


И поред тога што „Историја Цркве"
Сократа Схоластика

представља једну од најраније написаних
историја хришћанске Цркве, још увек

постоји мноштво непознаница
када је реч о његовом животу.

Поуздано се зна да је Сократ Схоластик живео у 5. веку.
Претпоставља се да је рођен око 380. Године

у Константинопољу, и да је у родном граду провео
највећи део живота бавећи се адвокатуром. Једна од

непознамица је и то да ли је он припадао црквеном
клиру. По свему судећи, Сократ Схоластик

није имао неко нароћито богословско образовање,
а такође није превише добро познавао ни богословску

литературу свог времена. Оно што је такође
интересантно јесте и чињеница да се, барем кроз
текст његове Историје, приличио благонаклоно

односи према унењу новацијана и македонијеваца.
Али и поред тога, „Историја Цркве" Сократа

Схоластика остаје и до данас једно од најважнијих
дела за изучавање историје Цркве, поготово због
чињенице да је само у Сократовом делу сачувано

ммоштво докумената која су иначе заувек изгубљена.
Сократова „Историја Цркве" обухвата период од 305.

до 439. године (тј. до окончања седамнаестог конзулства
императора Теодосија Другог), време препуно догађаја

који су оставили неизбрисив траг
у историји хришћанства.
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КЊИГА ПРВА

Увод

Јевсевије, син Памфилов, сакупио је своју Историју у десет књига.
Својим приповедањем дошао је до оних времена владавине цара
Константина у која је дошло до престанка прогона хришћана, а што га
је покренуо Диоклецијан. Говорећи о Константиновом животу,
помињао је Арија само овлаш, јер у својим речима где је хвалио цара,
сва његова мисао је отишла тим путем, па се због тога баш и није много
трудио да о свим догађајима исприча у оном облику и обиму колико је
то било потребно. Моја је намера да опишем оно шта се догађало у
Цркви од тог времена па до данас, те сам због тога и започео од оног
места где је стао Јевсевије у својој историји Цркве. Не водим превише
пажње да слог буде перфектан, него ми је жеља да читаоцима предам
оно шта сам нашао у рукописима, као и оно шта сам сазнао од људи
који су ми били вољни да говоре о питањима која сам им постављао. А
како је потребно за ствар коју пишем, да најпре поменем како је
крштен цар Константин, због тога ћу своје дело почети тим догађајем,
настојећи да будем што краћи.

II глава
Како је цар Константин постао хришћанин?

Кад је дошло до договора Диоклецијана и Максимијана (кога су још
звали и Херкул), да одступе од царске власти, и да ступе у ред обичних
грађана, тада је њихов некадашњи пријатељ и друг у управљању, по
имену Максимијан (звани још и Галерије), дошао у Италију да постави
двојицу за кесаре: Максимина за исток, а Севера за Италију. Међутим,
пошто је цар Констације умро 25. јула прве године 271. олимпијаде, у
Британији би за цара проглашен његов син Константин; док у Риму
уместо да постане цар, Максентије (син Херкула Максимијана) постаде
тиранин, и то по навали преторијанске војске. Ово није било по вољи
Херкулу Максимијану, те он одлучи да поново постане цар, а да би ту
своју намеру лакше спровео у дело, науми да убије свога сина
Максентија, али војска није допустила да се то спроведе у дело, те он
након извесног времена заврши свој век у Тарсу (Киликијском). Када је
издата наредба да се убије Максентије, тада Галерије Максимин посла у
Рим и кесара Севера, али овога изневери војска, те погину. Пре него
што ће издахнути, Галерије Максимијан постави за цара Ликинија, који
је био из Дакије, и већ дуже времена друговао са Галеријем. Максентије
би веома жесток према Римљанима, и више је био склон тиранији него
царевању. Често је силовао жене племића, наређивао убиства, и чинио
још мноштва разних зала. Када је за то сазнао цар Константин, он
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одлучи да Римљане ослободи тираније, и поче да смишља начин како да
уклони тиранина. Док је размишљао о томе, на ум му дође и оваква
мисао: каквог би бога призвао да му помогне да победи зликовца? Па
онда рече у себи: Диоклецијанова војска поштовала је јелинске богове,
али јој ови не помогоше, а мој отац Констације прекинуо је са
јелинском вером, па је поживео много срећније. Овако су се укрштале
мисли у његовој глави док је предводио своју армаду, а онда одједном,
он угледа нешто чудесно и нешто што се речима не може описати.
Наиме, било је негде око поднева, и сунце је већ почело силазити са
свог зенита, када он спази на небу бљештави крст изнад кога је стајао
натпис: „Овим побеђуј". Цар се уплаши, и неверујући својим очима,
упита оне који су били око њега да ли и они виде оно шта види и он?
Сви из његове пратње рекоше да виде крст, и тада се он потпуно увери
у истинитост тог виђења. Мимо тога, још исте ноћи, њему се у сну јави
сам Христос, и заповеди му да начини исти онакав знак какав је видео
на небу, и да увек буде уз њега као знак победе над непријатељима.
Доживевши све то, цар заиста нареди да се начини барјак који је имао
облик крста, и он се и данас чува у царском двору, а све то га још више
учврсти у томе да изврши оно шта је наумио. У битку са непријатељем
уђе у близини Рима, прецизније, у близини Мулвијског моста, и тамо
победи непријатеља. Максентије том приликом погибе у реци. То се
догодило седме године (Константинове) владавине, а у исто време на
истоку је владао Ликиније, који се исто називао царем, као и
Константин, и који је имао за жену рођену сестру цара Константина.

Због силних добара која му Бог учини, Константин се показа веома
захвалним. Пре свега, он нареди да се прекину прогони хришћана, да се
ослободе многи заточеници, а оне који беху прогнани, позва назад и
свима поврати њихова имања која је запленила држава. Поред тога он
својски поче да гради и да обнавља порушене цркве, и то је чинио из
срца. У исто време, у Салони (у Далмацији), умро је Диоклецијан, који
је тамо живео као обичан грађанин.

III глава
Како је дошло до тога да Ликиније прогони хришћане и поред тога

што је Константин стао у одбрану хришћанства?

Цар Константин веровао је, и његове мисли су често биле упућене
Христу, па је стога и своја дела чинио као хришћанин. Подизао је цркве
и украшавао их је скупоценим стварима, док је истовремено уништавао
паганске зграде у којима су се обожавали идоли. Али, његов друг по
царској власти, Ликиније, напојен незнабожачким размишљањем,
мрзео је хришћане, мада их ипак није смео отворено прогонити у
великим размерама, јер се плашио Константина, па је због тога
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смишљао тајне планове како да их уништи. Понекад се догађало да
ступи у отворену борбу са хришћанима, али то није био прогон већих
размера. Једноставно речено, Ликиније се Константину показивао као
добар и услужан, а заправо његов став је био сасвим другачији. Тако је
и дошло до тога да Ликиније изда наредбу да се епископи не смеју
састајати са Јелинима, да хришћанство не би наставило да се шири, и на
тај начин, он је наставио једну другачију врсту прогона, јер оне који су
се оглушили о његову наредбу, он је кажњавао, и они су бивали
оштећени и телом и имањем.

IV глава
О томе да је Константин устао на Ликинија због хришћана

Та Ликинијева злодела изазвала су велики гнев код Константина, и
формално пријатељство претвори се у отворено непријатељство, а из
тога произиђе рат. Битке су биле честе, како оне на копну, тако и оне
на мору. На крају, Константин победи Ликинија код Христополиса
(Витинског), а то је један приморски градић Халкидона. Константин је
заробио Ликинија, али се показа човечан према њему јер га није хтео
погубити, него му нареди да мирно живи у Солуну. Али Ликиније није
хтео да послуша, него сакупи војску од многих варвара, и науми да се
освети због тога што се сматрао пониженим. Када је за све то чуо
Константин, он нареди да се Ликиније убије, и та наредба би извршена.
Сада је сва власт била у Константиновим рукама, и одмах поче радити у
корист хришћана. На тај начин хришћанство поче да се шири јер је
било у миру, али тај мир убрзо би нарушен унутрашњим ирепиркама
међу хришћанима. Шта се у ствари догађало, покушаћу да о томе
кажем онолико колико је у мојој моћи.

