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  a§.  Xai¿rw, kaiì eu)frai¿nomai o(rw½n sh/meron th\n tou=  
Qeou= ¹Ekklhsi¿an t%½ plh/qei tw½n oi¹kei¿wn te/knwn 
kosmoume/nhn, kaiì meta\ pollh=j th=j perixarei¿aj aÀpantaj 
u(ma=j sundedramhko/taj.  àOtan ga\r a)poble/yw pro\j ta\ 
faidra\ u(mw½n pro/swpa, tekmh/rion me/giston poiou=mai th=j 
kata\ yuxh\n u(mw½n h(donh=j: kaqa/per kaiì sofo/j tij eÃlege:  
Kardi¿aj eu)frainome/nhj qa/llei pro/swpon.  Dia/ toi 
tou=to kaiì au)to\j meta\ plei¿onoj th=j proqumi¿aj a)ne/sthn 
sh/meron, o(mou= kaiì th=j eu)frosu/nhj u(miÍn koinwnh/swn 
tau/thj th=j pneumatikh=j, kaiì mhnuth\j u(miÍn gene/sqai 
boulo/menoj th=j parousi¿aj th=j a(gi¿aj tessarakosth=j, tou= 
farma/kou le/gw tw½n h(mete/rwn yuxw½n. Kaqa/per ga\r 
path\r filo/storgoj o( koino\j a(pa/ntwn h(mw½n  Despo/thj, 
boulo/menoj h(ma=j a)poni¿yasqai ta\ e)n pantiì t%½ xro/n% 
h(miÍn h(marthme/na, kaiì dia\ th=j a(gi¿aj nhstei¿aj e)peno/hsen 
h(miÍn qerapei¿an.  Mhdeiìj toi¿nun gine/sqw kathfh\j, mhdeiìj 
stugno\j faine/sqw, a)lla\ skirta/tw, kaiì xaire/tw, kaiì 
docaze/tw to\n khdemo/na tw½n h(mete/rwn yuxw½n, to\n 
tau/thn h(miÍn th\n a)ri¿sthn temo/nta o(do\n, kaiì meta\ pollh=j 
th=j perixarei¿aj u(podexe/sqw tau/thj th\n parousi¿an.  
Ai¹sxune/sqwsan  àEllhnej, e)gkalupte/sqwsan  ¹IoudaiÍoi, 
o(rw½ntej h(mw½n th\n a)ga/phn iļar#= tv= proqumi¿# th\n 
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 1.) Радујем се и веселим видећи данас Цркву Божију 
украшену бројним својим чедима - сви сте се ви овде 
сабрали са великом радошћу. Јер, када погледам ваша 
радосна лица, налазим велики показатељ вашег душевног 
задовољства [της κατά ψυχήν υμών ηδονής], као што рече 
неко премудар: "Весело срце весели лице" (Приче Сол. 
15,13). Ради тога сам и ја данас устао са великом 
спремношћу, да би заједничарио са вама у тој духовној 
радости [ευφροσύνη] и да би постао весником наступања 
Свете Четрдесетнице која је, кажем [вам], лек наших душа 
[тј. за наше душе]. А свима нама заједнички Владика, као 
чедољубиви Отац, желећи да нас очисти од грехова у свако 
време, даде нам излечење [θεραπείαν] кроз свети пост. И 
зато, нека нико не буде покуњен, нека се нико не покаже 
тужним, него нека ликује и радује се и нека прослави 
Управитеља душа наших, који нам је открио овај узвишени 
пут и нека са великом радошћу прими његово наступање 
[παρουσίαν]. Нека се Јелини [= пагани] постиде, нека се 
посраме Јудеји, видећи нашу љубав [и са каквом] искреном 
спремношћу ми исчекујемо његово наступање и нека  



 tau/thj parousi¿an a)spazome/nouj, kaiì manqane/twsan dia\ 
th=j tw½n pragma/twn pei¿raj, oÀson to\ me/son h(mw½n te kaiì 
au)tw½n.  Kaiì e)keiÍnoi me\n e(orta\j kaiì panhgu/reij 
o)nomaze/twsan th\n me/qhn, kaiì th\n aÃllhn aÀpasan 
a)kolasi¿an, kaiì ta\j a)sxhmosu/naj, aÁj ei¹ko\j e)nteu=qen 
au)tou\j e)pisu/resqai: h( de\ tou= Qeou= ¹Ekklhsi¿a a)penanti¿aj 
e)kei¿noij th\n nhstei¿an, th\n th=j gastro\j u(peroyi¿an, kaiì 
th\n e(pome/nhn tau/tv pa=san a)reth\n e(orth\n o)nomaze/tw.  
AuÀth ga\r a)lhqh\j e(orth\, eÃnqa yuxw½n swthri¿a, eÃnqa 
ei¹rh/nh kaiì o(mo/noia, eÃnqa biwtikh\ pa=sa fantasi¿a 
a)pelh/latai: oÀpou kraugh\ kaiì qo/ruboj, kaiì magei¿rwn 
dro/moi, kaiì tw½n a)lo/gwn sfagaiì e)kpodw¯n: h)remi¿a de\ 
pa=sa, kaiì galh/nh, kaiì a)ga/ph, kaiì xara\, kaiì ei¹rh/nh, kaiì 
pr#o/thj, kaiì muri¿a a)gaqa\ a)nt' e)kei¿nwn politeu/etai.   
Fe/re ouÅn, parakalw½, mikra\ periì tau/thj dialexqw½men 
pro\j th\n u(mete/ran a)ga/phn, e)keiÍno pro/teron para-
kale/santej u(ma=j, meta\ pollh=j h(suxi¿aj de/casqai tou\j 
h(mete/rouj lo/gouj, iàna karpwsa/menoi¿ ti gennaiÍon, 
e)nteu=qen oiãkade a)naxwrh/shte. Ou)de\ ga\r a(plw½j kaiì ei¹kh= 
e)ntau=qa su/nimen, iàna o( me\n eiãpv, o( de\ kroth/sv a(plw½j ta\ 
lego/mena, kaiì ouÀtwj e)nteu=qen e)ce/lqwmen: a)ll' iàna kaiì 
h(meiÍj xrh/simo/n ti kaiì tw½n sunexo/ntwn th\n swthri¿an 
th\n u(mete/ran fqegcw¯meqa, kaiì u(meiÍj kerda/nantej e)k tw½n 
legome/nwn, kaiì pollh\n th\n w©fe/leian karpwsa/menoi, 
ouÀtwj e)nteu=qen e)ce/lqhte.  ¹IatreiÍon ga/r e)sti pneumatiko\n 
h( e)kklhsi¿a, kaiì deiÍ tou\j e)ntau=qa paragenome/nouj 
kata/llhla ta\ fa/rmaka lamba/nontaj, kaiì toiÍj oi¹kei¿oij 
trau/masin e)pitiqe/ntaj, ouÀtwj e)panie/nai.  àOti ga\r h( 
a)kro/asij mo/nh aÃneu th=j dia\ tw½n eÃrgwn e)pidei¿cewj ou)de\n 
o)nh/sei, aÃkoue tou= makari¿ou  Pau/lou le/gontoj:  Ou) ga\r 
oi¸ a)kroataiì tou= no/mou di¿kaioi para\ t%½  Qe%½, a)ll' oi¸ 
poihtaiì tou=  tou= no/mou dikaiwqh/sontai. Kaiì o( Xristo\j  

