреман. Ако још увек храмљеш и не примаш 
савршено Божанство, тражи другог крститеља или погружитеља: није моје да расецам 
Божанство и да те учиним мртвим у време новорођења, да не би примио ни благодат, ни 
наду на благодат, подвргавајући своје спасење пропасти у само неколико минута. Јер, ако 
Једноме од Тројице одузмеш било шта од Божанства, одузећеш и од Божанства све, и од 
себе освећење. Но, може бити да у души твојој не постоје никаква слова записана, ни 
добра, ни рђава и сада треба у теби почети писање, јер смо дужни да те узведемо ка 
савршенству!? Ући ћемо у облак; дај ми таблице срца свога. Ја ћу бити твој Мојсеј - ја ћу 
бити (иако је овако шта казати веома смело) прст Божји који ће написати нови декалог, 
укратко ћу написати спасење. А ако постоји нека јеретичка и незамислива звер, пусти је 
нека остане у подножју; у супротном прети јој опасност да буде каменована од стране 
речи истине. 

Крстићу те учењем у име Оца и Сина и Светога Духа. Једно и заједничко име за Тројицу 
јесте - Бог. Нека те и обличја и изрази уразуме да си се одрекао сваког безбожја, будући си 
целовито сједињен са Божанством. Веруј да је цели свет, видљиви и невидљиви, Бог 
створио ни из чега, и да промисао Творчева њиме управља. Веруј да зло нема своје лично 
ни постојање, ни царство, да оно није беспочетно, да није самОбитно, да га није створио 
Бог, него да је зло, уствари, наше и ђаволово дело, да је настало у нама услед нашег 
нерада, а не да је потекло од Творца. Веруј да је Син Божји - превечна Реч Божја, рођен од 
Оца ванвремено и бестелесно и да се Он у последње дане родио ради тебе и постао Син 
човечји, произашавши од Дјеве Марије, неизрециво и без повреде (нема никакве повреде 
тамо где је Бог и одакле наступа спасење); да је Он целовито човек и у исто време Бог, 
ради целог човека који страда, да би целом теби даровао спасење, разрушио сваку осуду 
греха, да је нестрадалан Божанством, а страдалан примљеним човечанством; Он је толико 
ради тебе човек, колико се ти ради њега чиниш богом; да је Он ради наших безаконих 
сагрешења одведен на смрт, да је распет и сахрањен, да је окусио смрт и васкрсао у трећи 
дан, вазнесавши се на небо да би заједно са Собом узвео и тебе повређеног и униженог, 
али ће поново доћи у славном јављању да би судио живима и мртвима, да сада неће доћи у 
телу, него бестелесно, али у, за тебе, препознатљивом обличју најкраснијег тела, да би био 
видљив онима који су Га проболи, и да би остао Бог, коме се не може прибројати никаква 
грубост и дебелост. Поврх свега признај васкрсење, суд и плату, по праведним судовима 
Божјим. И та плата ће за чисте срцем бити светлост тј. Бог видљиви и познати у мери 
чистоте, што и називамо царством небеским - а за свагда слепе умом тј. за отпале од Бога, 
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у мери овдашње кратковидости, биће тама. Најзад, на оваквој основи догмата чини добро, 
због тога што је вера без дела мртва[95] једнако као и дела без вере. 

Ти знаш све о тајанству што може да се обнародује и буде казано на глас; остало, ако 
дарује Тројица, сазнаћеш улазећи унутра и то ћеш сакрити и сачувати у себи, оградивши 
печатом. Уосталом, и о томе ћу ти благовестити: стајање испред великог олтара, пред који 
ћеш стати одмах по Крштењу, представља изображење тамошње славе; псалмопојање, 
којим ће бити пропраћен твој улазак, јесте почетак тамошњег химнопојања; светилници, 
које ћеш упалити, тајанствено дочаравају тамошње блистање светлости помоћу којег 
ћемо, ми чисте и девствене душе, изаћи у сусрет Жениху, имајући још блиставије 
светиљке вере, не Препуштајући се безбрижном сну (тако да очекивани неће моћи доћи 
ненадано), свагда имајући уља и фитиља и не оскудевајући у добрим делима, што би нас 
избацило из брачне одаје. Ја већ видим колико је то јадно стање! Жених је веома близу, 
кличући зов нас опомиње да треба да пођемо у сретање и разумни тога часа полазе са 
упаљеним светиљкама, обилујући оним што је потребно за сусрет; а други ће се збунити 
јер нису на време обезбедили довољно уља за светиљке. Жених ће у трену стићи и ући ће 
у одаје, а са њим ће ући и они први, а ови последњи ће остати напољу, јер су прокоцкали 
време и изгубили прилику за улазак, те ће горко заплакати што су касно схватили колико 
је безбрижност погубна; на њихов зов да им се отворе врата брачних одаја, они ће жалосно 
закључити колико су лакомислено поступили и колико су изгубили тиме што се не налазе 
на свадби коју је добри Отац приредио доброме Жениху, а све због тога што им је прече 
било да иду својој невести или да виде новокупљено село, или да огледају волове, тако да 
су због маленог изгубили нешто велико. На свадби нема места ни презирачу, ни 
лакомисленом, ни одевеном у рите, а не у свадбено рухо, свеједно што би такав овде 
можда и удостојио себе свадбеног весеља и мислио да је достојан и тамошњег места, али 
би био у великој заблуди. Шта после? Када будемо ушли унутра, Жених ће добро знати 
чему да нас научи и о чему да разговара са душама које су ушле са њим. Мислим да ће Он 
са њима разговарати тако што ће им објавити најсавршеније и најчистије знање којег да се 
и ми удостојимо, који вас учимо и који се учите, у Христу Господу нашем. Њему слава и 
моћ у све векове. Амин. 
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Реч XLI  

На Свету Педесетницу 

  

Укратко ћемо богословствовати о данашњем празнику да би наше славље могло постати 
духовно. Сваки од нас има свој начин празновања; служитељ речи, пак, слави речима које 
су најприличније поводу. Ни једна красота не радује толико љубитеље лепоте, као што 
љубитеља славља радује духовно празновање. Размотримо казано. Јудејац празнује, али, 
по написаном, он, тражећи закон телесни, закон духовни није остварио.[1] Празнује и 
Јелин, али телесно, саобразно својим демонима и боговима од којих су једни, по личном 
признању пагана, узрочници страстима, а други су поштовани као богови страсти; због 
тога се и њихово празновање састоји у задовољавању страсти својих, а грешити за њих 
значи поштовати Бога који штити страст као најдостојније дело. Празнујемо и ми, али 
празнујемо онако како је угодно Духу; а њему је угодно да ми или радимо, или говоримо 
нешто умесно. Празновати - то код нас значи остваривати души својој вечна блага, добра 
која вечну вредност имају, а не блага која брзо пролазе и нестају, која, како ми се чини, 
тек мало наслађују сећања, а много више разгоне и штете им. Довољна је телу злоба 
његова. Треба ли пламен потпиривати или звери давати обилнију храну да би он овладао 
разумом и постао још неукротивији? 

Значи, треба празновати духовно. А почетак беседе (сасвим је умесно указати и на 
предмет наше пажње како бисмо се помоћу њега што више приближили слављу, мада ће 
се наша реч донекле и удаљити од предмета) - почетак беседе биће овакав. 

Јевреји, на основу Мојсејевог закона поштују број седам, као што су касније Питагорејци 
поштовали број четири, којим се они чак и заклињу, а Симонијци и Маркионити поштују 
број осам и тридесет, помоћу којих поштују и дају имена неким еонима. Иако ми није 
познато на основу којих то закона или по каквој сили броја седам, ипак Јевреји овај број 
поштују; познато је да је Бог за шест дана створио материју, уобличио је и дотерао у 
сваком погледу, савршивши овакав свет који сада видимо, а у седми дан је починуо од 
дела својих што нам посведочава и назначавање суботе која на јеврејском језику значи 
одмор. Но, ако у овоме постоји и неки узвишенији смисао, препустићемо да о томе 
мудрују други. Поштовање броја седам није се односило само на дане, већ су они овај 
смисао пренели и на године. Када су у питању дани - субота је најбољи сведок тога, јер 
они њу непоколебиво поштују, као и седмодневно неупотребљавање квасног хлеба, а када 
су у питању године свака седма година опроштаја.[2] Поштовање се није простирало 
само на седмице, него и на седмицу седмица, како дана, тако и година. Седмице дана 
стварају педесетницу - у њима је дан нарочито свет;[3] седмице, пак, година - тако они 
називају јубилеје у којима су остављали земљу необрађеном, ослобађали су робове, а све 
што су током протеклих година купили, без накнаде су враћали пређашњим власницима. 
Народ тај није Богу посвећивао само прве плодове и првородну летину, већ чак дане и 
године. Такво поштовање броја седам довело је до поштовања педесетнице. Наиме, број 
седам помножен са собом самим даје педесет, при чему недостаје један дан, али тај 
недостајући број ми Позајмљујемо од будућега века и то је осми дан, али у исто време и 
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први, или боље рећи, једини и неокончиви. У њему треба да се оконча овдашње 
суботствовање душа наших, да би била указана част седмерици и осморици[4], како су 
неки пре нас схватали ову Соломонову изреку. 

Мада о поштовању броја седам постоји још и других сведочанстава, за нас ће површно 
тумачење тог броја бити сасвим довољно. Тако, наименовано је седам духова којима 
приличи поштовање,[5] а духовима, како ми се чини, угодно је било Исаији да назове и 
именује управо дејства Духа. Словеса Господња, по речима Давидовим, очишћена су 
седморицом.[6] Праведник, који буде избављен из шест невоља, биће поштеђен и у 
седмој.[7] Такође знамо да грешнику неће бити опроштено само седам пута, него 
седамдесет пута седам.[8] Међутим, и у обратном смислу (пошто је и кажњавање за грех 
похвално), Кајин је седмоструко трпио казну тј. поднео је казну за братоубиство; Ламех, 
пак, седамдесет седмерица[9] јер је постао убица након доношења закона и после осуде. 
Лукави суседи ће примити седмоструку плату у недра своја.[10] Дом Премудрости је 
утемељен на седам стубова,[11] а истим бројем је украшен Зоровавељов камен.[12] 
Током седам дана указује се хвала Богу. Чак и неплодна рађа седморо, савршени број, и 
тиме се супродстављају они који немају пуни број деце.[13] 

Ако треба уважити и старозаветне извештаје, онда примећујем да је Енох, будући рођен 
као седми после прародитеља, поштован као промена.[14] Такође примећујем да је 
двадесетпрви - Авраам, прослављен патријараштвом, добијањем великог тајанства, јер 
редоследни број његовог рођења чини трикратно узета седмица. Неки други, који су 
одважнији од нас, осмелили би се па да дођу и до Новог Адама, Бога мога и Господа 
Исуса Христа Који се, по нисходном родослову код Луке, сматра седамдесетседмим од 
старог, и под грехом живећег, Адама. Указујем још на седам труба Исуса Навина, а исти 
толики број је свештеника, али и број дана, колико је трајао опход око Јерихона када су 
пале зидине града.[15] Подсећам још и на седмократно обраћење, као и трикратно 
тајновито дување пророка Илије, који је повратио живот сину Сарептске удовице и 
једнаком броју изливања на дрва када је он, од Бога ниспосланим огњем, запалио жртву и 
посрамио надри пророке који нису могли то исто да учине помоћу својих молитава.[16] 
Указујем и на исти број Јелисејевог клечања над сином Суманићанке, после чега је у њему 
повраћено дисање.[17] 

На основу оваквих поставки, како ми се чини, нећу још наводити примере светилника у 
храму који је имао седам кракова и.седам светиљки, у седми дан освештава се свештеник, 
седмог дана се очистио губавац, а током истог броја дана обнавља се храм.[18] 
Седамдесете године народ је враћен из ропства да би и у десетицама било исто што бива и 
у јединицама, и најсавршенијим бројем вршено је поштовање броја седам. Но, што стално 
да говорим о ономе што је далеко од нас? Лично Исус - потпуно савршенство, могао је у 
пустињи да нахрани гладне, најпре са пет хлебова пет тисућа људи, а потом и са седам 
хлебова да нахрани четири тисуће људи, тако да је и преостало још хране: у првом случају 
дванаест котарица, а у другом седам котарица;[19] ово, и још друго, сматрам да сасвим 
приличи Духу и није без разлога. Чак и ти, док читаш Писмо, уочаваш многе бројеве који 
се помињу, а који поред јасног,.садрже и дубље значење. 
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За садашње време најприкладније је рећи да, вероватно на основу ових разл.ога или по 
веома блиским им узроцима или, пак, по неким узвишенијим разлозима, Јевреји поштују 
педесети дан, који и ми поштујемо, исто као што и друго шта јеврејско поштујемо, Јевреји 
поштују праобразно, а ми обновљено, тајанство. Пошто смо све ово казали као увод, 
приступимо сада започетој теми. 

Ми празнујемо Педесетницу, силазак Духа Светога, окончавање обећаних нам догађаја, 
испуњење наших надања, тајну веома велику и достојну хвале! Окончавају се Христова 
дела телесна или да кажемо, дела која се тичу његовог телесног обитавања на земљи 
(опрезно кажем да се окончавају дела која се односе на тело, да ме не би нека реч убедила 
у то да је боље свући тело) и почињу дела Духа. Шта је везано за Христа? Дјева, рођење, 
јасле, повоји и пелене, анђеоско појање, присутни пастири, звезда водиља, поклоњење и 
дарови мудраца, Иродово убијање деце, Исус који бежи у Египат и враћа се из Египта, 
Исус обрезани, крштени, сведочанство озго, кушање, каменовање нас ради, Исус који нам 
дарује образце страдања за реч, који је предат и прикуцан на дрво, сахрањен и васкрсли и 
вазнесени на небо. Много од набројаног Христос и данас прима, подразумевам безбожно 
понашање Христомрзаца, али све то Он трпи по својој дуготрпљивости, јер од 
Христољубаца прима достојно поштовање. Он хита да првима покаже свој гнев, а нама да 
потврди своју доброту - њоме се, вероватно, дарује време за покајање, а нас испитује у 
љубави и постојаности својој, хоћемо ли ослабити у жалости и подвизима побожности? 
Такав је од древности закон Божјег провиђења, закон неистраживих судби Божјих по 
којима се премудро управљају дела наша. Таква су дела Христова, а долазећа ћемо видети 
у још већој слави. О, када би и нас Христос видео! 

Да бих могао говорити о делима Духа, молим се да на мене сиђе Дух и да ми дарује моћ 
речи колико желим, али ако и не у толикој мери онда онолико колико време дозвољава 
доћи ће Он, свакако, не у обличју слуге, него царски, и неће чекати нечије заповести како 
то неки мисле. Дух дише где год хоће, на кога, када и колико му је угодно. Дух нам 
заповеда да тако мислимо и тако да говоримо. 

Сваки који унижава Духа Светога сматрајући Га створењем, клеветник је, зли слуга и 
најзлобнији од свих злобника. Злим слугама је својствено да поричу власт и господство, 
устају против свога господара, а оно што је било слободно уподобљавају себи и своме 
робству. Сваки, пак, који Га призна за Бога, тај је божанствен и просвећен је умом својим. 
А онај који Га назива Богом тај се велича пред трезвеним људима, а ако то чини пред 
простима, онда је веома несмотрен; све ово из простог разлога што бисер доноси штету, 
прасак грома штети и слаби слух, сунчева светлост заслепљује болесне очи, а тешка храна 
- веома штети онима који још млеко пију. Поступно их треба водити напред и 
приближавати узвишенијем да би дарована светлост заиста светлела, а истина да би била 
награђена истином. Због тога и ми, оставивши најсавршенију реч за коју још није време, 
побеседићемо овако. 

Ако ви не исповедате Светога Духа ни нествореним, ни времену подложном онда 
(дозволите ревности да се изрази донекле смело) у вама очигледно делује опречан дух. 
Ако сте ви до тога степена трезвени да избегавате директну нечастивост и изван робства 
стављате Тога који и нас чини слободнима, онда и са Светим Духом, и заједно са мном, 
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размотрите следеће: ја сам, наиме, уверен да сте ви већ у извесној мери причасници Духа 
Светога и стога ћу са вама разговарати као са својима. Или укажите на нешто средње 
између робства и господства где би могао наћи место за достојанство Духу или, 
избегавајући робство, немојте оставити недоумицу где да прибројите Тога о коме је реч. 

Можда вас оптерећује стил, можда вас спутава тежина речи која за вас постаје камен 
спотицања и камен саблазни, као што је за неке и Христос био. То је људска слабост и 
немоћ. Сјединимо се стога духовно, постанимо више братољубивијима, неголи 
самољубивијима. Признајте Божју силу и ми ћемо вам поједноставити казивање. 
Исповедите природу другачијим, вама најприкладнијим, изразима и ми ћемо вас исцелити 
као болеснике, па чак ћемо вам утиснути и ново задовољство. Веома је срамно и 
неразумно душом бити здрав, а трубити на сав глас, утајивати ризницу као да завидиш 
другима, или опасати се да не би осветио језик. Још је срамотније што смо ми подложни 
свему ономе за шта друге оптужујемо, што осуђујемо спорења у речима, а сами се 
залажемо за реч. Исповедајте у Тројици једно Божанство или, ако вам више одговара, 
једну природу и ја ћу вам од Духа испросити реч: Бог. Врло добро знам да Тај који је дао 
прво, даје и друго, а тим пре узрок спора је духовна област, а не ђаволска упорност. Рећи 
ћу још јасније и краће: нити ви нас оптужујте за исувише висококазивање (не треба 
завидети узвишености), нити ћемо ми вама замерити на примедби за овако узвишено 
казивање; нећемо ми вас оптуживати ни за ту привремену изреку све док са нама не 
остварите, ма и другим путем, то исто пристаниште. Ми нећемо тиме остварити победу, 
већ ћемо вратити браћу своју са којом нас дели извесна разлика. 

Ово говорим вама који у себи имате живота и трезвено расуђујете о Сину. Дивим се 
вашем животу, али не одобравам у свему ваше учење. Пошто имате дарове Духа треба да 
примите и Духа лично, да се не бисте просто подвизавали, него да се подвизавате по 
закону.[20] Од њега, као награду за ваш живот, нека вам буде дарован и овај венац - 
савршено исповедање Духа, и са нама и пре нас, да Га исповедате достојно. Одважујем се 
и на нешто узвишеније, односно, усуђујем се заједно са апостолом да кажем: толико вас 
волим, толико ценим ваше богоприлично владање и тај цвет уздржавања, и свештена 
сабрања, и часно девство, и чистоту, и свеноћно појање, и ништољубије, и братољубије, и 
странољубије, да сам спреман да будем одлучен од Христа[21] и пострадам као осуђеник 
само да ви останете са нама, и да заједно прославимо Тројицу. Треба ли да говорим и о 
другима који се, сасвим очигледно, умртвише и које једино Христос може својом моћи да 
васкрсне из мртвих? Они се злонамерно одељују међусобно по месту свога живљења, али 
су везани јединственим учењем и међу собом су несагласни колико и разроке очи 
усмерене на један предмет, али пошто нема разлике у виђењу, него само у положају, 
можемо их кривити једино за тај један недостатак, а никако и за слепило. Ако сам 
довољно образложио то што се вас тиче, опет ћу се вратити Духу Светом. Мислим да ћете 
и ви поћи за мојим мислима. 

Дух Свети је свагда био, јесте и биће: Он нема почетак и неће имати крај свога постојања 
и бића, него се свагда сa Оцем и Сином представља и броји. Нити Оцу приличи да је 
некада био без Сина, нити Сину без Духа: то би сасвим било неславно за Божанство као 
када би услед измене савета својих дошли до пуноте савршенства. Дакле, Дух Свети се 
свагда прима, а не да (Он) прима; Он савршава, а не да Га савршавају; испуњава, а не да 
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Га испуњавају; освећује, а не да њега освећују; приводи човека обожењу, а не да њега 
уводе у обожење. Он је свагда један и исти, како у односу на себе самог, тако и у односу 
према осталим Лицима Свете Тројице са којима Га чествујемо; невидљив је, не подлеже 
ововременом закону, необухватив је, неизмењив је, без каквоће је или количине, без 
облика; неописив је, самопокретан је, свагда дејствујући, слободан, самовластан, 
најмоћнији (иако, као што све припада Јединорођеноме, тако и све што припада Духу, 
узводи се до првог Узрока); Дух је - живот и животодавац; Он је - светлост и Светлодавац; 
Он је - изворна доброта и благост, и извор је доброте; Он је - Дух прави, владичњи, Господ, 
Он изашиље, одабира на дело, сазидава себи храм, узводи до истине, дела где хоће, 
раздељује дарове, Дух је усиновљења и истине, премудрости, разума, познања, 
побожности, савета, крепоспш, страха Божјега.[22] Кроз њега познајемо Оца небескога 
и прослављамо Сина,[23] а једино Они познају њега, јер је једна част, једно је служење и 
клањање, једна моћ, једно савршенство и освећење. Које је његово својство? Све што има 
Отац, то припада и Сину, осим нерођености; све што има Син, припада и Духу, осим 
рођености. Међутим, нерођеност и рођеност не значе разлику суштине, како се мени чини, 
него се та својства разликују у једној и истој суштини. 

Ти си нестрпљив у жељи да ми противуречиш, а ја опет хитам да наставим поуку. Поштуј 
овај дан Духа Светога, задржи колико год можеш језик свој: сада ћемо причати о неким 
другим језицима; бој се или се постиди ових језика који се показаше у пламеном облику. 
Данас ћемо учити, а сутра ћемо расправљати о речима: данас ћемо славити, а сутра ћемо 
се усаглашавати. Једно је област тајне, а друго приличи нашем гледању; једно приличи 
црквама, а друго - онима који се наслађују; једно приличи онима који побожно расуђују о 
Духу, а друго - онима који се исмевају са Духом. Одбацимо туђинско и устројимо своје. 

Дух Свети је, као прво, деловао у анђеоским и небеским силама, у тим бићима која су 
створена и најближа су Богу, која окружују Бога; њихово савршенство и блистање, једнако 
као и спорост на грех, или непријемчивост на зло, нису ни од кога другога до од Духа 
Светога; потом је Дух деловао и у Оцима, и у Пророцима, од којих су први познали Бога 
путем праобраза, а други се удостојише познања будућега збивања у мери у којој је Дух 
Свети открио то у срцима њиховим, и то што ће тек доћи они су видели као да се већ 
десило; таква је, ето, моћ Духа Светога; после тога, деловао је Он и у ученицима 
Христовим (нећу казати у Христу, у коме је Он обитавао, али не као дејствујући, него као 
равноправни сапутник) трократио, по мери њихове пријемчивости, и у трима различитим 
временима - до Христовог прослављања страдањем, после прослављања васкрсењем и 
после вазнесења на небо, или после васпостављања,[24] или како већ да назовемо то; као 
прво, њихово очишћење од болести и духова које се свакако није десило без учешћа Духа 
Светога, тако исто и друго, после савршавања провиђења - Христово дување које је, 
очигледно, било божанствено дихање и, најзад, данашње раздељивање огњених језика које 
и прослављамо. Али, прво беше нејасно, друго беше јасније, а ово данашње је 
најсавршеније; данас Дух Свети није присутан само деловањем својим, дејством, већ 
суштински и, да кажем, Дух саприсуствује и живи заједно са нама. Као што је Син телесно 
разговарао са нама, тако и Духу приличи да се на видљив начин покаже; и када је Христос 
узашао од нас у слави својој, тада је Дух Свети сишао нама; требало је да дође, јер Он је 
Господ; и да буде изаслан, јер Он није противник Божји. Овакво образложење наше много 
више показује њихово једномислије, неголи деобу (њихове) природе. 
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Дух Свети због тога долази после Христа да ми не бисмо остали без Утешитеља; због тога 
се и назива иним да би ти схватио равнославност; наиме, реч: ини, употребљена је уместо 
друго ја; тај израз нам означава истоветну владавину и господство, а никако неко 
унижење, јер се реч ини, колико ја знам, не употребљава код инородних, него управо код 
једносушних. Дух се јавља у виду раздељених језика због сродности са Божјом Речи; у 
виду пламених језика (шта мислиш зашто?), или због очишћења (на основу Писма знамо и 
за огањ који чисти, што могу и познати они који то желе), или по суштини својој: јер, Бог 
наш јв огањ - огањ који спаљује нечастивост.[25] Но, ти поново негодујеш због речи: 
једносуштан! Појављује се у виду раздељених језика због различитих дарова који су од 
њега; у виду седећих језика, да би означили царско достојанство и обитавање у светима; 
наиме, и Херувими су Божји престо. Јавља се у горњој соби чиме се означава усхођење и 
узношење од земље оних који Га примају; и водама Божјим се покривају неки дворови 
(горнице) у којима се химнама слави Бог.[26] Све оне који су посвећени у узвишеније 
служење Христос причисљује тајновитости горнице показујући да и Бог треба да 
снисходи ка нама (као што је и познато када је снисходио Мојсеју), а потребно је да и ми 
усходимо ка њему и да при таквом срастању достојанства обавезно настаје и происходи 
заједничарење Бога са људима. И докле год да се људи находе у свом личном достојанству 
Бог је свагда у узвишеном достојанству, а човек - у униженом, све дотле је благост 
несједињива, човекољубије несаопштиво, а посреди је велика и непремостива пропаст која 
не само да богаташа одваја од Лазара и од жељених недара Авраамових, него одваја 
створено и пролазно јестаство од нествореног и личног. 

Духа Светога су проповедали пророци у следећим извештајима: Дух Господњи је на мени; 
и починуће на њему седам духова; и сиђе Дух Господа и поучи их; Дух знања испуни 
Веселеила, градитеља скиније; Дух зна бити и гневан; Дух је узео Илију на колима и 
многоструко је испрошен од Јелисеја; Дух добри и господствени поучава и избавља 
Давида; Свети Дух је први пут обећан кроз пророка Јоиља који каже: и у последње дане 
излићу Духа свога на свако тело тј. на верујуће, на синове ваше и на кћери ваше,[27] итд. 
На крају и кроз Исуса који прославља Духа и прославља се Духом, исто као што 
прославља Оца и бива прослављен Оцем својим. Колико је то штедро обећање!? Дух и 
сада и вечно сапребива са достојнима још и у овоземаљском животу нашем, а и после ће 
сапребивати са свима који се удостојише небеских добара, уколико Га целосно сачувамо 
побожним животом својим и уколико Га не одбијемо од себе у мери учињеног греха. 

Исти тај Дух, заједно са Сином, устројава творевину и делује у васкрсењу, у чега нека те 
увери написано: речју Господњом утврдише се небеса и Духом уста његових сва сила 
њихова; Дух, који ме је створио, дихање Сведржитељево које ме поучава; и још: 
послаћеш Духа твога и настаће и обновиће се лице земље[28] Он устројава људе у 
духовном рађању, у чега нека те увери речено да нико не може видети или примити 
царство, уколико се не роди озго, Духом, и од првог рођења које је тајна ноћи неће се 
очистити дневним и светлим узсаздањем,[29] којим се узсаздава сваки појединачно. 

Тај Дух, као премудар и човекољубив, ако обујми пастира - чини га псалмопојцем који 
одагнава зле духове и указује у њему цара Израиљева. Ако обујми пастира оваца, који је 
до тада брао дудове - чини од њега пророка. Сети се само Давида и Амоса![30] Ако обујми 
оштроумног дечкића - још пре потребног узраста његовог - ствара од њега судију чак и 
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над старешинама. Сведок томе нам је Данило који је победио лавове у рову. Заокупи ли 
рибаре - цели свет лови у мрежу Христову, њиховом проповеђу. Узми за пример Петра и 
Андреја, и синове грома, који су грмили о духовноме. Обујми ли царинике обраћа их у 
ученике и ствара од њих купце душа. Сведочи нам то Матеј, дојучерашњи цариник, а од 
данас јеванђелиста. Обухвати ли противнике и ревносне гонитеље, мења њихову ревност и 
од Савла ствара Павла који са толико ревности дела сада у побожности, колико је јуче 
ревновао у злу. 

Он је једновремено и Дух кротости, али и гневљив на оне који греше. Дакле, упознајмо 
његову кротост, а не гнев, исповедајмо његово достојанство и избегавајмо хуљења, не 
пожелимо да Га видимо гневног без помиловања. Он и сада чини мене пламеним 
проповедником овде пред вама. Ако ни у чему не пострадам, слава Богу! Ако ли и 
пострадам, опет слава Богу! Прво што желим јесте да Бог поштеди наше противнике, а 
друго да и мене освети, награђујући ме тиме за свештенослужење јеванђељу и примајући 
оно што се савршава крвљу. 

Апостоли су почели говорити туђим језицима, а не матерњим и што је нарочито важно, 
почели су говорити иако беху неуки. То је доказ невернима, а не верујућима, и треба да 
послужи за посрамљење неверника као што и пише: страним језицима и туђим уснама 
говорићу људима својим, и ни тако ме неће послушати. Слушали су,[31] ипак. Застани 
кратко овде и размисли о реченом. Јер у реченом постоји обостраност, раздељена знаком 
интерпункције. Тако су сваки на свом језику и наречју чули, односно, можемо казати да је 
изговорен један глас, а чуше се многи гласови због комешања и потреса у ваздуху, или да 
кажем јасније: из једнога гласа настајаху и происхођаху многи гласови! Или, задржавши 
се на речи слушаху, речи: који говоре својим речима треба подвести под оно што 
происходи да би се дошло до смисла: казивали су речи које су биле познате слушаоцима, а 
не њихов матерњи језик и управо то значи да су говорили страним речима. Ја се са овим 
последњим саглашавам из разлога што би прво било чудо. које би имало смисла за 
слушаоце, а не за говорнике, док се последње односи директно на говорнике које су 
оптуживали да су се напили, на основу чега закључујемо да су деловањем Духа Светога 
сами они чудодејствовали у казивању благовести. 

Истина, за похвалу је било и деоба језика извршена у древности, када су људи градили 
кулу, али беху злонамерни и безбожни, мада су сви говорили једним језиком (на ово се и 
сада неки усуђују); једномислије које је разрушено различитошћу гласова, разрушило је и 
започети посао. Ипак је много похвалније раздељивање језика које се чудесно десило сада; 
јер, изливши се од једнога Духа на многе, опет се све доводи до јединственог сагласја. 
Постоји различитост дарова који потражују нови дар, помоћу којег ће се знати 
разликовати најпревасходнији међу њима; из простог разлога што сваки дар поседује 
нешто похвално. Прекрасним би могли назвати и ону деобу о којој нам казује Давид: 
потопи Господе, и раздели језике њихове.[32] Због чега? Због тога што су заволели 
свакојаке речи од погибљи, језик превртљив и лукав.[33] Давид овде као да директно 
изобличава све оне језике који расецају Божанство. Но, о овоме је сасвим довољно речено. 