V глава
О свађи Арија са епископом Александром

За време владавине Диоклецијана, александријски епископ био је
Петар, који је пострадао као мученик (пострадао је 25. новембра 311.
Године. О њему Јевсевије говори у петој књизи своје Историје. Након
Петра, за епископа је постављен Ахил, који је столовао пет месеци, а
после њега Александар, 313. године), а на престо епископа Алекса-
ндрије дође Ахил, а после овога, док је Црква била у миру, на престо би
постављен Александар. Како није било прогона, Александар је око
себе окупљао вернике, и ту је са сабраним, подручним му свештенством
и осталима из клира, говорио о Пресветој Тројици, учећи народ да су
Света Тројица један у тројици. Један од свештеника, по имену Арије
(Арије беше родом из Ливије, мада Фотије каже да је овај рођен у
Александрији. Он се вероватно школовао код Лукијана Антиохијског,
у колико сам каже за Јевсевија Никомидијског да је салукијаниста.
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Када је Меленшије начинио раскол, Арије се иридружио меленишје-
вцима, али их касније напусти и замоли епископа Петра Але-
ксандријског да га овај рукоположи за ђакона, али због своје нарави он
би прогнан из клира. Када се упокојио епископ Петар, Арије је поново
хтео да се врати у клир, и рекавши да се каје, поче да долази пред
епископа Ахила, те га овај постави за свештеника при једном храму у
Александрији), човек вешт у дијалектици, слушајући епископа Але-
ксандра, помисли да његов епископ уводи учење Савелија Ливијског
(Савелије, ковач из Пентапоља, тврдио је да су Отац, Син и Дух
Свети једна ипостас, једно лице али под три имена. Стога, кад се
говори о Богу, он не чини разлику између Оца, Сина и Духа Светога.
По њему БОГ јс Отац када се узима као законодавац Старог Завета, а
када се узме као оваплоћена Реч у Новом Завету, онда је Бог Син, а
када се узме као Утешитељ који се јавио Апо-столима, онда је БОГ
Дух Свети), па како је био спреман на препирку, поче да казује
мишљење које је сасвим супротно Савелију, и поче крајње непристојно
нападати на речи свога епископа, говорећи да је Отац родио Сина, и да
тада рођени има почетак, а када је тако, да је онда постојало време када
није било Сина, те је Син у времену добио своју личност.

VI глава
Како је ова препирка дала повода расколу у Цркви, и како је

Александар, епископ Александрије,
оповргао Арија и оне који мисле као он?

Аријеве мисли потакле су многе да се баве питањем које се појавило,
те се тако од мале искре, начини велики пожар. А како је то зло
поникло у александријској цркви, оно се рашири по целом Египту,
Ливији и Горњој Тиви. Уз Арија стадоше многи, а нарочито Јевсевије,
али не из Кесарије, него онај који је најпре био епископ цркве у Бериту,
а после цркве у Никомидији Витинској. Када је све ово видео
Александар, он се узнемири, те сазва мноштво епископа на сабор, и ту
осуди Арија и његове присталице, а народу по градовима и селима ово
рече:

„Посланица Александра, епископа Александрије
Прељубазној и пречасној браћи у служби васељенске саборне Цркве,

поздрав у име Господње, од Александра.
И јединство тела саборне Цркве, и заповест књига Божјих, налажу

нам да се чува мир и једномислије. Због тога морамо писати, и једни
другима јављати о ономе шта се догађа у неком месту, тако да било
који од нас, ако узмогне или ако је здрав, могао бити у радости, а
такође и бити са оним који је у болести. У нашој епархији се појавише
људи безаконици, који се супростављају Христу, и који уче да треба
одступати од вере. Људе који су кренули тим путем, не треба другачије
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посматрати него као претече антихриста. У почетку сам хтео ћутати,
поуздавши се, да ако то зло угине заједно са онима који га створише, и
тако се неће даље ширити и тровати оне који су беспорочни, али како
се нађе садашњи епископ никомидијски Јевсевије, коме се чини да је на
њему сва тежина Цркве, па је оставио Берит и загледао се у
Никомидијску цркву, и исти је тај Јевсевије почео да брани отпадника
не плашећи се казне, па још и пише посланице у њихову одбрану, са
намером да оне који су неупућени увуче у заблуду препуну беда и која је
потпуно супротна Христу. Због тога, знајући како закон налаже, морам
прекинути ћутање и дати на знање свима вама, да знате за те отпаднике
и за њихову криву науку и јерес, те да не би слушали ако вам се јави
Јевсевије, који сада, може се рећи, понавља своју некадашњу злу
намеру, те претварајући се да пише у корист свију, ради то само зато да
би испунио оно што је он наумио.
И тако, знајте за данашње отпаднике, а то су: Арије, Ахил, Анталис,

Карион, други Арије, Сармат, Јевзој, Лукије, Јулијан, Мина, Јеладије,
Гаије, а са њима је Секунд и Теона, који су се од раније представљали
као епископи. Ево чујте шта су они измислили, и шта је то што говоре
супротно Светом Писму: Бог није свагда био Отац, јер бејаше времена
када он не би Отац. Исто тако свагда није постојала ни Реч Божија,
него се она родила из небића. По томе што је Бог, који постоји као Бог,
створио ту Реч из небића, дакле која до тада није постојала, значи да је,
по њима, било времена када Реч није постојала. Син је тако, по овом
бесмислу, саздање и творевина. Он ни по суштини није као Отац, а ни
по природи није истинита Реч Очева, ни његова истинска премудрост,
него је једна од Његових творевина и од његовог порода. Рођени, који
је сам кроз реч Бога и кроз премудрост Богу, којом је Бог саздао све, па
и њега - Сина; он је Реч и мудрост али по „злоупотреби" имена. По
томе, Он је син, али попут осталих разумних створења, променљив. Реч
је, по њима, отуђена и одвојена од бића Божијег, и то је лице за себе.
Син није у стању рећи нешто за Оца, јер га не познаје савршено и у
потпуности, нити га може видето какав је у својим савршенствима.
Једноставније речено, по овим тврдњама, Син и не зна какав је Отац.
Син је створен због нас да би ми постали Божији кроз њега као кроз
какво оруђе. Сина не би ни било да није било воље Божије да се ми
нађемо међу живима. Сада их, дакле, питајте: може ли се преврнути Реч
Божија као што се изметнуо ђаво? Њих ни мало неће бити страх да
кажу: Наравно да може, уколико је од природе превртљив као што су
променљиве и све остале ствари које су рођене.