заиста сазнају [=увиде] која је разлика између нас и њих. И 
нека они празницима и прославама називају пијанство и 
свакојаку другу необузданост и сваке друге неподобштине 
које они обично чине. А Црква Божија, насупрот њима, 
нека назива празником пост, презирање стомак(оугађањ)а 
[την της γαστρός υπεροψίαν] и сваку врлину која из тога 
следи. јер, то и јесте истински празник, где је спасење 
душе, где је мир и слога, одакле се удаљило свако животно 
маштање [βιωτική φαντασία], одакле је отишла вика и бука, 
трка куварâ и клање животиња, па уместо овога владају 
савршено спокојство [ηρεμία] и тишина и љубав и радост и 
мир [ειρήνη] и кротост и безбројна [друга] добра. Ето, 
молим вас, о чему ћемо мало разговарати са вашом 
љубави, најпре вас замоливши да са великом тишином 
саслушате, да би, задобивши добар плод, отишли одавде. 
Јер се сабирамо не просто и не случајно. да би један 
говорио, а да му други аплаудирају1, и тако се сви 
разишли, већ да и ми кажемо нешто корисно и потребно за 
ваше спасење, а ви, имајући користи од онога што ћемо 
рећи и задобивши плодове, отишли одавде. Јер, Црква је 
духовно лечилиште [ιατρείον πνευματικόν] и они који 
долазе овде треба да добију одговарајуће лекове, и да их 
ставе на ране, па тако да оду. А да само слушање, без 
испуњавања делима, не доноси никакве користи, [о томе] 
послушај блаженог Павла који говори: "Јер нису праведни 
пред Богом они који слушају Закон, него ће се оправдати 
они који испуњавају Закон" (Римљ. 2,13). Па и Христос 
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de\ dhmhgorw½n eÃlegen:  Ou) pa=j o( le/gwn moi, Ku/rie, 
Ku/rie, ei¹seleu/setai ei¹j th\n basilei¿an tw½n ou)ranw½n, a)ll' 
o( poiw½n to\ qe/lhma tou=  Patro/j mou tou= e)n ou)ranoiÍj.  
Ei¹do/tej toi¿nun, a)gaphtoiì, wj̈ ou)de\n h(miÍn eÃstai ple/on e)k 
th=j a)kroa/sewj, ei¹ mh\ eÀpoito kaiì h( dia\ tw½n eÃrgwn 
plh/rwsij, mh\ mo/non a)kroataiì ginw¯meqa, a)lla\ kaiì 
poihtaiì, iàna ta\ eÃrga toiÍj lo/goij e(po/mena pollh=j h(miÍn 
par)r(hsi¿aj u(po/qesij ge/nhtai.  ¸Aplw¯santej toi¿nun tou\j 
ko/lpouj th=j dianoi¿aj, ouÀtw de/casqe tou\j periì th=j 
nhstei¿aj lo/gouj.  Kaiì kaqa/per oi¸ sw¯frona/ tina kaiì 
kosmi¿an e)leuqe/ran me/llontej a)gage/sqai, pa/ntoqen 
parapeta/smasi kallwpi¿santej ta\j pasta/daj, kaiì 
e)kkaqa/rantej th\n oi¹ki¿an aÀpasan, kaiì pa/saij taiÍj 
h)melhme/naij qerapaini¿sin aÃbaton poih/santej, ouÀtw 
tau/thn ei¹j ta\j pasta/daj ei¹sa/gousi: to\n au)to\n dh\ tro/pon 
kaiì u(ma=j bou/lomai, e)kkaqa/rantaj u(mw½n to\n logismo\n, 
kaiì tv= trufv= kaiì tv= loipv= a)dhfagi¿# polla\ xai¿rein 
ei¹po/ntaj, ouÀtw th\n mhte/ra tw½n a)gaqw½n a(pa/ntwn, kaiì 
th=j swfrosu/nhj, kaiì th=j aÃllhj a(pa/shj a)reth=j 
dida/skalon, th\n nhstei¿an le/gw, h(plwme/noij toiÍj 
ko/lpoij u(pode/casqai, iàna kaiì u(meiÍj plei¿onoj a)polau/shte 
th=j h(donh=j, kaiì auÀth th\n oi¹kei¿an kaiì kata/llhlon u(miÍn 
i¹atrei¿an para/sxhtai.  Ei¹ ga\r oi¸ tw½n i¹atrw½n paiÍdej, 
e)peida\n me/llwsi fa/rmaka dido/nai toiÍj boulome/noij to\n 
seshpo/ta kaiì diefqarme/non xumo\n e)kkaqa=rai, keleu/ousi 
th=j swmatikh=j tau/thj trofh=j a)pe/xesqai, wÐste mh\ 
kw¯luma gene/sqai tv= tou= farma/kou duna/mei, a)ll' 
e)nergh=sai, kaiì to\ oi¹keiÍon eÃrgon e)pidei¿casqai: poll%½ 
ma=llon h(ma=j prosh/kei to\ pneumatiko\n tou=to fa/rmakon 
me/llontaj u(pode/xesqai th\n e)k th=j nhstei¿aj w©fe/leian, 
le/gw dh\ to\ th=j diai¿thj, e)kkaqa=rai h(mw½n to\n logismo\n, 
kaiì kaiì koufote/ran e)rga/sasqai th\n dia/noian iàna mh\ 

беседујући рече: "Неће сваки који ми говори: Господе, 
Господе, ући у Царство Небеско, но који твори вољу Оца 
мојега који је на небесима" (Матеј 7,21). Знајући то, 
љубљени, да нећемо имати никакве користи од слушања, 
ако му не уследи испуњење делима, не будимо само 
слушаоци, већ и извршитељи, да би дела која последују 
речима постала основа наше велике искрености/ 
отворености. А, отворивши недра свога разума [τους 
κόλπους της διανοίας], тако ћете примити реч о посту. и, као 
што они који се спремају да приме целомудрену и 
украшену невесту, украшавају брачну ложницу посвуда 
покривачима и потпуно очисте кућу, не пуштајући унутра 
ниједну неприкладну слушкињу, уводе њу [=невесту] у 
невестинску собу - желим да и ви на исти начин 
очистивши свој ум [λογισμόν]2 и напустивши наслађивање 
и осталу прожрдљивост [= остале неумерености], тако 
раширених руку [букв. "недара"] прихватите мајку свих 
добара и учитеља свих целомудрености и свих врлина тј. 
пост3 да бисте се и ви наслађивали већим задовољством 
[πλείονος απολαυσήτε ηδονής] и да би вам он [тј. пост] дао 
одговарајући и саобразан лек. Јер и лекари [οι των ιατρών 
παίδες], када настоје да дају лек онима који желе да очисте 
из себе гнојан и покварен сок, заповедају да се уздржава од 
телесне хране, да не би сметала дејству лека, него да би 
[лек] деловао и показао своје дело(вање), тим више и ми, 
када треба да примимо овај духовни лек [и] корист коју 
имамо од поста тј. од уздржања [της διαίτης], очистимо наш 
ум [τον λογισμόν] и ослободимо разум [την διάνοιαν] да не 
би,  
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u(po\ th=j me/qhj katabaptisqeiÍsa aÃxrhston kaiì a)no/nhton 
h(miÍn kataskeua/sv th\n e)k tau/thj w©fe/leian.    