Пошто су ови језици благовестили житељима Јерусалима, побожним Јудејцима, 
Парћанима, Миђанима, Еламитима, Египћанима, Крићанима, житељима Либије, Арабије, 
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Месопотамије и мојим Кападокијцима и свакоме народу који је под небесима, Јудејцима 
(ако неко тако жели да представи) сабраним у Јерусалиму, онда је сасвим умесно питање: 
који то беху Јудејци и из којег робства враћени? Јер, египатско и вавилонско робство је 
било за времена и давно је већ прошло повратком заробљеника; римско робство још није 
ни настало, а требало је да наступи као последица њихове дрскости против Спаситеља. 
Преостаје нам да под овим подразумевамо робство које се збило за време Антиоха, а које 
је било мало пре ових збивања. Ако се неко не саглашава са оваквим тумачењем, као са 
натегнутим (jep се то робство не сматра древним, а Јудејци у њему нису били расејани по 
свим странама васељене), већ потражује и очекује неко веродостојније, онда нека чује и 
ово. Пошто је народ јудејски, како нам повествује Јездра, много пута и од стране многих 
завојевача поробљаван и пресељаван, нека племена се вратише у отачаство, а нека су и 
даље остала у робству и, вероватно, нека од ових последњих, расејаних по многим 
народима, дођоше тада у Јерусалим и постадоше учесници и сведоци чуда. Овакво 
образложење сам наменио знатижељницима и вероватно да оно није излишно. И све друго 
што год бих придодао овоме дану, као прикладно, представљало би добитак и за нас. 
Међутим, време је већ да отпустим ово сабрање: беседа ми се веома продужила. А славља 
никада не треба прекидати, свагда приличи да празнујемо, сада телесно, а касније, и убрзо, 
сасвим духовно када ћемо чистије и јасније сазнати основу свему овоме у Речи, и Богу, и 
Господу нашем Исусу Христу - истинском празнику и радости спасених, са Којим нека је 
слава и част Оцу, са Светим Духом, сада и у све векове. Амин. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Рим. 9:31. 
2. Лев 25:10. 
3. Лев 23:21. 
4. Проп 11:2. 
5. Ис 11:2-3. 
6. Пс 11:7. 
7. Јов 5:19. 
8. Мт 18:22. 
9. Пост 4:24. 
10. Пс 79:12. 
11. Приче 9:1. 
12. Зах 3:9. 
13. 1 Цар 2:5. 
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14. Пост 5:25, и даље. 
15. Ис Нав 6. 
16. III Цар 18:43-44; 17:21. 
17. IV Цар 4:35. 
18. ср. Изл 25:31, 37; 29:35; Лев 13:50; II Дн 7:8. 
19. Мт 14:20; 15:37. 
20. II Тим 2:5 
21. Рм 9:3. 
22. ср. Пс 51:12, 14; II Кор 3:17; Дела 13:4, 3; Кол 2:22; Јн 16:13; I Кор 12:11; Рм 8:15; 

Јн 14:17; Ис 11:3,4. 
23. Јн 16:11. 
24. Дела 3:21. 
25. Јевр 12:29. 
26. Пс 104:3. 
27. ср. Ис 61:1; 11:2; 63:14; Изл 31:3; 63:10; IV Цар 2:9, 15; Пс 142:10; 51:14; Јоиљ 2:28; 

Дела2:17. 
28. Пс 33:6; Јов 33:4; Пс 104:30. 
29. Јн 3:3, 5; Пс 139:16. 
30. Амос 7:14. 
31. I Кор 14:21; Ис 28:11; Дела 2:6 
32. Пс 55:10. 
33. Пс 51:4.  
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Реч XLII 

Опроштајна беседа у Константинонољу, у присуству 150 епископа 

  

Како вреднујете моје пастирствовање ви, љубазни Пастири и Сапастири? Дивне су ноге 
ваше које благовесте мир и добро;[1] поготово су оне лепе за мене, јер мени дођосте ви, 
али не да бисте пронашли заблуделу овцу, него да ме посетите као Пастира ревнитеља. 
Како вам делује моје ревновање и странствовање? Какав је његов плод, или, да кажем, 
какав је плод Духа који ме је свагда покретао, а који ме и сада покреће, не желећи да има, 
а можда и нема, ичега личнога? Да ли сте схватили мој рад и да ли сте спремни да будете 
према мени снисходљиви; или хоћете да, као што и други дају одговоре за своје 
управљање у војсци, или управљање у народу, или у распоређивању прихода, и ја тако 
положим рачуне за своје управљање? Ја се не плашим суда пошто и сам делимично судим, 
те са једнаком љубављу примам и једно и друго. То је стари закон, по којем је и Павле 
образложио апостолима оно што је радио, али не да би га ови хвалили (Дух је далеко од 
било каквог надимања), него због тога да би учињено било потврђено или да би 
недовршено (ако уопште постоји нешто такво у ономе што је Павле говорио или урадио) 
било исправљено, како то он сам каже пишући о себи. Јер и духови пророчки повинују се 
пророку,[2] сходно уредби Духа који све поставља и распоређује прекрасно. Павле је 
давао одговор ужем кругу и малобројнима, а ја - јавно и свима; не чудите се овоме. Ја 
имам потребу више од Павла да се користим слободом изобличавања у чему ћу се 
показати као особа која није довршила што је требала. Не може се човек боље оправдати, 
него када то чини пред онима који познају природу посла. Дакле, каква је моја одбрана? 
Ако је она лажна, изобличите је; ако је искрена онда ви, пред којима и због којих говорим 
ово, посведочите то. Ви сте моја одбрана и моји сведоци, и (усудићу се да изговорим 
Апостолову реч) венац хвале.[3] 

Некада је ова паства била мала и несавршена, и, искрено говорећи, то и није била паства, 
већ остаци пастве; без поретка, без надзора, без граница; она није имала ни слободну пашу 
своју, ни ограђено двориште, него се скитала по горама и пештерама, и по јамама 
земаљским,[4] расејана, разбацана ту и тамо; сваки, коме год се како прохтело, сматрао је 
себе њиховим надзорником и пастиром, размишљајући о своме спасењу. Она је 
наликовала стаду које су лавови десетковали,[5] које је потопила бура или појео мрак, 
што су све оплакали пророци поистовећујући ову беду са невољом Израиљевом, предатог 
паганима.[6] 

Плакали смо и ми, јер наша дела беху достојна суза. И ми смо на исти начин били 
прогнани, избачени, расејани по свим горама и долинама, како бива са онима који немају 
Пастира. Каква је то невоља снашла Цркву? На њу насрнуше љуте звери које су и до сада, 
пошто се повратише јасни дани, нештедимице желеле да буду моћнији од времена. Каква 
је то жалосна магла обавила и покрила све нас - много тежа од девете казне у Египту[7] - 
мислим на ону таму која нас немилице обавија, а у којој не бејасмо у стању да препознамо 
један другога. Казаћу нешто још прикладније, достојно већег сажаљења, уздајући се на 
онога који нас је предао, као на Оца: Авраам нас није видео, а Израиљ нас није познао, али 
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ти си Отац наш и у Тебе погледамо,јер осим тебе другога не познајемо: име твоје 
призивамо.[8] Због тога одговарам: али ћу проговорити о судовима твојим, каже 
Јеремија.[9] Бејасмо као они којима никада ниси владао.[10] Ти си заборавио свети завет 
Твој и ускратио си нам милост Твоју. Због тога ми постадосмо ругло Твоје - ми, 
поклоници Тројице, потпуно предани савршеном Божанству, не усудисмо се да понизимо 
Онога који је узвишенији од нас и да се погордимо, иалик безбожним и богоборним 
људима, да би Господство назвали нама подобном рабству. Међутим, нема сумње да због 
других грехова наших, због живота мимо заповести Твојих и због тога што ходисмо за 
лукавим помислима нашим (јер, због чега другог?), бејасмо предани у руке мужева 
осведочених по неправди и лукавству мимо свих других који живе на земљи. Најпре нас је 
покорио Навукодоносор[11] који је први после живота Христовог на земљи устао на 
Христа, јер је омрзнуо Христа због тога што је њиме био спасен, и који је потом свештене 
књиге заменио безбожним жртвама. Изједе ме, потре ме, пождре ме као змај[12] (и 
лијући сузе не одступам од Писма). Кад Господ не бu бuo мој. помагач, не би њега предао 
у руке безаконика удаљивши га у Персију (такве су судбе Божје!), и ради крви невино 
проливене, не би била проливена крв правосудно (једино овде суд Божји није уступио 
место дуготрпљивости), брзо бu се душа моја преселила у ад.[13] Други,[14] пак, ништа 
нечовекољубивији од првога, ако није и окрутнији од њега, носећи име Христово беше 
лажно Христов и срамота за Хришћане, којима је богопротивно било и чинити и страдати 
срамотно, јер сасвим очигледно и неправду не трпљаху и именом мучеништва се не 
хваљаху, тако да се код ових прикрила истина те, мада страдаху као и Хришћани што 
страдају, ипак беху изобличени као нечастивци. О, колико смо ми били богати невољом!? 
Огањ је прождерао лепоту васељене; оно што је преостало гусенице поједоше, а на 
остатак насрнуше мушице;[15] потом не знам шта је било даље и на који начин се једно 
зло рађало из другог зла. Ко би уосталом и био кадар да опише све невоље тога времена 
или изнуравања и паљевине? Довољно је казати да прођосмо кроз ватру и кроз воду и, 
добротом Бога који нас спасава, уђосмо у покој.[16] 

Но, да се ја вратим казаном у почетку. Ова њива некада беше мала и сирота, и ни у чему 
није личила на Божју њиву, засађену добрим семенима и учењима побожности којом Бог 
оплемењује цели свет; много више је наликовала њиви сиротог и убогог ратара. То се и 
није могло назвати њивом пошто никада и није била житница у строгом смислу речи, нити 
гумно, јер никакве жетве не беше на њој; није на њој било ни стогова, ни снопља, већ су се 
могли видети мали, незрели и неугледни заперци какви израстају на крововима, којима се 
не задовољава жетеочева рука, нити су својим изгледом скретали на себе пажњу 
пролазника.[17] Управо таква беше наша њива, а таква и жетва; мада она делује велика, 
првокласна и плодна пред очима оних који виде скривено, сасвим прикладна за таквог 
Земљорадника и удолину душа које су лепо обрађене речју, умножавају је,[18] многима 
непознату, не груписану на једном месту, него сабрану са свих страна, као када се обере 
летина и када сепабирчи после жетве и бербе грожђа; нема ни грозда за јело.[19] 
Мислим да придодам још и ово, веома битно: као смокву у пустињи пронађох 
Израиља,[20] као једну или две зреле јагоде на сувом чокоту винограда које су сачуване, 
истина, као благослов Господњи, и освећене као почетак, али малобројне и ретке, не могу 
да испуне уста онога који их једе и као знамење на брду и као застава на врху,[21] или 
нешто слично, како стоји усамљено и видљиво за малобројне. Таква беше убогост и јад! 
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Међутим, пошто брзи Бог, који сиромаши и богати, умртвљује и оживљава,[22] и само 
једном жељом твори све и претвара,[23] из ноћи ствара дан, из зиме пролеће, из буре 
тишину, из суше ствара обилату кишу, и све то даје, врло често, само на основу молитве 
једног праведника кога дуго времена прогоне пошто брзи Бог прима кротке у висини и 
смирује грешнике до земље,[24] изрекавши сам у себи ову реч: видех невољу Израиљеву и 
нећу му више загорчавати живот блатом и опекама,[25] и казавши то посетио их је и 
извео је народ свој руком снажном и мишицом узвишеном, руком Мојсеја и Аарона, 
његових изабраника: шта, дакле, следује иза свега тога, каква су све чудеса учињена? 
Сачувана су она у књигама и у сећању људи. Јер, осим чудесних догађаја који се десише 
на путу и великом ћутању о томе,[26] казаћемо, што је могуће краће, да је Јосиф сам 
дошао у Египат и кроз извесно време шестстотина хиљада људи излази из Египта. Има ли 
од овога ишта чудесније? Треба ли нам још већи неки доказ узвишене премудрости, када 
Бог после највећих забрана за излазак чини и остварује слободан излаз? Кроз једнога, који 
је био омражен, земља обећања дели се сходно жребу; продани пресељава народе, а сам се 
претвара у велики народ и та мала грана постаје виноград плодородан[27] толико велики 
да досеже до реке, простире се до обале мора, шири се даље и даље преко граница, 
покрива горе узвишеном славом, надвисује кедре и брда и кедре Божје (ма каква брда и 
кедре под овим да подразумевамо овде).[28] 

Таква беше ова паства некада, а оваква је постала сада веома уређена и распрострањена! 
Па ако је још увек несавршена, поступним узрастањем постојано ће усходити до 
савршенства; а ја предсказујем да ће непрестано усходити. Ово ми открива Дух Свети, 
уколико и ја донекле поседујем пророчки дар те могу да сагледам унапред и на основу 
прошлога закључим о будућем, као васпитаник Речи. Много необичније је било из 
пређашњег стања доћи до садашњега, него из садашњега стања достићи врх славе. Ако су 
се на глас Животворца мртвих почеле сабирати кости и састављати једна са другом, и члан 
са чланом сједињавати, и ако је сувим костима дат дух живота и поновног рођења,[29] 
онда, добро знам, треба да се саврши и васкрсење. Нека се не величају огорчени и нека не 
мисле да су овладали било чиме великим само због тога што уловише сенку или се буде у 
сну[30], или ухватише прошлогодишњи ветар, или, пак, прате траг брода на води. Ридај 
јело, јер паде кедар.[31] Нека се отрезне невољама других и схвате да убоги неће бити 
потпуно заборављен и, како каже Авакум,[32] у налету расецајући главе силнима неће 
закаснити Божанство које расецају и на рђав начин деле на началствујуће и подчињено, а 
нарочито се жалости Божанство које низводимо до творевине, које се гуши и са Којим се 
изједначава твар. 

Слушам и ону реч Онога који сабира скрушене и прихвата угњетене: рашири место 
шатора и завесе стана твога распростри на десно и на лево.[33] Ја сам те предао, ја ћу 
ти и помоћи: у јарости сам те мало поразио и милошћу вечном ћу те прославити.[34] 
Мера човекољубија премашује меру карања. Оно је због неправде, а ово је ради клањања 
Тројици - оно је за очишћење, а ово за Моју славу; јер, Ја прослављам оне који ме 
прослављају, а огорчавам оне који ме огорчише. Ови се запечатише у мени.[35] То је 
неразрушиви закон плате. А ти си освојио од мене зидове и даске, и украшено камење, 
дуге литије и опходе, блистао си и озаравао си се златом, час си га расточио као воду, час 
си га сабирао као песак, не знајући да је вера под откривеним небом много боља од 
умножене нечастивости и да троје, сабраних у име Господње, пред Богом чине већи број 
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него многобројни који се одрекоше Божанства. Зар ћеш Хананејце, ма колико год да их 
има, предпоставити једном Аврааму, или Содомљане једном Лоту, или Мадиамљане 
Мојсеју - тим дошљацима и странцима? Дакле? Кога ћеш више поштовати? Триста 
Гедеонових људи који су лаптали воду или хиљаде који се нагнаше у бегство?[36] Домаће 
Авраамове, којих не беше много више него Гедеонових војника, или многе цареве и тму 
војске њихове коју су једнако прогнали и нагнали у бекство малобројни? Како ти схваташ 
следеће речи: ако буде број синова Израиљевих као песак морски, остатак ће се спасти; 
или следеће: оставих себи седам. хиљада људи, који не приклонише колена пред 
Ваалом?[37] Не, не; није већина по вoљи Божјој.[38] Ти набројаваш десетке хиљада, а Бог 
- спасене; ти неизбројиву пиљевину, а ја - изабране сасуде.[39] Богу ништа није толико 
мило, као чиста реч и душа савршена у учењу истине. Ништа не можемо принети и 
даровати Богу нешто што би било достојно њега Који је све створио, од Којег и за Којег је 
све - не због тога што је принесено дело једне руке, или сувишак једног човека, него чак 
ако бисмо хтели да поштујемо Бога сабравши у једно сва богатства и сва дела руку 
људских. Нисам ли ја испунио небо и земљу, каже Господ? Какав дом ми ви можете 
саградити или које место можете одредити за мој покој.[40] Пошто се у сваком дару 
неизбежно уочава недостатак достојанства, онда од вас очекујем и тражим нешто друго - 
побожност, то јединствено и непропадиво преда мном богатство којим понекад и 
најбеднији, ако је узвишен духом, може превазићи и најзнаменитијег. Овде штедрост 
зависи од воље, а не од богатства. То ћу примити из руку ваших: али знајте да нећете ви 
испунити дом мој, него ће то учинити ноге кротких који су здраво и искрено познали мене 
и јединорођену Реч моју, и Духа Светога! Докле ћете наслеђивати гору свету моју?[41] 
Докле ће ковчег боравити међу иноплеменицима? Насладите се сада, још мало, туђим 
достојанством, развеселите се испуњавањем ваших жеља. Као што сте ви одлучили да 
одбаците мене, тако ћу и Ја одбацити вас, говори Господ Сведржитељ.[42] 

Чинило ми се да чујем као да говори ово Господ и видим да то и испуњава, а сем тога 
изгледало је да Он ово упућује и народу овоме, који се од малобројног превратио у 
многобројног, од расејаних постаде сасвим сабран и од жалосних постаде угледан да чак и 
завист подстиче: "идите кроз врата моја и раширите се; нећете стално страдати, живети у 
искушењима, нити ће се радовати они који вас жалосте"! Позива Он и Анђела-чувара (ја 
сам веома уверен да нарочити Анђео чува сваку Цркву, како ме је поучио Јован у 
Откровењу): "пут. приправите народу моме и уклоните камење са пута, да се не би 
спотицао и обремењивао народ мој у божанском путовању и усхођењу"[43] - сада у 
рукотворене храмове, а доцније у вишњи Јерусалим и у тамошњу Светињу над Светињама 
где ће, колико знам, бити окончање овоземаљског и овдашњег страдања и искушења за 
све оне који иду правим путем, у којем броју се налазите и ви - позвани светима, народ 
изабрани, царско свештенсшво, достојање Господње,[44] од једне капи читава река, од 
искре небеско светило, од горушичиног зрна дрво, станиште птицама. 

На такав начин ходећи приносимо вам дар, љубазни Пастири; њих приводимо, њих 
препоручујемо пријатељима својим, сународницима и оним досељеницима какви и ми 
лично јесмо. Ми немамо други неки принос који би био прекраснији и блиставији од 
овога, па макар одабрали и најбоље што имамо, да бисте ви знали како ми, мада туђинци, 
нисмо оскудни него смо по речи ништи, а многе богатимо.[45] Ако је ово небитно и 
ништавно, онда желим да знам шта је то битније и достојније веће пажње? 
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Постоји ли такав град - око васељене, који би био моћнији на копну и на мору, који 
повезује Исток и Запад, у који са свих страна долазе и из којег, као са општег трга, одлази 
све најбитније у Вери, није ли дакле битно да овај град, који се уз то напада са свих 
страна, буде учвршћен и оснажен здравим учењем? Ако ово заслужује похвалу: дозволите 
и мени да се тиме унеколико хвалим; разлог томе је што сам и ја донекле допринео свему 
овоме што видите. Осмотри около и погледај, ма ко да си, вреднитељу, мојих речи! Види 
исплетени венац славе, наместо најамника Јефремових и гордељивог венца.[46] Погледај 
на збор презвитера украшених седим власима и мудрошћу, на побожне ђаконе који су 
веома блиски Духу, скромне чтеце које одликује љубав према народу и науци. Осврни се 
на супружнике који су украшени истом врлином; код мушкараца - свеједно јесу ли 
образовани или неуки - сви су утемељени у божанској науци; види старешине и њихове 
подчињене службенике - сви се прекрасно владају; војници, благородни научници и 
љубитељи учености - сви војују за Бога, међусобно су кротки, али ревнују за Духа; сви 
уважавају вишњи чин у који нас одводи животворни Дух, а не примамљива реч; једном 
речју - сви су у правом смислу речи научени и служе истинитој Речи. А погледај удате 
жене - оне су сједињеније са Богом неголи са својим телом; осмотри неудате и девојке - 
све су оне посветиле себе Богу; види младе и старе - једни се срчано приближавају 
долазећој старости, док други настоје да постану бесмртни, живећи у нади. У плетењу 
овога венца (а што говорим, не говорим по Господу[47]) и ја сам донекле учествовао. 
Неки од њих су дело мојих поука, не оних које ја одбацих, него оних које заволех - не 
беседа сладострастних (како рече на срамоту нашу неки од прељубочинаца и речју и по 
нарави), него беседа веома чедних. Неки су опет плод и пород мога духа, онако како дух, 
који се уздигао од тела, може да породи. Веома сам убеђен да ће то признати и 
посведочити најутицајнији међу вама или ћете, можда, и ви то потврдити. Много сам се 
трудио да сваки од њих донесе свој плод, а моја награда је: једнодушно исповедање; 
ништа друго нисам тражио, нити сада тражим, из простог разлога што врлина мора бити 
без користољубља, уколико жели да остане таква врлина која жели само добро. 

Желите ли да овоме придодам и нешто много битније? Осврните се на казивања наших 
противника чији језици се укротише, а сви који су некада богохулили сада преда мном 
ћуте. И то је плод Духа Светога, и то су плодови мога рада. Јер не учим као ненаучени, не 
поражавам противника казнама, како то многи чине који се не сједињују са учењем, већ са 
ученицима, а казнама понекад прикривају слабост својих закључака, налик кртици која, 
како причају, избацује испред себе црну земљу да би заварала ловца или да би скривањем 
избегла хватање. Напротив, своје војевање за Христа доказујемо тиме што се сједињујемо 
у подражавању Христа, Који је миран, кротак и на себи је понео наше слабости; не 
закључујемо мир на штету учења истине, не чинимо уступке да би нас назвали 
снисходљивима (ми не задобијамо добро рђавим средствима), а стечени мир чувамо 
сходно закону, не иступајући из својих граница и правила Духа. Тако ја о томе расуђујем и 
то налажем свима који руководе душама и шире реч: нити строгошћу треба расрђивати, 
нити несталношћу бити горд, већ свагда треба имати трезвено расуђивање у речима, и ни 
у једном ии у другом не прекорачивати меру. 

Можда ви, ипак, очекујете и желите да вам ја исповедим учење наше Вере којој сви 
припадамо? Ја ћу се такође освећивати постојаним подсећањем, а народ ће овај имати 
користи, радујући се овим речима више неголи чему другом, а и ви ћете сазнати да нам не 
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завиде узалуд они који се у расветљавању истине у једном слажу са нама, а у другом иду 
напоредо. Јер, као и подземне воде, једне су сасвим скривене у дубини, док друге услед 
скучености кипте и тек што нису избиле на површину, али се још увек устежу, а неке опет 
без икаквог колебања куљају и избијају напоље: тако исто и међу онима који благовесте о 
Богу (не мислим овде на људе непромишљене сасвим) једни од њих своју побожност 
чувају дубоко у себи, док други остају само при речи и то су људи који, мада избегавају 
нечастивост, ипак не усуђују се и да говоре побожно, водећи добро рачуна о изговореним 
речима или овоме прибегавају услед бојажљивости и, мада су сами здравог разума, како 
кажу за себе, ипак не желе да и народ учине здравим, као да је на њих стављена обавеза да 
само о себи лично воде бригу, али не и о другима; неки опет исувише отварају ризницу, не 
тајећи да им је стало и до спасења других - такви не сматрају спасењем то ако се само они 
спасу, а то благо се не излије и на друге људе. Са овима последњима и ја бих желео да 
будем у истом реду, а то би желели и ови који су са мном како бисмо, наступајући благом 
одважношћу, исповедали побожност. 

Исповедање наше вере је јединствено и - кратко је; то вам је као натпис на стубу каквом, 
који је свакоме разумљив, то су - ови људи најискренији поклоници Тројице. Неки од њих 
ће се пре растати од свога живота него што ће Једног од Тројице одвојити од Божанства; 
сви су они трезвени, сви држе истоветно исповедање, сви су једним учењем сједињени 
међу собом, са мном и са Тројицом. Подробности нашег учења изложићу скраћено: 
Беспочетно, Начело и Сушто са Начелом - један је Бог; но, беспочетност или нерођеност 
није природа Беспочетног. Наиме, природа се не одређује тиме шта она није, него тиме 
шта она јесте; она је, наиме, стање, а не одрицање постојећег. И Начело, тиме што је 
начело не одваја се од Беспочетног: за њега бивање начелом не представља природу, као 
што и за првог бивање беспочетним; из простог разлога што се ово само односи на 
природу, а не представља саму природу. И Сушто са Беспочетним и са Начелом није 
ништа друго до оно што су и Они. Беспочетном је име Отац, Начелу - Син, а Суштом са 
IЈачелом - Дух Свети: а природа у ове Тројице је једна - Бог. Јединство је, пак - Отац из 
Којег су Други и према Којем се Они узводе, без сливања, већ сапребивајући са Њим, и не 
раздељујући се међу собом ни временом, ни хтењем, ни силом. Нас ово чини многима 
пошто је сваки од нас различит, како са собом самим, тако и са другима. Међутим, Онима 
Којима је природа проста, а биће истоветно, сасвим приличи и јединство. 

Упорно нагињање у учењу на једну или на другу страну, као и уједначавање различитих 
мишљења ми нећемо узети у своју обавезу, пошто не желимо да, као Савелијевим учењем 
о Једном, устајемо против Тројице и да рђавим сједињавањем поништавамо дељење, тако 
исто Аријевим учењем о Тројици да се жестимо против Једнога и лукавим дељењем да 
изврнемо јединство. Не приличи нам да рђаво поново заменимо рђавим, него да не 
погрешимо у добру, јер оно прво представља и јесте забава лукавога који на неумесан 
начин мери наша учења. 

Ми, пак, идемо средњим и царским путем (у томе је, уствари, савршенство, како о томе 
расуђују познаваоци ствари), верујемо у Оца и Сина и Светога Духа, Који су једносушни и 
једнославни. У овим именима и субјекат и крштење (како је ово и познато теби који си 
примио тајанства) добија своје савршенство, јер представља одрицање од безбожја и 
исповедање Божанства. На тај начин ми не противуречимо, знајући Једног по суштини и 
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по нераздељивости клањања, Тројицу по Ипостасима или Личностима - неки дају 
предност последњем изразу. Нека се уопште не стиде они који се споре око ових израза 
као да се, тобоже, наша побожност састоји у именима, а не у делу! Јер, шта желите да 
кажете ви, који уводите Три Ипостаси? Истина, говорите то не у смислу да 
предпостављате постојање три Суштине. Познато ми је да сте веома гласни против оних 
који уводе ово; јер, ви учите да је једна и иста суштина код Тројице. И ви, користећи 
израз: Личност, не сједињујете нешто јединствено, него у исто време и сложено, савршено 
тролично или човекообразно! Никако; и ви кажете: нека не види лице Божје (ма шта под 
овим да схватате) онај ко другачије мисли. Шта вама (наставићу са питањима) означава 
Ипостас или Личност? Тројицу раздељених, али не по природама, него по личним 
својствима. - Превасходно! Може ли се уопште размишљати здравије и причати 
сагласније од оних који тврде ово, мада се у неколиким слоговима разликујемо? 
Погледајте како вас ја измирујем, како вас узводим од слова ка мисли, као онај који 
измирује Стари и Нови Завет! 

Но, треба да се вратим на започету тему. Коме одговара да поново ствара нова имена нека 
каже и, у уму, замисли: Нерођено, Рођено и Исходеће; немојмо се плашити да би се 
бестелесно могло схватити на телесан начин, како ово замишљају сви они који клевећу на 
Божанство. Кажи и о творевини да је она Божја (за нас је и то битно), али никако немој 
творевину назвати Богом; само ћу тада дозволити да твар буде Бог када лично, у 
сопственом смислу, будем Бог. - Бит је у овоме: ако је Бог, онда није творевина, пошто је 
творевина у истом низу са нама, а ми нисмо богови. Ако је твар, онда није - Бог, јер 
творевина је настала у времену; а ако је почела да постоји, онда је било и када ње није 
било; а оно чему је претходило небиће, то никако није у правом смислу оно што постоји; а 
што у правом смислу није сушто,[48] може ли то бити Бог? Значи, ни Један од Тројице[49] 
није твар и није настао (што је рђавије и од првог) ради мене, да би постао не само твар, 
него чак и творевином ситнијом од нас. Ако сам ја створен у славу Божју, а Он је ради 
мене, као што су ковачка клешта ради кола или тестера што је ради врата: онда сам ја по 
циљу узвишенији. Што је Бог више творевина: то је мање вреднији од мене који сам 
створен да постанем Бог, створен ради мене. 

Поврх овога нека буде онемогућен улазак у Цркву Божју Моавићанима и Амонићанима тј. 
дијалектици, препирањима и оним питањима везаним за неизрецивост рођења и исхођења 
Бога, са којима ови дрско устају против Божанства, као да је битно то да ли они могу да 
појме оно што превазилази разум или, у противном, не може да буде оно што нису у стању 
да појме. А ми, следујући божанским писмима, и одбацујући препреке које налазимо код 
оних који се држе слепила, држаћемо се спасења, одважавајући се на све друго пре но што 
ћемо на било који начин дрско устати против Бога. Прикупљање и гомилање 
сведочанстава препуштамо другима да чине, пошто су многи, много пута, предочавали их 
писмима, да се и ми не бисмо, ма и овлаш, њих дотакли. Уз то, за мене је то веома срамно 
- прикупљати данас доказе у вези са оним у чега смо ми већ одавно убеђени. Није добар 
поредак - најпре учити, а потом се учити, свеједно да ли је реч о божанском и толико 
узвишеном предмету, или је у питању маловажна ствар. А разјашњавати и расветљавати 
тешкоће које налазимо у Писму, иије предмет садашњег времена; то питање потражује 
савршеније и марљивије бављење, него што је предмет и сврха ове беседе. - Такво је, ето, 
наше учење у вези са суштинским; ја га нисам изнео због тога да бих ступио у сукоб са 
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онима који другачије мисле (јер много пута сам се, ма и умерено, сукобљавао са њима), 
већ да бих вам дочарао особину мојих учења, и јесам ли верни сапутник ваших догмата, 
који је на истој страни са вама против заједничких противника и ради једне и исте истине. 

Таква достојанственост у вери оправдава мој боравак овде. Ако то заслужује похвалу, нека 
је хвала Богу и вама који ме призвасте! Уколико не задовољава ваша очекивања: хвала и у 
том случају! Добро знам да оно није сасвим беспрекорно, те верујем вама који то 
потврђујете! Јесам ли се ја окористио у чему од овога народа? Јесам ли умножио нечим 
свој иметак, као што то видим код многих? Јесам ли нечим Цркву огорчио? Можда сам 
ожалостио неке који мишљаху да ја напамет причам, а којима супродставих своје 
мишљење! Али вас, колико знам, ничим нисам ожалостио или повредио. Ни вола нисам од 
вас узео, каже Самуило, натежући се са Израиљом око цара, нити плату за душе ваше; 
сведок је Господ у вама;[50] ништа од вас нисам узео, наставља он, те ни ја нећу подробно 
све набрајати. Упркос свему, своје свештенство сам очувао чистим и неосрамоћеним. Да 
ли сам ја прекомерно заволео владичанство, или узвишеност престола, или сам заволео да 
омаловажавам царске дворе: нека не добијем никакву другу славу, а ако је и стекнем, нека 
будем лишен ње. 

Шта значе ове речи моје? Далеко од тога да сам бесплатни трудбеник врлине и далеко сам 
још од таквога савршенства. Наградите ме ви за моје трудове. Чиме, питате? Не тиме о 
чему неки међу вама размишљају, а који су спремни да према свакоме буду подозриви; 
него оним што ми сигурно желите. Ослободите ме свих дуговремених трудова, уважите 
ову оседелу косу, поштујте моје страдање и поставите на моје место неког другог који ће 
за вас бити гоњен, коме су руке чисте, који у изразу није смушен и нејасан, који би вас у 
свему могао задовољити и заједно са вама понети велико бреме црквених питања; 
садашње време управо такве Пастире потребује. А погледајте моје тело, све је истрошено 
старошћу, напором и болешћу. Шта ће вам трошни старац који свакодневно умире не само 
телом, него и бригама - старац који вам и ово све тешком муком казује? Верујте 
учитељевој поруци и не отказујте му своје поверење. Ја сам се уморио слушајући оптужбе 
на рачун моје кротости; уморио сам се препирући се и са речима, и са завишћу, са 
противницима, али и са својима: једни ударају у прса, и мање успевају, јер уопште није 
тешко савладати отвореног непријатеља; други насрћу на кичму и наносе већу невољу, 
пошто су лицемернији. Предпоставимо да сам ја крманош, да сам на отвореној пучини док 
море страховито дивља снажним таласима, а да је у исто време настала каква расправа 
међу мојим морнарима, о овоме или о ономе, заглушујући виком једни друге и хуку 
морских таласа: да ли бих ја, седећи за крмом, могао још дуго да се борим и са морем, и са 
морнарима, и да умешно спасем брод од двојаке буре? Где је теже остварити спасење: да 
ли тамо где се сви и свим силама труде над једним и истим; или тамо где нам прети потоп, 
а сви су сукобљени међу собом? Треба ли уопште причати о нечем другом? Како ја, 
уосталом, уопште да поднесем ову свештену војну? Другачија је војна која се назива 
свештена, од војне варварске. Како да ујединим и сјединим оне који су једни против 
других, првостојатеље и пастирствујуће, а са њима и народ, растрган и завађен, као када се 
током земљотреса раздвајају суседна и блиска места, или као што током заразних болести 
једнако умиру и слуге и домаћини, јер се болест врло брзо преноси са једног на другог? И 
не само овај народ, него читави крајеви васељене су обухваћени овим метежним духом, 
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тако да су се Исток и Запад разделили на две противне стране и постоји оправдана бојазан 
да ће они, чинећи различите стране, убрзо почети да се разликују и у мишљењима. 

Хоће ли се још дуго употребљавати речи: мој, твој, стари, нови, ученије или духовније, 
благородније или униженије, богатије или сиромашније људима? Стидим се старости када 
мени, спасеном Христом, надевају име од било чега другог. Несносна су ми тркалишта, 
позоришта и све друге забаве и преокупације којима се људи баве са једнаком 
раскалашношћу. И ми час упрежемо, час препрежемо коње, препуштамо се светини, скоро 
да не бијемо ваздух као они што чине, бацамо тестеру у небо, као малоумни; спорећи се 
ради других, задовољавамо личне страсти у спорењима, постајемо рђави вредноватељи 
саревновања и неправедне судије дела. Сада имамо један престо и једну Веру, јер нам тако 
налажу наше вође: сутра ће, међутим, дувати супротни ветар те ће и престоли и Вера код 
нас бити различити. Напоредо са непријатељством и симпатијама мењају се имена, а што 
је најгоре, не стидимо се да говоримо сасвим супротно пред истим слушаоцима, 
потврђујући тако да смо и ми нестабилни и да смо и ми подложни истим онаквим 
променама какве бивају и у Европи. Када се деца играју на тргу, било би веома срамотно 
за нас када бисмо оставили своје обавезе и умешали се у њихову игру, из простог разлога 
што дечје забаве уопште не приличе старости. Исто тако када се други одушеве и 
одушевљавају се, ја, који познајем друго боље од многих, не пристајем да постанем један 
од њих, него свагда настојим да будем то што јесам тј. слободан, мада и незнатан. Осим 
осталог, ја сам такав да се у малобројном саглашавам са многима и не желим да идем 
једним и истим путем. Можда је ово сувише храбро и неукусно са моје стране, ипак ја од 
тога не одступам. На мене непријатно делује оно што прија другима и радујем се ономе 
што друге, уствари, жалости. Због тога се немојте чудити што би многи желели да ме, као 
човека немирног, вежу и прогласе малоумним, да и мени, као што причају да се десило са 
неким јелинским философом којем су целомудрије уписали у безумље, јер се на све 
смејао, дакле, немојте се зачудити ако и мене прогласе главним кривцем за све, који се 
напио вина, као што су својевремено учинили са учиницима када су почели говорити 
разним језицима; оптужују, не познајући да је то сила Духа, а не скретање умом. 

Размотрите моју кривицу. Они кажу: "толико времена ти управљаш Црквом, обавезе ти 
пријају и врло си ревностан Самодржац (што је веома битно); у чему се за нас огледа 
очигледна промена? Колико је пред нама наших мучитеља? Какве све невоље нисмо 
претрпели? Нисмо ли били сведоци кажњавања, претњи, прогонстава, отимања и 
пљачкања имовине, спаљивања презвитера на мору? Нисмо ли видели храмове 
укрвављене крвљу Светих угодника, и храмове који су претворени у гробља? Нисмо ли 
посматрали свеопште клање презвитера, епископа, боље рећи, патријараха? Није ли 
побожнима било ограничено место кретања? Нисмо ли толико много трпели да се то 
речима не може ни описати? А на који начин смо ми узвратили онима који нам то 
учинише? Међутим, што је и добро, поново нам је враћена могућност да нешто учинимо, 
да радимо, и било је сасвим прикладно да наше прогонитеље отрезнимо". Нећу више 
набрајати, већ предлажем да одговорим. 

Зар нисмо и ми били прогоњени? Нисмо ли трпели невољу? Зар нису и нас изгонили из 
цркве, из наших домова и (што је још горе) чак из пустиња? Нисмо ли и ми поднели иста 
она злопаћена као и народ, и нису ли и нама локални владари чинили пакости, али и 
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цареви, који су једнако били несносни као и њихови укази? Шта се потом десило? Ми смо 
постали моћни, а наши прогонитељи су се разбежали. И то је, по моме мишљењу, довољна 
казна узрочницима наших невоља тј. ова власт коју имамо, а којом можемо да им 
узвратимо. Но, ти људи размишљају другачије; они су прекомерно тачни и праведни, када 
је реч о одмазди; због тога не треба да пропусте прилику. Они кажу: "који је начелник 
области кажњен? Који народ и ко од владара је отрежњен? Да ли смо ми искористили 
било шта од указане нам прилике како бисмо утерали страх и за предстојеће време?" 