Све оне аријевце који то говоре, све те људе који не знају за стид и све
њихове присталице, ми смо анатемисали, ми, у заједници са епископима
од Египта и Ливије, нас око стотину. А они који подржавају Јевсевија, и
који иду на то да помешају лаж са истином, нечастивост са благо-
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честивошћу, примише их у своје окриље, али неће ништа моћи да
учине, јер знамо да истина свагда побеђује: нема заједнице светлост са
тамом, нити слоге између Христа и Велијара. Да ли је икада ико чуо
нешто налик ономе што они тврде? Или, коме неће стати памет када
чује за нешто такво, ко неће затворити уши да их не дотакну мрске
речи? Зар онај ко чује Јованове речи: „У почетку беше Реч", неће
осудити оне који тврде да је било времена када није било Речи? Или,
који ће се уздржати, слушајући у Јеванђељу: „Јединородни Син, све је
кроз њега постало" (Јн. 1, 3-18), а да не омрзне оне који тврде да је Син
једно од Божјих створења? Како ће он бити раван тварима што је
саздао? Или, како се Он, као Јединородни, прибројава к свему, по
њиховом мишљењу? Како Он може постати из небића када Отац
говори: „Срце моје проговори реч благу" (Пс. 44, 1) и „Из утробе моје
роди се пре данице" (Пс. 100, 3)? Или, по чему је у Њему друга суштина
него што је Очева, кад је Он обличје Оца, Очева светлост, и када сам
каже: „Који виде мене, виде Оца" (Јн. 14, 9)? Како је могао Син небити
никада, када је Он реч и мудрост Божија? Све би то могло бити, када би
они рекли, да је Бог некада био бесловесан, па и немудар. Како ли је
превртљив и променљив, када за себе каже: „Ја сам у Оцу и Отац у
мени" (Јн. 14, 10) и „Ја и Отац, једно смо". Или када каже преко
пророка: „Видите да сам ја и не мењам се" (Мал. 3, 4)? Може се
претпоставити да ће они ове речи применити на самог Оца; али далеко
је нормалније да се те речи примене на Сина, уколико се Он није про-
менио и кад је постао човек, као што каже апостол Павле: „Исус
Христос јуче је и данас исти и заувек" (Јевр. 13, 8). Шта ли их наводи да
кажу да је Он рсфен због нас, када апостол Павле каже: „За којега је
све и кроз којега је све". Али пошто они куде на Сина као да Он не
познаје Оца потпуно, томе се не треба чудити; јер када су једном
одлучили да се боре против Христа, тада је за њих мала ствар не
примати и речи самога Христа: „Као што мене зна Отац и ја знам Оца".
Ако ли Отац зна Сина, разумљиво је да и Син зна Оца. Овако
разговарајући са њима о Светом Писму, често смо их убеђивали и
признавали су да је тако. Али они попут камелеона мењају боју, и
стално настојаше да речи Светог Писма преокрену онако како то њима
одговара. И до сада је било јеретика који су се упуштали даље него што
је требало, па изгубише памет, али ови се напрегоше као нико њима
сличан, да покажу да Реч није Божанска, и стога прекорачише границу
као и они први, а кроз то се приближише још ближе Антихристу, па
зато су и одлучени од Цркве и зато је на њих бачена анатема. Нама је
жао што пропадају, жао нам је и због тога што су они некада знали за
Цркву, а сада отпадају од ње. Али није чудо, јер тако прођоше и Именеј
и Филит. Па и Јуда, некада је ишао за Христом, па га касније издаде и
отпаде од Њега. Али према тим отпадницима нисмо остављени без
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опомене да будемо обазриви. Сам Господ је предсказао: „Чувајте се да
вас ко не превари. Јер многи ће доћи у моје име говорећи: ја сам
Христос, и многе ће преварити". Не идите за њима. А апостол Павле,
сазнавши за то од Спаситеља, пише: „У последња времена одступиће
неки од вере слушајући лажљиве духове и науке ђаволске, а ђаво бежи
од истине." Па кад Господ и Спаситељ наш Исус Христос сам
наговештава, и преко својих апостола подсећа нас на такве људе, то
смо ми, који ушима слушамо њихове нечастиве речи, добро учинили
што смо на такве бацили анатему, као што рекосмо, и што смо их
одлучили од саборне Цркве и вере. И све ово јављамо вашој благоче-
стивости, прељубазни и пречасни другови у служби, зато да не би
примали к себи ни једног од њих, ако би који желео да вам се придружи,
и да не би веровали Јевсевију, нити било коме другом који би покушао
да пише у њихову одбрану. Јер ми, као хришћани, треба да се клонимо
свих оних који говоре и који мисле против Христа, као од људи који
устају против Бога и кваре душу, те их не треба ни по-здрављати, да не
би учествовали у њиховим гресима, као што вам заповеда и блажени
Јован: „Поздравите браћу вашу, а који су самном поздрављају вас."

Када је ова посланица епископа Александра дошла до места на које
је упућена, од мањег зла настало је још веће, јер када су прочитали оно
шта беше написано, многи се упустише у препирку, те се поделише у
два табора где су једни подржавали оно што је написао епископ
Александар, а други су били против тога. Нарочито се успротиви
епископ Јевсевије Никомидијски, јер га је веома погодило оно шта је
написао епископ Александар у својој посланици. А Јевсевије тада беше
веома моћан, јер у то време у Никомидији би и цар, и многи од епископа
били су на страни Јевсевија, знајући да је у добрим односима са царем.
Јевсевије тада поче да пише Александру да прима у цркву присталице
Аријеве јереси, а епископима да се не поводе за оним шта је писао и
говорио Александар. На овај начин долазило је до ширења немира на
све стране, тако да је већ дошло до тога да су не само црквене
старешине нападале једни на друге, него је дошло и до поделе обичног
народа. Проблем је попримио такве размере да се хришћанство јавно
исмевало на позоришним преставама. У Александрији једни су се
препирали о највишим догматима вере и слали су гласнике до обласних
епископа, а други, пришавши уз противничку страну, покушавали су да
подигну буну. Аријевцима се тада придружише Мелетијевци /За
Мелетијеву јерес Атанасије каже да се појавила или 301. или 302.
године. За Атанасијеву посланицу у којој се Говори о тој јереси, зна се
да је написана 356. године/, који недавнио беху одлучени од Цркве. А ко
су заправо Мелетијевци, сад ћу о томе рећи нешто више. Док је у
Александрији био епископ Петар, који је пострадао као мученик у
време Диоклецијанових прогона, Мелетије, познати епископ из једне
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области Египта, би свргнут због неких својих преступа, а након
свргнућа, уз њега беше доста присталица, па се и данас по Египту може
чути име његове јереси. Мелетије ништа није говорио у своју одбрану
због отпадништва, него је сву кривицу пребацивао на епископа Петра,
штавише, овог угодника Божијег извргавао је руглу. А када је Петар
пострадао као мученик, Мелетије своје жалбе и куђења пренесе на
Ахила, који је дошао на епископски престо уместо Петра. Када је умро
Ахил, тада поче нападати Александра. У таквом расположењу они
дођоше у сусрет са Аријем, те Мелетије једва дочека да се здружи са
Аријем, носећи у срцу зловољу на епископа Александра. Али међу
Мелетијевим присталицама било је и таквих који нису одобравали
Аријево учење, и који су сматрали да је Александар добро поступио
када је изрекао суд о Арију. Они који су били око епископа Јевсевија, и
сви они који су били наклоњени Аријевом учењу, писали су Александру
да уништи пресуду којом су Мелетијевци одлучени од Цркве, и да их
поново прими назад. На овај начин стизале су александријском
епископу посланице и за и против, и завођене су у посебан зборник.
Арије је прикупљао оне посланице које су му ишле у корист, а
Александар оне које су биле против Арија. У овим зборницима нађоше
одбрану и основу за своје јереси и Аријанци и Евномијанци, и сви други
што добише име од Македонија, у колико се свака јерес за себе
позивала на сведочење које је давало нека од поменутих посланица.

VII глава
Како је цар Константин, огорчен тим подметањима у Цркви,

послао у Александрију шпанског епископа Осију
да би нашао компромис између Александра и Арија

Када је цар сазнао за све те догађаје унутар Цркве, и сматрајући ту
опасност као своју сопствену, науми да је што пре угаси, те посла једног
поузданог човека по имену Осија, и с њим посланицу упућену и
Александру и Арију. Осија је био епископ Кордобе, и цар га је веома
поштовао. Биће веома прикладно да на овом месту наведем један део из
цареве посланице, јер је она у целости наведена у Јевсевијевој књизи у
којој је описан Константинов живот.