b§.  Kaiì oiåda me\n oÀti tou\j pollou\j ceni¿zei ta\ par' 
h(mw½n lego/mena sh/meron: a)lla\, parakalw½, mh\ tv= 
sunhqei¿# 53.23 a(plw½j douleu/wmen, a)lla\ logism%½ ta\ kaq' 
e(autou\j oi¹konomw½men.  Mh\ ga\r eÃstai ti ke/rdoj h(miÍn 
a)po\ th=j h(merinh=j a)dhfagi¿aj, kaiì th=j pollh=j me/qhj;  
Kaiì ti¿ le/gw ke/rdoj;  ¹Alla\ kaiì pollh\ h( zhmi¿a, kaiì h( 
bla/bh a)fo/rhtoj.  àOtan ga\r katabaptisqv= u(po\ th=j 
pollh=j oi¹noposi¿aj o( logismo\j, eu)qe/wj e)c a)rxh=j kaiì e)k 
prooimi¿wn a)pokrou/setai to\ a)po\ th=j nhstei¿aj ke/rdoj.  
Ti¿ ga\r a)hde/steron, ei¹pe/ moi, ti¿ de\ a)sxhmone/steron, oÀtan 
me/xri mesonukti¿ou to\n aÃkraton spw½ntej, u(po\ th\n eÀw 
th=j a)ktiÍnoj th=j h(liakh=j a)nisxou/shj, w¨j pro/sfaton tou= 
oiãnou e)mforhqe/ntej, ouÀtwj a)popne/ousi, kaiì a)hdeiÍj me\n 
fai¿nontai toiÍj suntugxa/nousin, eu)katafro/nhtoi de\ toiÍj 
oi¹ke/taij, kaiì katagelw½ntai para\ pa/ntwn tw½n o(pwsou=n 
to\ de/on sunorw¯ntwn, kaiì pro\ tou/twn a(pa/ntwn, oÀtan dia\ 
th\n pollh\n tau/thn a)krasi¿an, kaiì th\n a)metri¿an th\n 
aÃkairon kaiì a)no/nhton, kaiì th\n para\ tou=  Qeou= 
a)gana/kthsin e)pispw½ntai;  Oi¸ ga\r me/qusoi, fhsiì, 
basilei¿an  Qeou= ou) klhronomh/sousi.  Ti¿ ouÅn aÄn tou/twn 
a)qliw¯teron ge/noit' aÄn, tw½n dia\ braxeiÍan kaiì e)piblabh= 
h(donh\n tw½n th=j basilei¿aj proqu/rw e)kballome/nwn;  
¹Alla\ mh\ ge/noito/ tina tw½n e)ntau=qa suneilegme/nwn 
tou/t% a(lw½nai t%½ pa/qei: a)lla\ meta\ pa/shj filosofi¿aj 
kaiì swfrosu/nhj, kaiì th\n parou=san h(me/ran 
e(stiasame/nouj, kaiì tou= xeimw½noj kaiì th=j za/lhj, hÁn h( 
me/qh e)rga/zesqai pe/fuken, e)leuqerwqe/ntaj ei¹j to\n lime/na 
katanth=sai tw½n h(mete/rwn yuxw½n, th\n nhstei¿an le/gw, 
iàna meta\ dayilei¿aj ta\ a)po\ tau/thj dunhqw½men 
karpw¯sasqai a)gaqa/.  àWsper ga\r h( a)dhfagi¿a muri¿wn 

погружен у пијанство, учинио некорисном и неуспешном 
корист коју имамо од њега [тј. поста]. 