Вероватно ће ме и због следећега прозивати (јер су ме већ и прозивали), да ја немам ни 
скупоцени престо, ни чину прикладну одежду, ни свечану пратњу, ни узвишености у 
опхођењу. Нисам знао да треба да идем на пријеме код конзула, код обласних управитеља, 
најзначајнијих војних старешина који већ не знају како да потроше своје богатство - да и 
ја треба да претоварам свој стомак, да прекомерно једем и да повраћам у олтару. Нисам 
знао да и ја треба да јездим на коњима са педигреом, да гордо седим у кочији - да и ја 
приређујем пријеме и сусрете са истим таквим острашћеним особама, да ме сви цене и 
преда мном да се раздвајају као пред дивљом звери коју уоче из далека. 

Ако је ово вама било тешко, сада је све прошло. Опростите ми ову опаску. Поставите 
некога другога који ће одговарати народу, а мени доделите пустињу, сеоски живот и Бога. 
Једино ћу њему угодити простодушним животом. Биће ми тешко ако будем ускраћен 
могућности да беседим, да присуствујем сабрањима и поздрављањима која ме окрилаћују, 
ако будем лишен пријатеља и другова, почасти, лепоте града, узвишености, бљеска који на 
све стране поражава оне који све гледају споља, а не проничу у унутрашњост. Биће тешко, 
али не толико тешко као што је узбуђеност и оптерећеност метежима и бунама које 
постоје у заједницама, и које су уочљиве већ и у обичајима народа. Они траже 
свештенике, не беседнике; не траже изграђиваче душа, него чуваре иметка; не траже чисте 
жречеве, него моћне представнике. Казаћу нешто и у њихову одбрану: ја сам их томе 
научио, ја, који сам свима био све, само не знам да ли да спасем или да погубим све.[51] 

Како вам се чини? Јесам ли вас убедио својим речима? Или треба још снажније доказе да 
наводим? Ако ни због чега другог, оно због Тројице Коју и ја, и ви, поштујемо зарад 
заједничке нам наде и зарад сабирања ових људи у једну заједницу; укажите ми вашу 
милост - отпустите ме са молитвама вашим. Нека то, ето, сведочи о мојим подвизима! 
Дајте ми отпусно писмо као што цареви дају отпуст војницима и, ако вам је угодно, 
напишите га позитивним сведочењем да би ми то била награда за све; ако ли то не желите, 
онда нека буде по вашој вољи: ја се нећу противити, али Бог види каква су дела наша. 
"Кога да поставим уместо тебе"? - Наћи ће Господ себи Пастира којег ће поставити, као 
што је пронашао погодног овна за жртву[52]. Једно бих само желео: нека тај буде из 
броја оних који ће изазвати завист, а не сажаљење - из броја оних који неће свакоме 
попуштати него ће се, ако је то у интересу вишег добра, знати успротивити: прво је 
корисније овде, а друго је, свакако, корисније тамо. За све то ви мени издајте отпусно 
писмо, а ја ћу вам узвратити својим опроштајним речима: опрости Анастасијо, која си име 
добила због побожности; ти си нам оживела учење које до тада презирасмо! Опрости 
Сило, са којим смо заједно, уместо заједничке победе, од почетка носили четрдесет година 
скинију и лутали по пустињи! Опрости ми велики и славни храме, ново наслеђе, храме 
који си најпре био Јевус, а кроз мене си постао Јерусалим! Опростите и сви други храмови 
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који сте својом лепотом блиски Анастасији, храмови који, налик ужету, везујете различите 
делове града и суседством их чините једном целином; храмови које нисам ја испунио, јер 
сам препун слабости, већ их је испунила благодат заједно са мном очајним! Опростите ми 
апостоли, најпрекраснија насеобино, моји учитељи у подвижништву, мада сам ја врло 
ретко ревновао у вашу част, носећи у своме телу, а на своју личну корист, вероватно истог 
оног сатану који је био дат вашем Павлу,[53] ради кога се и сада од вас пресељавам! 
Опрости ми катедро - ти завидна и опасна висино; опрости ми саборе архијереја и јереја, 
достојно славни вашим чином и годинама; опростите сви који служите уз свештену трпезу 
и приближавате се ономе који се приближава Богу![54] Опростите чинови Назореја, 
богослужбена правила, свеноћна бдења, чедности дјева, побожности жена, мноштво 
удовица и сирочади, очи ништих уперене ка Богу и ка нама! Опростите странољубиве и 
христољубиве куће, помоћници мојој немоћи! Опростите ми љубитељи мојих речи, 
опростите и свеколика народна сабрања, па и ти, преградо, која са муком задржаваш 
тискајући се народ, жељан да чује беседу! Опростите цареви и царски дворови, царски 
служитељи и дворјани[55] који сте свакако верни цару (то не знам), али сте углавном 
неверни Богу! Запљескајте рукама, ускликните снажним гласом, узвисите своју красоту! 
Умукнуо је због вас противнички језик; но, неће он у потпуности престати да говори, јер 
ће се са вама препирати мастилом и руком; и ми смо за сада престали да говоримо. 
Опрости ми велики граде, христољубиви! Посведочићу истину, мада она није баш 
разумна,[56] растанак нас чини снисходљивијима. Приђите истини; измените свој живот, 
ма и сада; много више поштујте Бога него што сте до сада обичавали! Измена живота 
уопште није срамотна; напротив, чување зла је много штетније. Опрости ми, Источе и 
Западе! Ради вас, и од вас, трпимо нападе: сведок томе је Онај који нас је све измирио, 
мада многи не одобравају мој одлазак. Неће изгубити Бога они који се удаље од престола, 
али ће задобити вишњу катедру која је много узвишенија и невинија од ових катедри. А 
пре свега и изнад свега ускликнућу: опростите ми Анђели, надзиратељи ове Цркве свете, 
али и мог живљења овде и одласка одавде, јер су и моја дела у рукама Божјим! Опрости 
ми Тројице - моја мисли и мој украсе! Очувај се у моме народу овом и уједно сачувај 
народ мој (он је и даље мој, иако ће ми живот убудуће тећи другачије); нека ме известе да 
си Ти свагда поштована и чествована у њему, како речју, тако и животом! Децо, чувајте 
предања;[57] памтите како су ме каменовали. Благодат Господа нашег Исуса Христа са 
свима вама. Амин![58] 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Ис. 52:7 



434 
 

2. ср. Гал 2:2; I Кор 14:32. 
3. 1Сол 2:19. 
4. Јевр 11:38. 
5. Јер 50:17. 
6. Јез 34:12. 
7. Изл 10:21. 
8. Ис 63:16; 26:13. 
9. Јер 12:1. 
10. Ис 63:19 
11. Тј. Јулијан отпадник. 
12. Јер 51:34. 
13. Пс 94:17. 
14. Император Валент. 
15. Јоиљ 1:19,4. 
16. Пс 66:12. 
17. Пс 129:6-8. 
18. Пс 65:14. 
19. Мих 7:1. 
20. Ос9:10. 
21. ср.Ис 65:8; 30:17. 
22. 1 Цар 2:67. 
23. Амос 5:8. 
24. Пс 147:6. 
25. ИзлЗ:7; 1:14. 
26. Ис Нав2:11. 
27. Ос 10:1. 
28. Пс 80:11-12. 
29. Јез 37:7. 
30. Пс 65:7; 72:2. 
31. Зах 11:2. 
32. ср. Пс 9:13; Ав 3:14. 
33. Ис 54:2-3. 
34. Тамо; стих 8. 
35. Пон зак 32:34. 
36. Суд 7:7,21. 
37. Рм 9:27; 11:4. 
38. I Kop 10:5. 
39. Дела 9:15. 
40. Јер 23:24; Ис 66:1. 
41. Ис 57:13. 
42. ср. Пс61:5; Јез 5:11. 
43. Ис62:10. 
44. 5fl ср. Рм 1:7; Тит 2:14; 1 Петр 2:8; Пс 15:6. 
45. II Кор6:10. 
46. Ис28:1. 
47. II Кор 11:17. 



435 
 

48. Тј. оно што постоји - прим. прев. на српски 
49. Тј. Личности Свете Тројице. 
50. 1 Цар. 12:5. 
51. 1 Кор 9:22 
52. Пост28:8. 
53. 2 Кор 12:7. 
54. Лев 10:3. 
55. Царски евнуси, који су највећим делом били заражени аријанском и македонском 

јереси. 
56. Рм 10:2. 
57. I Тим 6:20. 
58. Рм 16:24.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



436 
 

Реч XLIII 

Надгробна Василију, архиенископу Кесарије Кападокијске 

  

Преостало је још да Василије Велики, који ми је свагда предлагао теме за беседе (због тога 
што се веома радовао мојим беседама, у мери у којој се други нису радовали ни својим 
личним) - дакле, преостало је још да он себе предложи као тему за беседнички подвиг, 
тему веома узвишену и за оне који су већ извежбани у састављању беседа. Мислим да, ако 
би било ко, испитујући своју моћ у беседама, хтео да им постави границу и да од свих 
тема изабере једну (као што живописци налазе себи фотографију која им служи као 
образац сликања), такав би свакако изоставио једну од предложених тема, као недоступну 
за беседу, и изабрао би прву међу осталим темама. Тако је исто веома тешко говорити у 
част овога мужа, не само мени који сам већ одавно баталио било какву личну част због 
тога, него је то тешко и онима који су сав свој живот посветили писању беседа, над њима 
се сав живот свој трудили и тражили себи славу у овој области! Ја то управо тако схватам 
и никако другачије, и сасвим сам уверен да сам у праву. Уосталом, нисам сигуран да ли 
бих уопште за тему одабрао нешто друго, а не похвалу овоме мужу, и да ли бих том 
другом темом угодио не само себи, него и вредноватељима врлине, па и беседи лично. Са 
моје стране ово ће бити прикладно враћање дуга, пошто дуг свагда треба враћати, у било 
чему, па и у беседи. А љубитељима врлине ова реч о врлини биће истовремено и наслада и 
подстрек. Јер у ономе у чему чујем неку похвалу, ја одмах видим и очигледна узрастања. 
Због тога нема толико општих успеха ни у чему другом, колико у општим похвалама. 
Најзад, у обојим случајевима беседа неће остати без одговарајућег успеха. Уколико се 
беседа приближи достојанству хваљенога, самим тим ће доказати и своју личну снагу. 
Али, уколико веома заостане за достојанством хваљенога (што се неминовно мора десити 
када је у питању Василије), самим тим ће себе наружити и посведочити свој пораз тј. 
показаће да је хваљени много узвишенији од силе изговорене речи. То су, ето, разлози 
који су ме подстакли да говорим и због којих и ступам на овај подвиг. 

Нека се нико не чуди што се ја ове обавезе прихватам са закашњењем, са обзиром да су 
многи већ много пута хвалили Василија и прославили његово достојанство у ужем кругу, 
али и јавно. Нека ми опрости божанска душа коју ја веома ценим! Нема сумње да особа, 
која се још увек налази са нама, много исправља у мени закон дружбе и то на основу 
најбољих закона (не стидим се да кажем да је ои и за све друге био закон честитости), а 
снисходљив ће бити према мени и сада, када се узнео од нас. Опростите ми и сви ви који 
сте пламено величали Василија, бивајући ватренији један од другога у хвали, сведочећи 
тако да се нисте задовољили једним и истим ступњем хвале - усрдношћу да га хвалите! Ја 
свој дуг нисам до сада испунио не због немара (никада нисам желео да будем такав 
занемаритељ дужности или честитости или пријатељства), него највише због тога што сам 
сматрао да није добро да себе иставим у првим план, него да омогућим и другима, да 
хвале Василија. Нисам журио са беседом, најпре, због тога (казаћу истину) што сматрам 
потребом да сваки који приступа свештенодејству треба да је чист устима и мислима; 
осим тога није вам непознато (казаћу и о томе), колико сам током овога времена био 
заузет старањем за истинито учење које је запало у опасност, и колико сам принуда лично 
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отрпео пресељавањем, које може бити да је по вољи Божјој, али и не против воље овога 
мужаственога подвижника истине који ничим другим није дисао до побожношћу и, за 
цели свет, спаситељним учењем. О телесним слабостима својим, вероватно, није умесно 
да говорим, поготово не овом одважном човеку који је пре пресељавања одавде поставио 
себе изнад свега телеснога, будући убеђен да духовна добра уопште не трпе штету због 
таквих стега. Такво је, ето, моје оправдање и овим речима нека оно буде закључено; 
сматрам да нема више потребе продубљивати га, јер у питању је Василије и људи који су 
веома добро упознати са мојим приликама. 

Сада имам обавезу да конкретно приступим похвалној речи, посветивши реч Василијевом 
Богу, да не бих и Василија ожалостио похвалама, а и ја да се не покажем униженијим од 
других; сви смо ми на једнакој удаљености од Василија и нисмо ништа друго пред њим до 
оно што смо пред небом и сунчевом светлошћу која гледа на нас. 

Да сам ја видео како се Василије велича својим пореклом, и наследницима његовог рода, 
или било чиме другим потпуно небитним, него оним што људи, привезани за земаљско, 
веома цене, ја бих, пребројавши све што бих могао казати о прошавшим стварима, 
направио нови списак хероја којим никако не бих устукнуо пред историјским 
вредностима, него бих стекао преимућство, пошто се не бих хвалио измишљотинама и 
баснама, него стварним догађајима за које постоји безброј сведока. О његовим прецима са 
очеве стране, Понт нам пружа мноштво таквих прича које ни по чему нису маловажне у 
односу на древна понтијска чудеса, којима су препуни записи историчара и химнографа.. 
А поштоване Кападокијце - то је и моја родна груда, ништа мање не красе благородни 
младићи, као и педигреи што красе добре коње, тако да слободно можемо казати да је 
његово порекло и са мајчине стране једнако узвишено као и са очеве. Уосталом, тешко би 
било са сигурношћу казати у којем од ова два рода има више примера храбрих војсковођа, 
мудрих народних старешина, особа са утицајем на царским дворовима, узвишених 
престола, грађанских одликовања, блиставога красноречја! Ако бисмо зажелели о њима да 
говоримо, за нас би се ништавнима показали потомци Пелопса, Кекропса, Алкмеона, 
Ајјакса, Иракла и других знаменитих личности старине. Пошто нису у стању да било шта 
јавно кажу о њима, они су прећутно усмерили пажњу своју на неке демоне и назови 
богове, наводећи у част својих предака измишљене басне у којима је сва вредност, 
достојна поштовања, веома жалосна. Али, пошто ми говоримо о мужу који је сматрао да о 
благородству треба закључивати на основу личног достојанства, а да смо сви ми дужни да 
себе уздижемо не на основу позајмица од других, тако што ћемо и лепоту лица, и доброту 
нарави, и узвишеност рода вредновати на основу својих предака, ја ћу, дотакнувши се 
само једног или два случаја везаних за његове претке, који су најсроднији његовом начину 
живота, а о којима би он са великим задовољством слушао, почети да говорим о њему 
лично. 

Свако поколење и сваки члан поколења има своје особености о којима је, мање или више, 
битно да се каже, јер се оне очитују и у потоњем нараштају. Тако је и код Василија случај; 
особеност очевог и мајчиног порекла, или рода, јесте побожност, што ће нам потоње 
казивање и посведочити. 
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Наступило је гоњење и, може се рећи, најстрашнији прогон међу дотадашњим гоњењима; 
мислим на познато вам гоњење за време Максимина, који се појавио убрзо после 
претходних прогонитеља и који је учинио да сви пре њега прогонитељи делују 
човекољубиво у односу на њега - толико је велика била његова дрскост и са толико 
усрдности је он настојао да задржи врх у злоби! Са њим су се препирали многи од наших 
подвижника, а неки од њих су се подвизавали све до смрти, а други су замало избегли 
смрт тј. они су остављени у животу да надживе гоњење и да не окончају мученички свој 
живот; такви, међутим, служе другима као пример и подстрек у побожности, они су живи 
мученици, одушевљени споменици, ћутљиви проповедници. У броју многих познатих 
страдалника беху и Василијеви преци по оцу; и као што они прођоше цео пут побожности, 
тако је и време објавило прекрасни венац њихових подвига. Иако је њихово срце било 
спремно да са радошћу претрпи све што предстоји, због чега Христос и овенчава све који 
опонашају Његова страдања, ипак су били свесни да сваки подвиг треба да буде законит. 
А закон мучеништва је такав да, штедећи гонитеље и слабе, нико не излази на подвиг 
самовољно, али када већ изађе да се не повлачи; ово из разлога што прво представља 
дрскост, а ово друго - малодушност. Због тога, да би и у овом указали поштовање 
Законодавцу, шта они чине? Или, боље упитати: куда их је одвео Промисао Божји који 
управља свим њиховим делима? Они су избегли у једну шуму, на понтијској обали, а 
таквих шума има веома много у том крају и одликују се густином и пространошћу; 
избегли су са малобројном пратњом и сапутницима у избеглиштву. Неки су се дивили 
дуговременошћу њиховог избеглиштва - скоро седам година је трајало, или чак и нешто 
дуже, како причају, али су се једнако дивили и оскудном животу тих људи, навикнутих на 
пристојан живот; сада су добровољно прихватили живот под ведрим небом, трпећи 
хладноћу, врућину, кишу и живот у пустињи, удаљени од својих пријатеља, без икаквог 
контакта са људима, што је све заједно отежавало њихово избегличко стање. Но, ја 
намеравам да вам кажем и нешто дивније од овога, нешто у чега је тешко поверовати, 
нарочито људима који нису претрпели прогонство и не сматрају нечим битним гоњење и 
трпљење беде ради Христа. 

Ови одважни подвижници, заморени временом и оскудним животом, пожелели су да 
имају нешто прикладније. Нека је на знање да се они нису понашали као Израиљци, нису 
роптали на своје стање као ови док су били у пустињи, бежећи из Египта и тврдећи да је 
Египат био за њих прикладнији за живот него пустиња, јер им је пружао извесна 
задовољства и обиље хране тј. све остало чиме пустиња оскудева.[1] Они су били много 
побожнији и истрајнији у вери! Говорили су: "ништа није чудно у томе што Бог 
чудотвори, што је Бог чуда, јер је изобилно нахранио народ свој у пустињи док је лутао, 
дајући му хлеб, шаљући му птице и другу храну, не само неопходну за живот, него врло 
често и изобилну, раздељујући море пред њима, заустављајући ход сунца, заустављајући 
ток реке (овоме су придодавали и друга чудеса Божја, јер у таквим околностима душа 
врло радо помиње древне приче и прославља Бога због многих чудеса његових), дакле, 
шта је необично, настављали су они, ако тај Бог и нас, подвижнике побожности, нахрани 
сада укусном храном? Много је зверова који се, избегнувши трпезе богатих, какву смо и 
ми некада постављали, скривају по овим шумама, много је птица укусних за јело које лете 
изнад нас који гладујемо. Ако они буду неуловљиви за нас, то ће бити само по Твојој 
вољи!" - Тако су они вапили Богу и остварили су добит, јер им је храна добровољно пала у 
руке. Одакле се на горама појавише јелени? И како да су били толико крупни и угојени, 
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добровољно идући на заклање? Могао се стећи утисак да су они просто негодовали што 
још раније нису позвани на заклање! Једни су мамили себи ловце, а други су ишли у 
пратњи ловаца. Да ли их је можда неко нагонио или усмеравао? - Нико! Јесу ли можда 
бежали испред чопора коња, или испред бесних паса, испред њиховог лавежа и урлика, 
или од било чега другог што нагони животиње у бег? Не, њих је везала молитва и 
праведничка молба. Да ли је ико икада чуо за овакав лов, свеједно да ли у наше или неко 
пређашње време? Дивног ли чуда! Ловци су били једини распоредитељи ловине; довољно 
је било да зажеле оно што им се допада и то би и уловили; а све што је било преко њихове 
мере, изаслано је у шуму, до неке друге трпезе. Ето, ненадано уготовљене трпезе, ето 
благопријатне вечере, ето благодарних учесника изненадног пира, узрокованог 
испуњавањем њихове наде - у десившем се чуду! Од тада су постали још ревноснији у 
овом подвигу, ради којег су примили изобилну награду. 

Таква је, ето, моја прича! Сада ти, прогонитељу мој, који се наслађујеш баснама можеш да 
ми причаш о твојим богињама-звероловцима, о Орионима и Актеонима - несрећним 
овцама, о јелену који је собом одменио дјеву,[2] препричавајући нам све, под условом да 
се твоје частољубље задовољи сазнањем да ми твоје казивање сматрамо за обичну басну. 
А наставак приче веома је гнусан; каква је корист од замене, ако богиња спасену дјеву 
научи да убија дошљаке, навикавајући је на мржњу, а не на човекољубије? 

Ово што ја испричах само је један од многих догађаја који, по моме мишљењу, стоји 
испред многих других! Ја га нисам испричао да бих тиме увеличао славу Василијеву. 
Море нема потребе да се у њега уливају реке, иако се у њега уливају многе и многоводне 
реке: исто тако и овај којег овде хвалимо нема потребе да неко други било шта доприноси 
његовом достојанству. Ја сам, уствари, желео да покажем какве је примере он имао пред 
собом још од малих ногу, на какве се примере угледао и у којој мери их је он превазишао. 
Ако је другим људима битно да за своју славу позајме нешто од својих предака, за њега је 
најбитније да, наликујући реци која тече уназад, са своје стране допринесе слави својих 
отаца. 

Брак Василијевих родитеља, који се није огледао само у телесном савезу, већ и у 
стремљењу ка врлини, поседовао је многе особености, као: помагање убогих, очишћење 
душе уздржавањем, даровање Богу дела свога иметка; за последње су многи у то време 
ревновали, као и сада, када се тај обичај већ уврежио у народу. Њихов брак је обиловао и 
другим вредностима које би могле да испуне уши свих људи, чак и када би их Понт и 
Кападокија поделили међу собом. Но, мени се чини да су у том браку најзнаменитија била 
добра деца. Да су једни исти родитељи имали и многу и добру децу, о томе примере 
можемо пронаћи и у баснама. За Василијеве родитеље сведочи нам реални опит, јер су они 
сами по себи, све и да нису имали такву децу, имали довољно похвалних особина; а да и 
нису толико узнапредовали у врлини, они би само због своје деце превазишли све друге 
људе. Ако су међу рођеном децом једно или двоје достојни хвале, то се може приписати и 
природи. Али, узвишеност све деце подједнако, очигледно служи као похвала њиховим 
родитељима. Управо то нам потврђује најблаженији број[3] свештеника, девственика и 
везаних законом супружништва, имајући на знање да њихов брачни живот није ни мало 
онемогућавао напредовање у врлини и побожности; напротив, они су свој брак 
претворили само у избор рода, а не и начина живота. 
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Ко не познаје Василијевог оца, Василија - велико име за све људе? Он је остварио 
родитељске жеље; не кажем тиме да је само он испунио њихове жеље; у крајњој линији, 
достигао је то у мери људској. Превазилазећи све друге у врлини, он је једино у сину 
своме наишао на препреку у држању првенства. Ко не познаје Емелију? Она је већ својим 
именом предодређена за оно што је касније остварила, или је потоње оправдало њезино 
именовање; она је заиста била саимена складности (εμμελεια) или, да кажемо овако: она је 
међу женама била исто оно што је њезин муж био међу људима. Потом, да би, са наше 
стране хваљени муж, био дарован роду људском - послужила је, наравно, природа, као 
што су и у древности од Бога били даровани одважни мужеви ради општег добра; њему је 
најприличније било да се роди од таквих родитеља, а не од неких других, али и њима је 
приличило да се назову родитељима оваквог сина, а не неког другог. Тако се предивно све 
ово десило и савршило! 

Пошто смо најпре указали дужно поштовање управо поменутим родитељима 
Василијевим, уважавајући закон Божји који налаже да се свака почаст указује 
родитељима, кажимо сада и о Василију лично, напоменувши унапред да, што по моме 
мишљењу зна сваки који га уважава, ако намеравамо да хвалимо Василија, онда треба да 
имамо његова сопствена уста. Наиме, као што он представља достојанствен и хвале вредан 
предмет за хвалу, тако исто једино он, силом речи, одговара таквом предмету. 

Када је реч о лепоти, узвишености силе и величанству, у чему се, како видим, многи 
упињу, препустићемо такво казивање онима који то желе не због тога да би и у томе, мада 
још млад беше и трезвеност није у њему овладала над телом, он уступио било којем 
гордељивцу предност над маловажним стварима тј. онима који не иду даље од телеснога: 
него ради тога да не бисмо искушали неискусне борце који, потрошивши своју снагу у 
залудним борбама, постају немоћни у борби стварној и победоносној, због које се 
проглашавају овенчанима. У домен моје похвале ућиће само то што сам већ напоменуо, 
без икакве намере да се покажем неумереним и особом која бесмислено баца своју реч. 

Предпостављам да сваки разуман човек сматра да је прво благо за нас образовање, и не 
само ово најблагородније и нашеобразовање које, презирући све украсе и плодовитост 
речи, брине једино за спасење и за лепоту умосазерцавајућу, него и образовање спољашње 
којег се многи Хришћани, због рђавог схватања, гнушају као злочесног и опасног, које нас 
одваја од Бога. Небо, земљу, ваздух и све што је на њима не треба презирати због тога што 
су их неки људи рђаво схватили, па наместо Богу, њима указују своје божанско клањање. 
Ми, међутим, искористивши у њему оно што је пријатно за живот и насладу, избегавамо 
све што је опасно и не поистовећујемо са за безумницима који творевину супродстављају 
Творцу, него на основу саздања закључујемо о Саздатељу, као што и каже божански 
апостол покоравајући сваку помисао Христу.[4] Такође о ватри, о храни, о жељезу и о 
свему осталом, не можемо казати шта је од њих само по себи важније или је штетније; то 
зависи од начина на који се њима користимо. Чак и међу животињама које гамижу по 
земљи постоје оне које користимо у лекарске сврхе. Тако смо исто позајмили разна 
истраживања и расветљавања у наукама, одбацујући све оно што нас наводи на демоне, у 
заблуду и у дубину пропасти. Ми смо из њих извукли само оно што је корисно за нашу 
побожност, кроз рђавије се поучисмо бољем, а њихову слабост преокренусмо у 
постојаност нашег учења. Због тога не треба одбацивати ученост, како неки мисле; добро 
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је сматрати глупима и незналицама све оне који, заступајући такво мишљење, желе све 
људе да виде налик себи како би у заједничком недостатку прикрили своје личне слабости 
и избегли срамоту због свога незнања. Зато ћемо, образложивши и утврдивши ово 
заједничким сагласјем, одпочети разматрање Василијевог живота. 

Први узраст Василијев, под руководством великог оца његовог, у личности којег је Понт 
предлагао општег наставника врлине, обавијен је пеленама и образовањем у најбоље и 
најчистије саздање, које божански Давид прекрасно назива дневним и супродстављеним 
ноћном.[5] Под оваквим надзором дивни Василије се обучавао у раду и у речи, који су 
заједно са њим нарастали, садејствујући једно другом. Он се не хвали некаквом 
тесалијском и горњом пештером, као училиштем врлине, или било каквим високомерним 
Кентауром - учитељем њихових богова и хероја, није учио како да лови зечеве, да гони 
козе, да лови јелене, да извојује победу у ратоборним ситуацијама или да уме спретно да 
јаше коње, користећи једно и исто уместо коња и учитеља, не хранећи се, сходно 
баснословљима, мозговима јелена и лавова; он изучава први и основни круг наука и 
напредује у побожности; укратко: почев већ од првих часова он постојано иде према 
будућем савршенству. Јер они, који се усавршише у делима оставивши реч, или у речи 
оставивши дела, ничим се, како ми се чини, не разликују од једнооких који трпе велику 
штету ако сами гледају, а још више трпе стид ако неко у њих гледа. Али онај који успе и у 
једном и у другом, и постане ободеснорук, таквом је могуће да постане савршен и да већ у 
овоме животу окуси тамошње блаженство. Дакле, за Василија беше благодатно то што је 
он у својој кући имао образац врлине на који се угледао, постајући брзо савршен. И као 
што видимо да ждребад и телад већ од рођења скакућу за својим мајкама, тако је и он од 
најранијег узраста свог, као ждребе, трчао за оцем својим и не заостајући у узвишеним 
поривима врлине, него као у некаквој слици (ако се овако уопште могу вршити поређења), 
пројављивао је собом будућу лепоту врлине и до одређеног времена, строгошћу свога 
живота, скицирао је оно што. је битно за овакав живот. 

Када је довољно стекао знања у оваквој школи, а да не би пропустио ништа од добра које 
му је требало и да не би заостао за трудољубивом пчелом која лети од цвета до цвета 
сабирајући корисно, он се упућује у Кесарију и тамошња училишта. Говорим о Кесарији 
знаменитој и нашој (због тога што је она и мени била руководитељ и наставница у речи), 
коју слободно можемо назвати митрополијом наука, као и митрополијом градова који јој 
припадају и под њеном су управом. Ако би неко хтео да је лиши првенства у наукама, 
одузео би јој њезин најбољи део. Неки други градови одликују се другачијом лепотом, 
било древном или новијом, да би се и у вези са њима имало, како ја мислим, о чему 
причати или на шта погледати; међутим, одлика Кесарије беху науке, исто као и натпис на 
оружју или на почетку приче. 

О свему осталом нека причају они који су и учили Василија, наслађујући се његовом 
ученошћу. Нека они посведоче: какав је он био ученик, како се понашао пред учитељима, 
а како пред својим вршњацима; како се са једнима равнао, а друге је превазилазио у 
сваком погледу; какав углед је стекао за кратко време и међу обичним људима, али и међу 
школованим, посведочавајући собом ученост свога узраста и постојаност нарави изнад 
образовања. Он је био беседник међу беседницима још пре него што је почео да посећује 
катедре софиста, философ међу философима још пре него што је почео да слуша 
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предавања из философије, а што је најбитније, био је свештеник за хришћане још пре него 
што је рукоположен за свештеника. Толико је све, и у свему, њему уступало предност! 
Световне науке за њега беху споредна обавеза и он је из њих позајмљивао само оно што је 
могло да користи нашој трезвености, из разлога што је веома потребно знање и у речи, 
како би се јасније изразило оно што умом појмимо. Наиме, мисао, ако није исказана речју, 
представља покрет обамрлога. Главна његова обавеза беше љубомудрије тј. одвајање од 
овога света, заједничарење са Богом, у мери свога узрастања и усхођења од доњега ка 
вишњем, а посредством непостојаног и брзо пролазећег он је задобијао постојано и вечно 
постојеће. 

Из Касарије сами Бог, и предивна жеђ за знањем, води Василија у Византију (град који 
предњачи на Истоку); она је била прослављена по својим софистима и философима од 
којих је он, захваљујући својој природној надарености и оштроумности, за кратко време 
сабрао све најбитније; а из Византије је дошао у Атину - саборницу наука; у Атини, како 
за кога, али за мене сигурно, беху златни дани који ми пружише много лепог и доброг. 
Они су ме савршено упознали са овим мужем за кога сам ја још од раније знао и чуо. 
Тражећи образовање, пронашао сам срећу, искусивши на себи (само у другачијем 
одношају) исто што и Саул који је, тражећи очеве магарце, пронашао царство, тако да је 
придодато делу постало много важније од самог дела. 

До сада је наша реч текла глатко, јер је ишла по врло пријатном, равном и царском путу 
похвала упућених Василију; а сада ја више не знам како да употребим своју реч и на чега 
да обратим пажњу, пошто се појављују и стрмени. Јер, доводећи реч до овога времена и 
дотичући се само њега, ја бих желео да овде придодам нешто и о себи лично, 
задржавајући се донекле на питању како је, и на који начин, утврђено наше пријатељство, 
или наше једнодушје, или (говорећи веродостојније) наше сродништво. Као што поглед 
оставља у нама пријатан траг, па ако нам га насилно скрену на нешто друго, он опет 
настоји да се врати на љубљени предмет, тако и реч воли упечатљива казивања. Веома 
стрепим због тежине предстојећег казивања. Покушаћу да испуним обавезу, колико је 
могуће, што умереније. Али ако се и одушевим љубављу, унапред се извињавам због 
страсти која је, наравно, овде праведнија од било које друге и којој се не можемо покорити 
све док човек не изгуби разум. 

Атина нас је прихватила као поток неке реке - нас који, одвојивши се од једног изворишта 
тј. од исте нам отаџбине, бејасмо одушевљени свестраном љубављу према наукама и, као 
по међусобном договору, Божјом вољом, поново се састасмо заједно. Ја сам нешто раније 
стигао у Атину, а потом је дошао и Василије којег су овде чекали са великим 
одушевљењем и жудњом; све из разлога што се његово име, још пре него што је стигао, 
изговарало устима многих и сви су настојали да једни друге предухитре. Сматрам да није 
наодмет убацити овде кратку сторију, као неку посластицу, ради подсећања оних који то 
знају, а за наук онима који то још нису чули. 