„Победник, Константин Велики, Август - Александру и Арију
Знам да је садашњој расправи био почетак када си ти, Александре,

пожелео чути и знати од својих свештеника како свки појединачно
мисли о одређеним местима из Закона, или једноставније речено, када
си изнео на видело празну страну питања, те си онда ти, Арије, потегао
нешто такво о чему у првом трену није требало ни мислити, или је
требало ћутати, и ако си о томе размишљао. Ето шта је дало повода да
се поделите, да се прекине заједница, те да се тако свети народ, који се
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поделио на двоје, доведе у неслогу. И тако: нека сваки од вас искрено
опрости један другоме, и нека усвоји оно на шта вас саветује онај који је
слуга, као што сте и ви. А шта је то заправо? Зар не би требало
упитати и у прошлим временима, па и одговарати на питања, јер оваква
питања, као неизазвана, потегнута су тек онако, из склоности за
препирањем, и да се време замени беспослицом. Али ми треба да
будемо трезвени, а никако да са оваквим стварима тако лакоумно
излазимо пред свет, нити да говоримо простом народу о ономе о чему
најпре нисмо добро поразмислили. Јер ко може онако добро знати и
како треба протумачити смисао тако великих и тешких питања? И
тако: када се расправља о нечему оваквом, мислим, потребно је да се
уздржавамо од много речи, како не би довели народ било до тога да
хули Бога, било до тога да учини раскол, а свему томе није тешко дати
повода. Због тога, опростите један другоме, и нека се тиме изглади и
несмотрено питање и непромишљен одговор, јер оно што је вама дало
повода да се препирете, није главна наука у закону, и ви не уносите
неку нову јерес у свој обичај по коме славите Господа и нека ваше
мисли имају једно обличје. Када се ви препирете један са другим о
предметима који су мале важности и веома непознати, онда не треба да
се поводи тако велико мноштво народа Божијег по вашим раздвојеним
мислима, и не само да не треба, него је то и против закона. А да вам за
то наведем неки пример, рећи ћу: Знајте, да и сами философи живе у
заједници јер се држе једне науке, а ако се понекад и поделе у мислима
о неком посебном предмету, задржавају једни према другима узајамна
осећања јер спадају у једну исту групу људи. А када је тако, није ли
правичније да ми, који смо одређени да служимо Богу, обављамо ту
службу у једномислију? Да ли ће бити умесно да због ваше ништавне и
незнатне препирке устане брат на брата, и ако се скуп часних људи
подели због неједнаког мишљења? Хоће ли бити лепо, ако ми дамо
повода томе, ако би се препирали један са другим око много тога, а без
чега можемо живети? Препирати се за речи, то је дело простих, и више
доликује деци него памети светих и мудрих људи. Уклонимо се, дакле,
од пута да западнемо у ђавоља искушења. Бог, наш Спаситељ, излио је
на свакога од нас једно исто видело. Дозволите ми, дакле, који сам
слуга Преблагога, да под Његовим промислом доведем до краја оно за
чим ревнујем, и да бих вас, народ Његов, довео у општу заједницу
помоћу дозивања, мира и благих савета. Ако је код вас једна вера, као
што рекох, и ако подједнако разумете своју веру, и ако заповест закона
својим деловима притеже душу да је поптуно једнако расположена, то
онда мисао, која вас је потакла да се препирете ни због чега, уколико не
задире у суштину целе вере, не треба да ствара поделу, цепање и
расправу међу вама у било каквом могућем облику. Ово не говорим
због тога, да ми је намера да вас приморам да се сложите око тог
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питања, ако могу да га тако назовем, јер и ако би остало тако да се
ваше мисли не подударају око неког предмета који није важан, опет
због тога може остати неповређено достојанство нашег сабора, и може
остати неокрњена ваша заједница. Па као што ми не тражимо од
свакога једно, тако ни ви не идите правцем једне исте мисли, те тако,
што се тиче размишљања о божанственом стварању, нека ви останете
при једној вери, при једном разумевању, при једном завету Преблагога,
а за маловажна питања, о којима један мисли једно а други друго,
желим да то несагласно мишљење остане у вама и да се чува као тајна.
Нека узвишеност ваше заједнице остане као што је била, па тако и
ваша вера у Истину и поштовање према Богу, и законитом начину како
се Бог прославља. Вратите се у узајамну заједницу и љубав, раширите
своје руке и покажите отворена наручја народу, да изгледате као да се
очистили своје душе, и да сте поново постали другови, јер је
пријатељство често много пријатније после прекинуте свађе. Дакле,
помирите се, вратите ми спокојне дане и мирне ноћи. Не учините ли ми
по вољи, онда ми не остаје ништа друго, него да уздишем, да се обливам
сузама и да свој век проводим у неспокојству, јер док се год људи
Божји, а мислим на слуге као што сам и сам, деле и раздвајају због
неправичног и штетног препирања, могу ли ја бити спокојан у својим
мислима? А да би сте познали колико је велика моја жалост, чујте: не
тако давно обретох се у Никомидији, и одједном се у мени појави мисао
да пођем на исток. Журио сам да што пре стигнем, и чинило ми се да
сам већ међу вама, али до мене дође вест о томе шта се десило међу
вама, и одмах изгубим вољу и одустанем од намераваног пута, како не
бих себе довео у неприлику да својим очима гледам оно шта ни моје
уши не могу да слушају. Отворите ми, дакле, врата вашег једномислија,
па да дођем на исток, јер сте та врата затворили својим препирањем.
Учините ми да вас видим што пре и да се обрадујем заједно са народом,
а после да по дужности узнесем Преблагом захвалне речи што се одржа
једно мишљење и слобода..."

VIII глава
О сабору који је одржан у Никеји и Витанији,

и како је ту изложена вера

Ето како је гласила царска посланица, препуна мудрих и корисних
савета, али није било користи ни од тога што се сам цар заузео, нити
што је послао своју посланицу по особи црквеног достојанства, јер је од
зла постало још горе, и јер та посланица не ублажи ставове ни
Александра ни Арија. Расправа неодређеног значаја и смутњи, продрла
је и међу обичан народ. Уз све ово појавио се још један проблем попут
неизлечиве болести: цркве нису биле сложне ни око тога када је
потребно светковати Пасху? И то се дешавало само на Истоку, где су

12

једни хтели да светкују Пасху по јеврејском, а други да се угледају на
остале хришћане у свету. Али ова неслога због поменутог празника
није кварила заједницу међу хришћанима, само се све више
примећивало да се тај свечани дан прославља и проводи све жалосније.
Цар, видећи да је Црква узбуркана свим тим дешавањима, посла своје
посланице и сазва епископе да се сакупе у Никеји, месту у Витинији, и
да се на тај начин сакупи Васељенски сабор. У Никеју дођоше епископи
из многих области и градова. За ове епископе Јевсевије Памфил у
трећој књизи о животу Константиновом овако казује:

„Старешине међу слугама Божјим из свих цркви у Европи, Ливији и
Азији, сабраше се на једном месту. Чинило се као да је сам Бог
раширио једну зграду за богомољу која сабра у себе све Сиријце,
Киликијце, Финикијце и Арапе, оне из Палестине и Египта, Тивијце,
Ливијце и оне који дођоше из Месопотамије. Био је на сабору и епископ
Персије, па и сам епископ Ски-тије. Преко својих посланика беху
заступљени и они из Понта и Галатије, Памфилије и Кападокије, Азије
и Фригије. Могли су се видети и Тракијци и Македоњани, Ахејци,
Епирци и други, из још удаљенијих крајева. Заједно са осталима, на
сабору је седео и један веома познат епископ из Шпаније. Само није
дошао црквени старешина царског града, и то због своје старости, а
уместо њега дођоше и заузеше његово место свештеници који су му
подручни. Ето овакав, везама мира оплетен беше венац, који у наше
доба изгледа као лик Апостола. Такав је, кажем, венац принео цар
Константин, коме нема равног у вековима, Христу Спаситељу, у име
дара који приличи Богу, за победу над непријатељима и над онима који
изазивају метеже. И у време апостола, по сведочењу Светог Писма,
сабраше се побожни људи из сваког народа који је под небом. Међу
њима су били Парћани, Модијци, Еламљани, они из Месопотамије,
Јудеје, Кападокије, Понта, Азије, Фригије, Памфилије, Египта и
крајева Ливијских, из Кирне и они из Рима, Јудеји и дошљаци, Крићани
и Арапи. И ако је овде нешто недостајало, та је оскудица била у томе
што међу позванима и онима који су дошли, нису биле све слуге
Божије. А било је на сабору много епископа, преко три стотине. Онима
који дођоше као пратња свештеницима, ђаконима, чтецима и многим
другима, број се не може исказати. Из реда слугу Божјих једни беху
чувени због својих мудрих беседа, други због живота у уздржању, а
неки по смерној нарави. Било је међу њима и таквих који су поштовани
због својих година, а било је и таквих којима се на лицу познавала
младост, али који у души беху веома разборити. Најпосле, било је и
таквих који су од скора стали ногом на стазу службе. По заповести
цара, свакоме је давано оно што је потребно за живот и боравак..."
Тако казује Јевсевије о епископима на сабору.

13



Пошто је обавио посао са Ликинијем, сам цар дође у Никеју. Међу
епископима одликоваше се Пафунтије из Горње Тиваиде и Спиридон са
Кипра. Због чега помињем њих двојцу, биће јасније у наставку књиге.
На сабору је било присутно и доста световних људи који су били вешти
у дијалектици, спремних да заступају своју страну. Аријево мишљење су
бранили, као што сам већ нагласио, Јевсевије из Никомидије, Теогност
и Марис. Теогност је био епископ Никејски, а Марис епископ
Халкидонски, једнога места у Витинији. Нарочито храбро против њих
се борио Атанасије који, ако је тада био само ђакон цркве у
Александрији, имао је велико поверење епископа Александра (мада су
због тога Атанасију многи замерали, но и о томе ће више речи бити у
наставку књиге). Пре него што су се епископи сакупили, људи који беху
вешти у дијалектици, огледали су се у свом занату пред обичним
народом, и многе придобише вештином свога беседништва. Али се нађе
један световњак који је веровао у Христово учење, човек здраве
памети, па поче овако да говори: „Христос и апостоли нам нису
оставили вештину дијалектике, нити пусту науку како да обмањујемо
народ, него нам оставише јасну науку, која је заснована на вери и
доброчињењу." И тек што он то рече, сви они који ту беху окупљени,
стадоше уз њега, а дијалектичари, чувши једноставну истину, дођоше к
себи и заћуташе. И на овај начин утиша се, на неко време, њихово
разметање. Убрзо потом сакупише се сви епископи на једно место, а не
прође много времена па дође и цар. Када је ушао међу њих, стаде на
средини и није хтео да седне све док га епископи не понудише, јер
толико је он поштовао те мудре људе. Када се жамор утишао, као што
и треба, тада цар, окренувши се епископима, поче говорити, бирајући
речи којима ће их позвати да буду сложни у мислима, да избегну свађе и
личне увреде. Међутим, међусобно пребацивање кривице већ је било
почело, а неки су већ послали писане жалбе цару. Цар их позва да
настоје на томе да реше питања због којих су позвани, а затим нареди
да се све писмене жалбе запале, те рече: „Христос учи да опростиш
брату ако желиш да се и теби опрости" да би затим почео да говори о
томе како је потребно да се има једномислије и да се одржи ред у
Цркви, а њиховим знањем, нека се са пажњом испитају догмати. Али
биће прикладно да чујемо како о томе казује Јевсевије у свом делу:

„Док је једна страна пребацивала другој, због тога настаде не мала
расправа, а цар је са безазленошћу слушао свакога понаособ, и добро је
пазио на то шта се предлаже. Он је слушао шта каже једна а шта друга
страна, и настојао је да помири оне који су се упорно препирали,
говорећи са сваким тихо и благо. У беседи се служио грчким језиком...
Једне је убеђивао, друге је саветовао, а оне који су добро говорили, њих
је хвалио... А као што је требало да се утврди оно што се тиче вере,
исто је тако требало и да се утврди како ће се свуда и у исто доба
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славити Пасха. Због тога је наређено и утврђено заједничким
договором како ће то бити, и тада сви потписаше..."

Ово је написао Јевсевије, и дао нам је спомен о томе да знамо како је
било. Ја мислим да сам добро поступио што сам ово навео, и што сам се
позвао на његове речи као на сведочење и навео их овде. То сам урадио
због тога што претпостављам да ће се можда наћи неко да се противи
сабору у Никеји, и вери која је тамо утврђена, па нека се врати у памет
и нека не слуша неумности, а још мање да верује Самину Македонцу,
који каже да су они људи који се сакупише на сабору, најобичнији
простаци. Тај исти Сабин, епископ из Ираклије у Тракији, сакупио је у
једну књигу све што су епископи на различитим саборима наредили, па
ту исмева оце који су били на сабору у Никеји, оптужујући их да су
површни и прости, а не наглашава да је на тај начин међу те незналице
убројао и самог Јевсевија, који је признао веру проглашену у Никеји,
пошто ју је дуго изучавао. Сабин је понешто својом вољом изоставио од
онога што је проглашено у Никеји, нешто је погрешно протумачио, те
једном речју, све је настојао да прилагоди у своју корист. Хвали
Јевсевија Памфила као сведока коме се може веровати. Хвали цара као
некога ко уме судити о хришћанским догматима, а са друге стране куди
веру која је била изложена у Никеји, казујући да су то чинили прости
људи који ништа не знају. Међутим, за кога је рекао да је мудар и
истинит сведок, њега сад намерно срамоти, јер по речима Јевсевија, од
оних слугу Божјих који беху на сабору у Никеји, једни беху чувени по
мудрости, други по животу у уздржању, и цар, кад дође на сабор, позва
све да буду у једномислију. Али ако затреба да се још нешто каже о
Сабину, рећи ће се. А шта је то око чега су се сложили на великом
сабору у Никеји, и како су саставили хришћанско веровање, чујмо:

„Верујемо у једног Бога Оца Сведржитеља, Творца свега видљивог и
невидљивог.

И у једног Господа Исуса Христа, Сина Божијег, рођеног од Оца,
јединородног, то јест из Очеве суштине, Бога од Бога, Светлост од
Светлости, Бога истинитог од Бога истинитог. Рођеног, не створеног.
Једносушног Оцу, кроз Кога је све постало, како оно што је на небу,
тако и оно што је на земљи.

Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао, оваплотио се,
постао човек, пострадао и васкрсао у трећи дан и који се узнео на
небеса. Који ће доћи да суди живима и мртвима.

И у Духа Светог.
А оне који говоре „беше кад не беше" и „пре рођења не беше" и „да је

постао из небића", или тврде да је Син Божји постао „из друге
ипостаси" или „суштине", или да је „створење", или да је „променљив"
или „преобразив", такве проклиње Саборна и Апостолска Црква."
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Ову веру признаше и прихватише, једним гласом и једном мишљу
сакупљени, њих три стотине и осам људи. Само њих петорица је не
примише, оповргавајући реч „једносушни", а то су били: Јевсевије,
епископ Никомидије, Теогнист Никејски, Марс Халкидонски, Теона
Мармарински и Секунд Птолемандски. По њиховом мишљењу,
„једносушни" значи да је је начињен из ко зна чега, било кроз деобу,
било кроз истицање, било кроз изданке (ово, кроз изданке, као што је
код биљака, а кроз истицање, онако како настају деца од отаца. Кроз
деобу - као што се од једне знатне полуге могу начинити две или три
друге ствари), али по њиховом мишљењу, ни на један овај начин не
поставши Син, заправо и није Син, па се због тога и не хтедоше
прикључити вери која је исповедана. Њима је реч „једносушни" била на
подсмех, па због тога нису хтели ни да потпишу осуду Арија. То је дало
повода Сабору да анатемише и Арија и његове присталице, напоме-
нувши за Арија да се он више не враћа у Александрију, а цар је издао
наредбу да се затворе и Арије, Јевсевије и Теогнист. Последња двојица
у заточеништву написаше да се кају, и као што ћемо о том рећи нештко
касније, прихватише израз „једносушни."