2.) Знам да се многима данас чине страним наше 
речи, али, молим [вас], немојмо просто робовати навици, 
већ умом устројмо оно што је потребно [αλλά λογισμώ τα 
καυθ' εαυτούς οικονομώμεν]. Зар ће нам бити каква добит од 
(свако)дневног преједања и многог опијања? Ма, шта 
кажем: добит? Него [ћемо имати] велику штету и 
непоправљив губитак. Када се, дакле, ум помути од 
великог пијења вина, одмах и у почетку се прекида 
добитак од поста. Шта је гадније, реци ми, шта је ружније 
од оних који, пијући до поноћи, ујутро, при изласку сунца, 
смрде као да су се тек напили вина. Они изгледају 
одвратни оним који их срећу, ништавни [њиховим] 
слугама и смешни свима који знају шта приличи: а 
најважније је - оваквом великом неуздржљивошћу и 
безвременом и штетном неумереношћу [αμετρία]4, навлаче 
на себе јарост Божију [την παρά του Θεού αγανάκτησιν]. 
"Пијанице", речено је, "неће наследити Царство Божије" 
(1.Кор. 6,10). Шта може бити јадније од ових [људи] који 
за кратко и штетно задовољство бивају прогнани из 
предворја Царства? Али, нека не буде да се неко од овде 
сабраних ода тој страсти! Већ [сви ми], са сваком 
мудрошћу и целомудреношћу [μετά πάσης φιλοσοφίας και 
σωφροσύνης], прошавши овај дан и ослободивши се од 
буре и штете коју само по себи чини пијанство, стигнимо у 
пристаниште наших душа тј. пост, да би могли да 
задобијемо добра од њега. Као што прождрљивост 
[αδηφαγία]  
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kakw½n ai¹ti¿a kaiì pro/cenoj t%½ tw½n a)nqrw¯pwn gi¿netai 
ge/nei, ouÀtw kaiì h( nhstei¿a kaiì h( th=j gastro\j u(peroyi¿a 
tw½n a)fa/twn h(miÍn a)gaqw½n a)eiì ai¹ti¿a ge/gone.  Pla/saj ga\r 
e)c a)rxh=j to\n aÃnqrwpon o(  Qeo\j, kaiì ei¹dwÜj, oÀti tou/tou 
au)t%½ ma/lista deiÍ tou= farma/kou pro\j th\n th=j yuxh=j 
swthri¿an, eu)qe/wj kaiì e)k prooimi¿wn t%½ prwtopla/st% 
tau/thn de/dwke th\n e)ntolh\n ei¹pw¯n:  ¹Apo\ panto\j cu/lou 
tou= e)n t%½ paradei¿s% brw¯sei fagv=: a)po\ de\ tou= cu/lou tou= 
ginw¯skein kalo\n kaiì ponhro\n, ou) fa/gesqe a)p' au)tou=.  
To\ de\ le/gein, to/de fa/ge, kaiì to/de mh\ fa/gvj, nhstei¿aj hÅn 
ei¹kw¯n.  ¹Alla\ de/on fula/cai th\n e)ntolh\n, tou=to me\n ou)k 
e)poi¿hse, di' a)krasi¿an de\ th=j gastro\j h(tthqeiìj, kaiì th\n 
parakoh\n e)rgasa/menoj, qana/t% katedika/zeto. ¹Epeidh\ 
ga\r eiåden o( ponhro\j dai¿mwn e)keiÍnoj kaiì e)xqro\j th=j 
fu/sewj th=j h(mete/raj th\n e)n t%½ paradei¿s% diagwgh\n tou= 
prwtopla/stou, kaiì to\n a)talai¿pwron bi¿on e)keiÍnon, kaiì 
oÀti, kaqa/per aÃggeloj, ouÀtw sw¯mati sumpeplegme/noj 
dih=gen e)piì th=j gh=j, boulo/menoj au)to\n u(poskeli¿sai kaiì 
katabaleiÍn e)lpi¿di meizo/nwn u(posxe/sewn, kaiì tw½n e)n 
xersiìn e)ce/bale.  Tosou=to/n e)sti to\ mh\ me/nein e)piì tw½n 
oi¹kei¿wn oÀrwn, a)lla\ tw½n meizo/nwn e)fi¿esqai.  Kaiì tou=to 
au)to\ dhlw½n sofo/j tij eÃlege:  Fqo/n% de\ diabo/lou 
qa/natoj ei¹sh=lqen ei¹j to\n ko/smon.  Eiådej, a)gaphte\, pw½j 
e)k prooimi¿wn e)c a)dhfagi¿aj o( qa/natoj th\n eiãsodon 
eÃsxen;  Sko/pei de\ pa/lin kaiì meta\ tau=ta th\n qei¿an  
Grafh\n kathgorou=san sunexw½j th=j trufh=j, kaiì 
le/gousan pote\ me\n,  ¹Eka/qisen o( lao\j fageiÍn, kaiì pieiÍn, 
kaiì a)ne/sthsan pai¿zein: aÃllote de\,  ãEfage, kaiì eÃpie, kaiì 
e)lipa/nqh, kaiì e)paxu/nqh, kaiì a)pela/ktisen o( h)gaphme/noj.  
Kaiì oi¸ ta\ So/doma de\ oi¹kou=ntej meta\ tw½n aÃllwn kakw½n 
e)nteu=qen th\n a)parai¿thton o)rgh\n e)kei¿nhn e)pespa/santo. 

 постаје узроком и извором безбројних зала за људски род, 
тако је и пост и презирање стомак(оугађањ)а за нас увек 
било узрок неисказивих добара. Стварајући у почетку 
човека и знајући да ће му тај лек много требати за спасење 
душе, Бог је одмах и у самом почетку првосазданом дао ту 
заповест. "Од сваког дрвета које је у врту јешћеш. А од 
дрвета познања добра и зла, нећете јести од њега, у који, 
пак, дан јесте од њега, смрћу ћете умрети" (Пост. 2,16-17). 
Речи: "ово једи, ово немој јести" су биле нека 
икона/праслика [εικών] поста. Али, иако је требало да чува 
заповест, [човек] то није учинио,  те савладан од стране 
стомакоугађања и преступивши заповест, би осуђен на 
смрт. Будући да виде лукави демон и непријатељ наше 
природе понашање првосазданог у рају и његов удобан 
живот [τον αταλαίπωρον βίον] и да у телу на земљи живи 
као ангео, а желећи да га обори и савлада надом у већа 
обећања, изби му из руку и оно што је имао. А тако бива 
када се не остане у одговарајућим границама, већ се жели 
више. И то објављујући неко премудар рече: "Завишћу 
ђаволовом смрт уђе у свет" (Прем. Сол. 2,24). Јеси ли 
видео, љубљени, да је од самог почетка смрт ушла [у свет] 
прождрљивошћу? (По)гледај опет како и после тога 
Божанско Писмо непрестано осуђује наслађивање [τρυφή] 
и другде говори: "Поседа народ, те једоше и пише, а после 
усташе да се играју" (Изл. 32,6) и другде: "појео се и 
попио, удебљао се и угојио и одврати се љубљени [= 
Израиљ]" (Пон. Зак. 32,15)5. И они који настањиваху 
Содом уз сва остала зла, тиме навукоше неумољиви гнев 
Божији.  
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ãAkouson ga\r tou= profh/tou le/gontoj: Tou=to to\ 
a)no/mhma  Sodo/mwn, oÀti e)n plhsmonv= aÃrtwn e)spata/lwn.  
Kaqa/per ga\r phgh/ tij kaiì r(i¿za tugxa/nei tw½n kakw½n  
a(pa/ntwn.  

g§.  Eiådej th=j a)dhfagi¿aj th\n bla/bhn;  àOra moi 
pa/lin th=j nhstei¿aj ta\ katorqw¯mata.  Tessara/konta 
h(merw½n nhstei¿an e)pideica/menoj o( me/gaj  Mwsh=j, th=j 
nomoqesi¿aj ta\j pla/kaj labeiÍn h)dunh/qh: kaiì e)peidh\ 
katelqwÜn eiåde tou= laou= th\n paranomi¿an, aÁj meta\ 
tosau/thj prosedri¿aj labeiÍn iãsxuse, tau/taj r(i¿yaj 
sune/klasen, aÃtopon eiånai logisa/menoj, mequ/onta lao\n 
kaiì paranomou=nta nomoqesi¿an  Despo/tou de/casqai.  Dio\ 
kaiì e(te/rwn pa/lin tessara/konta h(merw½n nhstei¿aj e)deh/qh 
o( qauma/sioj e)keiÍnoj profh/thj, iàna dunhqv= ta\j dia\ th\n 
paranomi¿an au)tw½n suntribei¿saj pla/kaj pa/lin aÃnwqen 
deca/menoj katenegkeiÍn.  Kaiì o( me/gaj de\  ¹Hli¿aj 
tosou/twn h(merw½n nhstei¿an e)pedei¿cato, kaiì th\n tou= 
qana/tou turanni¿da diafugwÜn, kaiì meta\ puri¿nou aÀrmatoj 
w¨j ei¹j to\n ou)rano\n a)nelqwÜn, kaiì ou)de/pw kaiì th/meron 
qana/tou peiÍran labw¯n.  Kaiì o( a)nh\r de\ tw½n e)piqumiw½n, 
pollw½n h(merw½n nhstei¿an e)pideica/menoj, ouÀtwj h)ciw¯qh 
th=j qaumasth=j e)kei¿nhj o)ptasi¿aj, oÁj kaiì tw½n leo/ntwn 
to\n qumo\n e)xali¿nwse, kaiì ei¹j proba/twn h(mero/thta 
mete/sthsen, ou) th\n fu/sin metabalwÜn, a)lla\ th=j 
qhriwdi¿aj menou/shj th\n proai¿resin a)mei¿yaj.  Tau/tv kaiì  
NineuiÍtai xrhsa/menoi th\n a)po/fasin a)nekale/santo tou=  
Despo/tou, meta\ tw½n a)nqrw¯pwn kaiì to\ tw½n a)lo/gwn ge/noj 
tau/thn e)pidei¿casqai paraskeua/santej, kaiì ouÀtwj 
a)posta/ntej eÀkastoj a)po\ tw½n ponhrw½n e)pithdeuma/twn, 
ei¹j filanqrwpi¿an e)cekale/santo to\n tw½n a(pa/ntwn  
Despo/thn.  Kaiì ti¿ periì tou\j dou/louj eÃti stre/fomai kaiì 
ga\r eÃxomen kaiì e(te/rouj pollou\j a)riqmh=sai, kaiì e)n tv=  