Многобројни и лакомислени млади људи у Атини, не само они незнатнога порекла и 
имена, него чак и они који су већ стекли име, као неконтролисана светина, сходно својој 
младости и незадрживости у својим поривима, одишу неразумном страшћу према 
софистима. Са каквим изразима одушевљења окорели коњељубци и љубитељи 
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тркалишних призора посматрају усрдност тркача на коњским хиподромима? Они 
поскакују са својих места, галаме, бодре, скачу по земљи, а седећи на својим местима 
опонашају покретима свога тела коњанике који у трку јашу коње, пуцкају прстима по 
ваздуху као да имају бич у рукама, подстичу коње и коњанике на што бољи резултат, без 
обзира што резултат од њих уопште не зависи. Они међу собом деле коњанике, коње, 
коњушаре, продавце улазнице; и ко су ти људи; најчешће бедаци и никоговићи који ни у 
току једнога дана немају довољно хране за себе! Исту овакву острашћеност уочавамо код 
атинских младића, а испољавају је према својим учитељима и саискатељима личне славе. 
Они се брину како да за себе придобију што већи број пријатеља и како да се, сходно 
њиховом труду, учитељи њихови обогате. А оно што је веома тужно и срамотно јесте 
чињеница да су градови овим већ заражени, путеви су закрчени, пристаништа, брда и 
долине, пустиње и сваки угао Атине и осталог дела Грчке, па чак и највећи број њихових 
житеља, јер и њих сматрају присташама одређене скупине људи. Због тога, чим се појави 
неки нови младић, одмах почиње јагма за њега (допада у њихов круг својом вољом, или 
против воље); код њих је на снази такав антички закон у којем су помешана дела и 
пошалице. Новопридошлица се.одводи неком другу који је пре њега стигао у град, или се 
одводи неком рођаку, или земљаку, или било коме другом који се већ потврдио у 
софистици и умножава добитак своме учитељу, што за њих чини велику част; за њих је 
награда чак и то када имају младиће привржене себи. После тога новопридошли младић 
треба да истрпи поруге и подругљиво понашање свакога ко пожели да га исмеје. Овакво 
њихово понашање је уведено, предпостављам, са циљем да под своје узму 
новопридошлицу и донекле га образују на свој начин. Шеге на њихов рачун од стране 
неких бивају веома опаке и дрске, док други поступају виспреније и оштроумније, све у 
зависности од интелектуалног нивоа придошлице. Овакав дочек и опхођење са њихове 
стране, онима који за то раније нису знали, бивају веома страшни и чине се придошлицама 
као немилосрдни поступак, а онима којима је од раније скренута пажња на овакво 
понашање атинских младића, делује прикладно и пријатно, јер такви поступци врло често 
имају само привид грубости, док у бити нису такви. После тога, новодошлога у врло 
свечаној поворци одводе у бању. А то бива овако: постројивши се у парове и ставши на 
одређену удаљеност једни од других, они иду испред младог човека све до бање. Када 
дођу до врата бање они углас испусте снажни крик и почињу да играју као да су ван себе; 
испуштеним криком стављају до знања младом човеку да они даље не иду, пошто не могу 
да уђу у бању. У исто време насилно отварају врата бање и урнебесним вриском плаше 
новодошлога, пуштајући га да уђе у бању и ослобађајући га, при том, дотадањег притиска, 
поздрављајући га при изласку из бање као човека у свему једнаког са њима и, на тај начин, 
укљученог у исто братство; то магновено и тренутачно ослобађање од свег страха и 
огорчења које се до тада истрпело представља, уствари, најпријатније олакшање и стање. 

А ја сам свога великога Василија не само једини дочекао, него сам га и прихватио са 
дужним поштовањем, јер сам у њему препознао одлучну нарав и зрелост у схватањима, 
тако да сам настојао да убедим и друге младиће, који још нису имали прилике да чују за 
њега, да се са њим на исти начин опходе; многи су га од почетка веома ценили, јер је глас 
о њему стигао пре њега. Шта је била последица тога? Једини је он, од оних који су у то 
време придошли, избегао свеопшти закон и удостојен је вишег поштовања. Ово је уједно 
био и почетак наше дружбе и пријатељства. Из ње је изникла прва искра нашег савеза. 
Тако смо се ми ранили љубављу једнога према другом. 
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После тога су се надовезали и следећи догађаји које је незахвално прећутати. Код Јермена 
сам приметио извесну уздржаност и затвореност. Неки од њих који су већ познавали 
Василија, сходно пријатељству њихових очева и дедова, а који су се школовали у истом 
училишту са нама, дошли су код Василија тобоже као пријатељи (испоставило се да их је 
подстакла завист, а не искреност), постављајући му разна питања, више спорна неголи 
пријатељска. Од раније познавајући Василијеву даровитост, а без намере да отрпе његов 
углед, они су од првог контакта покушали да га подчине себи. Њима је било неподносиво 
да, са обзиром да су се пре њега заогрнули философским плаштом, устукну пред 
иноземцем и придошлицом. А ја, човек везан за Атину и кратковид (вероватно да нисам 
изазивао њихово подозрење због своје неугледности), пошто су они почели да попуштају 
у својим насртајима на њега, поново заревновах о слави Атине, а да она не би изгубила 
сјај у њиховим очима и била подвргнута подозривости, обнових реч, подстакох младе 
људе и пружих им својим упливом повод (у сличним околностима и малена подршка 
може много да помогне) за наставак раније започете полемике. Али пошто сам од раније 
прозрео њихов наум и скривени циљ разговора, јер се он није могао дуго скривати и сам 
себе је разоткрио, успео сам да начиним неочекивани обрт у насталој ситуацији и, заједно 
са Василијем, да њихову победу доведем у питање. Василије је намах схватио шта ја 
покушавам; био је веома проницљив, као мало ко; и препун ревности (описаћу га 
Хомеровим стихом), својом речју је потпуно збунио ове паметњаковиће, не престајући да 
их поражава својим силогизмима, све док их није сасвим савладао и присилио на предају, 
заузимајући првенство у односу на њих. То је други случај који у нама не само да је 
потпалио искру, него је разбуктао светли и велики пламен пријатељства. Паметњаковићи 
се удаљише без икаквог успеха, прекоревајући сами себе због непромишљености, али 
окривљујући и мене као злобника и лицемера тврдећи да сам ја издао не само њих, већ и 
Атину, због тога што су они побеђени већ при првом покушају да насамаре једног човека 
који се као новопридошли не би усудио, без моје помоћи, да ступи у овакав бој. 

Међутим, таква је људска слабост! Када, надајући се нечему великом, одједном то и 
оствари, учини се да је то ниже од раније стеченог мишљења. И Василије се подвргао тој 
слабости, постао је жалостан, почео је да тугује духом, а не могавши сам себи да опрости 
долазак у Атину, и тражећи оно што није пронашао, почео је да назива Атину обмањивим 
блаженством. У такво стање је запао; ја сам успео да расејем већи део његовог 
незадовољства и туге; час сам му наводио доказе, час сам доказе зачинио ласкањима 
размишљајући (наравно, сасвим исправно) да, као што се нарав човекова не образује 
одједном, него током извесног времена, тако исто и ученост нечија не може одмах да 
засени нити се познаје на маловажном. На такав начин сам успео да га донекле 
орасположим и охрабрим, и после неколико опита нашег пријатељства све више сам га 
везивао за себе. Када смо после извесног времена један другоме открили своје планове и 
циљ - љубомудрије, тада смо заиста један другом постали све - и другови, и пријатељи, и 
сатрпезиици, и сродници; имали смо само један циљ: непрестано смо узрастали у пламеној 
љубави један према другоме. Јер, љубав плотска и привезана за брзо пролазеће, и сама 
веома брзо пролази наликујући пролетњим цветовима. Као што пламен, када сагори сву 
материју, престаје да гори и гасне заједно са изгорелом материјом, тако се исто и ова 
страст гаси пошто увене оно што је подстицало њезину пламтивост. Међутим, љубав по 
Богу веома је сврсисходна, храни се постојаним предметима и дуготрајна је. Што се 



445 
 

снажније дочарава лепота оних који имају овакву љубав, тиме снажније привезује оне који 
љубе и желе истоветно. Такав је закон љубави који је изнад нас. 

Осећам да се приклањам границама времена и мере; ни сам не знам на који начин се 
ограничавам оваквим изразима; међутим, не налазим начина да се уздржим од оваквог 
повествовања. Чим год да се присетим било чега, оно ми се одмах чини да је много 
важније од онога што сам унапред замислио да кажем. И ако би неко покушао насилно да 
ме одвуче даље, са мном би се десило исто оно што се дешава са полипом, приљубљеним 
за камен, ако неко покуша да га одвоји од тога камена: или ће део полипа остати слепљен 
на камену, или ће се део камена откинути и остати приљубљен уз полипа. 

У таквом расположењу једнога према другоме, таквим златним стубовима, како каже 
Пиндар, подупревши дворац добрим темељом, ишли смо ми напред, имајући 
садејственика Бога и нашу љубав. О, да ли ћу моћи без суза да поднесем казивање о томе? 
Иста надања и дела водили су нас према ономе најзавиднијем - према науци. Далека је од 
нас била завист, а саревновање је било веома усрдно код обојице. Ни један од нас није 
тежио да постане први у нечему, него смо на неки начин уступали првенство један 
другоме; сваки од нас је славу свога друга сматрао својом личном славом и успехом. 
Чинило се да једна душа у обојице подржава два тела. Мада не заслужује неко поверење 
оних који тврде да је све разливено у свему, ипак треба нама веровати када тврдимо да 
смо ми били један у другоме и један са другим. Обојица смо ревновали у једном - у 
врлини, и имали смо једно усрђе - одлазак одавде, ослобађање од овдашњега, живљење 
ради будућих надања. Према овом циљу усмеравали смо сав наш живот и рад, а 
заповестима које приводе овоме циљу исправљали смо један другога у врлини. Ако није 
претерано да кажем, ми смо један другоме служили и као правило и као висак, помоћу 
чега смо распознавали шта је исправно, а шта није. Ми смо се дружили и са другим 
младићима, али не са пргавима и наглима, него са трезвенима и честитима, не са 
свађалицама, него са мирољубивима, са којима смо увек постизали неко добро; знали смо 
да је много лакше позајмити порок, неголи предати врлину, тако да ћеш се много лакше и 
брже заразити болешћу, него што ћеш другоме пренети своје здравље. Када је реч о 
настави, ми нисмо волели само оне пријатне, него смо више жудили за најсавршенијим 
часовима; то смо чинили из простог разлога што и такав избор помаже младим људима да 
се лакше образују у врлини или у пороку. Ми смо знали само за два пута: један - то је први 
и најпревасходнији, водио је ка нашим свештеним храмовима и ка тамошњим учитељима; 
други - то је друговажни и једнаког достојанства са првим, водио нас је до наставника 
световних наука. Неки остали путеви - на славља, на тркалишта, на народна сабрања, на 
пирове, нису нас занимали и препуштали смо их онима који их желе. Достојним пажње 
нисмо сматрали ништа од онога што нас не приводи врлини и што нас не оплемењује. 
Други младићи имају другачија призвања, свеједно јесу ли то жеље њихових очева, или су 
њихове лично, сходно пореклу и интересовању; али ми имадосмо једно велико дело и име 
- бити и називати се хришћанима. Тиме смо се више хвалили неголи Хигес 
(предпоставимо да није реч о басни) проналажењем прстена, помоћу којег је постао цар 
Лидијски, или Мидас златом, од којег је погинуо пошто је убрзо после проналаска добио 
испуњење свих жеља и стекао способност (то је друга нека Фригијска басна) да све 
претвара у злато. Шта да кажем за стрелу хиперборца Авариса или за Арагивског пегаза 
на којима се није могло толико високо узлетети у ваздуху, колико смо нас двојица, један 
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помоћу другога и један са другим, узлетали према Богу? Или да се изразим краће? Мада је 
за друге (не размишљају без основе овако побожни људи) Атина била душепогубна, јер је 
препуна рђавог богатства - идола, којих је тамо било више неголи у целој Јелади, тако да 
је било врло тешко не повести се за другима који су их хвалили и величали, ипак ми од 
тога нисмо трпели никакву штету, јер смо за тако шта затворили и заградили срце своје. 
Насупрот томе (ако треба казати и оно што је сасвим уобичајено) ми смо, живећи у Атини, 
утврђивали себе у нашој вери, јер смо постали свесни обмањивости и лажности идола, и у 
Атини, где су им се сви дивили, ми смо научили да презиремо демоне. И ако заиста 
постоји негде, ма и у народном веровању, таква река која је слатка када протиче и кроз 
море, и такво биће које поскакује у пламену који све друго гута, нас двојица смо личили 
на тако шта у кругу својих вршњака. Најпрекрасније је било то што су и сатрудници наши 
били пуни разумевања према нама, тако да су се и они препуштали таквом вођи и 
одушевљавали оним чиме се одушевљавао Василије, мада је свима нама идење за њим 
личило на пешачење за брзим лидијским колима. 

Кроз све ово ми смо постали познати не само код својих наставника и другова, него и у 
читавој Јелади, нарочито код знаменитих људи Јеладе. Глас о нама је прелазио границе 
државе, како се то чуло од многих људи. Сваки човек који је чуо за Атину, чуо је и причао 
је о нашим наставницима, а ко је чуо за наше наставнике, тај је чуо и за нас. Свима смо 
постали добро познат пар, а у поређењу са нама ништа нису значили њихови Орести и 
Плади, њихови Молиониди, прослављени од стране Хомера, а који су познатост стекли 
захваљујући свеопштој невољи и умећу прављења кола, дејствујући истовремено влашћу 
и бичем. Ја сам, ма и неприметно, почео да се хвалим самим собом, мада никада похвале о 
себи, од других, нисам примао. Уопште није чудно ако сам и у таквом односу стекао 
нешто од нашег пријатељства и дружбе, ако сам се од живога окористио часовима врлине, 
а од уснулога извлачим добит да, сходно прилици, говорим у своју част. 

Нека се моја реч опет врати задатом циљу. Ко је, још пре него је оседео, био толико сед 
својим умом? У томе види старост и мудри Соломон.[6] Кога су, не само наши вршњаци и 
савременици, него и они који су живели пре нас, толико уважавали, како старци, тако и 
младићи? Коме су, због честитог живота, биле мање потребне речи? И ко је, при 
врлинском животу, у већој мери овладао речју? Коју од наука он није изучио? Боље рећи: 
у којој науци он није напредовао до савршенства, тако да је изгледало као да се само том 
једном науком бавио? До те мере је он изучио све, до које неко не стигне у само једној 
јединој науци! Сваку науку је изучио до таквог степена, као да ништа друго није изучавао. 
Код њега нису одударале усрдност и даровитост једна од друге, а од њих су и знање и 
науке црпеле своју снагу. Мада је у свеколиком његовом труду природна надареност била 
пресудна, те је мање требао да се труди, ипак је он до таквог степена довео и једно и 
друго, да већ више није било јасно да ли је помоћу марљивог труда или помоћу природне 
надарености постао толико знаменит. Ко ће се упоредити са њим у беседништву, због 
личне пламенитости у томе, мада својим изгледом није одавао утисак беседника? Ко ће 
моћи, налик њему, да образложи постојећа граматичка или језичка правила, да примени 
историју, да влада метриком стиха, да озакони стихотворство? Ко је толико моћан у 
философији - у философији која се протеже изван овоземаљског и допире до вишњега тј. у 
делатној и умозритељној философији, али исто тако и у оном њезином делу који се тиче 
логичког закључивања и премиса, али и надметања, што се назива дијалектиком? Лакше је 
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изаћи из лавиринта, него избећи мреже његових речи, ако он уочи да је то потребно. Из 
астрономије, геометрије и наука у том низу изучио је све оно што му је било потребно и у 
тој мери да га нико не би могао збунити и довести у недоумицу, а одбацио је све излишно, 
као небитно онима који желе да живе побожно. И овде можемо да се дивимо више 
одабраном, неголи одбаченом, али и одбаченом више неголи одабраном. Лекарску науку - 
тај плод љубомудрија и трудољубија - сматрао је веома неопходном због личних телесних 
слабости и старања за болесне. Уосталом, шта све ово, ма колико да је важно, значи у 
поређењу са моралном обуком Василијевом? Ко њега познаје на основу личног искуства, 
томе више није важан ни Минос, ни Радамант, које су Јелини удостојили златобојних 
лугова и јелисејских поља, дочаравајући тиме наш рај за који су сазнали, по моме 
мишљењу, из Мојсејевих и наших књига, без обзира што су се донекле размимоишли са 
нама у терминима, дочаравши исто другим и другачијим речима. 

Таквим расположењем је он постао овакав; био је он брод који је натоварен образовањем 
до те мере, до које је могуће људској природи да носи, пошто даље од Кадикса нема више 
пута. Међутим, дошло је већ време да се нас двојица вратимо својим кућама, да ступимо у 
живот много савршенији, да прионемо на испуњавање својих жеља и општих очекивања. 
Освануо је дан растанка и, као што обично бива у тим тренуцима, започели смо га са 
опроштајним речима, поздравима, жељом за остајањем, плачем, грљењем и сузама. 
Никоме и ништа не бива толико тешко као атинским васпитаницима када дође време 
растанка са Атином, и друга са другом. Настао је веома жалостан призор, достојан нашег 
описа. Били смо окружени масом другова и вршњака, чак су били присутни и неки од 
наших учитеља; они су нас убеђивали да не идемо из Атине и све су покушали, чак и 
својеврсну присилу, само да нас задрже. Шта тада све не говоре и шта све не чине они 
који тугују? У томе донекле окривљујем и себе самога; окривићу (мада је то веома смело 
са моје стране) и ову божанску и честиту душу. Јер Василије, објаснивши нам разлог због 
којег свакако мора да се врати у отаџбину, успео је да убеди другове у оправданост 
његовог одласка, те се они помирише са његовом одлуком. А ја сам и даље остао у Атини, 
делимично због тога што сам (морам казати истину) био ганут њиховим молбама, а 
делимично и због тога што је и он оставио мене да би имао оправдање за свој одлазак, без 
обзира што ја нисам желео да се растанем са њим и останем са онима који су ме молили да 
останем - поступци сасвим невероватни! Растанак није представљао ништа друго до 
расецање једног тела на двоје и убијање обојице; било је то исто што и раздвајање телади 
који су, будући заједно отхрањивани и научени на исти јарам, жалосно мукали један за 
другим, не трпећи раздвојеност. Међутим, мој губитак није био дуговремен; ја нисам више 
могао да издржим сажаљевања вршњака због очигледне туге узроковане растанком и да 
свакоме објашњавам разлог нашег растанка. Још сам извесно време провео у Атини, а 
љубав је од мене начинила Омировог коња; покидавши узде које су ме стезале, напустио 
сам равницу и упутио се своме другу и пријатељу. 

Када смо се вратили својим кућама, најпре смо удовољили жељи многих који су били 
жељни да нас виде (мада ми лично нисмо били расположени за такво гледање), а затим 
смо, што је било могуће пре, почели да користимо своја права и од младића постадосмо 
одрасли мужеви, мужаствено и одговорно приступајући љубомудрију. И мада још нисмо 
били један са другим заједно, ипак нас је везивала узајамна љубав. Василија, као свог 
другог организатора и покровитеља, задржавао је Кесаријски град, а потом је био заузет 
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неопходним путовањима у складу са задатим циљем - љубомудријем. Мене су, опет, 
одвајали од Василија љубав и поштовање према својим родитељима, старање за ове старце 
и решавање насталих брига. Вероватно да је ово било неправедно и не баш сасвим 
прикладно; ипак, било како било, још увек сам био одвојен од Василија; и размишљам, 
нису ли због свега тога на мене навалиле многе невоље и животне тегобе, није ли због тога 
моје усавршавање у љубомудрију неуспешно и неприкладно мојој жељи и плановима. 
Уосталом, нека мој живот тече онако како је угодно Богу и, ако би по молитвама 
Василијевим, он био успешнији. 

Василија је, пак, Божје многоврсно човекољубије и провиђење о нашем роду провело 
посред многих десивших се прилика и неприлика, показавши га још светлијим после тога, 
и поставило за достојанственог светилника Цркве, прибројавши га и уврстивши га у 
свештене престоле презвитерства, и кроз један град - Кесарију, подигао га је на добро целе 
васељене. На који начин? Без икакве журбе узводи га на степен, не истовремено да га 
омива и умудрује, што видимо код многих оних који желе првенство, него га удостојава 
части по устаљеном поретку и по закону духовног усхођења. Ја сада не говорим о 
беспоредку и неорганизованости који постоје код нас; за ово имамо примере међу 
црквеним предстојатељима (не усуђујем се да окривљујем све, да не бих био неправедан). 
Хвалим закон морепловаца по којем је, онима који сада управљају бродом, најпре било 
дато весло, а од весла су касније узведени до дужности крманоша и испунивши све 
потребне дужности, после дуготрајних пловидби по мору и упознавања ветрова и морских 
струја, они су постављени за капетана брода. Такав је поредак и у војничкој служби: 
најпре обичан војник, потом капетан, а тек на крају генерал. То је заиста најбољи и 
најпримеренији поредак за све оне који су под законом. И наша служба би била много 
достојанственија и уваженија када би се у њој уобичавало све ово. А сада постоји 
опасност да се најсветији чин и служба подвргне подсмеху и руглу, јер се 
предстојатељство не стиче помоћу врлине, него помоћу интрига, а престоле не заузимају 
најдостојнији, него најнасилнији. Самуило прозорљиви, гледајући унапред[7] беше 
одбачен међу пророцима, једнако као и Саул. Ровоам, Соломонов син, међу царевима; а 
исто и Јеровоам, слуга и одступник. Нема ни лекара, ни живописца, који би били умешни 
у лекарству или у стварању боја ради сликања разних призора. ,А предстојатељ у Цркви 
прикладно се намеће; нити се труди, нити се припрема за чин, скоро је посејан, а већ је 
изникао; све је налик џиновима у басни. У један и исти дан их производимо у свете и 
налажемо да буду мудри они који се ничему нису научили и, сем самовоље, ништа у себи 
немају, али напредују у свештеним чиновима. Унижено место љуби и смирено стоји онај 
ко је достојан узвишеног степена, ко се много бавио Божјом речи и многим законима је 
подчињавао тело духу. А ко је надмен тај председава, подиже обрве против бољих од себе, 
без икаквог страха узалази на престо, не ужасава се када угледа уздржанога како стоји 
подаље. Он мисли да ако је добио моћ, да је постао и премудрији од других - толико мало 
познаје он себе, а добијена власт га је сасвим лишила способности трезвеног расуђивања! 

Није такав био свеобухватни и велики Василије. Он многима служи као пример, како у 
свему другом, тако и у очувању доброг поретка. Овај тумач свештених књига најпре их 
чита народу, не сматрајући такво служење олтару униженим; потом седа на седалишту 
стараца,[8] да би тек тада у чину епископа хвалио Господа,[9] не брзајући, не 
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присвајајући власт насилно, не лактајући се за чашћу, него очекујући да га част пронађе, и 
не окористивши се људском наклоношћу, прима Божју благодат од Бога. 

Међутим, одложићу за кратко казивање о његовом председавању; казаћу нешто о нижем 
степену његовог служења. Такво је например и ово, које умало да заборавим, а збило се 
током времена о којем управо говорим. Између тадашњег управитеља Црквом[10] и 
Василија дошло је до неспоразума; због чега и на који начин, о томе боље да ћутим; 
довољно је казати да је неспоразума било. Иако је Епископ био муж у свему исправан, 
ипак је његова побожност била чудновата, како су то показали потоње гоњење[11] и буна 
против њега; по Василијевом расуђивању он је поклекнуо у људској слабости. Јер, 
срамота се не дотиче само обичних људи, него насрће и на предстојатеље; једином Богу је 
својствено да буде савршено слободан од страсти. Дакле, против њега[12] устају одабрани 
и најмудрији у Цркви, као и много премудрији од њих који су себе сасвим одвојили од 
света и посветили живот свој Богу - ја овде подразумевам наше Назореје, нарочито оне 
који ревнују у сличним делима. Њима је било неподносиво да се њихова ревност презире 
и ниподаштава те се одважише на најопасније дело, са намером да се одцепе од великог и 
безметежног тела Цркве, повукавши са собом велики део народа, како из ниског, тако и из 
високог сословија. Ово је било лако урадити из три разлога. Василије беше веома 
поштован муж и скоро да се ни за кога другог тако шта није могло казати; да је само хтео, 
он је могао да подржи своје присталице. А они који нису били њему наклоњени, беху 
веома подозриви према овим метежима који се појавише у граду приликом његовог 
узвођења на престо, тако да он и свој чин прима, колико по закону и сагласно са 
правилима, толико и насилно. У исто време појавише се и неки од западних архијереја 
који су на своју страну придобијали православне у Цркви. Шта је тада предузео овај 
неустрашиви ученик Миротворца? Најмање је желео да противуречи ревнитељима и 
бунџијама, нити је желео да подстиче било какве расправе, а још мање да цепа тело Цркве 
која је већ била увучена у немире и запала је у опасност од најезде јеретика. 
Посаветовавши се о свему овоме са мном, најискренијим својим саветником, он је заједно 
са мном побегао и удаљио се у Понт, преузевши дужност настојатеља у тамошњим 
монашким обитељима, утврђујући у њима нешто достојно спомена, љубећи пустињу 
заједно са Илијом и Јованом, великим чуварима љубомудрија, сматрајући такав живот 
много кориснијим, него да у овосветским пометњама учини нешто противно и недостојно 
љубомудрија, и да посред свих тих метежа и бура наруши стечени мир у којем је научио 
да управља својим помислима. 

Мада је овакво његово отшелништво било веома сврсисходно и дивно, ипак је и његов 
повратак у свет још превасходнији и дивнији. То се десило на следећи начин. Док смо још 
били у Понту, подигла се велика олуја са градоносним облацима, претећи нам својом 
страхотом; она је уништавала све Цркве над којима се издигла својом злобом и над којима 
је власт имао златољубиви и христомрзиви цар, острашћен двема болестима - мржњом и 
богохулством - тај гонитељ после гонитеља и одступник после одступника, ни у чему 
бољи за хришћане од осталих прогонитеља, нарочито за оне који су били ревноснији у 
побожности и чистоти - за поклонике Тројице - што ја једино и признајем за побожност и 
спасоносно учење. Јер ми не проповедамо такво Божанство, нити једну и неприступну 
Природу чинимо туђом себи, уводећи у њу инородна својства; ми зло не лечимо злом, 
нити безбожно Савелијево скраћивање поништавамо још безбожнијим раздељивањем и 
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сечењем, болестима помоћу којих је мрски Арије поколебао и расточио велики део Цркве, 
не поштујући Оца и осрамотивши Оне који су од Оца увођењем неједнаких ступњева 
Божанства. Ми знамо за јединствену славу Оца једнакост са њим Јединорођеиога и 
јединствену славу Сина - једнакост са њим Духа. Поштујући и признавајући Тројицу по 
њиховим личним својствима и Једнога по Божанству, ми сматрамо да унижавање Једнога 
од Тројице значи понизити и уништити све. Овај, пак, цар, не размишљајући о томе, јер 
није био способан да узвиси свој поглед горе, а непрестано вучен све ниже и ниже од 
стране својих саветника, одважио се да заједно са собом унизи и божанску природу. Он 
постаје лукава твар која господство низводи до рабства и у истом низу са творевином 
поставља нестворену Природу која премашује било које време. Овако он размишља и са 
таквом нечастивошћу устаје против нас! Његов поступак не можемо другачије 
окарактерисати него као варварску најезду у којој се не руше зидине, нити градови и куће, 
или било шта друго маловажно што су руке људи створиле и што лако могу поново да 
обнове, него се руше и уништавају људске душе. Заједно са царем подиже се и свеколика 
његова војска, злонамерне вође Цркве, немилосрдни четверовласници васељене којом 
владају. Један део Цркве они су већ имали у својој власти, на други део су се намерачили, 
а трећи део су покушали да придобију овлаштењима која су имали у царево име и царевом 
руком која је већ била високо подигнута или је озбиљно већ припретила. Они су дошли да 
униште и нашу Цркву, поуздавајући се у униженост душа оних о којима раније већ 
говорисмо, али и на неукост тадашњег нашег предстојатеља, као и на наше личне грехе. 
Предстојала је велика борба; највећим делом ми испољисмо одважну ревност; међутим, 
наш пук беше веома слаб, није имао свога заштитника и искусног борца, снажног у 
речима и у делима. Шта чини ова одважна, препуна узвишених мисли и у свему 
христољубива, душа? Василија није требало много убеђивати да се супродстави овом злу. 
Напротив, чим сам га замолио (обојици нам је предстојао заједнички подвиг, као 
заштитницима правог учења) он је одмах пристао. Прекрасно и веома трезвено је он 
расуђивао, сходно свом духовном опиту; ако је некада и пао у малодушност било је то 
последица једног другачијег времена, времена без икакве опасности, а када се јавила 
потреба - то је време за великодушну одважност; тога ради, истога часа он се заједно са 
мном враћа из Понта, ревнује у истини која је запала у опасност, постаје добровољни 
борац и без колебања се ставља у службу мајци-Цркви. 

Да није он, можда, само речима био усрдан, а на делу да је био другачији? Или се, можда, 
одважно подвизава, али нетрезвено? Или, ако је и био трезвен, можда се није излагао 
стварној опасности? Или, можда је све ово и било у њему сасвим савршено, па чак и 
узвишеније него што описасмо, али ипак је у њему било резервисаности и својврсног 
малодушја? Никако! Он чини све што је потребно: мири људе, саветује, организује војску, 
уништава препреке, замке и све друго на шта је своју наду полагао противник наш, када се 
дизао против нас. Једно прихвата, друго задржава, а треће одбацује. За једне је он - 
непоколебива стена и ограда, за друге је маљ који разбија камен и огањ у трњу који све 
противнике Божанства истребљује као суве гранчице, како каже божанско Писмо.[13] А 
пошто се са Павлом заједно подвизавао и Варнава, који о свему томе говори и пише, нека 
је и због тога хвала Павлу који га је изабрао и учинио својим сатрудником у подвигу! 
Таквим деловањем противници остадоше кратких рукава, а злобници беху тешко 
поражени и посрамљени; они су схватили да није баш безопасно, презирући друге, 
презирати и Кападокијце, којима је својствена непоколебивост у вери, оданост и 
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преданост Тројици, од Које они и имају јединство и снагу пошто, самим тим што штите, 
они ће и бити заштићени, што је много боље и снажније. 

Друга брига и задатак Василију беше одбранити Предстојатеља и разбити подозрење 
према њему, уверавањем људи да је све то искушење лукавога, да је реч о насртају на њих 
онога који је веома љубоморан на њихову једнодушност у добру, а који добро зна законе 
трезвене покорности и духовног поретка. Због тога је мирио људе, делио савете, 
умудривао, заповедао; Предстојатељу је постао све - и добар саветник, и правичан 
заштитник, и тумач Божје речи, наставник у делима, жезал старости, темељ Вере, 
најоданији делатник у унутрашњим питањима, али и најделатнији у спољашњим 
стварима. Једном речју, био је прихваћен за најподеснију особу, колико је пре тога 
сматран непожељним. Од тога времена и црквена управа прешла је у Василијеве руке, 
мада је на катедри заузимао друго место, јер је за испољену ревност и пожртвованост био 
као заменик у власти. Било је то некакво чудновато сагласје и сједињавање власти; један је 
управљао народом, а други - оним који је управљао. Василије је личио на укротитеља 
лавова који је својим искуством смиривао властодржца, којем је требала реална подршка и 
руководство због тога што је, будући недавно узведен на катедру, још увек испољавао 
световне навике и није био утемељен у духовном; а Цркву су стално окруживале смутње и 
све опакији непријатељи. Због тога је овакво Василијево сатрудништво њему веома 
годило, а Василијево управљање он је сматрао као своје. 

Много је и других још доказа Василијевог старања за добро Цркве; такви су: 
неустрашивост Василијева пред начелницима, како пред свима другима, тако и пред 
онима најмоћнијима у граду; повољан исход многобројних расправа, кроз примену 
законских одредби; његово посредовање за невољне и потребите, највише у делима 
духовним, мада је било и овоземаљских (због тога што и покоравање људи добрим 
расположењем користи врло често и душама); прехрањивање убожјака, гостопримство, 
старање о дјевама, писани и усмени устави за монахе, поредак молитава, украшавања 
олтара и друго, чиме једино Божји човек, и човек који ради по Богу, може да користи 
народу. Међутим, још је узвишеније и славније следеће његово дело. 

Настала је глад, најжестокија коју људи памте. Град је малаксао; ни од кога помоћи није 
било, нити средстава да се невоља ублажи. Приморске области такође трпе глад, јер се и 
сами једним снабдевају, а друго добијају из мора. Ми, пак, житељи унутрашњости, нити 
имамо вишка, нити можемо да надоместимо недостатак, због тога што нисмо у стању да 
отпремимо оно што поседујемо, нити да довеземо оно чега код нас нема. 
Најнеподносивије у оваквим околностима јесте безосећајност и незаситивост оних који 
имају у изобиљу. Они користе време, извлаче добитак из туђе невоље, сабирају жетву из 
беде, не хајући за то да онај који милује убогога, даје Господу, да који продаје пшеницу 
скупо, биће проклет;[14] не обраћају пажњу ни на човекољубиве молбе, нити на претње 
злобника; будући незаситиви преко сваке мере, они рђаво закључују и закључавају утробу 
своју за бедне, а за себе Божје милосрђе, не знајући да и сами имају већу потребу у њему, 
него што је другима потребно њихово милосрђе. Тако су се понашали они који имају и 
продају пшеницу своју, не стидећи се сродности и не благодарећи Богу од којег су и 
добили вишак, док други трпе глад. Василије није могао да чека хлеб са неба да би 
нахранио народ који је почео да се разилази по пустињи, или да дели храну из 
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неиспражњивих посуда које су се намах пуниле (што је и чудно) кроз сопствено 
пражњење, да као награду оној која је нахранила странца дарује храну, да нахрани 
тридесетпет хиљада људи хлебом којим би се, у другом чуду од њиховог остатка, 
напуниле многе трпезе. Све ово приличи Мојсеју, Илији и моме Богу који и овима даје 
такву моћ; а можда је овако шта било потребно само у оним временима и у онаквим 
околностима, јер знамења нису за верујуће, већ за неверујуће. Но, оно што је подобно 
оваквим чудесима и што их омогућава, то је замислио Василије и остварио својом вером. 
Јер, отворивши, речју и саветом, амбаре оних који имају, он је учинио то што је казано у 
Писму: дели гладнима храну и насићује ниште хлебом., храни их током глади и душама 
изгладнелих чини добро.[15] И на који начин све то чини? Јер и то унеколико увећава 
његову заслугу. Он је сабрао на једно место све изгладнеле, а за оне друге који једва да 
дишу, мушкарце и жене, старце, децу и сваки други узраст, измољава разноразну храну 
којом глад може да се утоли и спрема је у котловима које је препунио поврћем и другим 
усољеним животним намирницама, којима се код нас хране убоги; затим, опонашајући 
служење Христа који је, опасавши се, без стида опрао ноге својим ученицима, уз помоћ 
својих помоћника, он је задовољио телесне потребе убогих, удовољавајући истовремено и 
душевним потребама, придодајући прехрањивању и част, олакшавајући тиме њихово 
стање и једним и другим. 