У то време, Јевсевије звани Памфил, који је био на сабору, и коме је
припало епископство у Кесарији Палестинској, дуго се мучио и
размишљао, да ли да пристане на образац вере изнет у Никеји? Али
пошто се сложио са многим другима, потписао је да пристаје, и препис
тог обрасца послао је народу своје епархије, и том приликом је
протумачио значење речи „једносушни", како се не би изазивала
сумња. Ево како је гласила та његова посланица:

„По свој прилици, чули сте, љубљени моји, за веру Цркве коју је
написао велики Сабор, који је сазван у Никеји јер, обично глас иде
напред, па тек онда следе догађаји. Али да истина која иде од уста до
уста не би дошла искварена до вас, сматрам да је заиста потребно да
вам пошљем образац вере коју смо приложили, а после и други образац
да знате шта је додато оном шта сам ја написао и шта је обнародовано.
Образац за који се зна да постоји код нас, читан је пред нашим царем,
Богу љубазним, и сви рекоше да је добар и прихватише га, а ево како
он гласи:

Као што примисмо, и до крштења и после крштења од оних који су
пре нас били епископи, као што се научисмо из божанствених књига,
како веровасмо и учисмо док смо били свештеници, а сада епископи,
исто тако верујемо и сада и показујемо вам нашу веру. И ево је:

Верујемо у једног Бога Оца сведржитеља, који је све створио, и што се
види и што се не види. И у једнога Господа Исуса Христа, Реч Божију,
Бога од Бога, Светлост од Светлости, Живот од Живота, Сина
јединородног који је рођен пре сваке твари, који се родио пре векова од
Оца, кроз кога је све постало, који се оваплотио ради нашег спасења и
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поживео међу људима и страдао, и васкрснуо у трећи дан, и вазнео се к
Оцу, и (који ће) опет доћи у слави да суди живима и мртвима. Верујемо
и у једног Духа Светога. Верујемо да сваки од њих јесте и има своје
биће: да је Отац - истински Отац, Син - истински Син, Дух Свети -
истински Дух Свети. Тако рече и Господ наш шаљући ученике Своје да
проповедају (Мт. 28, 19). У овом смо утврђени, тако мислимо, тога смо
се држали пре, па ћемо се тога држати и до смрти, боравећи чврсто у
тој вери, бацамо анатему на сваку безбожну јерес. Колико познајемо
себе, све смо то осећали у срцу и у души, све то осећамо и сада, и да ово
искрено казујемо, узимамо за сведока Бога Сведржитеља и Господа
нашег Исуса Христа, у колико смо спремни доказати и убедити вас, да
смо и у прошла времена тако веровали и исповедали.

Када је саслушано оно што смо овде разложили о нашој вери, нико се
не нађе са намером да било шта заборави. Штавише, сам цар је први
посведочио да је оно сасвим верно, и да и он тако мисли, па је касније
наложио да сви пристану на то, и да потпишу све догмате и да остану
сложни у томе, додавши само ову реч „једносушни". И ту реч
протумачио је он, рекавши, да се једносушност не односи на својство
тела, да Син није произашао од Оца кроз деобу, нити кроз истицање јер
нематеријална, духовна, бестелесна природа не може подићи ни под
која телесна својства. А да би се то могло представити, потребно нам је
да се служимо божанственим и тајним језиком. Таква је философија
била у нашег мудрог и побожног цара, и епископи због речи
„једносушни", овако саставише веру: /следи текст Никејског символа
вере, који смо већ навели - прим. приређивача/.

Па како је овај облик вере обнародован, то ми не можемо да
пропустимо а да не прокоментаришемо изразе као што су: „из суштине
Оца" и „једносушног Оцу", онако како је тамо напоменуто. Због тих
речи појавише се питања и одговори, и са пажњом је разматрано шта те
речи значе. Дакле, „из суштине," признају они, намењене су на то, што
и ако је Син од Оца, он опет није део од Оца. А тако мислимо и ми, јер
све то се слаже са побожном науком која учи да је Син од Оца, али не
тако да би Он био део Очеве суштине. Због тога смо усвојили тај
смисао и потврдили. Дакле, нисмо одбацили реч „једносушни," јер нам
је на уму то, да се одржи мир и да не отпаднемо од правог облика
мисли. Због тога смо и прихватили и изразе: „рођеног, несазданог" јер
„творити", то је општи појам за све ствари које је Син створио, али са
којима Он нема ничега сличног. Дакле, Он сам није створен, као што су
ствари које је Он створио, него је Он биће узвишено над свиме што је
створено. И та суштаственост, по божанској науци, родила се од Оца
неисказано и недостижно. С тога то не може појмити никаква саздана
природа. У истој мери посматрани су и ови изрази: да је Син једно-
сушан Оцу, тј. једносушан по облику тела или тако као што бива код
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смртне творевине, али то не може бити нити кроз деобу, нити кроз
истицање, ни тако да се промени суштина Очева и Његова сила, у
колико природа, коју има Отац, није рођена нити је налик на нешто
такво. Бити једносушан Оцу, рећи ће толико, да Син Божји нема у себи
ништа што би било слично стварима које се рађају, него је у сваком
односу подобан једноме Оцу - родитељу, и има своје суштаство не од
друге које ипостаси, ни суштине, него од Оца. И чим је ово питање
изведено до јасности на овај начин, у толико пре били смо спремни да
примимо оно шта се налази у древним рукописима који су настали од
познатих епископа и писаца, који су раније излагали своје мисли о Оцу
и Сину, и употребише реч „једносушни". И то нека буде доста што
рекосмо за састављено исповедање вере на који смо пристали сви, и то
не тако једноставно, него по основама о којима је била реч, и које смо
усвојили. После обављеног посла о вери, мислили смо да је на свом
месту да примимо и оно што написаше епископи и обнародоваше, а то
је анатема, јер се тим расписом забрањује увођење речи којих нема у
књи-гама Светог Писма, а због којих је и настао овај метеж у Цркви, и
ово колебање. Па као што ни у једној од богонадахнутих књига нема
израза „из небића," „ни из чега," „било је време када не би Сина," и
томе слично, зато смо одлучили да није корисно да се те речи користе и
уводе. С оваквим мишљењем су се (сви) сложили. Да напишемо ову
посланицу, на то нас је нагнала прека потреба: желели смо показати
колико смо били пажљиви према нашем послу док смо расправљали и
док смо се сложили, па и то, како смо се од самог почетка, па до овога
часа задржавали, не дајући пристанак, све док не утврдимо да се
налазимо на правом путу. Па када се испитало шта значе поједине речи,
и када се утврдило да се те речи слажу са онима које су прихваћене у
нашем обрасцу вере, прихватисмо их без препирања, уколико у њима
нема ничега оспоравајућег."

Ето, ово је посланица коју је послао Јевсевије Памфил у Кесарију
Палестинску.