 Чуј пророка како говори: "Ово је грех Содома, јер у 
ситости хлеба сладостраствовху" (Језекиљ 16,49). Јер 
прождрљивост је некакав извор и корен сваког зла. 

 
3.) Видиш ли штету од прождрљивости? Види, пак, 

какви су успеси поста. Провевши четрдесет дана у посту, 
велики Мојсије је могао да прими таблице Закона, те, 
пошто сишавши виде безакоње народа, бацивши разби их 
[таблице Закона], које се толико трудио да добије, јер 
сматраше безсмисленим да пијаном и беззаконом народу 
буде дат Закон Господњи. Зато је овај чудесни пророк 
требало да пости још четрдесет дана, да би могао однети 
[народу] свише дароване таблице, разбијене због њиховог 
безакоња. Па и велики Илија је исто толико дана постио (3. 
Цар. 19,8), па, избегавши тиранију смрти, узнесе се као6 на 
небо и до данас не окуси смрти (4. Цар.2,1,11) И мили 
човек [ο ανήρ δε των επιθυμών]7 (Данило 10,11), провевши 
многе дане у посту, удостоји се оног чудесног виђења 
(Данило 10,3) укроти јарост лавова и преобрати је у 
кротост оваца, не променивши им природу - будући да је 
њихова зверост остала - већ расположење. Тако [тј. 
постом] су и Ниневљани опозвали одлуку Владичину [= 
Господњу], уредивши да са људима пости и род 
бесловесних [= животиње] и тако, одступивши сви од злих 
дела, побудише на човекољубље Владику свега (Јона 3,7). 
Али, зашто се опет бавим слугама (јер имамо и многе друге 
да набројимо, 
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Kainv= dia\ tau/thj eu)dokimh/santajŸ, de/on e)piì to\n koino\n 
a(pa/ntwn h(mw½n  Despo/thn e)lqeiÍn;  ¸O ga\r  Ku/rioj h(mw½n  
¹Ihsou=j  Xristo\j kaiì au)to\j tessara/konta h(merw½n 
nhstei¿an e)pideica/menoj, ouÀtw th=j pro\j to\n dia/bolon 
hÀyato pa/lhj, pa=sin h(miÍn u(pogrammo\n didou\j, wÐste dia\ 
tau/thj kaqopli¿zesqai, kaiì th\n e)nteu=qen i¹sxu\n 
proslabo/ntaj ouÀtw parata/ttesqai ei¹j th\n pro\j e)keiÍnon 
ma/xhn.  ¹All' e)ntau=qa iãswj eÃroito/ tij aÄn tw½n o)cu\ 
blepo/ntwn kaiì dieghgerme/nwn th\n dia/noian: ti¿noj 
eÀneken ta\j au)ta\j toiÍj dou/loij h(me/raj o(  Despo/thj 
nhsteu/wn fai¿netai, kaiì ou)x u(perhko/ntise to\n a)riqmo/n;  
Ou)x a(plw½j ou)de\ ei¹kh= tou=to gege/nhtai, a)lla\ kaiì tou=to 
sofw½j kaiì kata\ th\n aÃfaton au)tou= filanqrwpi¿an.  àIna 
ga\r mh\ nomisqv= dokh/sei paragegenh=sqai, kaiì mh\ 
a)neilhfe/nai sa/rka, hÁ eÃcw th=j fu/sewj eiånai th=j 
a)nqrwpi¿nhj, dia\ tou=to to\n au)to\n a)riqmo\n nhsteu/ei, kaiì 
ou) prosti¿qhsi taiÍj h(me/raij, wÐste e)pistomi¿sai tw½n 
a)naisxunteiÍn boulome/nwn th\n filoneiki¿an.  Ei¹ ga\r kaiì 
tou/tou gegenhme/nou ei¹siìn eÃti kaiì nu=n tinej tau=ta 
tolmw½ntej fqe/ggesqai, ei¹ mh\ tv= oi¹kei¿# prognw¯sei 
tau/thn au)tw½n e)ce/koye th\n a)formh\n, ti¿ ou)k aÄn 
e)pexei¿rhsan ei¹peiÍn;  Dia\ tou=to ou)k a)ne/xetai plei¿ouj 
h(me/raj nhsteu=sai, a)lla\ tosau/taj oÀsaj oi¸ dou=loi: iàna di' 
au)tw½n tw½n pragma/twn h(ma=j paideu/sv, oÀti th\n au)th\n 
sa/rka kaiì au)to\j perie/keito kaiì ou)k eÃcw th=j fu/sewj th=j 
h(mete/raj u(ph=rxen. 
d§.  ¹All' oÀti me\n mega/lh th=j nhstei¿aj h( i¹sxu\j, kaiì polu\ 
to\ e)k tau/thj ke/rdoj tv= yuxv= prosgino/menon, kaiì e)k 
tw½n dou/lwn kaiì e)k tou=  Despo/tou dh=lon h(miÍn 
gege/nhtai: parakalw½ ouÅn th\n u(mete/ran a)ga/phn, ei¹do/taj 
au)th=j to\ ke/rdoj, mh\ dia\ r(#qumi¿an a)pw¯sasqai th\n e)k 
tau/thj w©fe/leian, mhde\ dusxerai¿nein pro\j th\n tau/thj  

 који су се кроз њега [= пост] прославили  и у Старом и у 
Новом [Завету]), када треба да дођем ка нама свима 
заједничком Владици? И сâм Господ наш Исус Христос, 
постивши четрдесет дана (Матеј 14,2), тако ступи у борбу 
са ђаволом и свима нама даде пример да би се њиме 
наоружали, и тако задобивши силу, устали у борбу са оним 
[=ђаволом]. Али, овде ће можда неко оштрог и бистрог ума 
питати: зашто изгледа да Владика пости исто онолико дана 
колико и слуге, а не превазилази их бројем? То се није 
десило просто и случајно, већ премудро и по Његовом 
неизрецивом човекољубљу. Да не мисле да се привидно 
јавио и да није примио плот [και μη ανειληφέναι σάρκα] и да 
је био вам људске природе [έξω της φύσεως είναι της 
ανθρωπίνης = да није примио пуну људску природу] - зато 
је постио исти број дана, не придодавши још дана [поста], 
да запуши уста оних који бестидно желе да се расправљају 
[βουλομένων την φιλονεικίαν]8. Јер, ако, и када се све то 
десило, сада ипак постоје неки који се осмељују да то 
кажу, да није, себи својственим предзнањем, [τη οικεία 
προγνώσει] Господ им одузео приговор, шта би тек 
покушали да кажу? Зато [Господ] не подноси да пости 
више дана, него онолико колико слуге, да нас тако заиста 
подучи да бејаше обучен и Он у исту ову плот и да не 
бејаше ван наше природе [= да је био истински човек]. 