Такав је, ето, био наш нови хлебодаватељ и други Јосиф! Но, за њега можемо казати још 
нешто више. Јер, Јосиф извлачи добит из глади, својом човекољубивошћу придобија 
Египат током изобиља водећи рачуна о времену када ће наступити глад, пошто је овоме 
био поучен сновиђењима других. А Василије беше милостив даром, без могућности да 
себи помогне приликом деобе хлеба, једино имајући у виду да човекољубивошћу задобије 
човекољубије и да кроз овдашње давање оброка на време[16] буде удостојен тамошњих 
добара. Свему овоме он придодаје и храну словесну - савршено доброчинитељство и 
давање заиста узвишено и небеско; јер, реч је заиста хлеб анђеоски, којим се хране и 
напајају душе гладне и жедне Бога, које не траже то што брзо пролази и води у погибао, 
него вечнотрајећу храну. Такве хране, богати раздаватељ, беше Василије. У свему 
осталом, колико нам је познато, беше веома сиромашан и убог, лечећи и ситећи не глад за 
хлебом, нити жеђ за водом, него жудњу за истинито животворном и храњивом речју,[17] 
којом се онај који се њоме храни води у савршени духовни узраст. 

Због свих оваквих и сличних дела (да ли је нужно да се задржавамо на подробном 
описивању свих дела?), када се Именовани[18] побожно преставио и мирно испустио дух 
свој на рукама Василијевим, узведен је он на узвишени епископски престо, истина, не без 
метежа и потешкоћа, не без зависти и противљења од стране оних који су водили 
отаџбину, али и од стране оних грађана који стадоше на њихову страну. Требало је да Дух 
однесе победу и Он заиста побеђује. Са свих околних страна он подиже побожне мужеве 
који крећу на пут и долазе на његово устоличење, а међу њима је покренуо и новог 
Авраама, нашег патријарха, мога оца, са којим се збило заиста нешто чудновато.[19] Не 
само због дугогодишње слабости тела, него и због умножених болести, налазећи се на 
последњем издисају, он се охрабрује на ово путовање да би својим гласом помогао избор 
и, положивши своју наду на Духа, (казаћу кратко) скоро као мртав је положен на носила, 
као у гроб, а вратио се подмлађен, снажан, са погледом упртим горе, будући оснажен 
руком, помазањем (а није претерано ако кажем) и главом помазанога. Нека древним 
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причама буде придодато и ово, да труд дарује човеку здравље, да ревност васкршава 
мртваце, да старост, помазана Духом, поскакује. 

Тако је удостојен председавања, како и приличи мужевима који су му слични, и који се 
удостојише исте такве благодати и личног уважавања. Василије касније није ничим 
осрамотио ни своје љубомудрије, ни надање оних који му поверише служење. Он је у 
истој оној мери непрестано превазилазио самога себе, у којој је до тада превазилазио 
друге, расуђујући о свему веома трезвено. Сматрао је да се под врлином сваког часног 
човека може сматрати једино његова доброта. А код начелника и предстојатеља, нарочито 
код оних који имају слично началство, и то је порок уколико непрестано не премашују 
тиме обичне људе, уколико се непрестано не показују бољима и све бољима, ако своју 
врлину не уобличе и не учине је сразмерном своме чину и достојанству престола. Јер онај 
који је узвишен, једва да је остварио половину; а онај који изобилује врлином, тешко да ће 
посредним путем привући многе. Боље је то казати овако (казаћу о овоме нешто више): 
оно што видим (а верујем да ће са мном то видети и сваки други мудар човек) у своме 
Спаситељу док је Он био са нама, показавши нам у себи и оно што је узвишеније од нас, 
то се, како ја видим, десило и овде. И Христос је, како пише, превазилазио како узрастом 
тако и премудрошћу и благодаћу, не у смислу да је тиме себи остварио добит (шта је 
могло бити савршеније у Ономе који је савршен од почетка?), него у смислу што се то у 
њему откривало и обелодањивало постепено. И Василијева врлина је тада добила, како ми 
се чини, не нешто ново, него је имала већу лепезу дејстава и помоћу добијене власти она 
је пронашла још више могућности где ће се показати и посведочити. 

Као прво, он све што чини, јавно чини и показује да то што је примио није добио од људи, 
него представља дар Божје благодати. Тако шта показују и његови поступци са мном. Јер, 
у свему ономе у чему сам ја при постојећим .околностима сачувао љубомудрије и он је 
такође у томе чувао љубомудрије. Када су већ сви други помислили да ћу ја похрлити 
новом Епископу, радујући се (што би вероватно други и учинили) што ћу са њим делити 
началство, свакако закључујући тако шта на основу нашег дружења и пријатељства, ја сам 
управо тада, избегавајући охолост коју и у свим другим приликама одважно избегавам, а 
тиме уједно отклањам сваку могућност за завист према мени нарочито у ситуацији када 
прилике још нису дошле свака на своје место, већ су стварале извесно замешатељство, 
остао код своје куће, врло тешко обуздавајући жељу да се сретнем са Василијем. А он, 
жалећи се због тога, истина, у исто време се извињава на неки начин. И када сам после 
свега ја ипак допутовао код њега, из истог разлога као напред, нисам злоупотребио 
понуђену ми част да ступим на катедру, нити да уживам предност у односу на остале 
презвитере, што је он прихватио са негодовањем, али је у исто време (то је веома трезвено 
учинио) и похвалио мој поступак, саглашавајући се да је боље да буде оптужен у гордости 
од стране оних који нису могли да појме такву његову далековидост, неголи да поступи у 
било чему противно своме разуму и осећањима. И на који начин је он уопште могао боље 
да докаже како је његова душа много узвишенија од било каквог човекоугађања и 
ласкања, да он у виду има само једно - закон добра, ако не таквим начином размишљања у 
односу на мене којег је сматрао првим и најкроткијим другом својим? 

Потом је својом трезвеном и лечећом речју омекшао и отрезнио све оне који су устали 
против њега. Ово није остварио никаквим попуштањем или нездравим снисхођењем, већ 
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је поступио веома одважно и прикладно његовом чину, као човек који не гледа само на 
садашње, него промишља и о будућој послушности. Примећујући да од мекане нарави 
настаје попустљивост и плашљивост, а од суровости се рађа тврдоглавост и својеглавост, 
он помаже једно другим и упорност блажи кротошћу, а попустљивост лечи 
непоколебивошћу. Врло ретко је био приморан да прибегава речима, углавном је дело 
било довољно за излечење. Није никога поробљавао или придобијао лукавошћу, него 
пријатним расположењем. Није истицао своју власт, већ је милосрдношћу својом 
покоравао под власт, а што је најбитније придобијао је људе чињеницом да су сви давали 
за право његовом разуму, признавајући његову врлину себи недоступном и само у једном 
су видели и своје спасење - да буду у јединству са њим и под његовим вођством, а веома 
опасним су сматрали - бити против њега, а одвајање од њега сматрали су одступањем и од 
Бога. На такав начин су се они својевољно покоравали његовој власти; појединачно су се 
извињавали и колико су пре тога испољавали непријатељства према њему, толико су му 
сада били привржени, усавршавајући се у личној врлини. 

Пошто је решио унутрашња питања по својој личној замисли, он је замислио нешто 
узвишеније и много боље. Људи обично гледају пред себе, трудећи се да своје лично 
сачувају изван опасности (ако се то може сматрати стварном безопасности), не гледајући 
напред и без могућности да у дело спроведу нешто велико и смело; Василије, мада је у 
свему другом био умерен, у овоме то није могао бити; високо уздигнувши главу и 
гледајући около својим духовним оком, он је погледом обујмио сваки део васељене, где 
год да се пронела спасоносна наука. Приметивши да је велико Божје наслеђе, стечено 
Његовим учењима, законима и страдањима, народ свет, царско свештенство,[20] 
доведено у опасност, да је поколебано различитим мишљењима и заблудама и да је 
виноград, који је пренесен и пресађен из Египта - тог безбожног и мрачног незнања, 
достигавши величанственост и неизрециву красоту која је прекрила сву земљу, уздигавши 
се изнад гора и кедрова, да је тај виноград повређен лукавим и дивљим вепром - ђаволом, 
приметивши, дакле, све то, Василије се није задовољио само тихим оплакивањем настале 
срамоте и подизањем Богу руку, молећи Га да прекрати настало зло, а ништа не чинити, те 
преузима обавезу да учини било шта и својим делом пружи какву-такву помоћ. Јер, има ли 
шта горе од зла и невоље? И да ли има пречег и важнијег питања за онога који гледа 
узвишено? Када појединац чини добро или зло, целина не трпи. Ако је, пак, целина у 
добром или рђавом стању, тада и сваки појединац тј. члан заједнице запада у исто стање. 
Управо ово је у виду имао овај душебрижник за опште добро. И пошто је, како мисли 
Соломон, једино истинита трулеж у костима и срце здраво,[21] безбрижан постаје 
добродушан, а састрадалник - жалостан, јер неодступна мисао суши његово срце, Василије 
почиње да саосећа, да тугује и пати; час се ставља у положај Јоне, час Давида, обамирући 
душом, не давајући сна очима својим, нити дремежа веђама својим,[22] бригама 
изнуравајући остатке тела свога, све док није пронашао лек насталоме злу. Он моли Божју, 
али и људску, помоћ, само да би угасио свеопшти пожар и расејао таму која нас је 
обухватила. 

Захваљујући томе пронашао је једно веома спасоносно средство. Колико му је било 
могуће, удубио се у себе и затворивши се са Духом, напрегнуо је све силе свога ума, 
прегледао је све дубине Писма и почео је да обелодањује учење побожности. 
Успротивљује се јеретицима, бори се и препире са њима, посрамљује њихову прекомерну 
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наглост и оповргава их оштрим оружјем уста својих, а оне који нису живели у истом граду 
са њим, поражава стрелама свога писања, које ни по чему није униженије од записа на 
каменим плочама, јер собом дочаравају не само закон јудејски, дат малобројном народу, у 
вези са храном и пићем, са жртвама и њиховим благовременим установљавањем, не тиче 
се само телесног очишћења, него су упућене целокупном роду људском, свим крајевима 
васељене, говоре о речи истине којом се стиче спасење. 

Имао је он и друго једно средство. Пошто су и дело без речи, али и реч без дела, једнако 
несавршени, он своје речи сједињује са делима која чини. Једнима иде лично, другима 
шаље изасланство, треће позива себи, саветује, изобличава, прети,[23] прекорева, брани 
народ, градове, честите људе, позива све нараштаје на спасење, све лечи. Тај Веселеило, 
архитекта Божје скиније,[24] за своје дело користи сваки прикладни материјал и 
умешност, све укомпоновљава у целину како би дочарао лепоту и достојанство једине 
Лепоте. Треба ли говорити још о било чему другом? 

Међутим, поново се појавио христоборни цар и угушитељ Вере, и што је наилазио на 
снажнијег противника, он је испољавао све пламенију срџбу и злобу, опонашајући 
нечистог и лукавог духа који, оставивши човека и скитајући се по пустињи, поново се 
враћа њему, како сведочи Јеванђеље,[25] да би се са још већим бројем духова уселио у 
њега. Његовим се то учеником јавља овај цар да би некако изгладио свој први неуспех и 
пораз, а са друге стране да би нанео још више зла и придодао их пређашњим својим 
лукавствима. Било је веома тешко и жалосно гледати како заповедник многих народа, који 
је удостојен велике славе, јер је покорио све суседне државе и порушио све преграде, 
делује посрамљен од једнога само мужа и од једнога само града; постаје подсмех, како је и 
он лично то приметио, не само пред својим безбожним сарадницима, него и пред другим 
људима. Причају за цара персијског[26] да се, када је са својом војском ушао у Јеладу, 
уводећи у њу људе свакога рода, киптећи гњевом и надимајући се гордошћу са намером 
да, не само претњама него у бити порази и покори умове Јелина, ипак побојао преображаја 
самих стихија. Кружиле су гласине о некаквом небивалом копну и о некаквом небивалом 
мору овог новог творца, о војсци која иде по земљи и плови по мору, о покореним 
острвима и о много још чему другом што је јасно сведочило о растројству умова међу 
војницима и међу војсковођама, и поражавало, додуше, колебљиве, али и побуђивало 
подсмех одважнијих и трезвенијих људи. Но, ни у чему сличном није имао потребе овај 
који је устао против нас; он је говорио и понашао се на основу онога што је чуо, а што је 
за нас било још погубније и рђавије. Уста своја дижу у небо, хулу говоре узвишено и 
земљу пролази језик њихов.[27] - Овако је прекрасно божански Давид, још много година 
пре нас, указао на овога смутљивца који је приклонио небо ка земљи и творевини 
прибројао надприродну Природу, Коју творевина не може ни да појми, без обзира што је 
та Природа извесно време обитавала са нама по закону човекољубља, да би привукла себи 
нас који живимо на земљи! И као што се показаше блиставима први покушаји овога цара, 
тако се потоњи догађаји показаше још блиставијима. Шта подразумевам под првим 
покушајима? Прогонства људи, избеглиштво, отимање имовине, принуде, уколико је било 
времена за то, присиљавање, уколико принуде нису биле довољне; истеривање из Цркве 
исповедника правога и нашега учења, а увођење у Цркву оних који су се држали цареве 
воље, оних који су протежирали лажна учења и доносили много ужасније законе; 
спаљивање презвитера на мору; злочестиве војсковође који нису одолели Персијанцима, 
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нити су Ските, или било који од варварских народа, покорили, већ жалосте Цркву, 
исмевају олтаре, безкрвне жртве окропљавају крвљу и жртвама људи, исмевају смерност 
дјева. И ради чега је све то? Ради тога да би био прогнан патријарх Јаков, а на његово 
место устоличен Исав, омрзнут још пре свога рођења.[28] Такви су догађаји били у вези 
са његовим првим наступањима; све и сада, када их се опоменемо, они изазивају сузе у 
нама. 

Када је цар, подчинивши све околне земље, своју мржњу усмерио на непокориву и 
нестрадалну мајку Цркву, на ту једину нам животворну искру истине, са намером да је 
подчини себи, тада је први пут осетио немоћ и слабост своје замисли; он је, наиме, био 
одбијен као стрела што се одбије када удари у стену и одскочио је као када пукне 
затегнути конопац. На таквог предстојатеља Цркве је набасао! Пришавши преблизу таквој 
громади, разбио се о њу! Могли бисмо чути још и неке друге приче и чињенице од оних 
који су искусили његову злобу (али нема никога ко у својој причи не би казивао и о 
овоме); сваки који добро познаје тадашње прилике, борбу, притиске, обећања, претње и 
све друго, зна да су Василију били изашиљани многи људи, свеједно да ли су у питању 
судије или људи са високим војничким чином, па чак и посредници женскога рода - ти 
мужеви међу женама и жене међу мужевима, одважни само у једном - у нечастивости 
својој, по природи неспособни да се препусте раскалашности, али су због тога блудничили 
језиком својим којим једино то и могу да чине, да би га придобили за себе; најзад му 
приступа и тај архимагир,[29] Навузардан, који је припретио Василију оруђем свога 
заната. 

Ја ћу, међутим, што је могуће краће, јер не могу да прећутим мада бих то желео, казати 
нешто о нечему веома чудном и дивном. Ко не зна ондашњег начелника[30] области који 
је, сходно својој дрскости, устао против нас (због тога што је и крштењем био савршен 
или погубљен међу њима[31]) и преко нужде је служио Заповеднику, дуговремено 
чувајући власт својом предусретљивошћу? Томе, ето, управитељу који је шкргутао зубима 
против Цркве и који је наликовао разјареном лаву, ричући на све, многима недоступан, 
отишао је правични Василије, јер је био позван на свечаност, а не знајући да уствари иде 
на суд. На који начин да вам веродостојно дочарам или дрскост управника или трезвеност 
којом му се Василије супродставио? Због чега се ти, упита га први (назвавши Василија по 
имену ставио му је до знања да га не сматра Епископом), тако одважно противиш оваквом 
моћнику и једино ти, од свих других, остајеш упоран у својој намери? Неустрашиви муж 
му одговори: у чему се огледа и какво је то моје високо мишљење? Не знам о чему је реч? 
- Говорим о томе, одговори први, што једино ти не исповедаш једну исту Веру са царем, 
мада су се сви други са тим сложили и одступили од својих ставова. - Није то потребно 
моме цару, одговорио је Василије: не могу ја да се клањам творевини пошто сам и ја 
лично Божја твар, и примио сам заповест да постанем бог. - Шта смо ми онда по твоме 
резоновању, упита управитељ? Зар ми, који тако шта заповедамо, ништа теби не значимо? 
Зашто је теби битно да останеш изван јединства и заједничарења са нама? - Ви сте 
управници, одговорио је Василије, и не поричем да сте знаменити управитељи, али ипак 
нисте изнад Бога. И мени је битно да будем у заједници са вама (што да не; и ви сте Божја 
твар?); уосталом, ништа није битније него бити у јединству и са свима осталима који су 
вам подчињени, тим пре што се хришћанство не одређује достојанством личности, него 
достојанством вере. - На ове речи управитељ се веома узбудио, почео је да виче и да кипти 
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гњевом, устао је са свога места и почео је са Василијем разговарати много оштрије и 
суровије него до тада. Шта, рече он, зар се ти не бојиш власти? - Не, ма шта да се деси и 
шта год да претрпим! - Чак и да мораш истрпети само једно од многога што ја могу, по 
својој власти, да учиним? - О чему говориш; објасни ми то? - Одузимање имовине, 
прогонство, мучења, смрт. Ако можеш запрети ми нечим другим; ово што си набројао нас 
уопште не дотиче. - Како то, упита управитељ? - Зато, одговори Василије, што под 
лишавање имовине не потпада особа која ништа не поседује, осим малобројних књига и 
ових вунених дроњака, што чини сав мој иметак. Прогонство ми ништа не значи, јер 
нисам везан ни за једно одређено место; и ово место, на којем сада живим, није моје и где 
год да ме протерате биће моје. Боље речно: свагде је земља Господња, где год да одем и 
где год да се преселим.[32] А муке шта ми могу наудити, када је већ скоро да и немам 
тела, уколико подразумеваш први удар на који једино имаш право и власт? Смрт ми је 
благодатна: она ће ме још пре послати Богу ради којег ја живим и трудим се, ради којег 
сам ја већ и умро и којем већ одавно хитам. - Управитељ, сада већ избезумљен овим 
речима, рече: таквим тоном и таквом слободом до сада нико са мном није разговарао - 
придодавши томе и своје име. Може бити, одговори Василије, јер се до сада ниси сусрео 
са Епископом; а да јеси, нема сумње да би, када је реч о овим питањима, већ чуо ове речи. 
А у свему другоме, о управитељу, ми смо скромни и смиренији од било кога другога - то 
нам налаже заповест и то не само пред таквим моћником, него и пред сваким другим, ми 
чак ни обрву не подигнемо; али када је реч о Богу и дрском устајању против њега, ми тада, 
презревши све друго, у виду имамо само једнога Бога. Огањ, мач, дивље звери и кидање 
удова тела за нас представљају само насладу, а никако не стварају у нама страх и ужас. 
Свеједно нам је: мучи нас, прети, чини што год хоћеш и што ти је воља, искористи своју 
власт. Нека и цар сазна да нас ниси покорио и приволео на вашу нечастивост, ма каквим 
страхотама да нам претиш. 

Када је Василије све ово казао, а управитељ, саслушавши и схвативши колико је Василије 
неустрашив и упоран у своме ставу, тада је, не више са пређашњом охолошћу, него некако 
снисходљиво и са уважавањем рекао да се удаљи и да оде напоље. А он је, колико је брже 
могао, отишао цару и рекао: "Ми смо побеђени, царе; победио нас је настојатељ ове 
Цркве. То је муж који се не плаши претњи, који је непоколебив пред нашим аргументима, 
који не прихвата убеђивања. Искушењу треба да подвргнемо друге људе, који нису толико 
одважни, а њега треба или директном силом принудити, или, можда, и не чекати да он 
поклекне пред претњама". 

Саслушавши ово, цар је, преузевши одговорност на себе и будући поробљен похвалама у 
част Василија (и непријатељ се диви неустрашивости противника), заповедио да му се 
никакво зло или насиље не чини; и као што жељезо, мада омекша у ватри, ипак и даље 
остаје жељезо, тако је и он претворио своје претње у дивљење, не прихватајући никакав 
контакт ca Василијем, стидећи се да пред њим покаже себе побеђеним, него тражећи за 
себе најприкладније оправдање. О томе ће нас упознати предстојеће казивање. У дан 
Богојављења, када се сабрао многобројни народ, у пратњи своје свите, ушао је он у храм и 
сјединио се са народом, показавши на тај начин своје јединство са њима. Но, не треба 
прећутати ни следеће. Када је он ушао у храм, био је као громом поражен дивним 
псалмопојањем; када је угледао онај силни народ који се сабрао и када је у олтару опазио, 
не толико људско колико анђеоско благољепије, и Василија како достојанствено стоји 
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пред свима, онако како реч Божја описује Самуила,[33] не померајући се ни телом, нити 
погледом својим шарајући, нити мислима скрећући (као да се у храму ништа необично 
није десило), него приклоњен (казаћу тако) Богу и престолу, окружен онима који су 
стајали око њега у некаквом страхопоштовању; дакле, када је цар све то видео и не 
нашавши оно чему би се најпре могао приклонитии и са чим упоредити виђено, био је 
сасвим поражен као човек, а његов поглед и душа толико су се помрачили да није знао 
шта би са собом. Међутим, то још нису приметили други. Када је дошло време да цар 
дарове које је лично припремио,[34] а којих нико други није смео да се дотакне, принесе 
трпези (не знам да ли је и Василије то приметио), тада се његова немоћ сасвим 
обелоданила. Он је почео да посрће, а да га један од служитеља олтара није руком 
придржао сасвим би пао и тај пад би био заиста достојан суза. О ономе шта му је Василије 
тада, и другом приликом (јер је он још једном био код нас у цркви и тада је, по личној 
жељи, иза завесе, сусрео Василија и разговарао са њим) казао, треба ли уопште причати 
осим да смо сви ми - они који су били у царевој пратњи и ми који уђосмо са њима у храм - 
чули тада Божје речи. Такав је, ето, почетак и први опит царског снисхођења према нама; 
овим догађајем, као поток, обустављен је највећи део дотадашњих невоља које 
претрпесмо. 

Али, ево и другог догађај који ни по чему не заостаје за описаним. Злобници су 
превагнули; Василију је одређено прогонство и ту одлуку ништа није могло да измени. 
Пала је ноћ; кочија је била припремљена; непријатељи су ликовали; побожни су туговали; 
ми смо опколили путника одважно спремног за путовање; и све друго што је потребно да 
би њихово изругивање било потпуно, било је спремно. И шта? Бог је онемогућио њихов 
наум. Тај, Који је поморио првенце Египта, устремљеног против Израиља, Тај и сада 
пушта болест на царевог сина! О, коликог ли магновења! Са једне стране је одлука о 
прогонству, а са друге - о болести; рука безочног писара је заустављена, свети муж је 
спасен, благочестиви постаје даром врућице која је освестила дрскога цара! Шта је 
праведније и делотворније од овога? А последице свега беху овакве. Царев син је тешко 
боловао, слабећи телесно; са њим је заједно боловао и његов отац. И шта чини отац? - 
Тражи помоћ на све стране, сазива најбоље лекаре, савршава усрдна молебствија као 
никада пре тога, пада ничице на земљу, јер злострадања и цареве чине смиренима! У томе 
нема ничега чудноватога; за Давида такође пише да је у почетку туговао за сином 
својим.[35] Но, како цар није могао ни са које стране да пронађе одговарајући лек, он је 
прибегао Василијевој вери. Пошто се стидео због недавне срамоте, није он лично позвао 
Василија, већ је умолио људе који су му били најприврженији и најближи. И Василије се 
одазвао позиву, не изговарајући се, не помињући десивше се догађаје, како би сваки други 
учинио; истовремено са његовим доласком болест је попустила, а отац се осоколио у нади. 

Причају да се у скором времену исто ово десило и са обласним начелником. Болест која је 
њиме овладала, подчинила га је под руку Светога. За трезвене људе овакво карање заиста 
бива прикладна поука; за њих злострадавање врло често бива боље од благоденствовања. 
Управитељ је страдао, плакао, туговао, слао позиве Василију, умољавао га је, вапијући: 
"Ти си достојан; излечи ме"! И био је излечен, о чему је известио многе који ништа нису 
знали о томе, јер није престао да се диви Василијевим делима и да их препричава. 
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Такав су, ето, свршетак имали поступци Василијеви у односу са тим људима; а са 
другима, зар је Василије поступао другачије? Зар је код њега било маловажних и небитних 
разлога када је милост у питању? Зар је у некој прилици испољио мање милости, што би 
било достојно ћутања и заборава? Не! Али онај ко је у своје време подигао на Израиљ 
погубног Адера,[36] тај и против Василија подиже управитеља Понтијске области, 
очигледно незадовољног због једне жене, а у бити поборника нечастивости и мрзитеља 
побожности. Прећутаћу све невоље које је овај човек причињавао овом мужу (а можемо 
исто рећи) и Богу, против Којег се подигла велика буна. Једино ћу говорити о ономе што 
је овог злобника снажно посрамило, а подвижника узвисило, ако је уопште узвишено 
имати љубомудрије и љубомудријем одржавати првенство у односу на многе. 

Једну жену, познату по своме мужу који је мало пре тога окончао овоземаљски живот, 
пресрео је пријатељ овог судије присиљавајући је да, противно својој вољи, ступи у брак 
са њим. Не знајући већ како да се искобеља из ове невоље, она је наумила да приступи 
свештеној трапези и Бога да одабере за свога заштитника од насртаја овог човека. Да ли је 
требало пред Тројицом казати (употребићу међу похвалама овај судбоносни израз), шта 
треба да чини не само велики Василије који је у сличним ситуацијама свима био судија, 
него и било који други, много нижи у односу на Василија, јереј? Није ли било боље 
задржати ову која је дошла, позабавити се њезином невољом, пружити јој руку помоћи по 
Божјем човекољубљу и по закону који поштује жртвеник? Није ли било боље све учинити 
и истрпети, него ли прихватити устајање против настале срџбе на њу, и на тај начин 
једнако посрамити свештену трапезу и веру, како је ова несрећница молила? - Не, каже 
нови судија, требало је покорити се мојој моћи, а хришћани тиме да постану изменитељи 
својих сопствених закона. - Један је тражио невесту, а други је свим силама бранио; први 
је био изван себе, и најзад, шаље неколико својих чиновника да претраже спаваћу собу 
Светога не због тога што је ово сматрао неопходним, него да би га што више осрамотио. 
Шта кажеш? Претраживати кућу овог бестрасног мужа којег су Анђели отхранили, у кога 
жене не смеју ни да погледају! Не само да претресете кућу, него Василија лично да 
доведете на испитивање, не кротко и човекољубиво, него као једнога од осуђеника. Један 
се појавио на суду, а други је председавао судом, препун гњева и умишљености. Први је 
стајао, као и мој Исус пред Пилатом судијом; и громови су оклевали: оружје Божје је већ 
било очишћено, али одложено, лук је био натегнут,[37] али уздржан, указујући на време 
за покајање; такав је закон у Бога! 

Погледај нову борбу подвижника и прогонитеља! Један заповеда Василију да скине са 
себе дроњке. Други каже: ако хоћеш скинућу пред тобом и хитон. Један бичевањима прети 
бестелесноме; други већ приклања свој врат. Један прети стругањем канџама; други 
одговара: учинићеш ми услугу таквим мрцварењем, излечићеш моју јетру која ми, како 
видиш, много невоље задаје. - Тако су они међусобно разговарали. Међутим, град, 
сазнавши о неправди и свеопштој опасности која из тога настаје (такву злобу сваки је 
сматрао личном опасношћу), почео је да се комеша и да пламти; као рој пчела, узнемирен 
димом, једни друге су подстицали и узбуњивали, без обзира на узраст, а најпре оружаре и 
царске ткаче, и све оне који се налазе у сличној позицији и који могу, због слободе коју 
имају, да поступају смелије. Све је свакоме постало оружје, што год да је допало руку, 
сходно послу којим се ко бавио; неко је држао бакљу у рукама, други су опет узели 
каменице, неки су носили дрвене палице; сви су имали јединствени циљ, јединствену 
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намеру и заједничку им ревност. Гњев - страшан војник и војсковођа. При оваквој 
ускомешаности умова ни жене нису остале по страни, без оружја (њима је ткачки штап 
послужио уместо копља) и одушевљене ревношћу престадоше да буду жене, пошто их је 
самопоуздање претворило у мушкарце. Укратко казано: размишљали су да ће, ако на 
делове растргну управитеља, поделити између себе побожност. И међу њима је 
побожнијим сматран онај који би се први усудио да дигне руку своју на онога који је 
умислио такву нечастиву неправду против Василија. Шта чини дрски и неумољиви 
судија? - Веома се осрамотио својим поступком, повукао се у себе, деловао је јадно и 
постао је најсмиренији молитељ. Тада се огласио овај мученик без крви, венценосац без 
рана, и својим ауторитетом задржава разјарени народ, спасавајући тиме свога тужитеља и 
мрзитеља. Тако чини Бог светих, који све дела и преображава на боље, Бог који се 
противи гордима, а смиренима дарује благодат.[38] Шта све не би учинио Тај који је 
разделио море, Који је пресекао реку, Који је изменио законе стихија, Који је делима руку 
подигао победничке споменике, само да би спасао ускомешани и разбежани народ, шта 
све не би учинио не би ли избавио Василија из опасности? 

Од тога времена овосветске невоље престадоше и све је од Бога добило свој правичан 
завршетак, достојан Василијеве вере. Но, од тога времена настаје ново војевање, 
подстакнуто од стране неких епископа и њихових истомишљеника; било је ту много 
срамоте, а још више штете су претрпели подчињени им. Ко може друге да убеди да 
сачувају умереност, када су старешине и првостојатељи неумерени? - Према Василију су 
још одавно били нерасположени због три разлога. Нису били са њим сагласни у питањима 
Вере, а ако су се и саглашавали, било је то услед неопходности. Нису се потпуно одрекли 
ни ниских удараца којима су прибегли већ током рукоположења. А то што их је Василије 
далеко премашивао својом славом, за њих је било најнеподносивије и најсрамотније да 
признају. Изникла је још и друга расправа, која је узбуркала и пређашње духове. Када је 
наше отачаство раздељено на два дела, два града[39] у њему се појавише као главни, тако 
да су многи пришли новоме, иако су припадали старом граду; тада се и међу епископима 
појавише недоумице и колебања. Један[40] је сматрао да се грађанском деобом дели и 
црквена управа; због тога је присвојио себи оно што је приписано новом граду, као да по 
правди припада њему, а уствари је одузето од оног другог. А други[41] се држао старога 
поретка и поделе, како је то од древности наслеђено од отаца. Због овога се изродише 
многе непријатности, али се и најављиваху нове невоље. Нови Митрополит је одвукао 
људе од путовања на саборе, преполовио је приходе. Презвитери Цркве - једни су били 
приклоњени на његову страну, а други су насилно били замењени новим. Све је то 
узроковало да је стање у Цркви постало рђаво да рђавије не може бити, много теже од 
раздора и цепања, јер се људи радо приклањају новинама, са надом да ће из тога извући 
своју добит и јер је лакше нарушити било какав постојећи поредак, неголи обновити 
нарушено. Новог Митрополита су веома срдили Таварски усеви и пролази који су му били 
пред очима, а припадали су Василију; он је још почео увелико да се користи приходима од 
светога Ореста, а једном су чак и муле Василијеве биле одузете, иако су ишле својим 
путем; разбојничка маса је забранила да наставе даље свој пут. И какав је то смешан 
изговор! Духовна деца, спасене душе, дело Вере - све то служи за прикривање 
незаситивости (дело веома срамно!). Уз то се још изродило правило по којем не треба 
плаћати данак неправославнима (а сваки ко вас увреди, тај је неправославан). 
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Свети, који је заиста Божји и вишњега Јерусалима Митрополит, није дозволио да са 
осталима буде увучен у немире, али није могао мирно да поднесе да проблеми остану без 
његове пажње, те је веома дубоко почео да размишља о начину помоћу којег ће настало 
стање прекратити. Размотримо колико је то средство било велико, дивно и (шта још 
казати?) достојно једино његове душе. Настали раздор он користи да би обогатио Цркву и 
десившем се даје најбољи могући обрт умножавањем броја епископа. А шта је из свега 
тога настало? Три сврсисходне околности. Старање о душама је побољшано; сваки град је 
добио своја права; а самим тим и непријатељство је прекраћено. 

За мене лично беху страшне овакве одлуке; ја сам се плашио да не постанем нека допуна 
или већ не знам како бих то најприкладније изразио. Свему се код Василија дивим да не 
могу речима исказати; међутим (признајем у слабости која је и без тога очигледна свима), 
не могу да се хвалим у вези са свим тим новинама везаним за мене, и због присутног ми 
неповерења; чак ни време није успело да у мени избрише тугу у вези са тим. Јер, из свега 
тога на мене се сручише све непријатности и замешатељства у животу. Због свега тога 
нисам ни могао бити, нити се сматрати љубомудреним. Питање је да ли ће неко оправдати 
овога мужа у моје име због тога што је он размишљао узвишеније од људског начина 
мудровања, што је, пре него се одселио из овога живота, поступао у свему по духу и без 
обзира што је умео да вреднује пријатељство ипак му није давао предност тамо где је 
предност припадала Богу, и ономе што очекујемо, дати предност пред трулежним. 

Плашим се да ме не осуде због нерада они који очекују описивање свих дела Василијевих, 
али и да се не покажем неумерен пред онима који хвале умереност; и Василије није 
презирао умереност, нарочито је хвалио правило да умереност у свему јесте савршенство, 
тако да је умереност сачувао током свега свога живота. Уосталом, занемарујући и једне и 
друге, како љубитеље сувишне сажетости, тако и прекомерне опширности, наставићу 
своју реч. 

Сваки од нас напредује у нечему себи својственом, а неки и у многоврсним видовима 
врлине; међутим, нико није достигао савршенство у свему - нема сумње да то није 
достигао нико од познатих нам. Међутим, код нас се савршенијим сматра онај ко је успео 
у многоме или само у једном, али без премца. Василије се толико усавршио у свему да је 
постао својеврсни образац који нам је даровала природа. Образложимо то овако. 