А цркви у Александрији, и браћи у Египту, Ливији и Пендаполису,
Сабор је послао, у договору са свима), следеће:

IX глава
По Божијој благодати, светој и великој александријској цркви и

прељубазној браћи у Египту

„Ливији и Пендаполису шаљу поздрав у Господу
епископи који се сабраше у Никеји,

и који беху на великом и светом Сабору.
Како се, по благодати Божијој, и по вољи цара Константина, који нас

позва из разних места и области у Никеју, састави велики и свети
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Сабор, то се показало да је прека потреба, да и вама свети Сабор
напише, како би сте знали, шта се дешавало, шта се расправљало и шта
је утврђено и прихваћено. Пре свега разматрало се питање о нечастивој
и незаконитој јереси Арија и његових присталица. Ту је био и цар
Константин. На то су сви дали глас да се на ту нечастиву науку баци
анатема. Свети Сабор је анатемисао и све оне речи и имена којима је
Арије хулио Сина Божијег, говорећи: да је Син Божји из небића, да је
било времена када није било Сина, да се у Њему може наћи и добро и
зло како кад хоће, и да је Он створен као и остала творевина. Свети
Сабор је једва могао издржати да слуша тако нечастиво и махнито
учење, такве покуде и такве рђаве речи. Не желимо да казујемо о томе
да не би сте помилили, као да ми нападамо на човека, који је за своје
грехе нашао оно што је тражио. Његова нечасна наука била се тако
осилила, да је у погибао повукла и Теону Мармаријског и Секунда
Птоломејског, јер су и они предати анатеми. Међутим, Божија благодат
нас је опростила те зле науке, те нечастивости, тог хуљења, па и самих
тих особа које су настојале да помуте памет народу и да га поделе.
Остало је потом да се расправља о питању упорног Мелетија, и оних
које је он рукополагао. Ми ћемо вам рећи, предрага браћо, шта је
Сабор решио о том проблему: Сабор је имао намеру да се покаже благ
према Мелетију, мада он, по правди, није заслужио ту добру вољу. Он,
дакле, остаје на својој катедри, али нема права да бира и рукополаже,
па због тога не сме долазити у канонске посете селима и градовима.
Једино задржава име свог епископског достојанства. А оне које је он
поставио и утврдио тајном рукоположења, ти се примају у заједницу,
само што остају последњи и у достојанству и у служби, тј. иза свих оних
које је изабрао и рукоположио наш пречасни брат по служби, епископ
Александар. Међутим, они који су у чин ушли преко Мелетија, немају
права да изабирају онога који им је по вољи, нити да предлажу имена,
нити да било шта чине без одобрења епископа саборне цркве која је
под Александром. Они, који по благодати Божијој и по вашим
молитвама, осташе неукаљани расколом и који живе у њедрима
саборне Цркве, могу без страха да бирају и предлажу имена лица која
су достојна да уђу у чин, и уопште, да мигу чинити све што се слаже са
законом и црквеним Уставом. Ако неко из свештенства премине, на
његово место се може узвести неки од оних који су надавно прихватили
веру, али само ако су достојни и ако су изабрани од народа, а такође
ако то прихвати и одобри епископ Александрије. То исто допуштено је
и осталима. А што се тиче Мелетија, који је и од раније чинио неред, и
који има нерасудну и тврдоглаву нарав, овако пресуђујемо: да му се
ускрати свако право и свака власт као човеку, који може и опет да се
врати на старо и тако почини неред. У основи, све ово се тиче само
Египта и свете цркве у Александрији. А што је мимо тога уведено као
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закон и правило, где је учествовао и препоштени друг у служби и брат
наш Александар, то, када се он врати као епископ и учесник у делу,
рећи ће вам све веома подробно. Још вам јављамо и следеће: да је уз
помоћ ваших молитви решено питање о заједничком празновању
Пасхе. И тако ће браћа на Истоку, који су светковали Пасху заједно са
Јудејима, њу од сада светковати заједно са Римљанима, и са нама и са
свима који су већ дуго времена у древном обичају. Радујући се што су
нам дела успешно обављена, што је свуда враћен мир, и што је до
корена уништена свака јерес, примите и имајте у што већој части и
љубави нашег друга у служби, нашег епископа Александра, који нас је
обрадовао што је дошао међу све нас, и који је у својој старости радио
све да се утврди мир међу свима. Молите се Богу за све нас, да би се
одржало оно што сви признасмо да је добро, по вољи Бога
Сведржитеља и Господа нашег Исуса Христа, са Светим Духом, коме
нека је слава у векове. Амин."

Из ове саборне посланице можемо видети да је бачена анатема не
само на Арија и његове присталице, него и на његово учење, и да су се
епископи сложили око питања празновања Пасхе, затим да је Мелетије
пројављен као вођа јереси, и да му је одузето право рукополагања а
остављен само чин. Ту је, како ја сматрам, разлог што се египатски
мелетијевци и сада одвајају од Цркве. Потребно је још напоменути да је
Арије своје учење изложио у књизи коју је назвао „Талија". Оно шта се
налази у том спису нема везе ни са чиме, него је то некакав спис који у
многоме подсећа на песме Сотадиста /критски песник познат по
бесрамним стиховима - прим. приређнвача/. Један од сабора забранио
је верницима да читају ту књигу. Да би се утврдио мир, није писао само
Сабор, него је александријској цркви послао посланицу и сам цар:

„Константин Август - саборној цркви у Александрији
Да сте здраво, љубљена браћо!

Божанска промисао обдарила нас је потпуном благодаћу, и ми смо се
ослободили сваке обмане и признали смо једну, истинску веру. И тако
нам ђаво не може наудити ни са које стране, јер шта је год покушавао
са жељом да нам нашкоди, то је у самој основи уништено. Мишљења са
разних страна, раскол, страховање и тај срамотни отров неслоге, све је
то савладала блистава истина о вољи Божијој, и сви се ми клањамо
једном и по имену, и познасмо и веровасмо: само Један може бити. А да
би се дошло до тога, ја сам, научен од Бога, сазвао у Никеју многе
епископе, којима сам се и сам придружио, као један од вас, и нарочито
се радујем што сам могао бити са вама друг у служби. Заједно са њима
(епископима), радио сам и испитивао све што је давало повода да дође
до поделе мисли и до тога да се начине два табора. Нека нас велики
Господ поштеди, јер било је ту и свакојаких погрдних речи, које рекоше
непријатељи Спаситеља, на наше уздање, на наш живот, исповедајући
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веру која је супротна ономе шта је написано по надахнућу Божијем и
светој вери. Али, ту је било преко три стотине епископа, а то су људи
који су обдарени великом ревношћу и истинским и нарочитим речима
закона Божијег. Ту се нађе и Арије, кога је ђаво узео под своје, и посеја
своје зло са нечастивом намером. Ми смо прихватили оно што нам је
дао Сведржитељ. Вратимо се, дакле, нашој љубљеној браћи, од које нас
одвоји Арије, тај безочни слуга ђавољи, похитајмо да се придружимо
заједничком телу и нашим искреним члановима; јер ће доликовати и
вашем разуму и вашој вери и вашој светињи, да се вратите к благодати
Божијој, када знате да је обелодањена обмана онога који се пројавио
као противник Истине. Знате да оно шта се догодило на сабору
епископа, да то није ништа друго до промисао Божија, нарочито када
знате да је вољу Божију на свети начин пројавио Дух Свети, који је
просветио ум толиком броју великих људи. С тога нека нико не одлази
у страну, него нека сви крену стазом истине, како би, када дођем к
вама, могли заједно захвалити Господу што нас је упознао са правом
вером и што нам је повратио љубав које смо били жељни.Бог нека вас
чува, вољена браћо."