4.) А да је велика снага поста и да произилази многа 
добит за душу од њега, постало нам је јасно и из [примēра] 
слугу и из [примера] Владике. Молим зато вашу љубав да, 
знајући добит од њега, не буде услед нехата лишена 
користи од њега нити да се жалости због његовог 
наступања, већ да се радује и весели, према блаженом 
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w©fe/leian, mhde\ dusxerai¿nein pro\j th\n tau/thj parousi¿an, 
a)lla\ xai¿rein kaiì a)ga/llesqai, kata\ to\n maka/rion  
Pau=lon:  àOs% ga\r o( eÃcw h(mw½n aÃnqrwpoj diafqei¿retai, 
tosou/t% o( eÃsw a)nakainou=tai.  Nhstei¿a ga\r th=j yuxh=j 
e)sti trofh\, kaiì kaqa/per auÀth h( swmatikh\ trofh\ piai¿nei 
to\ sw½ma, ouÀtw kaiì h( nhstei¿a th\n yuxh\n eu)tonwte/ran 
e)rga/zetai, kou=fon au)tv= to\ ptero\n kataskeua/zei, 
meta/rsion au)th\n poieiÍ, ta\ aÃnw fanta/zesqai proceneiÍ, 
a)nwte/ran au)th\n tw½n h(donw½n kaiì tw½n h(de/wn tou= 
paro/ntoj bi¿ou a)pergazome/nh.  Kaiì kaqa/per ta\ kou=fa 
tw½n ploi¿wn o)cu/teron ta\ pela/gh diaper#=, ta\ poll%½ t%½ 
fo/rt% barou/mena u(pobru/xia gi¿netai: ouÀtwj h( me\n 
nhstei¿a koufo/teron e)rgazome/nh to\n logismo\n, 
paraskeua/zei met' eu)koli¿aj to\ pe/lagoj tou= paro/ntoj 
bi¿ou diaper#=n, kaiì pro\j to\n ou)rano\n kaiì ta\ e)n toiÍj 
ou)ranoiÍj e)ptoh=sqai, kaiì mhde\n h(geiÍsqai ta\ paro/nta, 
a)lla\ skia=j kaiì o)neira/twn ou)damine/steron au)ta\ 
paratre/xein.  Ḩ de\ me/qh kaiì h( a)dhfagi¿a baru/nousa to\n 
logismo\n, kaiì piai¿nousa th\n sa/rka, ai¹xma/lwton 
e)rga/zetai th\n yuxh\n, pantaxo/qen au)th\n poliorkou=sa, 
kaiì ou)k a)fieiÍsa tou= logismou= to\ krith/rion e)r)r(wme/non 
eÃxein, kata\ krhmnw½n fe/resqai paraskeua/zei, kaiì kata\ 
th=j oi¹kei¿aj swthri¿aj aÀpanta e)rga/zesqai.  Mh\ dh\ 
r(#qu/mwj oi¹konomw½men, a)gaphtoiì, ta\ kata\ th\n swthri¿an 
th\n h(mete/ran: a)ll' ei¹do/tej oÀsa kaka\ e)nteu=qen ti¿ktetai, 
feu/gwmen th\n e)c au)th=j bla/bhn. Ou)de\ ga\r e)n tv= Kainv= 
mo/non, eÃnqa plei¿wn h( e)pi¿tasij th=j filosofi¿aj, kaiì 
mei¿zona ta\ ska/mmata, kaiì mega/loi oi¸ i¸drw½tej, kaiì polla\ 
ta\ brabeiÍa, kaiì aÃfatoi oi¸ ste/fanoi, ta\ th=j trufh=j 
a)phgo/reutai, a)lla\ kaiì e)piì th=j  Palaia=j, h(ni¿ka eÃti tv= 
ski#= pareka/qhnto, kaiì t%½ lu/xn% hÅsan proshlwme/noi, 
kaiì kaqa/per paidi¿a galaktotrofou/mena, ouÀtw kata\ 