Да ли неко хвали сиромаштво, скроман живот и одбацивање сваковрсног облика 
излишности? Но, шта рећи када Василије, осим тела и најнеопходније одеће за тело, 
ништа друго није имао? Његово богатство - ништа своје не имати, већ живети једино са 
крстом који је за њега био највећа драгоценост. Није могућно све имати, па ма човек то 
силно желео, али је сасвим прикладно све презирати и на тај начин се посведочити 
узвишенијим од свих. Тако је размишљао и тако је живео Василије. Нису му требали ни 
олтари, ни сујетна слава, ни народни прогласи: "Кратес даје слободу Тивјанину Кратесу". 
Он је настојао да буде савршен, а не само да се представи као савршен, није живео ни у 
бурету или на пијаци, где је могао свачим да се наслађује, већ је лични недостатак 
претворио у нови вид изобиља. Без икакве сујете је био убог и ништ, и љубећи да из брода 
избаци све што је кад год поседовао, лако да преплива море живота. 
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Уздржавање и задовољавање малим достојни су нашег дивљења; похвално се не даје у 
власт сластољубљу, нити приличи додворавање ниском и неподносивом властелину 
утроби. Ко је до тога степена дошао да скоро храну није ни кушао и (није претерано 
казати) да је живео бестелесно? Прекомерно узимање хране и преједање он препушта 
људима који су опонашали бесловесне и гамижуће створове - који су живели робовски. 
Није видео ништа велико у томе што, прошавши кроз грло, има једнако достојанство; 
него, док је био жив, одржавао је свој живот најнеопходнијим, знајући само за једну 
раскош - не имати раскоши, него вазда гледати на кринове и птице код којих је и лепота 
природна и храна увек спремна - погледати у њих сходно узвишеним поукама мога 
Христа[42] који је ради нас осиромашио, да бисмо се ми обогатили Божанством. Ради 
свега тога Василије је поседовао само један хитон и једну стару горњу ризу; а спавање на 
голој земљи, бдење, неумивање, били су његов украс; као најукуснију храну, током 
вечери, служили су хлеб и со - запршка нове врсте, и трезвено пиће у којем се никада не 
оскудева, а које без икаквог нашег труда дарују изворишта. А тиме, или не напуштајући 
то, олакшавати и лечити своје грехе, за њега као и за мене, беше правило љубомудрија. Јер 
веома оскудан и у другоме, сматрах приличним да се поредим са њим и у оскудном 
животу. 

Велика је девственост, безбрачан живот, јединство са анђелима - бићима осамљеним, 
хитам да кажем: са Христом, Који се, благоизволевши и родивши се ради нас рођених, 
рађа од Дјеве, озакоњујући тиме девственост која нас одводи одавде, ограничавајући свет 
или боље рећи, из једног света шаље у други, из садашњега у будући. Ко је боље од 
Василија поштовао девственост или прописивао законе тела, не само уобичајеним 
примером, него и делима својих ванредних упињања? Ко је устројио обитеља дјева? Ко је 
саставио правила којима је отрежњавао свако чуло, којима је сваки део тела доводио у 
склад и налагао да се чува истинско девство, усмеравајући унутрашњу лепоту од 
невидљивог ка невиђеном, изнуравајући спољашње, одбацујући вештаство које сагорева у 
пламену, откривајући оно што је прикривено Богу - једином Жениху чистих душа, Који 
привлачи себи бодре душе, уколико му пођу у сретање са сјајнопламтећим светиљкама и 
са обилном залихом уља? 

Много је било спорова и несугласица у вези са пустињачким животом и 
општежитељством. Нема сумње да и један и други начин живота има у себи и доброг и 
рђавог. Како прва, мада је у највећој мери ћутљива, прикладно устројена и на 
најприкладнији начин сабира човека ради размишљања о Богу, али иако не подлеже 
искушењима и поређењима, ипак не бива без надимања; тако и друга, мада је у највећој 
мери делатељна и корисна, ипак није изузета од метежа. И Василије је на 
најсврсисходнији начин сјединио и слио оба ова начина живота. Изградио је скитове и 
манастире у близини општежића и заједница, не одвајајући их и не делећи их једне од 
других зидом, него их је истовремено и приближио што је могуће више и разграничио, да 
љубомудрије не би постало изоловано, а делатељност да не би постала нељубомудрена; 
него као што се море и копно међу собом деле својим даровима, тако су и они заједно 
дејствовали у част једне славе Божје. 

Шта још? Прекрасно је човекољубије, храњење ништих, помагање људској слабости. 
Удаљи се мало из града и погледај на нови град, на ту ризницу побожности, на ту 
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заједничку ризницу-улагатељницу потребитих, у коју по савету Василијевом уносе не 
само сувишке богаташа, него чак и последње што неки човек поседује. Овде се болест учи 
љубомудрију, несрећа бива олакшана, искушава се састрадељност. У поређењу са овим, 
шта је мени седмоврата и египатска Тива, и Вавилонски зидови, и Каријске гробнице 
Мавзоле, и пирамиде, и неизмерива количина бакра у Колоси, или величанственост и 
лепота храмова који више не постоје, него представљају предмет људског дивљења 
описаног у историји, мада они својим градитељима нису никакву корист донели, сем 
незнатне славе? За мене је много дивнији овај кратки пут ка спасењу, то најделотворније 
усхођење ка небу. Сада пред собом више не видимо тужан и тежак призор; више не 
видимо пред собом болеснике како леже на самрти, којима су већина делова тела већ 
обамрли, које прогоне из једног града у други, из кућа, са тргова, са извора воде, од 
људских сабрања, које распознајемо само по њиховом имену, а не и по цртама лица. Њих 
не доносе пријатељи и укућани на народна сабрања да би њиховом болешћу побуђивали 
сабране људе на жалост, да би им спевали тужбалице, ако је неко и остао при гласу, мада 
су се неки гнушали таквих призора и поступака. Но, због чега да описујемо сва наша 
злострадања, када немамо довољно речи за то? Василије је првенствено настојао да ми, 
као људи, не треба да презиремо људе, да нечовекољубивошћу према страдалницима не 
срамотимо Христа - једину Главу свих нас; већ да посредством невоље других на 
правилан начин устројавамо своје спасење и да, осећајући потребу за милосрђем, своје 
милосрђе позајмљујемо Богу. Због свега тога се овај благородни, рођен од благородних, и 
блистајући славом муж, није гнушао да целивом поштује болест, да грли недужне као 
браћу своју, не из сујетних побуда (овако може помислити неко; међутим, ко је био толико 
далеко од ове страсти, као Василије?), него да би и друге поучио својим љубомудријем - 
не занемаривати страдајућа тела. То је било и ћутљиво и многогласно саветовање. Ово 
доброчинство није утицало да само наш град буде на гласу. Напротив, за све околне 
предстојатеље он је дао пример за подвиг - човекољубије и великодушност према 
унесрећенима. Други су поседовали - укусну храну, раскошне трпезе, куварске 
специјалитете, украшена кола, меку и шушкаву одећу; а Василије - болеснике, лечење 
рана, опонашање Христа, не само речима, него и на делу чистећи губу. 

Шта ће нам на ово одговорити они који га оптужују за гордост и надменост - те зле судије 
толиких његових врлина, који неправилима проверавају правило? Да ли је могуће да неко, 
без обзира што љуби губавце и унижава се до тога ступња, ипак буде горд? Да ли је 
могуће - изнуравати своје тело уздржавањем, али истовремено надимати душу своју 
гордошћу? Да ли је могуће, мада осуђујеш фарисеја, проповедати о уништавању гордости, 
знајући да је Христос унизио себе до обличја слуге, да је јео храну са цариницима, да је 
опрао ноге ученицима, да се није гнушао крста само да би на њему прикуцао грех мој, а 
што је и данас веома необично видети Бога распетог између двојице разбојника, Кога 
исмевају пролазници - Бога, неодољивог и изнад страдања; да ли је могуће поред свега 
тога летети изнад облака, никога сматрати себи за равнога, како о Василију причају 
његови клеветници? Ја мислим сасвим супротно; они су постојаност, упорност и 
непоколебивост његове природе назвали разметљивошћу. А такође су, размишљам даље, 
они у стању да и његово мужаство назову дрскошћу, обазривост страшљивошћу, 
целомудрије човекомрштвом, а правдољубивост недружељубивошћу. Нису без основе 
неки од њих закључили да пороци иду напоредо са врлинама и као да су им комшије, тако 
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да онај који није искусан у њиховом разликовању може врло лако да прихвати неку ствар 
у смислу шта она у стварности није. 

Ко је ревносније од Василија поштовао врлину, а осуђивао порок; био благонаклон према 
ревноснима, а строг према онима који погреше? Врло често је РБегов осмех служио као 
похвала, а ћутање - приговор, подвргавајући зло грижи сопствене савести. Но, ако неко 
мало прича, ако је ћутљив, ако није охол у друштву и не свиђа се некоме због тога што не 
угађа свима и не бива свим за све, шта са тим? Зар такав није достојан хвале, а не осуде, за 
све оне који имају трезвени ум? Зар ће неко окривити лава због тога што не гледа питомо, 
него зверски и царски, што су му скокови благородни, али у исто време и дивни и 
пријатни; а оне које доводе у циркус хвалиће због њихове питомости, јер угађају 
гледаоцима и подстичу их на смех својим вратоломијама? Но, ако бисмо и на овај начин 
вредновали Василија, онда, ко је био толико прибран и пријатан на саборима, као што сам 
се лично уверио, а што ће посведочити сваки ко га је тамо сусрео? Ко је могао 
допадљивије беседити, мудрије ћутати, приговарати без увреде, свој приговор не 
испољавати раздражујуће, а похвалу повлађивачки, него и приговор и похвалу 
посведочити умереношћу, користити их трезвено и водити рачуна о приликама и времену, 
по Соломоновом закону, који је свему назначио прикладно време? 

Шта је све то у поређењу са Василијевим савршенством у беседи, са моћним даром учења, 
којим је покорио свет? Још увек се налазимо у подножју планине, не успинући се на 
њезин врх; још увек пливамо у заливу, не усуђујући се да изађемо на широко и дубоко 
море. Размишљам да ли је постојала, или ће постојати)и таква труба која је у стању да 
ускомеша велику количину ваздуха, налик Божјем гласу који обујмљује свет или, као 
последица новог чуда, потреса васељену, да би са њом упоредио Василијев ум и глас који 
су толико узвишени да су премашили, и иза себе надалеко оставили, било који ум и глас, у 
оној мери у којој ми надмашујемо бесловесна бића? 

Ко је више од Василија очистио себе за примање Духа, припремајући се да постане 
достојни тумач божанског Писма? Ко се у вишој мери од њега просветио светлошћу 
знања, погледао у дубине Духа и са Богом истражио све што је познато о Богу? Ко је 
овладао речју, боље рећи јасноћом израза, тако да је далек од примера многих који не 
могу да пронађу праву реч за своје мисли, или изговорена реч не прати њихову мисао, 
нити има било какав недостатак у једном или у другом, него је достојан похвале за своје 
мисли и изговорене речи, свагда бивајући својствен себи самом и савршен у правом 
смислу речи? За Духа се сведочи да Он све испитује, и дубине Божје,[43] не због тога што 
то не зна, него због тога што се радује сазерцавањима. А Василије је све дубине Духа 
испитао и из њих је црпио све што је потребно да би обликовао своју нарав, да би се 
извештио у лепом говору, да би себе одвојио од овдашњега и преселио у будуће. Давид 
хвали лепоту и величанственост сунца, његов ход и моћ, због тога што оно блиста као 
жених, достојанствен је као деспот, проходи дугачак пут и има снаге да равномерно 
обасјава од краја до краја, и у мери растојања да усаглашава свој жар.[44] А код Василија 
се врлина показала лепотом, богословље - величанственошћу, непрестано идење напред и 
усхођење према Богу - ходом, блистање у речи - силом. Тога ради и ја, без икаквог 
устезања, усуђујем се да кажем: по свој земљи изађе благовест његова и до крајева земље 
речи његове, као што је Павле казао за Апостоле, позајмивши те речи од Давида.[45] Шта 
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је све до дана данашњега остало лепо на сабрањима? Чиме се наслађујемо на 
свечаностима, на трговима, у храмовима, чиме се радују начелници и подчињени им, 
монаси и одшелници и обитељи, људи на положају и обични радници, свеједно да ли се 
баве светским или нашим љубомудријем? Свагда је у питању једна и иста наслада - то су 
радови и писана дела Василијева. После њега писцима није потребно никакво друго 
богатство, осим књига његових. Умукла су стара тумачења Божје речи над којима су се 
многи трудили, а обелодањују се нова; и код једних и код других, најсавршенијима у речи 
сматрани су они који су познавали Василијеве радове, који их цитирају и предају другима. 
Уместо свих њих, он је сам довољан онима који се уче. Једино ћу то казати за њега. 

Када у руке узмем његов Шестоднев и усмено га произнесем, ја тада, уствари, разговарам 
са Творцем, улазим у бит стваралачких закона и дивим се Творцу више него до тада, 
имајући виђење као наставника. Када пред собом имам његове беседе против јеретика, 
тада јасно пред собом видим Содомски огањ којим се спаљују лукави и безбожни језици и 
Халански стуб, на штету саграђен и прекрасно разрушен. Када читам његове речи о Духу, 
тада Бога, Којег љубим, наново упознајем и осећам се врло храбрим да благовестим 
истину, усходећи по ступњевима његовог богословља и сазерцања. Када читам остала 
његова тумачења, којима он разјашњава и за људе кратковиде, написавши три пута на 
тврдим таблицама свога срца,[46] тада постајем одлучан да не останем само на слову и да 
тек погледам на врх, наго да идем даље и даље, из једне дубине да уроњавам у нову 
дубину, безданом да призивам бездан и светлошћу да задобијам светлост, све докле год не 
задобијем најузвишенији смисао. Када се бавим његовим похвала у част подвижника, тада 
презирем тело, разговарам са хваљенима и подстичем самога себе на подвиг. Када, пак, 
читам моралне и практичне савете његове, тада се чистим и душом и телом, постајем 
угодни храм за Бога, орган у који свира Дух, песнословац Божје славе и Божје силе, и кроз 
то се преображавам, постижем хармоничност и од једног човека постајем другачији, 
мењам се божанственом изменом. 

Пошто сам већ дотакао богословље и све оно у чему је Василије био речити благовесник, 
сада ћу још и ово придодати реченом. За многе је најбоље да не претрпе штету због тога 
што о њему имају рђаво или погрешно мишљење. Овде мислим на злонамерне људе који, 
гледајући на своје личне недостатке, тако шта приписују другима. За исправно учење, за 
јединство и сабожанственост (или не знам како бих то јасније и прецизније назвао) у 
Светој Тројици, Василије се одважно определио и са таквим учењем сагласио не да би се 
лишио престола којих се није домогао у почетку, него да би их сасвим избегао, као и смрт, 
а пре смрти мучења би дочекао као проналазак, а не као беду. То је и доказао оним што је 
учинио и што је претрпео; када је због истине осуђен на прогонство, тада се тиме 
позабавио, па је једном од пратилаца казао: узми бележницу и пођи за мном. Међутим, 
неопходношћу је сматрао припремање речи за суд,[47] користећи се саветом божанскога 
Давида и, одложивши на кратко време борбе, отрпео је владавину јеретика, докле није 
наступило време слободе у којој се језику могла дати пуна слобода. Јеретици су будно 
мотрили како би га уловили у јасном учењу о Духу, да је Он Бог; - ово је сасвим исправно, 
али за њих и за злобног предстојатеља њиховог то је било злочестиво учење. Због тог 
учења они су покушали да из града истерају Василија - та уста Богословља, а они да 
завладају Црквом и учине је засадом свога зловерја, покрећући одатле, као из неког 
утврђења, хајку на друге. Међутим, Василије је успео да цитатима из Писма и 
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несумњивим доказима, који су поседовали велику силу и јасну логичност, притисне своје 
противнике да су они једноставно остали без икаквих аргумената и нису могли да му се 
успротиве, јер су били везани својим сопственим тезама; то потврђује ванредну трезвеност 
и снагу његових речи, писаних пером, а умаканих у сасуд Духа. Василије, међутим, није 
хитао да употреби своје сопствене речи, молећи Духа и искрене поборнике Духа да му не 
замере на његовој опрезности; наиме, ако је време донело да права побожност буде 
поколебана само због једног израза, онда би се због неумерености могло све упропастити. 
Поштоваоци Духа неће претрпети никакву штету због мале измене у терминима, пошто ће 
ускоро под другим изразима и речима препознати исте ове појмове; наше спасење није 
само у речима, већ и у делима. Не треба одбацивати Јудејце ако би за извесио време 
требало задржати реч помазаник уместо речи: Христос, ако они желе да се сједине са 
нама. Међутим, велику штету ће целина доживети ако Црквом буду владали јеретици. А 
да је Василије пред свима исповедао Духа као Бога, то се доказује тиме што је он много 
пута, кад год је био у прилици, проповедао такво учење јавно и свенародно, али и у 
појединачним разговорима такође, само ако би га неко упитао о томе. Но, још јасније је 
ове речи исказао преда мном, пред којим у разговорима није имао никаквих тајни. И не 
само да је то учење просто потврђивао речима, него је на себе преузимао одговорност и 
призивао најстрашније клетве да, уколико не буде поштовао Духа једносушним и 
једнаким Оцу и Сину, он лично буде лишен тога Духа. Ако било ко у свему томе призна 
мене за сведока и учесника његових мисли, ја ћу открити нешто што је, вероватно, 
познато многима. Када је, због краткоће времена, он налагао себи опрез, тада је давао већу 
слободу мени, као поштованом и познатом, којег нико неће осуђивати и прогонити из 
отаџбине - препуштао је под условом да наше заједничко благовештење, при његовој 
опрезности и мојој одважности, буде тврдо и постојано. 

Ово сам напоменуо не да бих штитио његову славу (Василије је много изнад свих својих 
оптуживача, под условом да се такви и пронађу), него из предострожности због оних који 
под дефиницијом побожности узимају једне и исте речи које већ налазимо у писаним 
делима овога мужа, да се не би поколебали у вери и да не би, ради оправдања свога 
зловерја, изокренули његово богословље које је, по надахнућу Духа, изложио он сходно 
потребама времена, него да би, пажљиво уходећи у смисао написаног и у циљу са којим је 
све то написано, опет и много пута усходили ка истини и затварали уста јеретицима. О, 
када би његово богословље било и мојим богословљем, и богословљем свих 
једномишљеника са мном! Ја толико дајем на чистоту Василијеве вере да сам, поред свега 
осталог, спреман да је делим са њим; нека се пред Богом и пред људима који трезвено 
размишљају моја вера припише њему, а његова мени! Ми ни за јеванђелисте не кажемо да 
противурече један другоме због тога што се једни више баве Христовим човештвом, а 
други богословљем; једни су почели са оним што се односи на нас, а други оним што је 
изнад нас. Они су баш тако поделили међу собом проповед ради добра оних који је 
прихватају и по надахнућу Духа који је говорио у њима. 

Пошто је у Старом и Новом завету било веома много мужева познатих по својој 
побожности, законодаваца, војсковођа, пророка, учитеља, одважних до крви, ми ћемо, 
упоредивши Василија са њима, и из тога извући правилно поимање о њему. Адам је био 
удостојен Божјег рукотворења, кушања рајске насладе и добијања првог закона, али (да не 
бих због уважавања прародитеља казао нешто хулно) није сачувао заповест. Василије је и 
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добио и сачувао заповест, не трпећи штету од дрвета познања и прошавши мимо огњенога 
мача (добро то знам) достигао је рај. Енос, је први са уздањем призвао Господа.[48] Но, 
Василије Га је и призвао и другима Га је проповедао - то је много узвишеније и важније од 
самог призивања. Енох се променио, доживевши ту промену као награду због незнатног 
благочашћа (због тога што се вера још увек састојала у сенкама) и тиме је избегао 
опасности потоњег живота. Но, за Василија, апсолутно осведоченог у савршеном животу, 
сав његов живот је представљао промене. Ноју је био поверен ковчег и семена другог 
света - поверени малом дрвету и спасенима од воде. Но, Василије је избегао потоп 
нечастивости, свој град је учинио ковчегом спасења којим се лако препловљава пучина 
јереси, и тиме је обновио цели свет. Велики Авраам, патријарх и жрец необичне жртве, 
сходно обећању, свога рођеног сина приводи Дародавцу, као спремну жртву за заклање. 
Но, и Василијева жртва није ништа мања, јер је он себе самога принео Богу и у замену 
није добио ништа једнако таквој жртви (да ли је уопште и могло бити ичега 
одговарајућег?), а због тога је и извршио жртвоприношење. Исаак је био обећан још пре 
рођења. Но, Василије беше самообећан, узео је Ревеку тј. Цркву, не издалека, него из 
близине, не као слуга, него као поверену му Богом. Он није био надмудрен у вези са 
предпоштовањем деце, али је без погрешке уделио свакоме што треба, расуђујући по 
Духу. Хвалим лествицу Јаковљеву, и стуб, који је он посветио Богу, и борбу његову са 
Богом, ако је то уопште била борба, а не приравнавање, како ја мислим, људске мере 
према Божјој висини, због чега он и носи на себи знамење побеђене природе. Хвалим 
усрдно старање овога мужа за своје стадо и његову неуморивост, и дванаест патријараха 
рођених од њега, и поделу благослова, и знаменито његово пророштво о будућем. Но, 
такође хвалим и лествицу коју Василије није само видео, него је поступним усхођењем у 
врлини ишао по њој; хвалим не посвећени, него њиме уздигнути стуб Богу који 
нечастивима скреће пажњу на себе; хвалим борбу у којој се он није борио са Богом, већ за 
Бога, рушећи учење јеретика; хвалим и његово пастирско искуство и умешност којом је 
био пребогат, стекавши већи број знаменованих, него незнаменованих, оваца; хвалим и 
добру многодетност, рођену по Богу и благослову којим је оснажио многе. Јосиф је делио 
хлеб, али само Египћанима, и то хлеб телесни, али не често. А Василије је делио свима, 
али свагда и хлеб духовни, што је за мене много битније од Јосифовог мерења и деобе 
пшенице. И њега је искушао Јов Авситидијски, и победио га је, и при крају подвига 
громко је благовештено о њему да га нико није поколебао од многобројних који су то 
покушали, већ да је он, својим преимућством, савладао кушача и затворио уста неразумља 
својим друговима који нису схватили тајну страдања. Мојсеј и Аарон међу свештеницима 
његовим[49] тај велики Мојсеј који је казнио Египат, спасао народ дејством многих 
знамења и чудеса, који је ушао унутар облака и дао двојаки закон, спољашњи - закон 
слова, и унутрашњи - закон духа; и тај Аарон, брат Мојсејев и по телу и по духу, који је 
приносио жртве и молитве за народ, био је тајник свештене и велике скиније коју је 
подигао Господ, а не човек.[50] Василије - ревнитељ обојега, не материјалним, него 
духовним бичем и речима критикује јеретичко и египатско племе, људе изабране, 
ревнитеље добрим делом,[51] преводи их у земљу обећања, пише законе на таблицама 
који не погубљују, него спасавају, не преносног смисла, него целовито духовне; улази у 
светињу над светињама, не једном у години, него врло често и (може се рећи) 
свакодневно, и одатле нам открива Свету Тројицу, очишћује људе не за одређено време 
установљеним кропљењем, него вечним очишћењем. Шта пре да истакнемо код Исуса? - 
Достојанство војсковође, заузимање и поделу Свете земље. А Василије, зар није био 
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предводитељ, зар није био војсковођа спасених кроз веру, зар није делио различите Божје 
жребове и заједнице, како чини предводник? Због тога можемо казати и ове речи: утврдио 
си правду, спаси ме милошћу својом[52] - жреб, много драгоценији од земаљских и лако 
украдљивих. И (нећемо говорити о Судијама, или најпознатијем међу Судијама) Самуило, 
међу онима који пpuзивају име Његово[53] посвећен је Богу пре рођења још, и одмах по 
рођењу постао је свет, помазује из рога цареве и свештенике. Није ли и Василије још од 
младости посвећен Богу, од утробе мајке своје; није ли Му посвећен са хламидом;[54] 
није ли и он помазаник ТГосподњи који погледа у наднебеско и који Духом помазује 
Савршене? Давид је славан међу царевима и мада се прича о великим и славним победама 
његовим над противницима, ипак је најглавније његово одличје - кротост, а пре владавине 
- моћ гусала, која одбија лукавога духа.[55] Соломон је од Бога молио ширину срца и 
примио је; толико је узнапредовао у премудрости и сазерцању да је био славнији од свих 
савременика својих. И Василије, по моме расуђивању, уопште није заостајао ни за једним; 
првоме у кротости, другоме у мудрости, јер је он успео да укроти дрскост побеснелих 
царева, а не да је то учинила нека јужна, или каква друга, царица која је дошла са краја 
земље, чувши за његову мудрост, већ је његова мудрост постала позната широм земље. 
Прећутаћу потоњи живот Соломонов; он је свима познат, иако ћемо га овде изоставити. 
Ти хвалиш Илијину одважност пред мучитељима, и његово пламено усхођење? Хвалиш 
прекрасно Јелисејево наслеђе - милост, за којом је ишао и дух Илијин? Похвали и 
Василијев живот у огњу тј. у мноштву искушења, и спасење његово кроз огањ пламени 
који не сажиже (познато чудо у купини), а такође и кожни покров, дарован свише тј. 
бестелесност. Изоставићу све друго: младиће, орошене у ватри; пророка бегунца, који се 
молио у утроби кита и изашао из звери као из пећине; праведника, који је у рову везао 
јарост лавова, и подвиг седморице Макавејаца, са свештеником и мајком њиховом који су 
се Богу посветили крвљу својом и сваковрсним мучењима. Василије је опонашао њихову 
трпељивост и достигао је њихову славу. 

Прећи ћу на Нови завет и упоредићу Василија са онима који су се у њему прославили, 
познајући ученика по учитељу своме. Ко је Претеча Исусов? Јован, као глас - Речи и као 
светилник - Светлости, играо је пред Исусом у утроби и ишао је пред Њим у аду, где га је 
послала Иродова нетрезвеност и мржња, да би и тамо проповедао Долазећега. Ако се моја 
реч било коме учини смелом, нека добро обрати пажњу и види да ја не поредим Василија 
са оним који је узвишенији од свих рођених од жена, него желим да укажем да и 
Василијева ревност поседује неке карактеристичне црте Јованове. За оне који се уче 
уопште није небитно ако опонашају велике примере и образце. Није ли Василије директно 
оличење Јовановог љубомудрија? И он је живео у пустињи; и његова одећа је током ноћи 
била од кострети - непозната и непоказива другима; и он је волео исту храну, 
очишћавајући се уздржавањем; и он се удостојио да буде проповедник, мада није претеча 
Христов; и њему су долазили, не само из околине, него са свих страна; и он се налазио 
између два Завета, тумачећи реч једнога и указујући на дух другога, претварајући 
тумачење видљивога у пуноту скривенога. И он је опонашао Петра у ревности, Павла у 
неуморивости, а у вери - опонашао је обојицу ових знаменитих Апостола, у гласности - 
синове Заведејеве, а у оскудици и убогости - све ученике. За све то њему се поверавају 
кључеви небески; не само од Јерусалима до Илирика, него је много већи простор он 
обухватио Јеванђељем; и мада се не назива, ипак је он постао сином громовим. И он, 
лежећи на грудима Исусовим, извлачи одатле силу речи и дубину мисли, био је сасвим 
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спреман да постане Стефан, али га је у томе онемогућило лично достојанство којим су 
његови противници, спремни на каменовање, били застрашени. Желим да о томе кажем 
што краће, без детаљисања. Нека од савршених дела он је сам пронашао, у некима је 
опонашао друге, а у нечему је, и у томе у чему је премашио друге, постао познатији од 
свих познатих нам ревнитеља. 

Поврх свега казаћу још о овоме, и то укратко. Толико је била велика узвишеност овог 
мужа, толико је обиловао славом, да су многи размишљали да и оно што је у Василију 
небитно, па чак и телесне слабости његове, преобрате у средство своје личие славе. Таква 
је била бледуњавост лица његовог, раст косе његове, лагани ход, спорост у речима, 
неуобичајена замишљеност и удубљеност у себе која је код многих, услед неискусног 
имитирања и погрешног схватања, деловала комично. Такви беху: облик одеће, уређење 
постеље, начин једења хране - све је то код њега било природно и спонтано, а не да је 
глумио. И ти ћеш видети многе како изгледом наликују Василију; то су - фигуре, које 
представљају сенку Василијеву, претерано би било ако бих их назвао ехом Василијевим. 
Ехо, мада представља крај речи, ипак се чује; сви ти људи удаљенији су од Василија, него 
што мисле да су му се приближили. Веома велику част је представљало некоме ако је 
успео да се приближи Василију, или да му прислужи, или да запамти било шта од онога 
што је Василије казао или учинио, било у пошалици или са намером, чиме сам се и ја, 
колико памтим, врло често хвалио, јер и оно што је Василије изговорио необавезно, било 
је много драгоценије и памтљивије од онога што други кажу после многог труда и 
размишљања. 

Када је, окончавши трку и веру сачувавши, зажелео он да се разреши овоземаљског и да 
прими венце, када је чуо речи: "скончај се, и узађи нама", а не оне речи: узађи на гору и 
скончај се,[56] тада је он савршио чудо ништа мање од већ описаних. Скоро да је већ био 
мртав и без дисања, напрегнувши све силе своје, показао се он још снажнијим приликом 
изговарања исходне речи своје, да би се преселио одавде са побожним саветима и на 
рукоположене, најискреније своје служитеље, ставља руку и дух, да олтар не би био 
лишен његових ученика и помоћника у свештенству. 

Истина, његова реч је највише дотакла последњег, мада би о томе приличније било да 
говоре други, а не ја који (ма колико да сам се поучавао љубомудрију) не умем да сачувам 
љубомудрије у жалости, када се присетим општег губитка и жалости која је тада обузела 
целу васељену. 

Василије је лежао при последњем издисају, позван од вишњих чинова, према којима је 
одавно већ упро свој поглед. Због њега се узбудио цео град; губитак за њим је био 
неподносив; туговали су због његовог одласка, замишљали су да могу задржати његову 
душу, само да је било могуће ухватити је рукама и усиљеним молитвама (жалост их је 
учинила неразумнима); и сваки од људи, само да је било могуће, био је спреман да му 
придода било шта од свога живота. Када су се већ сви њихови напори показали залуднима 
(требало је имати на уму да је он човек) и када је изговорио последње речи: у руке Твоје 
предајем дух свој,[57] када су га прихватили Анђели, радосно је испустио он дух свој: тада 
се збило чудо веће од свих до тада бивалих чуда. Светога су носиле руке светих. Но, сваки 
од њих је бринуо о томе како да дотакне крајеве хаљина или сенку, или да прихвати 
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свештени одар или да додирне (шта би било свештеније и чистије од тела?), или чак да иде 
истим стопама после оних који су га носили, или само да се наслађује гледањем (пошто и 
оно остварује добит). Тргови градски беху препуни, хиљаде људи, до тада непознатих, 
сваког узраста се тискало, час идући испред, час у пратњи, час око одра, гурајући и 
тискајући се међу собом. Појање псалама било је заглушено јецајима и ридањем; 
љубомудрије је било побеђено тугом. Наши су се препирали са онима са стране, са 
паганима, са Јудејцима, са дошљацима, а они са нама, у вези са тим ко ће бол,и поглед да 
оствари себи и ко ће од свега тога да извуче већу корист. У закључку ћу казати да је туга 
окончана стварном бедом: због тескобе, због комешања и гурања великог мноштва људи, 
тако да је приличан број људи изгубио живот свој и кончина њиховог живота била је 
блажена због тога што су се одавде преселили заједно са Василијем, те постадоше (како би 
рекао неко од ревнитеља) својеврсне надгробне жртве. Када се тело са великим напором 
отргло од мноштва пружених руку и када су иза њега остали сви они који су га пратили, 
тада је он предат гробу отаца својих, јерејима се придодаје архијереј, проповедницима - 
велики глас, који још увек звучи у мојим ушима, мученицима - мученик. 

И сада он на небесима, убеђен сам, приноси за нас жртве и моли се за сав народ (мада нас 
је оставио, није нас сасвим напустио); а ја - Григорије, полумртав, полуосакаћен, отргнут 
од великог савеза, живећи болећиво и бесплодно, не знам на који начин да завршим 
живот, јер сам остао без свога руковође. Он и сада још увек дели мени своје савете и ако 
понекад преступим границе неопходног, охрабрује ме у ноћним сновиђењима. 

Но, ако ја са похвалама мешам сузе, живопишући речима живот овога мужа, потоњим 
временима налажем општу слику врлине, за све цркве и душе опис спасења, гледајући у 
њега као на неки одушевљени закон, можемо правилно уредити свој живот: могу ли вама, 
просвећенима његовим учењем, дати неки други савет осим да без престанка упирете свој 
поглед у њега да бисте се, видећи њега и будући виђени од њега, вашим духом све више 
усавршавали! Дакле, сви ви који стојите преда мном, сви Василијеви истомишљеници, сви 
служитељи олтара, сви послужитељи Цркве, сви духовни и световни, приступите и 
саставите заједно са мном похвалу Василију: нека сваки каже понешто о ма којој његовој 
врлини; нека они који седе на престолу траже у њему - законодавца; грађанске старешине 
градоначелника; обични људи - учитеља доброчинства; образовани - наставника; дјеве - 
невестоводитеља; супруге - наставника у целомудрију; пустињаци - окриљујућега; они 
који живе у друштву - судију; љубитељи простодушности - путеводитеља; они који живе 
сазерцавајуће - богослова; они који су у весељу - узду; бедни - утеху; оседеле старине - 
жезал; младост - детовођу; нишчета - снабдевача; обилујући - управитеља дома. Мислим 
да ће и удове да похвале покровитеља, сироте оца, ништи - ништељубца, туђини - 
туђинољубца, браћа братољубца, болесници - лекара, који цели сваку болест, здрави - 
чувара здравља, и сви - онога који је свима био све,[58] да би све, или што је могуће већи 
број људи, придобио. 