Павлу: "Ако се наш спољашњи човек и распада, ипак се 
унутрашњи обнавља из дана у дан" (2. Кор. 4,16). Пост је, 
дакле, храна душе и, као што ова телесна храна дебља 
тело, тако и пост чини душу јачом, омогућава јој лаки лет, 
чини ј способном да машта о вишњим [добрима], 
постављена изнад задовољстава и удобности садашњег 
живота. И, као што лако натоварене лађе брже прелазе 
пучину, а оне, натоварене тешким теретима, бивају 
потопљене, тако и пост, чинећи ум лакшим, помаже да се 
са лакоћом преплива пучина пучина садашњег живота и 
устреми ка небу и небеским [стварима - τα εν τοις ουρανοίς] 
и не придаје важност садашњим [добрима], него да се 
сматрају ништавнијим од сенке и сна. А пијанство и 
прождрљивост, обремењујући ум и дебљајући плот, чине 
душу заробљеницом, опкољавајући је одасвуд и не 
дозвољавајући да ум има јако разуђивање [κριτήριον], [те] 
је тјерају да лута по хридима и да чини све против 
сопственог спасења. Не будимо немарни, љубљени, за 
устројавање нашег спасења, већ, знајући колика зла се 
рађају одавде [из пијанства и прождрљивости], побегнимо 
од ове штете. Јер, нису само у Новом [Завјету], где је 
потребно још више љубомудрија [φιλοσοφίας] и већи 
подвизи, велики трудови [μεγάλοι οι υδρώτες], многобројне 
награде и неизрециви венци, забрањена наслађивања, већ и 
у Старом, када су [људи] још увек били под сенком и 
користили се светилником и попут дојенчади тако помало 
били уразумљивани,  
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 mikro\n e)nh/gonto, ou)de\ to/te h)fi¿ento truf#=n.  Kaiì iàna 
mh\ nomi¿shte a(plw½j h(ma=j kathgorou=ntaj th=j trufh=j 
tau=ta le/gein, a)kou/sate tou= profh/tou le/gontoj:  Ou)aiì oi¸ 
e)rxo/menoi ei¹j h(me/ran kakh\n, oi¸ kaqeu/dontej e)piì klinw½n 
e)lefanti¿nwn, kaiì kataspatalw½ntej e)piì taiÍj strwmnaiÍj 
au)tw½n: oi¸ e)sqi¿ontej e)ri¿fouj e)k poimni¿wn, kaiì mosxa/ria 
e)k me/sou boukoli¿wn galaqhna/: oi¸ pi¿nontej to\n 
diulisme/non oiånon kaiì ta\ prw½ta mu/ra xrio/menoi, w¨j 
e(stw½ta e)logi¿santo, kaiì ou)x w¨j feu/gonta.  Eiãdete po/shn 
kathgori¿an e)poih/sato th=j trufh=j o( profh/thj, kaiì 
tau=ta  ¹Ioudai¿oij dialego/menoj, toiÍj a)naisqh/toij, toiÍj 
a)gnw¯mosi, toiÍj kaq' e(ka/sthn h(me/ran gastrizome/noij;  
SkopeiÍte ga\r tw½n r(hma/twn th\n a)kri¿beian: diabalwÜn 
au)tw½n th\n a)dhfagi¿an kaiì th\n pollh\n e)k tou= oiãnou 
me/qhn, to/te e)ph/gagen,  ¸Wj e(stw½ta e)logi¿santo, kaiì ou)x 
w¨j feu/gonta, mononouxiì deiknu\j, oÀti me/xri tou= fa/ruggoj 
kaiì tw½n xeile/wn e)stiìn h( a)po/lausij, kaiì peraite/rw ou) 
pro/eisin.   ¹All' h( me\n h(donh\ braxeiÍa kaiì pro/skairoj, h( 
de\ o)du/nh dihnekh\j, kaiì pe/raj ou)k eÃxousa.  Kaiì tau=ta, 
fhsiì, dia\ th=j pei¿raj maqo/ntej,  ¸Wj e(stw½ta oÀla 
e)logi¿santo kaiì me/nonta, kaiì ou)x w¨j feu/gonta, tou=t' 
eÃstin, a)fipta/mena, kaiì ou)de\ to\ tuxo\n parame/nonta.  
Toiau=ta ga\r aÀpanta ta\ a)nqrw¯pina kaiì ta\ sarkika/: 
ouÃpw parege/nonto, kaiì a)pe/pth: toiou=ton h( trufh\, 
toiou=ton h( do/ca h( a)nqrwpi¿nh kaiì h( dunastei¿a, toiou=ton 
o( plou=toj, toiou=ton h( eu)hmeri¿a pa=sa tou= paro/ntoj bi¿ou, 
ou)de\n be/baion eÃxousa; ou)de\n sta/simon, ou)de\n pa/gion, 
a)lla\ potami¿wn r(euma/twn ma=llon paratre/xei, kaiì 
e)rh/mouj kaiì gumnou\j katalimpa/nei tou\j periì tau=ta 
e)ptohme/nouj.  ¹Alla\ ta\ pneumatika\ ou) toiau=ta, a)ll' 
a)penanti¿aj tou/toij, be/baia kaiì a)ki¿nhta, metabolh\n ou)k 
e)pidexo/mena, pantiì t%½ ai¹w½ni parekteino/mena. Po/shj ouÅn  

чак ни тада није било дозвољено наслађивање. И, да не 
мислите да ми просто говоримо тако осуђујући 
наслађивање, послушајте пророка како каже: "Тешко 
онима који долазе у зао дан, који спавају на одрима од 
слоноваче и пружају се на својим постељама и који једу 
козлића из пастве и телад из стада која сисају млеко, који 
пију процеђено вино и мажу се скупим [букв. "првим"] 
мирисима, сматрајући то сталним, а не пролазним" (Амос 
6,3-6)9. Видите ли како пророк осуди наслађивање и то 
говорећи Јудејима, неосјетљивим, неразумним, који су 
сваки дан угађали стомаку? (По)гледајте [= приметите] 
тачност израза: разобличавајући њихову прождрљивост и 
пијанство од вина, он додаје: "сматрајући то сталним, а не 
пролазним", показујући да задовољство [απόλαυσις] допире 
[само] до непца и уста и даље се не простире. Већ је 
задовољство/уживање [ηδονή] кратко и привремено, а 
патња [због њега] је дуга и нема границе. И то [ипак] 
знајући из искуства, они [овдашња задовољства] сматраху 
сталним и постојаним, а не пролазним тј. непостојаним ни 
за мало. Јер, тако је људско и плотско: тек што настане  - и 
нестане: такво је наслађивање, таква је људска слава и 
власт, такво је богатство, такво је свако добро [ευημερία] 
садашњег живота - неимајуће никакву поузданост, никакву 
сталност, никакву постојаност, већ тече брже од речних 
струја и оставља самима и нагима оне који се вежу за њих. 
А духовна [добра] нису таква, већ насупрот њима: 
поуздана и непокретна10, неподложна промени и простиру 
се у вечност. Каква би  
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ou)k aÄn eiãh parafrosu/nhj tw½n a)kinh/twn ta\ saleuo/mena 
a)ntalla/ttesqai, tw½n diaiwnizo/ntwn ta\ pro/skaira, tw½n 
a)fiptame/nwn ta\ dihnekw½j me/nonta, tw½n pollh\n e)n t%½ 
me/llonti ai¹w½ni th\n a)po/lausin procenou/ntwn ta\ pollh\n 
th\n ko/lasin h(miÍn e)keiÍ kataskeua/zonta;  Tau=ta dh\ 
pa/nta e)nnoou=ntej, a)gaphtoiì, kaiì polu\n th=j h(mete/raj 
swthri¿aj poiou/menoi lo/gon, katafronh/swmen th=j 
trufh=j th=j a)nonh/tou kaiì e)piblabou=j: a)spasw¯meqa th\n 
nhstei¿an, kaiì th\n aÃllhn aÀpasan filosofi¿an, kaiì tou= 
bi¿ou pollh\n th\n metabolh\n e)pideicw¯meqa, kaiì kaq' 
e(ka/sthn h(me/ran pro\j th\n tw½n a)gaqw½n eÃrgwn pra=cin 
e)peigw¯meqa: iàna to\n kairo\n aÀpanta th=j a(gi¿aj 
tessarakosth=j, th\n pneumatikh\n e)mpori¿an 
e)mporeusa/menoi, kaiì polu\n to\n plou=ton sunagago/ntej 
th=j a)reth=j, ouÀtw kataciwqw½men kaiì ei¹j th\n kuri¿an 
h(me/ran paragene/sqai, kaiì meta\ par)r(hsi¿aj tv= friktv= kaiì 
pneumatikv= trape/zv proselqeiÍn, kaiì tw½n a)por)r(h/twn 
e)kei¿nwn kaiì a)qana/twn a)gaqw½n metasxeiÍn meta\ kaqarou= 
tou= suneido/toj, kaiì th=j e)keiÍqen plhrwqh=nai xa/ritoj, 
eu)xaiÍj kaiì presbei¿aij tw½n eu)aresthsa/ntwn au)t%½  
Xrist%½ t%½ filanqrw¯p%  Qe%½ h(mw½n, meq' ouÂ t%½  Patriì 
aÀma t%½ a(gi¿%  Pneu/mati do/ca, kra/toj, timh\, nu=n kaiì a)eiì, 
kaiì ei¹j tou\j ai¹w½naj tw½n ai¹w¯nwn.  ¹Amh/n. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