Ово је теби, Василије, реч од мене, од којег ти је некада глас био веома пријатан, од мене - 
теби равног чином и узрастом! Ако је казано блиско твоме достојанству, то је - твој дар; 
јер, у тебе сам се уздао приступајући овој речи о теби! Ако је, пак, далеко од твога 
достојанства и много даље од надања питам: да ли сам уопште могао више ја, кога је 
савладала старост, болест и туга за тобом? Уосталом, и Богу је сасвим угодно оно што 
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бива по моћима. Погледај свише на мене, божанска и свештена главо, и овог пакосника у 
телу,[59] датог ми ради освешћења, стишај твојим молитвама или ме научи да га 
стрпљиво подносим, а сав мој живот усмери према најкориснијем! А ако се и ја 
представим, и тамо ме прихвати у своје наручје да би, саслужујући један другоме, чистије 
и савршеније сазерцавали свету и блажену Тројицу, о Којој сада имамо тек нека сазнања, 
на чему ћемо и зауставити своје жеље, и примити ово заузврат због тога што смо ми и 
ратовали и били увучени у ратовање. 

Таква је, ето, од мене теби реч! Ко ће похвалити мене који сам после тебе остао у овом 
животу, ако уопште и оставим иза себе нешто вредно и достојно било какве похвале, у 
Христу Исусу Господу нашем, Којем слава у све векове? Амин. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Изл 16.3. 
2. Ифигенију. 
3. Василијеви родитељи су имали укупно десеторо деце. 
4. II Kop 10:5. 
5. Пс 139:16. 
6. Приче 4:9 
7. Ис41:26, и даље. 
8. Презвитера. 
9. Пс 107:32. 
10. Јевсевије, Епископ Кесаријски. О његовом избору и устоличењу на кесаријски 

престо види: Дела Светих Отаца т. 2, стр. 134. 
11. Од стране аријанаца, за време владавине императора Валента. 
12. Против епископа Јевсевија. 
13. Јер 23:29; Пс 118:12. 
14. Приче 19:7; 11:26. 
15. Пс 58:8; 132:15; 32:19; 107:9. 
16. Лк 12:42. 
17. Амос 8:11. 
18. Јевсевије, Епископ Кесаријски. 
19. 85 Види о томе у Делима Светих Отаца Т. 2 стр. 138-139. 
20. I Петр 2:9. 
21. Приче 14:30. 
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22. Јона 4:8; Пс 132:4. 
23. II Тим 4:2. 
24. Изл 31:1-2. 
25. Лк 11:24-26. 
26. Ксеркса. 
27. Пс 73:9. 
28. Мал 1:2. 
29. лавни Валентов кувар по имену Демостен који је, будући је изаслан Василију, 

запретио му да ће ra убити својим куварским ножем. За њега је свети Василије 
казивао: "најзад, постоји и међу нама Демостен, неписмени". 

30. По имену Модеста. 
31. Међу аријанцима. 
32. Пс. 38:13 
33. 1 Цар 7:10. 
34. По Никитином тумачењу, ови дарови су се састојали од златних црквених сасуда. 
35. II Цар 12:16. 
36. II Цар 11:14. 
37. Пс 7:13. 
38. Приче 3:34. 
39. Кесарија и Тиана. У граду Тиани је Антим био епископ, који је и испољио своје 

претешије на неке делове Василијеве архиепископије, којима се престо налазио у 
Кесарији. 

40. Антим. 
41. Свети Василије. 
42. Мт. 6:26-28. 
43. 1 Кор. 2:10. 
44. Пс. 18:6-7. 
45. Рм. 10:18; Пс. 18:5. 
46. Приче 22:21. 
47. Пс. 112:5. 
48. Пост. 4:26. 
49. Пс. 38:6. 
50. Јевр 8:2. 
51. Тит2:14. 
52. Пс 99:5; 31:16. 
53. Пс 38:6. 
54. 1 Цар2:19. 
55. I Цар 16:23. 
56. Пон зак 32:49-50. 
57. Пс 30:6. 
58. 1 Кор. 9:22. 
59. 2 Кор. 12:7.  
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Реч XLIV 

На недељу нову, поводом пролећа и у спомен мученика Маманта 

  

Древан и са добрим циљем установљен закон поштује дан Обновљења, или боље рећи, са 
даном Обновљења поштују се нова доброчинства и то не само једнократно учињена, него 
многократно, и сваки пут, са новим враћањем године враћа нам се тај дан, како се 
даровано нам добро не би заборавило током године. Обнављају се, како читамо код 
Исаије, острва према Богу[1] шта год да подразумевамо под тим острвима, а по моме 
схватању под њима треба подразумевати Цркве, недавно устројене од пагана, изникнувше 
из горког неверја и попримивше ону постојаност, потребну за приступ ка Богу. Обнавља 
се, код другог пророка, стена гвоздена[2] тј., како ја мислим, душа непоколебива и златна, 
недавно утемељена у побожности. Ми имамо заповест да химну нову појимо Господу[3] 
пошто бејасмо опхрвани грехом и одведени у Вавилон одакле се опет вратисмо у 
Јерусалим, па пошто тамо, у туђој земљи, нисмо могли да појимо божанске химне, овде 
испојасмо и нову химну и нови начин живота, или постојано напредовасмо у добру и 
једно већ учинисмо, а друго још чинимо и усавршавамо садејством, и уз помоћ, Светог и 
обновљавајућег Духа. Обнавља се, веома величанствено, Скинија сведочанства коју је Бог 
показао, Веселеило изградио, а Мојсеј утемељио. Обнавља се и царство Давидово - први 
пут приликом помазања, а други - приликом проглашавања Давида за цара. Беху 
обновљења у Јерусалиму, а беше зима[4] тј. зима неверја. И дође Исус - Бог и храм, Бог 
вечни, храм нови за један дан разорен, а за три поново саграђен и постоји вечно, да бих ја 
био спасен - призван из древног пада, и да бих постао нова твар, поново саздана таквим 
човекољубљем. Божански Давид жели чисто срце у себи обновљено, и дух прави 
обновљен у утроби својој, не због тога што то нема тобоже у себи (ко други уопште и 
може имати, ако не велики Давид?), него због тога што признаје новим непрестано 
додавање садашњег прошлом. Зашто ја говорим о толиком броју обнављања? Могу 
објаснити садашње Обновљење, које данас празнујемо - прелазећи од смрти у живот. 
Обновљење, обновљење је наш празник, браћо; нека се ово много пута, задовољства ради, 
понавља! И какво је још то обновљење? Ко ово зна нека се још једном подсети, а онај који 
не зна нека наћули уши своје! 

Бог је светлост неприступна. Он је неизмењив, није постао, неће ни престати да постоји; 
Он је неизмењив, вечно сија и тросунчан је; малобројни су (мислим, заиста их је мало) 
који Га сазерцавају у свој пуноти. Силе које окружују Бога и службени духови - јесу 
другостепене светлости, одблесци прве Светлости. А светлост која је код нас, не само да је 
касније створена, него се прекраћује када наступи ноћ, да би опет њоме била прекраћена 
ноћ. Она подлеже гледању, разливена је у ваздуху и сама прихвата то што одашиље; она 
омогућава погледу да га види и бива виђена гледањем, а разливена око видљивих 
предмета омогућава нам њихову видљивост. Бог, зажелевши да створи овај свет који се 
састоји од видљивог и невидљивог, и служи као велики и дивни проповедник његовог 
величанства, тај, дакле, Бог, за бића свагда постојећа, јесте Светлост, а не неко други (да 
ли је потребна другостепена светлост онима који имају најузвишенију Светлост?). А бића 
која су удаљенија и која нас окружују, првенствено обасјава Он овом видљивом 
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светлошћу. Великој Светлости сасвим приличи да стварање света започне стварањем 
светлости којом Он уништава таму и дотадашњи беспоредак и хаос. И, како ја схватам, 
Бог није у почетку створио ту органску и сунчеву светлост, него светлост која није била 
закључана у неко одређено тело или сунце, већ је накнадно дата, као преимућство сунца, 
ради обасјавања целе васељене. Када је ради других твари Он најпре осуштаствио 
материју, а потом је ту материју обукао у облик, давши свакој ствари устројство, изглед и 
величину, тада је, да би савршио још веће чудо, овде најпре осуштаствио облик, а потом 
тек материју (јер облик сунца је - светлост), а потом тек придодаје материју, створивши 
око дану тј. сунце. После тога се данима прибројава нешто прво, друго, треће и тако даље 
све до седмог дана, упокојивши се од дела и тим данима се све створено раздељује и 
разврстава, доводи се у устројство по неизрецивим законима, а не да Свемогућа Реч, за 
коју помисао или изрека представља савршавање дела, по магновењу ствара. Ако се у 
свету последњим јавља човек, удостојен Божјег рукотвореља и лика, то није ни мало 
чудновато; за њега је, као за цара, било потребно припремити царску обитељ и тек тада у 
њу увести цара свеукупне творевине. 

Да смо ми остали оно што смо били и да смо сачували добијену заповест, постали бисмо 
оно што нисмо били и од дрвета познања пришли бисмо дрвету живота. Какви бисмо ми 
постали? Бесмртни и веома блиски Богу. Но, пошто је завишћу лукавога грех ушао у 
свет[5] и овладао човеком кроз обману, Бог је, поставши човек, страдао као прави човек и 
осиромашио до примања тела да бисмо се ми обогатили његовом нишчетом. Отуда смрт, и 
гроб, и васкрсење. Отуда нова твар и након празника опет је празник; и ја сам поново 
утемељитељ свечаности, празнујем обнављање мога спасења. 

"Дакле" .питаш? "Зар није дан обновљења био и први Васкрсни дан који је наступио после 
оне свештене и светлоносне ноћи? Због чега ти исти назив придајеш и овоме дану, 
празникољубче, измишљајући многобројне радости?" - Оно је био дан спасења, а ово је 
дан који нас подсећа на спасење. Онај дан собом разграничава сахрану и васкрсење, а ово 
је дан новог рођења да би, као што прво стварање почиње даном недеље (а ово је 
очигледно на основу тога што је седми дан са њиме раздељен суботом, која је дан починка 
од учињених дела), тако исто и друго стварање опет почело истим даном; тако је он први 
дан у низу дана који долазе после њега и осми у низу дана који му претходе - дан 
најузвишенији међу узвишеним данима, најдивнији међу дивним данима; због тога што 
нас уводи у вишње стање. На овај дан, чини ми се, указује и божански Соломон који 
заповеда да се указује част седмом дану тј. овдашњем животу, али и осмом[6] тј. будућем 
животу. Велики Давид је такође испојао химне и псалме своје у част овога дана: о 
осмом,[7] о којем казује и други један псалам,[8] називајући га својеврсним обнављањем 
дома; а тај дом смо, уствари, ми, који се удостојисмо да се назовемо и да будемо храмом 
Божјим. 

То вам је, ето, реч о дану Обновљења! Међутим, и ви лично треба да се обновите и са себе 
да свучете старога човека, живећи за обновљење живота[9] и ставивши узду на све оно 
од чега долази смрт, научивши све удове своје да омрзну или избљују из себе сваку 
погубну храну дрвета, свагда се опомињући прошлога да би се избегла његова погубност. 
Пријатног изгледа и укусан за јело беше онај плод који ме је умртвио. Бежимо од 
пријатног изгледа и боје, добро мотримо на себе. Нека те не савлада похота доброте, 
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нити подигни веђе своје,[10] колико је могуће, присећајући се Еве и сладуњаве обмане 
којом је преварена. Нека се не наслађује грло твоје које ће да прогута све оно што му дају, 
чак и драгоцено, пре него што га прими, чинећи се касније неодговорним за примљено. 
Разнежило те је чуло мириса? Бежи од пријатног мириса. Ослабило ти је чуло додира? 
Одбаци све оно што је меко и глатко. Слух ти се поколебао? Затвори врата за сваку 
примамљиву и испразну реч. Отвори уста своја за реч Божју,[11] да би задобио Духа и 
избегао смрт. Ако те обмане било шта од забрањенога, присети се ко си био и од чега си 
погинуо. Ако си унеколико изгубио здрави смисао, удуби се у себе све док у себи не 
пострадаш и не подвргнеш се смрти, те од старог постани нови и прослављај обнављање 
душе. Једино се гњеви на змију посредством које си пао. Сву тежњу усмери према Богу, а 
не према нечему обмањивом и злокобном. Нека у свему началствује трезвеност и нека се, 
оно што је најбоље у теби, не зарази рђавим. Не подгревај мржњу, поготово безразложну, 
на брата свога за којег је Христос такође умро и, будући Богом и Владиком, постао братом 
твојим. Немој завидети ономе који успева, ти који такође подстичеш завист, верујући да 
ти други завиде и кроз то си пао у пропаст. Не презири сузе, ти који си претрпео достојно 
многих суза и потом си помилован. Не одбацуј од себе беднога, ти који си обогаћен 
Божанством; у крајњем случају, немој се богатити на рачун беднога; јер и ово много значи 
ако смо халапљиви. Не презири туђинца (а у Христу сви смо ми туђинци и дошљаци), да 
не би по пређашњем примеру био удаљен из раја. Потребитима за кровом над главом, за 
храном и одећом помози, пошто и ти имаш потребу у свему томе и још ниси без личних 
потреба. Немој љубити богатство, уколико оно не помаже сиротима. Опраштај - јер ти је 
опроштено; милуј - јер си помилован. Човекољубијем придобијај човекољубивост, док је 
време. Нека се у теби обнови целокупан живот, нека се обнове путеви твога доброчинства. 
Ви који живите у брачном савезу! Дајте нешто и Богу, јер сте везани. Дјеве! Све дајте 
Богу; због тога што сте слободне. Не будите халапљиви за рабским сладострашћем 
присећања. 

Омрзнућу познанство кроз ваздух. Моћници, устрашите се Најсилнијега; ви који седите на 
узвишеним престолима, устрашите се Вишњега! Не одушевљавај се непостојаним. Не 
презири што је постојано. Не грли јако оно што се, узето у руке, расплињује. Не ревнуј у 
ономе што није достојно само зависти, већ и мржње. Не узноси се високо, да не би пао у 
бездан. Не представљај се да си неко, да не би постао рђавији од других, него тугуј што 
има много добрих људи који те премашују. Не смеј се паду ближњега; ти ходи колико 
можеш усправно, али пружи руку и ономе који лежи на земљи. У невољи немој губити 
наду на добро, а када ти иде све од руке надај се тузи. Током једне године бивају четири 
годишња доба; једно магновење ствара многе преврате. Нека ти задовољство буде 
прекинуто бригом, а жалост - уздањем у боље. На тај начин се обнавља човек, тако се 
поштује дан обновљења, таквим насладама, таквом храном. Пише: немој изаћи пред мене 
(κενος) празан,[12] него принеси било шта добро. А сада се покажи (καινος) новим, са 
другачијом нарави, целовито измењен. Старо прође, гле све ново постаде.[13] На такав 
начин плодоноси празнику, измени се на добро, али чак ни тада немој о себи имати високо 
мишљење, него са Давидом кажи: ово је измена десници Вишњега,[14] од Којег је свако 
богоприкладно напредовање људима. Реч Божја не жели да ти стојиш само на једном 
месту, него да си прикладно и богоприкладно покретљив, савршено новосаздан, па и ако 
сагрешиш, да се преобратиш од греха, али ако успеваш, да још више упнеш своје силе. 
Синоћ је твоја вера била у складу са околностима времена, а сада познај веру Божју. Докле 
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ћеш храмати на обе ноге?[15] Дуго ли ћеш припремати оно што је потребно за градњу? 
Позабави се напокон грађевином. Синоћ си мислио да се делимично измениш; сада 
измени у себи највећи део и потврди се на делу. Дуго ли ће постојати само машта? 
Позабави се напокон и стварношћу. Синоћ си још био љубитељ позоришних игара; 
покажи се сада као љубитељ сазерцања. Синоћ си био злоречив, нагао, а сада говори само 
оно што је добро и буди кротак. Синоћ си се одавао пијанству; сада буди служитељ 
трезвености. Данас пијеш вино; сутра пиј само воду. Caдa лежите на одрима од слонове 
кости и мажете се скупоценим. мирисима;[16] сутра, пак, лези на голој земљи и бдиј. Од 
насмејаног постани забринут, уместо кицошке одеће одени дроњке, уместо гордељивог и 
накинђуреног става заузми простодушни изглед, од златоносца постани љубитељ 
нишчете, од уздигнутог главе постани особа која гледа у земљу. Будеш ли овако поступао 
и расуђивао, за тебе ће настати ново небо и нова земља, јер ћеш као и остало, и узроке 
овоме достићи. 

Пређимо сада на оно што више одговара нашем празновању. Слављенички призор је 
прекрасан и сви се заједно радујемо. Погледај, шта видиш? Царица годишњих доба излази 
у сретање царици дана и носи јој на дар све што је најлепше и најпријатније. Сада је небо 
прозрачно; сада је сунце одскочило вишље и сјајније је, сада је круг месеца светлији и 
збор звезда је чистији. Сада се мире обале са таласима, облаци са сунцем, ветри са 
ваздухом, земља са растињем, растиње са пејсажом. Сада извори шуме милије, сада реке 
теку обилније, јер се ослободише зимских стега; шума пријатно мирише, растиње цвета, 
трава се коси, а јагаљци весело поскакују по зеленим ливадама. Већ се и брод, са великом 
радошћу, изводи из зимских склоништа и окрилаћује се једрима; делфин, са великим 
задовољством мења начин дисања и испливава на површину, игра се око бродова и 
неуморно прати морепловце. Сада већ и земљорадник спушта плуг у земљу, упире свој 
поглед у висину и моли Дародавца плодова за помоћ; већ је и вола ојармио, заорава прву 
бразду и весели се радосном надом. Сада већ и пастири оваца и волова припремају своје 
фрулице, увежбавају пастирске песме и сретају пролеће испод дрвећа и на хридинама; 
вртар трага за садницама; птицеловци припремају кавезе, испробавају лукове своје и 
осматрају летове птица; риболовац се загледа у дубину, уређује своје мреже и седи на 
камену. Трудољубива пчела, раширивши крила и напустивши кошницу, показује своју 
мудрост, лети по шумама, сабира полен са цветова и једним делом ствара саће, 
шестоугаоног облика и повезује их једно са другим, час директно, час под одређеним 
углом, склада ради, али и због чврстине; другим делом складишти мед у ове ризнице и 
припрема тако за придошлога госта сладосни, и без плуга добијени, плод. О, када бисмо и 
ми овако поступали; Христос је пчелар, а ми - сведоци који пред собом имају такав 
образац мудрости и трудољубивости! Већ и птица свија себи гнездо; једна долеће у њега 
повремено, а друга је стално настањена у њему, док неке опет облећу око њега, оглашавају 
се у шуми и као да разговарају са човеком. Све песмом хвали Бога и слави Га немуштим 
гласовима. И кроз мене приносе благодарност Богу ради свега. Тако њихова песма хвале 
постаје мојом песмом, јер од њих и ја позајмљујем повод за химнословје. Сада свако биће 
показује своју радост и свако наше чуло се наслађује. Сада ватрени и узвишене главе коњ, 
нестрпљиво стоји у штали и, покидавши узду, раздрагано трчи по пољу скрећући на реци 
пажњу на себе. 
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Шта још? Сада Мученици ,под отвореним небом савршавају свечане литије, позивају 
христољубиви народ ка светлим олтарима и обелодањују своје подвиге. Њиховом броју 
припада и мој венценосац (он је мој, мада не и код мене: нека се шири завист! ово говорим 
познатима), најзнаменитији Мамант, и пастир и мученик. Он је најпре дојио кошуте које 
су се, једна пред другом, такмичиле која ће пре да нахрани праведника необичним 
млеком; а сада он напаса народ мајке градова и данас, посред хиљаде људи пристиглих са 
свих страна, празнује обнављање пролећа - које се једнако одликује лепотама врлине и, 
достојним Пастира, празничних речи. 

Казаћу још укратко: сада је пролеће природно, пролеће духовно, пролеће душа, пролеће 
тела, пролеће видљиво, пролеће невидљиво; о, када бисмо се ми удостојили њега и тамо, 
након што се овде прекрасно изменимо и као обновљени пређемо у нови живот, у Христу 
Исусу Господу нашем, Којем нека је слава и част и моћ, са Светим Духом, на славу Бога 
Оца! Амин. 

  

  

 

  

  

НАПОМЕНЕ: 

1. Ис41:1. 
2. Јер 1:18. 
3. Пс 149:1. 
4. Јн 10:22. 
5. Прем Сол 2:24. 
6. Проп 11:2. 
7. Пс 6 и 11.  
8. Пс 29. 
9. Рм 6:4. 
10. Приче 6:24. 
11. Приче 31:81 
12. Изл 23:15. 
13. II Кор5:17 
14. Пс 77:11. 
15. III Цар 18:21 
16. Амос 6:4, 6.  
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Реч XLV  

На Свету Пасху 

  

Стадох на стражи својој - говори дивни Авакум.[1] Стајаћу и ја сада са њим, по даној ми 
од Духа власти и сазерцању; погледаћу и сазнаћу шта ће ми бити показано и шта речено. 
Стајао сам и видео: гле, врло висок муж долази на облаку; његов лик је као лик анђела,[2] 
а одећа му је као блистави траг муње. Пружио је своју руку према Истоку и громким 
гласом (а глас његов је као глас трубе, и окружен је мноштвом војске небеске) је 
ускликнуо: "сада је дошло спасење свету, видљивом и невидљивом! Христос устаде из 
мртвих - устаните са њим и ви; Христос је у слави својој - уђите у њу и ви; Христос је 
устао из гроба - ослободите се стега греховних; отварају се врата ада, истребљује се смрт, 
одлаже се стари Адам и подиже се нови: ако је ко у Христу нова је твар;[3] обновите се"! 
Тако је говорио он, а остали су појали исту химну као када нам се Христос јавио кроз 
земаљско рођење: слава Богу на висини и на земљи мир, међу људима добра воља.[4] 

Са њим и ја (о, када бих имао глас који би био достојан анђеоског појања, па да досегне до 
краја васељене!) благовестим вама овако: Пасха! Господња Пасха! - и опет ћу, у част 
Тројице, узвикнути: Пасха! Она нам је празник над празницима и славље иад слављима; 
као што сунце надмашује звезде, тако Пасха неизрециво премашује сва остала 
празновања, не само људска и овоземаљска, него чак и Христова, и за Христа 
установљена. Прекрасно је код нас синоћ светлело и блистало свтлошћу којом смо 
осветлили наше домове и заједничка сабрања; људи свих звања и сваког сталежа, 
многобројним светиљкама, осветлили су ноћ као што небо снажном светлошћу обасјава са 
висине цели свет својим сјајем; или, надразумном светлошћу коју и анђели поседују у 
својој првој светлој природи после Прве Природе из које се излива - Светлост у Тројици 
којом је настала свака светлост, јер прима од недељиве Светлости удео и лепоту. Но, 
много је прекраснија и блиставија данашња светозарност, због тога што је синоћна 
светлост била само претеча велике васкрсшње Светлости, предпразничко славље; а сада 
прослављамо васкрсење, не као раније док смо га исчекивали, него сада као већ остварено, 
као десивше се, које је собом измирило цео свет. 

Зато сада принесимо ванредне и другачије плодове, и сваки од вас нека предложи свој 
ововремени дар - празнични дар, велики или мали, али свакако духовни и Богу угодни, 
према личној моћи. Јер дар, сразмеран достојанству, једва да ће и анђели моћи принети - а 
они су прва бића, духовна и чиста, бића која гледају и сведоче о вишњој слави, мада су 
оспособљени за најсавршеније појање и прослављање. А ја ћу на дар принети реч, као 
најдрагоценији поклон од свега што имам, поготово када прослављам Реч Божју, 
благодарећи за сва доброчинства која чини разумној природи. Од тога ћу и почети. Јер, 
приносећи на жртву реч о великој Жртви и о највећем међу данима, не могу да не усходим 
до Бога и на њему да поставим почетак беседе. И ви, који се наслађујете сличним 
предметима, да бисте се уздигли одатле наслађивањем оним што нам се излива са неба, јер 
је и реч у мени о Богу и о божанском, очистите и ум, и слух, и мисао. Реч ће бити потпуна 
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и у исто време сажета; не желим да вас ожалостим мањкавошћу, али ни да вас оптеретим 
прекомерношћу. 

Бог је свагда постојао, постоји и постојаће, или да кажем, свагда јесте; речи: био је и биће, 
означавају деобу нашег времена и прикладни су за пролазну природу, а: Онај који јесте 
свагда постоји. Тим именом Он самог себе назива у разговору са Мојсејем на гори,[5] јер у 
себи усредоточава целовито биће и постојање, које нити има почетак, нити ће имати крај. 
Као неко безгранично и бесконачно море суштина, које се простире иза граница сваке 
представе о времену и природи, једино умом (и то веома нејасно и мањкаво - не у 
разматрању онога што је у њему самом, него у разматрању и познању онога што је око 
њега), кроз уочавање извесних обриса, осенчава се Он у некакав облик стварности, бежећи 
нам пре него што Га ухватимо, и исклизујући нам пре него што Га умом дочарамо, једино 
обасјавајући у нама оно што је владичанствено, под условом да је то у нама чисто, само 
толико колико брзина блиставе муње обасјава видокруг. Ово је тако због тога, како ми се 
чини, да би себи привукао оне којима је то могуће (јер, то што је савршено несхватљиво, 
безнадежно је и недоступно), а онима којима је то немогуће да буде на чуђење, а кроз 
чуђење да их подстакне на жељу, а кроз жељу да их очисти, а кроз очишћење да их учини 
богоподобнима; када постанемо такви, већ ћемо разговарати као са неким присним 
(усудила се реч да каже нешто смело) - говорићемо Богу који је ступио у јединство са 
боговима и онима који су Га познали, вероватно у тој мери у којој и Он зна оне који Га 
познају.[6] 

Дакле, Божанство је безгранично и несхватљиво умом. У њему је схватљиво само једно - 
његова неограниченост; мада има неких који сматрају да је принадлежност просте 
природе да буде или сасвим несхватљива, или да буде сасвим схватљива. Међутим, 
испитајмо шта чини суштину просте природе, пошто простота још не чини његову 
природу, исто као што и код сложених суштастава само сложеност не чини њихову 
природу. Разум, истражујући безгранично у двама односима у односу према почетку и у 
односу према свршетку (јер, безгранично се протеже много даље од почетка и свршетка, и 
не закључује се међу њима), када управи свој поглед према вишњем бездану и не пронађе 
на чему ће се задржати, или где ће поставити границу својим представама о Богу, тада 
безгранично и неистраживо назива беспочетним; а када, управивши се према доњем 
бездану, истражује као и малопре, тада Га назива бесмртним и нетрулежним; када, пак, 
повеже једно и друго, тада Га назива вечним; наиме, вечност није ни време, ни део 
времена, јер је неизмерива. Него, што је за нас време, које меримо ходом сунца, то је за 
вечне вечност, нешто што је сједињено са вечним суштаствима и што је као неко 
временско кретање и растојање. 

Овим нека се за сада ограничи наше истраживање о Богу, јер немамо времена да се 
исувише расплинемо и што предмет моје беседе није богословље, већ Божје провиђење. 
Када именујем Бога, ја подразумевам Оца и Сина и Светога Духа, не разливајући 
Божанство даље од овог броја Личности, да не бих увео много богова, али и не 
ограничавајући Га мањим бројем да нас не би оптужили за сиромашење Божанства, при 
чему ћемо обавезно пасти или у јудејство, заступајући једноначалност, или у паганство, 
заступајући многоначалност, У обојим случајевима зло је једнако велико, мада до њега 
долазимо на основу различитих предпоставки. Таква је Светиња над Светињама, 
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сакривена и од Серафима и прослављана трима Светињама које се сабирају у једно 
Господство и Божанство, о чему је неко други пре нас, прекрасно и веома узвишено 
богословствовао. 

Пошто Благости није било довољно да се огледа само у сазерцању себе саме, а потребно је 
да се благо разлива, да иде даље и даље, да би број облагодатељствованих био, што је 
могуће, већи (ово је својствено најузвишенијој Благости), Бог смишља, најпре, анђеоске и 
небеске силе. И мисао његова постаде дело које је испуњено Речју и извршено Духом. 
Тако су настале другостепене светлости, служитељи прве Светлости, под којима 
подразумевамо разумне духове или неки невештаствени и нематеријални огањ, или неку 
другу природу, најближу реченом. Желим да вам кажем да су они неспремни на зло и 
једино теже ка добру, пошто се налазе око Бога и Бог их непосредно озарава светлошћу 
(све земаљско користи се другостепеним озарењем); међутим, да их није добро сматрати и 
називати апсолутно неспремним на зло, већ делимично неспремним, убеђује ме Деница - 
због светлости, а због гордости поставши и назвавши се тамом, заједно са подчињеним јој 
богоотпалим силама, које кроз своје удаљавање од добра постадоше узрочници зла, 
увукавши и нас у њега. Тако је и ради тога Бог створио духовни свет, колико ја о томе 
могу богословствовати, слабашним умом обелодањивати узвишено. 

Пошто је прва творевина била угодна Богу, Он смишља други свет - вештаствени и 
видљив; то је, уствари, хармонични састав неба, земље и онога што се налази између њих, 
чудноват због прекрасних особина сваке твари и још достојнији хвале због хармоничног 
устројства и сагласја целине у којој се, и једно према другом и свега према свему, све 
састоји у прелепом саодношају, служећи пуноти јединственог света. Тиме је Бог показао 
да је Он моћан да створи не само себи сродну, него и себи несродну природу. Сродне 
Божанству природе јесу духовне и умом појмљиве, а сасвим несродне природе подлежу 
познању помоћу чула од којих још удаљеније од Божанске природе јесу сасвим 
неодушевљене и непокретне природе. 

Значи, ум и чуло, толико различити међу собом, остадоше у границама својим, 
изражавајући собом величанство Стваралачке Речи као ћутљиви хвалитељи и отворено 
говорљиви проповедници величанствене лепоте. Међутим, још није постојала помешаност 
ума и чула, сједињавање супротног - тог опита најузвишеније Премудрости, те штедрости 
у образовању природа; свеколико богатство Благости још није сасвим изражено. 
Зажелевши и то да обелодани, Стваралачка Реч ствара живо биће у којем су сједињени и 
једно и друго тј. невидљива и видљива природа, ствара, кажем, човека; већ од створеног 
вештаства узима тело, а од себе му удахњује живот (што је у речи Божјој познато под 
именом душе и обличја Божјег), ствара као својеврсни други свет, у малом велики; 
поставља на земљу другог анђела, од различитих природа створеног поклоника, 
сагледатеља видљиве. твари, тајника умносазерцавајуће твари, цара над свиме што је на 
земљи, подчињеног вишњем царству, земног и небеског, временског и бесмртног, 
видљивог и умносазерцавајућег, анђела који заузима средину између узвишености и 
унижености, један и исти тај дух и тело - дух ради благодати, тело ради преузвишавања, 
дух - да би живео и прослављао Доброчинитеља, а тело - да би страдао и страдајући сећао 
се и учио се коликим величанством је овенчан; ствара Бог живо биће које се овде 
припрема и пресељава у други свет, и (што представља крај тајне) кроз стремљење према 
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Богу достиже обожење. Умерена светлост истине која се овде налази служи ми да могу да 
видим и поднесем светлост Божју, сасвим достојну Онога који везује и разрешава, и 
поново сједињује на најпревасходнији начин. 

Тога човека, овенчавши га слободом, да добро не би ништа мање припадало бирајућем 
него ономе који је положио то семе, Бог поставља у рају (шта би могао да означава тај рај) 
да води рачуна о бесмртном растињу - вероватно божанствених помисли, како простих, 
тако и савршених, оставио га је нагог простодушношћу и неискусног животом, без 
икаквог покривала и ограде, јер првосаздани је управо такав требао да буде. Дарује му и 
закон ради кориштења добијене слободе. Закон је представљала заповест: које растиње 
може да употребљава, а којег не треба да се дотиче. Међу последњом врстом је било дрво 
познања које није у почетку засађено злонамерно, нити је било забрањено услед зависти 
(нека на ово не отварају уста своја богоборци и нека не опонашају змију!): напротив, оно 
је било веома добро за благовремену употребу (због тога што је дрво ово, по моме 
схватању, представљало сазерцавање којем без опасности могу да приступе једино опитно 
усавршени), али није добро за још просте и неумерене у својим жељама, исто као што и 
савршена храна није погодна за слабе и за оне којима је још млеко потребно. 

Када је, завишћу ђавола и преваром жене, која се ђаволу сама подчинила као слабија од 
њега, и коју је произвела као искусна у свом убеђењу (о, слабости моја! слабост 
прародитеља мојих је уједно и моја лична слабост), човек је заборавио на дату му заповест 
и би побеђен горким кушањем; тада, кроз грех, постаје он изгнаник, удаљен једно време и 
од дрвета живота, и из раја, и од Бога, облачи се у кожне хаљине (вероватно у још грубље, 
смртно и супродстављајуће се тело), намах постаје свестан своје личне срамоте и сакрива 
се пред Богом. Уосталом, и овде он проналази нешто, управо смрт - да би се пресекао грех 
и да зло не би постало бесмртно. На такав начин и заслужена казна постаје одраз 
човекољубија, јер управо тако, у то сам уверен, кажњава Бог. 

Да би се онемогућило укорењивање сваковрсних грехова који су се рађали из једног 
корена, али поводом различитих узрока и у различита времена, човек је непрестано 
отрежњаван на разне начине: речју, Законом, Пророцима, доброчинствима, претњама, 
карањем, поплавама, пожарима, ратовима, победама, поразима, небеским знамењима, 
знацима у ваздуху, на земљи, на мору, неочекиваним обртима у судбама људи, градова, 
народа (све ово је имало за циљ да заглади повреду), да би се, најзад, очитовала потреба за 
најделотворнијим лекарством, узрокованог јаким болестима: човекоубиствима, 
прељубама, преступљивањем заклетви, педерастијом и последњег, али првог међу свим 
залима - идолослужењем и поклоњењем творевини уместо Творцу. Пошто је све то 
потраживало најснажнији начин лечења, то се и дарује најснажније. А оно се састојало у 
следећем. 