само била противмудреност [παραφροσύνη] мењати 
непокретна [добра] за промењива, вечна за привремена, 
постојано пребивајућа од мењајућих се брзо, она што ће 
нам у будућем веку донети велико задовољство 
[απόλαυσιν] - онима што нам припремају велико мучење 
тамо. Размишљајући о свему овоме, љубљени, и бринући 
се много за наше спасење, презримо неразумна и штетна 
наслађивања, заволимо пост и свако друго љубомудрије 
[φιλοσοφίαν], покажимо велику промену живота и сваки 
дан журимо да учинимо добра дела, да би, у сво време 
свете Четрдесетнице купујући духовну робу [την 
πνευματικήν εμπορλίαν εμπορευσάμενοι]11 и сабирајући 
велико богатство врлине, тако се удостојили да стигнемо 
до Дана Господњег [= Пасхе], да са смелошћу приступимо 
страшној и духовној трпези и да се са чистом савешћу 
причешћујемо неизрецивим и бесмртним добрима и да се 
испунимо тамошњом благодаћу, молитвама и 
заступништвом благоугодивших Самоме Христу, 
човекољубивом Богу нашем, са Којег је Оцу са Духом 
Светим слава, сила, част, сада и увек и у векове векова. 
Амин. 
 
                                           

* Златоуст је своје чувене беседе на књигу Постања 
изговорио највероватније 386. и 388. године, у Антиохији, као 
презвитер, када је настала већина његових егзегетских дела. Да 
подсетимо. у древној Цркви, прва дужност презвитера је била да 
тумаче Свето Писмо, да упућују верне и просветљују 
катихумене. Нарочито је време Часног поста било намењено тој 
сврси. Ово је уводна беседа, чија је тема наступајући пост. 
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1 Св. Златоуст је био изванредан говорник, па су га, за 

бравурозност са којом је беседио, слушаоци често награђивали 
аплаузима. Он зато овде унапред тражи од својих слушаоца да 
обрате пажњу на боголсовско и етичко Предање Цркве, које он 
износи, а не на спољашњу форму.  

2 Св. Златоуст разликује "διάνοια" и "λογισμός" Ми ту 
дистинкцију покушавамо да одразимо у преводу преводећи 
"λογισμός" са "ум" а "διάνοια" са "разум", свесни да се богатство 
значењâ као и различита етимологија ових грчких речи не 
исказује у нашим преводима. 

3 Грчка реч "νηστεία" = "пост" је женског рода, па Св. 
Јован Златоуст употребљава femininum говорећи о посту, те га 
назива "мајком" (μητέρα) осталих добара. Додуше, одмах после 
тога он назива пост и учитељем врлина (διδάσκαλος, у акузативу 
- διδάσκαλον што је очигледно masculinum) али из простог 
разлога што у то доба скоро да нису постојале "учитељице" тј. 
жене скоро да нису држале граматичке и философске школе 
(изузев Ипатије Александријске). 

4 "αμετρία" није просто "неумереност", већ недостатк 
мере као психичка аномалија, као патолошко стање душе, њена 
неусклађеност са самом собом и околним светом. Богатство 
овог израза је неописиво: он има своју историју још у античкој 
философији - још Платон (Софист 228, а-б.) говори о αμετρία-и 
као о основном узроку свих, психичких, интелектуалних и 
физичких аномалија. Св. Златоуст, као одличан ритор и 
протагониста грчке παιδεία-е, употребљава овај израз да истакне 
трагичну неусклађеност коју гријех, као патолошко стање, 
уноси у човека. 

5 По Септуагинти, МТ је значајно другачији - в. превод 
Ђ. Даничића. 

6 Ово "као" садржи текст Седамдесеторице: масоретски 
текст га нема. 

7 "ο ανήρ δε των επιθυμών" - према Теодотионовом 
преводи Данила (по Седамдесеторици: "άνθρωπος ελεεινός"). Св. 
Јован Златоуст цитира Књигу пророка Данила према 
Теодотионовом преводу, који је Црква прихватила због 
буквалнијег превода од стандардног превода Седамдесеторице. 

8 Овде Св. Јован полемише против јеретика докета који 
су тврдили да је Христос само привидно пострадао. За Св. 
Златоуста стварност Христовог оваплоћења је непобитна 
чињеница и залог нашег спасења, па он на њој непрестано 
инсистира, као и Св. Игнатије Антиохијски, Златоустов 
богословски и духовни предшественик (нпр. Смирњанима 
4,1,2). Златоуст је неретко диспутативан: у следећој, другој 
беседи (На речи "У почетку створи Бог небо и земљу" - у 
припреми је и њен превод) директно прозива гностичке 
јересиархе, излажући насупрот њих православно учење. Иначе, 
Златоуст је рационализам од кога су патили многи богослови 
тзв. "антиохијске катихетске школе" умео да преобрати у 
библијски реализам, у богословску трезвеност, која је била 
неопходна да нагласи свештено-историјски моменат у чину 
богојављења и откривења, а што су многи александријски 
богослови често заборављали. 

9 Уопште није јасно какав текст Старог Завета овде 
наводи Св. Златоуст: то није превод Седамдесеторице, нити 
масоретски текст. Да ли је по среди неки нама непознат превод 
или слободна интерпретација постојећег текста? У сваком 
случају, текст који наводи Св. Јован је доста краћи и од МТ и од 
LXX. 

10 "Непокретна добра" не треба схватити у вулгарном 
смислу "непокретне имовине" - појам "(τα) ακύνιτα αγαθά" 
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означава њихову сталност, постојаност, будући да се "кретање" 
у јелинском свету врло често везало за "пропадање". 
Психолошки би се дало закључити да је посреди 
аристотеловско схватање и тематика; ипак, Стагирањин нигде 
не поистовећује ово двоје, штавише, у Физици (225а.33 - 225 
b.5) се експлицитно тврди да "пропадање није кретање". 

11 Букв. "трговавши духовну трговину". Ово такође не 
треба схватити вулгарно. Св. Златоуст једноставно покушава да 
нађе одговарајућу слику, којом би грађанима Антиохије 
(добрим делом трговцима) приближио вредност и значај поста. 
Уосталом, у правила античке риторике су од говорника 
захтевале разумљивост и умеће да повеже предмет свога говора 
са свакидашњим ситуацијама. Тако се постизала уверљивост, 
суштинска особина реторског говора 8в. Аристотел, Реторика 
I,2,6). 

 
Са (старо)јелинског изворника превео: 
Дарко Ђого 
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