Лично Божја Реч, превечна, невидљива, несхватљива, бестелесна, Почетак од Почетка, 
Светлост од Светлости, Извор живота и бесмртности, Отисак Прволика, непреносиви 
Печат, неизмењиви Лик, одређење и реч Очева, долази своме обличју, носи тело ради 
тела, сједињује се са разумном душом ради моје душе, чистећи слично сличним, постаје 
човек у свему, осим у греху. Мада се зачиње у утроби Дјеве, у којој су душа и тело 
предочишћени Духом (јер, било је потребно и да се рођење испоштује, и девство да се 
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сачува), ипак Тај који се родио јесте Бог и са примљеним,[7] јединство два 
супродстављена - тела и Духа, од којих је Један обожио, а друго је обожено. 

О, нове ли смесе! О, чудноватог ли мешања! Свагда постојећи почиње да постоји; 
Нестворени се ствара; Необухватљиви се обујмљује кроз разумну душу, која посредује 
између Божанства и грубе телесности; Најбогатији сиромаши - сиромаши до мога тела, да 
би мене обогатио својим Божанством; Онај који испуњује истаче се - истаче се за времена 
у слави својој, да бих ја постао причасник пуноте његове. Колико је то богатство 
благости! Каква је то тајна ради мене? Ја сам примио лик Божји и нисам га сачувао; Он 
узима моје тело да би и лик спасао и тело обесмртио. Он ступа у друго општење са нама, 
које је много чудноватије од првог, пошто је тада нама даровао боље, а сада прима 
рђавије; међутим, ово је богољепије од првог, ово је више за оне који имају ум. 

"Међутим, какве све то има везе са нама" - упитаће можда неки ревнитељ данашњег 
празника? "Терај коња према циљу благовести нам о томе што се тиче празника и ради 
чега се ми данас и сабрасмо". Тако ћу и учинити, мада сам започео са великом 
обилазницом, на шта ме је навела усрдност и реч. 

Ради љубитеља науке није улудо, мислим, да укратко образложим назив: Пасха; сматрам 
да оваква обилазница неће бити недостојна слушања. Велика и поштовања достојна Пасха, 
назива се код Јевреја пасхом (та реч на њиховом језику значи "прелазак"); историјски - 
због бегства и пресељења из Египта у Ханаан, а духовно - због преласка и узалажења од 
овоземаљског ка узвишенијем, у духовну земљу обећања. У многим поглављима Писма 
налазимо примере да су нејасна места и називи измењени у јасна и разумљива, односно, 
груба и овештала казивања преведена су у најприличнија и побожна; тако је и овде. Неки 
су и сада, примивши реч о спаситељном страдању и преводећи је на јелински језик 
изменили слово Ф у П, а слово К у X, и тако данашњи дан назвали пасха.[8] Поменута 
измена учинила је овај назив употребљивијим, јер се тон допао слуху народа, а израз је 
много побожнији. 

Божанствени апостол је још пре нас казао да је закон, уствари, сенка (слика, обличје) 
долазећег[9] и умом замишљеног. Бог, који је говорио са Мојсејем, дајући му законе, 
казао је: настој дa све начиниш по узору и лику који ти је показан на гopu,[10] 
обзнањујући да све видљиво, уствари, јесте сенка или одблесак невидљивог. И ја сам 
уверен да ништа није створено и установљено напамет, без разлога и основе, са униженим 
циљем, недостојним и Божјег законодавства и Мојсејевог служења, мада је врло тешко за 
свако обличје пронаћи одговарајући лик који би у танчине дочарао све појединости 
озакоњене у скинији лично: мере, материјал, левити који су је носили и који су у њој 
служили; а што се тиче жртава: очишћења и приношења. Ово је схватљиво једино онима 
који су заједно са Мојсејем показали побожност и који су се својом ученошћу највише 
приближили Мојсеју. И на гори јавља се Бог људима, делимично Сам нисходећи са своје 
висине, а делимично нас узводећи из овоземаљске унижености, да би Недостижни био 
препознат од стране самртне природе ма и у најмањој, за њу безопасној, мери. Немогуће је 
на неки другачији начин да грубост земаљског тела и ума-роба позна Бога, осим уз Божју 
помоћ и садејство. Али ни тада нису сви удостојени једнаког чина и места; једни су 
удостојени једног, а други - другог; сваки, како ми се чини, у мери свога личног 
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очишћења. Неки су чак сасвим били удаљени и једино им је било омогућено да чују и 
слушају глас који долази озго; то су они којима је нарав постала животињска, зверска, 
чиме се показаше недостојнима за божанске тајне. А ми изабрасмо средину између оних 
који су груби умом и оних који се предадоше умозрењу и заносу ума, како не бисмо 
сасвим остали пасивни и неделатељни, али и да не бисмо понудили прекомерну храну тј. 
да се не бисмо ни удаљили, а ни заборавили на предложену тему (једно би било нешто 
јудејско и ниско, а друго би наликовало на тумачење снова; а и једно и друго једнако 
заслужује осуду); о свему ћемо беседити колико нам могућности дозвољавају, не 
упуштајући се у ружну крајност, достојну подсмеха. 

Ја, пак, расуђујем овако. Пошто је нас, пале у грех, а сластољубљем увучене чак у 
идолопоклонство и безаконо крвопролиће, требало опет подићи и узвисити у првобитно 
достојанство милосрђем Божјим, Оца нашег, који није трпео и подносио да дело његових 
руку - човек, остаје повређен и унижен, питам се, дакле, на који начин Он изнова 
васпоставља човека и шта се при том дешава? Снажно лечење није сврсисходно пошто 
може да створи нове ране због отеклине која је временом огрубела. Усвојен је због тога 
кротки и Човекољубиви начин лечења из простог разлога што ни искривљена грана на 
трпи нагло савијање: снагом човекових руку може само да се поломи. Ни помахниталом и 
старом коњу не можеш ставити узду ако му се не улагујеш и не тапшеш га по врату. Зато 
се нама у помоћ даје Закон који представља својеврсни зид између Бога и идола, да би 
човека удаљио од идола и привео Богу. Најпре се дарује мање важно да би се задобило 
најбитније. Дозвољавају се чак и жртве да бисмо помоћу њих стекли знање о Богу. Када је 
настало време, жртве се укидају, а постепеним лишавањима ми се мењамо и, пошто се 
навикосмо на побожну покорност, бејасмо приведени јеванђељу. Тако је, напокон, 
постављен писани Закон који нас сабира и приводи Христу; и то је узроковало, по моме 
схватању, жртву! 

Но, да би ти схватио и познао дубину мудрости и богатства неиспитаних судова Божјих, 
Бог ни жртве није оставио сасвим неосвећенима, несавршенима и ограниченима само на 
проливање крви, већ се тим подзаконим жртвама придодаје једна велика, такорећи, 
незакољива Жртва која се тиче прве Природе лично - Жртва којом се не очишћава само 
делић васељене, и не привремено само, него се чисти и очишћава цели свет, и то вечно. За 
њу се одабира незлобива овца[11] која је као Жртва принесена нас ради. Пошто ова Жртва 
представља замену за древну голотињу, ми је називамо, а она то и јесте одећа 
нетрулежности. Савршена, не само Божанством, у поређењу са којим нема ничега 
савршенијег, него и по примљеној природи која је помазана Божанством, поставши и 
Помазаник, а усудићу се да кажем, једновремено и - Бог. Мушког пола, јер се приноси за 
Адама, или још боље казати, што је снажнија од снажног, првог који је пао под грех, а 
нарочито због тога што у себи нема ничега женског тј. несвојственог мужу, него великом 
влашћу и силом кида девствене и мајчинске стеге, и од пророчице, како благовести 
Исаија,[12] рађа се мушки пол. Једногодишње, као сунце правде,[13] или одатле[14] 
исходи, или је описив видљивим и у себе се враћа и као благословени венац благости,[15] 
сам себи и у свему подобан, којим се оживотворава круг врлина које се међу собом 
сливају и растварају по закону узајамности и поретка. Непорочно и невино, зато што лечи 
од слабости и од недостатака и кварења, а што је последица повреде, јер мада је на себе 
примио наше грехе и понео наше болести, Он сам ни у чему није постао подложан, нити 
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потребује исцељење. Искушан је у свему као и ми, осим греха,[16] зато што прогонитељ 
Светлости која и у тами светли њега није поробио.[17] Шта још? Помиње се први месец, 
или боље рећи, почетак месецима[18] да ли због тога што је он код Јевреја био такав од 
раније, или што је то постао касније, од његовог времена и због тајанстава је добио назив 
први. У десети месец - то је најпунији број, прва и савршена јединица, и мајка 
савршенства. Чува се до петог дана: вероватно зато што моја жртва чисти чула због којих 
и падох, и чијим посредством примам жалац греха. Не одабира се само од јагањаца, него и 
од рђавије природе, од оних са леве стране, од јараца: зато што се не коље само за 
праведнике, него и за грешнике, особито за њих, пошто сви имамо потребу за многовећим 
човекољубијем. Уопште није чудно што се налаже овца за сваку кућу, али ако ово није 
могуће остварити, онда због оскудице свакако прилог по породичној заједници. Најбоље је 
да сваки за себе оствари савршенство и да Богу приноси живу жртву, свету, свагда и у 
свему освећујућу. Ако ли не, онда може да се тражи помоћ од сродних му по врлини и 
нарави. Ово, како ми се чини, значи да у случају потребе можемо да се припојимо и 
користимо жртвом нашег суседа. Зато је свештена ноћ отпор тој ноћи - ноћ у којој се 
истребљује прворођена тама и све долази у поредак, приступа светлости и добија побожни 
изглед наместо пређашње безличности. Зато хитро бежимо из Египта, мрачног 
прогонитеља - греха, бежимо од фараона невидљивог мучитеља и од немилосрдних 
истражитеља, и преселимо .се у вишњи свет; ослобађајмо се трулежи и израбљујућег, од 
састава овог пропадљивог и изнуреног тела које се углавном руководи приземним 
прохтевима и помислима. Затим се коље јагње и часном крвљу обележавају се дела и ум - 
те дивљаке наших врата, подразумевам делатност мисли и мишљења која се прекрасно 
отварају и затварају умозрењем; наиме, и у схватању постоји нека мера. Затим следује 
последња и најтежа казна пргонитељима која је у свему достојна ноћи: Египат плаче над 
првенцем сопствених мисли и дела (што се у Писму назива пламеном халдејским 
одузетим, и вавилонским младенцима разбијеним о камен[19]). По целом Египту је 
ридање и плач; а од нас одступа њихов губитељ, поштујући помазање и плашећи га се. 
Затим недостатак кваса током седам дана (најтајанственији број који је у тесној вези са 
овим светом), одузимање древне и застареле повреде (а не хлебне и животне закваске), 
како код себе, током пута, не бисмо имали и задржали египатско тесто и безбожно 
фарисејско учење. Египћани ће плакати, а нама ће се за вечеру сервирати јагње, јер ће 
Христово страдање доћи при крају света. И Христос, рушећи греховну таму, своје ученике 
приводи тајни увече. Не кувано, него печено, да ни у речима не бисмо имали ничега 
недомишљеног и распусног, него да би оно било постојано и плотно, искушано чистећим 
огњем, слободно од свега грубог и излишног, да би добрим угљем који ће се распламсати 
и очистити нашу мисаону способност Дошавши могао дa баци огањ на земљу[20] којим се 
истребљују лоше навике, помажући нам да их запалимо. А што је хранљиво нека буде 
поједено и употребљено са свим тајновитостима и скривеностима ума, и подвргнуто 
духовном варењу - од главе до ногу тј. до првих умозрења о Божанству и до последњих 
расуђивања о оваплоћењу. Али ништа нећемо понети, ништа нећемо ни оставити дo јутра, 
зато што многе од наших тајни не треба да буду разглашене онима са стране, јер када 
прође ова ноћ више нема очишћења те не треба одлагати очишћење оних који су примили 
реч. Није добро, а ни богоугодно, да се гнев протеже на цели дан, већ заласком сунца гнев 
треба да се прекрати (подразумевамо ли овде реално време или преносно, јер није ни мало 
безопасно за нас гневљиве да видимо Сунце правде како је зашло); исто тако ни брашно 
не треба остављати за целу ноћ и следећи дан. А кости и што се не једе тј. за нас 
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несхватљиво, нека се не ломе рђавим схватањем и раздељивањем (подсећам да и Исусове 
кости нису биле преломљене у историјском смислу, мада су распинатељи журили и хтели 
да убрзају његову смрт због сутрашње суботе), не треба их ни разбацивати да светиња не 
6u била бачена псима - злим уништивачима речи, нити треба да се баци пред свиње оно 
што сјаји као бисер, него све то да се спали огњем., истим огњем којим се и свеспаљенице 
сажижу, свезнајућим и свеиспитујућим Духом, а не да погину и да се проспу по води, као 
што је поступио Мојсеј са телећом главом коју су Израиљци помешали, ради казне због 
њихове окорелости. 

Не би било добро оставити без објашњења и начин једења, пошто Закон ни то није 
прећутао, већ је и то скривено у речима. Жртву треба употребити брижљиво, једући 
опресноке са горким зељем, опасаних бедара и са обућом на ногама, наслонивши се као 
старац на штап. Обазриво, да не бисмо учинили што и Лот, којем је било заповеђено да се 
не осврће; дакле, и сада се не треба обазирати нити заустављати, да не бисмо изгубили 
спасење и да и нас не обухвати содомски огањ,[21] или да се не претворимо у слани стуб, 
јер се од бољег окренусмо и обратисмо ка рђавијем, што је последица наше неопрезности 
и спорости. Са горким зељем, зато што је и живот у Богу горак и тежак, нарочито за оне 
који су тек на почетку, пошто побожан живот не трпи комотност и задовољство. Иако је 
ново бреме лако и добро,[22] оно је такво само због уздања и ишчекивања које је штедрије 
од онога што бисмо заслужили овоземаљским злострадањима. Ко није уверен да је 
Јеванђеље много теже од поставки Закона? Закон забрањује чињење греха, а нама се у 
кривицу уписује већ и жеља тј. жеља се већ поистовећује са учињеним грехом. Закон 
каже: не чини прељубу.[23] А ти не смеш да имаш ни жељу према прељуби, не смеш 
страсти да подгреваш у себи похотљивим погледима. У Закону стоји: не убиј.[24] А ти не 
само да не смеш ударити некога, него мораш своју (главу) приклонити ономе који те бије. 
Колико је ово друго узвишеније од првога! Закон каже: не куни се криво.[25] А ти уопште 
не смеш да се кунеш, пошто заклетва представља кривоклетство. Закон каже: не придодаји 
дом на дом, и село на село, силећи убогога.[26] А ти треба спремно да се одрекнеш и онога 
што си праведно стекао, да обнажиш себе ради ништих и убогих, како би са лакоћом 
могао узети крст и обогатити се духовним. Једино животиње нека не буду упрегнуте, 
незаузданих бедара, јер оне немају разум, него су сластољубиве (не кажем овим да и оне 
познају границу свога природног стања). А ти појасом и трезвеношћу укроти у себи 
похоту и рзање, како каже божанско Писмо,[27] одричући и избегавајући гнусност 
страсти, како би се удостојио чистоте и кушања Пасхе у чистоти, умртвивши удове док си 
на земљи,[28] опонашајући тако појас Јована Претече и пустињака, и великог 
проповедника истине. Познајем и други појас, војнички, који сведочи о мужаству и 
храбрости, на основу којег се неки називају добропојасницима и једнопојасницима 
сирским.[29] О њему и Бог говори беседећи са Јовом: опаши се као човек и одговарај 
ми.[30] Божански Давид се такође хвали да га је Бог опасао силом.; он чак и Бога лично 
описује као опасаног у силу и лепоту - очигледно опасаног против нечастивих сила, 
уколико неко не може, или не жели, под овим изразом да схвати Божје преимућство и 
изобиље у свему, као што се на другом месту Бог скоро ограничава, јер се каже да се Бог 
оденуо светлошћу као хаљином.[31] Ко може опстати пред његовом неограниченом 
светлошћу и силом? Питам вас: шта је заједничко између бедара и истине? На чега то 
апостол Павле мисли када каже: стојте усправно, опасавши бедра своја истином?[32] Зар 
не мисли на то да трезвеност у нама обуздава силу нашу и не дозвољава јој да се усмери 
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на другу страну? Искрена љубав према једноме, не дозвољава да се та иста љубав 
расплине и на друге ствари. 

Сваки који намерава да ступи у свету земљу и да носи на себи печат Божји, нека изује 
обућу са ногу својих, као Мојсеј на гори светој,[33] да не би унео било шта мртвено што 
би се могло испречити између Бога и човека. Нека сваки ученик, који је изаслан на 
проповед, не носи са собом ништа и нека уз себе нема ни железа, ни бакра, па чак не више 
од једне хаљине; нека иде бос како би његове красне ноге које благовесте мир[34] биле 
свима видљиве, као и све друге врлине. Али онај који бежи из Египта и из свега што је 
египатско, обавезно нека је обувен како би избегао опасност од било чега, али и од змија и 
скорпија које Египат у изобиљу ствара, и да не би трпео штету од оних који вребају пету, а 
које смо по заповести дужни згазити.[35] О жезлу и његовом тајанственом смислу 
размишљам овако. Знам за жезал који се користи као ослонац у ходу, а такође знам и за 
пастирски и учитељски жезал тј. штап, којим се словесне овце враћају на прави пут. 
Међутим, закон ти овде налаже да узмеш штап ради ослонца, да се не би како мислима 
спотакао док слушаш о крви, страдању и смрти Бога и, зажелевши да постанеш заштитник 
Божји, да не паднеш у безбожје. Храбро и без икакве сумње једи Тело и пиј Крв уколико 
желиш живот. Без колебања уважи казивање о Телу и не саблажњавај се док слушаш о 
страдањима; стој усправно, ослоњен и укопан, не плаши се противника, нити падај под 
утицај примамљивог учења, уздигни се на висину ставивши ноге своје у дворове 
Јерусалима, утемељи се на камену и нека се не помере стопала твоја[36] која ходе путем 
Божјим. Шта кажеш? Тако је, наиме, било угодно Богу твоме да изађеш из Египта, из 
ужарене пећи,[37] да напустиш тамошње многобожје и да те Мојсеј, законодавац и 
војсковођа, поведе. 

Предложићу ти нешто што можда не приличи мени или, боље рећи, што ми апсолутно 
одговара под условом да погледаш духовним очима. Узми од Египћана златне и сребрне 
сасуде, и пођи са њима; упути се на пут туђи, боље рећи, твој лични. Треба да примиш 
плату за робовање и странствовање; предухитри их као да су ти потребне те ствари тј. 
узми их од њих на превару. Да! Ти си се ту борио са тешкоћама, оскудевао си у свему - у 
том обремењеном и нечистом телу градио си туђинске градове о којима ће спомен 
пропасти уз хуку.[38] Колебаш се? Мислиш ли да је боље да из те земље изађеш празно 
рук, без икакве награде? Хоћеш ли оставити Египћанима и твојим притивницима све што 
су они непоштено зарадили, а што ће још непоштеније расточити? То није њихов труд и 
заслуга; они су насилно присвојили себи од Онога који је казао: моје је сребро и моје је 
злато;[39] Ја ћу вам га дати - даћу коме хоћу! Синоћ је припадало њима - тако је било 
допуштено; а сада, Владика приноси и дарује га теби да га користиш правоваљано и на 
спасење. Сами пронађимо себи другове од неправедног богатства да бисмо у оскудици 
узели своје назад.[40] Ако си Рахиља или Лија, укради идоле које си пронашао код оца 
свога, али не са циљем да би их сачувао, него да би их уништио. Ако си мудри Израиљац 
пренеси их у земљу обећања. Пусти нека твоји прогонитељи жале за љима и када се увере 
у превару нека се освесте да су све време господарили бољима од себе. 

Поступиш ли овако, изаћи ћеш из Египта. Несумњиво знам да ће ти огњени и тамни стуб 
показивати пут којим да ходиш дању и ноћу, а пустиња ће ти бити питомија, море ће се 
раздвојити, фараон ће бити посрамљен и савладан, хлеб ће те чекати, камен ће ти дати 
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воду, Амаличанин ће бити побеђен не само оружјем, него и ратничким рукама праведника 
које једновремено представљају и молитву, али и непобедиво знамење Крста; река ће се 
зауставити у своме току, сунце ће стајати на небу, месец неће хитати на свој посао, зидине 
ће пасти и без прикладног оруђа за њихово рушење, претходиће ти стршљени[41] крчећи 
пут Израиљу и заустављајући иноплеменике; и не продубљујући ову реч казаћу: све то, 
што се казује после овога и заједно са овим, биће ти дано од Бога. 

Такав је празник који ти данас празнујеш! Таква је свечаност која ти се нуди у рођењу 
ради Родившег се, и у дан погреба, тебе ради, Пострадавшега! Таква је за тебе тајна 
Пасхе! Ово је Закон унапред записао, а Христос је све савршио. Христос - Разоритељ речи, 
Савршитељ Духа, који нас својим страдањем учи како да страдамо, а својом победом и 
славом омогућава нам да постанемо победници и да се са њим заједно прославимо. 

Преостаје да истражимо питање и догмат који многи остављају без одговора, али је за 
мене веома битан да се истражи. Коме и ради чега је проливена и изливена ова крв нас 
ради - крв велика и преславна, Бога и Архијереја и Жртве? Ми смо били у власти 
лукавога, продани смо греху и сластољубљем куписмо себи повреду. А ако се цена 
искупљења не даје никоме другом, сем ономе који држи у власти, ја питам: коме и ради 
чега је принесена таква цена? Ако лукавоме, онда је то веома жалосно! Разбојник прима 
цену искупљења, не прима само од Бога, него лично Бога, за своју муку убира толико 
безграничну плату, што би за њу било сасвим праведно поштедети и нас! А ако Оцу, онда 
под један, на који начин? Па, нисмо ми у његовом робству били. А под два, због чега је 
крв Јединорођенога пријатна Оцу, Који ни Исаака није примио када је његов отац хтео да 
га жртвује, већ је то жртвоприношење заменио, дајући овна уместо словесне жртве? Или је 
из овога очигледно да Отац прима не због тога што је имао потребу у њој, него по 
икономији и провиђењу, пошто је било нужно да се човек освети човештвом Бога, да би 
Он сам избавио нас, надјачавши мучитеља силом и да би нас узнео себи кроз Сина, 
посредујућег и све устројавајућег у част Оца, Којем Он остаје покоран у свему? Таква су, 
ето, дела Христова; а све преко овога нека буде поштовано ћутањем. 

Змија од бакра иако је и обешена против насрћућих и гризућих змија, ипак није 
представљала само праслику Онога који је пострадао ради нас, него као лик који дочарава 
супротно, а сви који су погледали у њега нису спасени због уверености да је тај лик жив, 
већ због тога што је збачени (чега је и достојан био) и сам убијен и усмрћује собом све оне 
који се подчињавају његовој сили. И какав му ми дајемо епитаф? Где ти је жалац смрти, 
где ти је аде победа?[42] Побеђен си Крстом, умртвио те је Животодавац, постао си 
безживотан, мртав, непокретан, неделатељан и, мада си задржао изглед змије, ипак си 
предан срамоти и порузи! 

Но, вратимо се Пасхи, још увек праобразно, мада откривеније неголи у Старом Завету. 
Подзакона Пасха (усуђујем се да кажем) беше још нејаснија праслика праобраза. Потом 
ћемо се приближити Пасхи још савршеније и чистије, када Реч Божја буде пила са нама 
ново вино у Царству Оца,[43] откривајући и објашњавајући то што је сада објавио 
делимично и што је постало ново. У чему се састоји то пиће и то јело? За нас у томе, што 
треба да се учимо, а за њега, да би нас поучио и нама, својим ученицима, предао реч, јер 
поучавање јесте храна и за онога који храни. 
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Приступите у заједништво са Законом по Јеванђељу, а не по записаним речима и словима, 
савршено, а не несавршено, вечно, а не времено. Учинимо себи за престоницу не 
земаљски Јерусалим, него вишњу митрополију - град, кога неће чувати војна сила, него ће 
га анђели прославити. Не приносимо на жртву више телад и јагањце, рогате и папкаре у 
којима много има мртвила и ништавила; него, принесимо Богу жртве хвале,[44] на 
горњем жртвенику и са вишњим зборовима. Прођимо прву завесу, приближимо се другој 
завеси, проникнимо у Светињу над Светињама. Казаћу још упечатљивије: принесимо себе 
лично на жртву Богу и биће нам олакшано свакодневно приношење и стремљење. 
Примимо и учинимо све то ради Речи, и у страдањима подражавајмо Страдање, крвљу 
поштујмо Крв, без икаквог страха узађимо на Крст. Мада су веома болни, пожелимо 
гвоздене клине. Страдати за Христа, и са Христом, много је спасоносније, него 
наслађивати се нечим другим. 

Ако си ти Симон Киринејски, понеси крст и пођи за Христом. Ако си распет са Христом, 
као разбојник, онда благоразумно познај Бога. Ако је Он међу безаконике постављен тебе 
ради, и греха твога ради, ти њега ради испуни Закон. И, разапет, поклони се Распетоме 
тебе ради, окористи се твојим чедним животом и смрћу купи себи спасење, уђи са Исусом 
у рај да би схватио одакле си отпао, диви се тамошњој лепоти, а клеветника остави 
напољу нека умре у својим хулама. Ако си Јосиф Ариматејски, измоли тело од 
распинатеља; нека очишћење света уједно буде и твоје очишћење. Ако си Никодим - 
ноћни богопоштовалац, положи Га у гроб са миомирисима. Ако си ти једна или друга 
Марија, или Саломија, или Јована, плачи од ране зоре и потруди се да прва приметиш 
одваљен камен, а можда ћеш и анђеле видети, или Исуса лично; ослушкуј шта ће ти се 
казати, па ако чујеш: не дотичи ме се,[45] стани подаље, уважи Реч, али се немој 
плашити. Он зна коме треба најпре да се јави. Обнови васкрсење Еве која је прва пала; 
помози јој да прва поздрави Христа и да ту радост благовести ученицима. Буди као Петар 
и Јован, похитај на гроб, трчи што брже можеш, удвоје,[46] ревнуј са добрим 
саревнитељем. Ако те неко предухитри, ти га надмаши ревношћу својом: немој само доћи 
близу гроба, него уђи унутра. Ако се деси да као Тома не будеш међу сабраним ученицима 
кад се Христос јави, немој постати неверан када Га и ти будеш видео. А ако не верујеш, 
ипак веруј казаном. Ако ли и њима не верујеш, поверуј гвозденим клинима. Ако и њима 
не верујеш, веруј видљивим ранама од клинова. Ако Он силази у ад, пођи и ти са њим, 
упознај и тамошње Христове тајне: какав је план и који је разлог двојаком снисхођењу? 
Да ли ће све тамошње житеље Христос спасти или само оне који верују? Ако се узноси на 
небо, узнеси се са њим и ти; буди или пратилац, или међу онима који га сачекују - са 
анђелима који кличу: узмите врата,[47] узвисите се, да бисте примили Онога који се 
страдањем узвисио; онима који се колебају због тела и знакова страдања, без којих је 
сишао, а са којима се узноси и који због тога питају: а ко је тај Цар славе? - одговори: 
Господ кротак и моћан - моћан као у свему што је свагда чинио и чини, тако и у садашњој 
борби и победи за човечанство; на двократно питање дај двократни одговор. Ако се буду 
зачудили као у праобразној представи код Исаије: ко је тај који долази из Едома и од 
земних, и због чега су у Бескрвног и Безтелесног црвене хаљине, као у виноградара који је 
муљао грожђе?[48] - ти укажи на лепоту пострадалог тела, украшеног страдањем и 
просветљеног Божанством, које је од свега милије и лепше. 
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Шта ће нам на ово казати клеветници, злобни вредноватељи Божанства, који поричу хвале 
вредног, које обузима тама и при Светлу, незналице поред Мудрости, они, за које је 
Христос залудно умро, неблагодарни створови, саздања лукавога? Зар ћеш то приписати 
Богу у кривицу - његово доброчинство? Зар је Он због тога мали што је, ради тебе, унизио 
себе? Што је заблуделој овци дошао Пастир добри, који полаже душу своју за овце;[49] 
дошао је на оне горе и узвишења, на којима си ти приносио жртве и, пронашавши 
заблуделога, прихватио је пронађенога на иста она рамена на којима је понео крсно дрво и 
прихваћеног је поново увео у вишњи живот, и уведеног је прибројао онима који обитавају 
у чину своме? Што је запалио светилник ~ тело своје, и почистио храм - чистећи свет од 
греха и пронашао драхму - царски лик, упрљан страстима; пошто је пронашао драхму, 
сазива све оне који обитавају у сили његове љубави, чини учесницима радости оне које је 
учинио тајницима свога провиђења?[50] Што блистава Светлост иде за претекавшим је 
светилником, Реч за гласом, Жених - за девером који припрема за Господа народ 
изабрани[51] и који водом предочишћава за Духа? Зар ћеш све то уписати Богу у 
кривицу? Због тога ли Га сматраш ниским што се опасује убрусом и пере ноге ученицима 
својим,[52] и указује на савршенији пут ка вишњем - смиреност? Што се смирује ради 
душе, што се преклања до земље да би собом узвисио оно што је грехом бачено доле? 
Хоћеш ли му и то уписати у кривицу што једе са цариницима и код цариника, што међу 
ученицима има царинике, све ради тога да би нешто зарадио? Шта да заради? - Спасење 
грешника! Зар ће неко и лекара оптужити због тога што се нагиње над ранама, што удише 
запах, само да би подарио здравље болесницима? Треба ли оптужити и онога ко се из 
сажаљења нагиње над јамом не би ли, по закону, извадио животињу која је у њу 
упала?[53] 

Истина је да је Он послат, али као човек (због тога што је у њему две природе; тако је Он 
гладовао, жеђао, замарао се, плакао и искушаван био - по закону телесне природе); а ако је 
послан као Бог, шта ћемо са тим? Под посланством схвати благонаклоност Оца Коме Он и 
приноси дела своја да би поштовао бестелесно начело, и да се не би показао као противан 
Богу. За њега се каже да је предан; али је написано да је и сам себе предао.[54] Каже се да 
Га је Отац васкрсао и да је вазнесен; но, такође пише да је и Он сам себе васкрсао и да је 
опет узашао на небо[55] - прво је по благонаклоности, а друго је по власти. Међутим, ти 
стално истављаш оно што је унижено, а прећуткујеш узвишено. Указујеш да је Он 
страдао, а не придодајеш томе да је његово страдање добровољно. Толико и сада страда 
Реч! Једни Га поштују као Бога, и сливају; други Га срамоте као тело, и расецају. На које 
ће се Он више гневити, или боље казати, којима ће отпустити грехе? Онима који сливају 
или онима који нечастиво расецају? Јер, првима је приличло да разделе, а другима да 
сједине - првима у односу на број, а другима у односу на Божанство. Тебе саблажњава 
тело? Јудејци су се такође саблазнили телом. Нећеш ли Га назвати и Самарјанином? О 
ономе што је преко овога, заћутаћу! Ти не верујеш у његово Божанство? Међутим, и 
демони су веровари у њега; о, ти, који си невернији од бесова и нетрезвенији од Јудејаца! 
Једни су име Сина прихватали као назив који означава једнакост, док су други у 
изгоњајушчем познавали Бога; у то их је убедило оно што је Он истрпео. А ти не 
прихваташ ни једнакост, нити у њему исповедаш Божанство. Боље би било да се обрежеш 
и постанеш бесомучан (казаћу нешто смешно), него да у необрезању и у здравом стању 
имаш лукаве и безбожне мисли. 
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Међутим, рат са њима или прекинимо, ако они то зажеле, под условом да се и са 
закашњењем отрезне, или га одложимо за извесно време, уколико они не желе примирје, 
него и даље остају на својим позицијама. Ни мало и ничега се не плашимо, подвизавајући 
се за Тројицу и са Тројицом. Сада је време да укратко укажемо на садржај беседе. 
Примили смо живот, да бисмо се наслађивали; и наслађивали смо се после тога, као они 
који примише биће. Био нам је дат рај за насладу; дата нам је заповест да бисмо, 
сачувавши је, заслужили славу - дата је ради тога што је Он установио закон слободе, а не 
ради тога што Бог, тобож', није знао будуће. Ми смо преварени, јер смо ускомешали 
завист; пали смо, јер смо преступили закон; постили смо, јер не сачувасмо рајски пост, 
будући да нас је дрво познања савладало; јер древна и савремена нам беше та заповест 
која беше васпитач души нашој и обуздавање у насладама; ми смо јој сасвим исправно 
подчињени да бисмо, придржавајући је се, поново задобили оно што изгубисмо. Имали 
смо потребу у Богу оваплоћеном и распетом да би нас оживео. Са њим смо заједно умрли 
да бисмо се очистили; са њим смо и васкрсли, јер смо са њим и умрли; са њим смо се 
прославили, јер смо са њим и васкрсли. У то време беше много чудеса: Бог је разапет, 
сунце је помрачило и опет је засјало (било је потребно да и творевина састрадава своме 
Творцу), завеса се поцепала, крв и вода су потекли из ребра (једна због тога што је Он био 
човек, а друга због тога што је Он био више од човека), земља се затресла, камење се 
распало ради Камена, мртваци су устали као доказ да ће се збити последње и свеопште 
васкрсење, а чудеса приликом погреба, да ли може неко достојно опевати? Али ни једно 
од чудеса није ни налик на чудо мога спасења. Малобројне капи крви обновиле су цели 
свет, а људима постају исто оно што је млеку закваска, сабирајући нас и свезујући у једно. 
Но, велика и свештена Пасхо, очишћење целога света! - беседоваћу са тобом као са нечим 
одушевљеним. Речи Божја, и сило, и светлости, и животе, и мудрости, и славо! - свако 
Твоје име мене веома радује. Породе, исходе и отисче великога Ума! Умом дочарана Речи 
и човече умом сагледиви, који све носиш речју силе своје![56] Прими сада ову беседу, не 
као почетак, него, може се десити као последње моје плодоприношење; нека ово буде моја 
благодарна, али и молебна, беседа: даруј ми да више не трпим неке друге патње, сем 
неопходних и свештених у којима је сав мој живот протекао. Прекрати или мучитељну 
власт тела нада мном (јер, Ти Господе видиш колико је она велика и претешка), или 
пресуду Твоју, ако је страдање од Тебе. Ако се све заврши онако како молим и ако будем 
уврштен у небеско окриље, можда ћу и тамо, на светом жртвенику Твоме, Оче и Речи и 
Душе Свети, принети угодни плод. Јер теби припада свака слава, част и моћ, у све векове. 
Амин. 
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