Ову своју посланицу, цар је послао народу Александрије са намером
да покаже да дело око питања вере није ишло тако једноставно, него да
је ту била дуготрајна и подробна расправа, и да разговор није ишао тек
тако, да се нешто каже а да се друго прећути, него се пажња
усмеравала на све што је требало да уђе у састав догмата, и да је вера
претходно пажљиво размотрена, а тек онда изнета у облику одлука.
Удаљена је свака помисао која би могла изазвати супротна мишљења, а
што је веома битно: цар сматра, да одлуке које су донели тако важни
људи, он сматра као суд Божји, у који ни мало не сумња, и да је то дело
Духа Божијег. Међутим, Сабин се на то не обазире, (а он је оснивач
македонијеве јереси) јер он овлаш набраја оне који су били на Сабору,
називајући их да су простаци и незналице, па ту баца поругу и на
Јевсевија Кесаријског, и не жели да схвати да и поред тога што су
учесници сабора могли бити простодушни људи, они се опет нису могли
удаљити од истине јер су имали Бога за учитеља и благодат Духа
Светога. А сада чујте шта заповеда цар свим епископима, где год их
има, и народима, у својој другој посланици против Арија и његових
следбеника:

„Константинова посланица
Победник Константин Велики, Август - епископима и народима

Арије се угледао на лукаве и нечастиве људе, па је због тога и био
онако бешчастан као и они. Па као што је радио Порфирије на томе да
се Бог не слави, и писао све сама безакоња против службе Божије, па је
на крају примио плату за своје дело, а та плата се састојала у томе што
је био и остао свагда мрзак и немио, и што му се једнако ругају сви, и
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што је нестало његових злих списа, исто то се догодило и са Аријем и
онима који мисле као он. Због тога заповедамо да се у огњу спале сви
они списи који су настали од Арија, да би се на тај начин не само
уништила ова суманута наука, него да се она више не би ни помињала.
Дајем на знање још и то, да ако неко буде затечен да је сачувао нешто
од онога што је написао Арије, тај нека буде убијен, тако што ће му
бити одрубљена глава када се докаже да је крив. Бог вам био у
помоћи."

„Посланица Константина Августа црквама
Колико је велика доброта божанствене силе, то познајем по томе

што ми сви државни послови иду од руке, па ми се с тога чини, да ми је
најважније имати на уму то, да се све блажене општине васељенске
Цркве држе једне вере и да је искрено чувају, те да на један начин славе
Бога Сведржитеља. Али како се не може доћи до сталног и
непроменљивог реда док се не би скупили на једно место сви или можда
многи епископи, и док се не би размотрили сви проблеми који се тичу
божанствене вере, због тога сам позвао што је више могуће епископа,
да се окупе на једно место, а ту сам био и ја, јер признајем, да ми је било
нарочито драго да сам вама раван друг у служби, и дотле сам на Сабору
разматрао како треба све до год не засија на видело помисао, која је
била по вољи Богу, и та мисао постаде темељ јединству тако, да већ
није било места за подељено мишљење или за какву сумњу која би се
тицала вере. На истом Сабору се водила реч и око питања дана када се
празнује Пасха, и сви су признали да тај дан треба да се празнује
истовремено по свим местима; јер, шта може бити лепше и побожније
од тога, када сви по једном чину и по одређеном пропису светкују тај
празник, којим нас обдари надом на бесмртност? Видело се одмах у
почетку, да није прикладно светковати тај најсветити дан по обичају
Јудеја, који своје руке окаљаше безакоњем, па с тога, као нечисти, беху
покарани душевном слепоћом, а што су и заслужили. Потребно је,
дакле, одбацити њихов обичај, па се придржавати праксе која је
потврђена као истинита. И тако, нека престане међу вама свака
заједница са Јудејима јер нам је Спаситељ показао други пут који имамо
пред собом, попут отвореног поља, које је законито. Прелажећи на то
поље са једнаким мислима, дајте, вољена браћо, да се коначно одвојимо
од безаконите заједнице, јер знате какви су хвалисавци Јевреји, и као да
се ми не можемо држати свога закона, а не да робујемо њиховом. Јер не
знам о чему би могли паметно мислити они људи који одступише од
памети, онда када уништише Господа и оце? Ето због чега они не могу
да познају истину и због чега су далеко од тога да се поправе, те због
тога и светкују Пасху два пута у години. Зашто да се угледамо на њих
када знамо да су болесни и да су у заблуди? Ми свакако нећемо
пристати на то да се наша Пасха празнује два пута у једној години. Ако
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ниЈе довољно оно што је овде речено, остављам вашем разуму да
просудите, јер сматрам да нисте ради да ваше честите душе имају
заједницу, или да се ваши обичаји подударају са обичајима људи који
нису ни за шта. Поред свега тога, треба да имате на уму да би то било
потпуно нечастиво, када би се у таквом послу, око тог великог
празника вере, поделили јер Спаситељ нам даде само један дан да га
празнујемо, за спомен нашег ослобођења. Поред тога, Он је имао жељу
да Његова Црква буде једна, весељенска, и њени чланови и поред тога
што су расејани по многим местима, да ипак буду загревани од једног
Духа, јер је то заиста воља Божија. Због тога размислите: како је то зло
и неприлично да у одређено време једни посте а други да се госте, да у
дане после Пасхе једни одмарају, а да други још увек буду у посту. Због
тога се божанственом старању свидело да се све то обавезно исправи и
доведе у ред, на шта ће, надам се, сви пристати. И када је све то требало
поправити тако да останемо изван сваке заједнице са онима који убише
Господа и оце, и када ја на свом месту ред кога се придржавају цркве
које су на западу, југу и северу, тако треба да буде и са онима које су у
источном делу царства. И данас то усвојише сви. Ви, као разборити
људи, свакако ћете са радошћу примити оно чега се сви сложно држе у
Риму, Африци, читавој Италији, Шпанији, Галији, Британији, Ливији и
по целој Грчкој, у областима Азије, Понта и Киликије. Ви ћете познати,
да се у поменутим местима налази не само пуно цркви, него и то да су
све оне спремне да се држе потребног реда. И здрав разум нас учи да се
клонимо заједнице са Јеврејима који газе реч. Најкраће речено:
заједничким договором је установљено да се најсветији празник -
Пасха, светкује у један дан и да не треба правити разлику око тако
светог питања. Па када је тако, тад са радошћу примите заповест која је
заиста и небеска и божанствена, јер све што установише епископи на
истинским Саборима, треба гледати као вољу Божију. Зато, рекавши
нашој вољеној браћи шта је установљено на сабору, ви треба да
примите и препознате како оно о чему је говорено раније, тако и нови
ред који је установљен за празновање најсветијег дана да би, када се
испуни моја давна жеља, и дођем вама у посету, могао заједно са вама, у
исти дан, прославити свети празник, и у заједници са вама, радовати се,
што је нашим трудом, а уз помоћ силе Божије, укроћена насртљивост
окрутног ђавола, и што свуда напредује наша вера, што смо доживели
времена мира и што је свуда једномислије.

Бог нека вас чува, вољена браћо!"
„Посланица Јевсевију

Победник Константин Велики, Август - Јевсевију
Како су слуге Спаситеља трпеле све до сада злу вољу и тиранију

непријатеља, то сам ја, љубљени брате, уверен и потпуно убеђен да су
црквене зграде пале или од немарности или с тога што из страха нису
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смеле бити обнављане, а то је велика неправда. Али сада, како је
враћена слобода и како је она љута змија, прогонитељ Ликиније,
старањем великог Бога и нашом снагом смакнут са места и више не
управља државом, ја мислим да је свако познао божанствену силу, и да
ће по томе сви они доћи до истинитог начина живота, било они који су
пали из страха, било по неверовању, било по слабости, само када су
познали правог Бога. Због тога знај и ти, као старешина цркви, па то
поручи и осталима: епископима, свештеницима и ђаконима, нека се сви
својски заузму да се подижу храмови, како нови, тако и они порушени.
Шта затреба у том послу, како теби тако и другима, тражи, а преко
тебе нека траже и остали од обласних управитеља, а њима је наређено
да одмах и радо чине све неопходно, шта ти кажеш. Бог нека ти је на
помоћи, љубазни брате."

Тако је писано и осталим епархијским архијерејима о подизању и
обнови храмова. А шта је цар писао Јевсевију Палестинском око
спремања светих књига, видеће се из саме посланице:

„Победник Константин Велики, Август - Јевсевију Кесаријском
По старању Бога Спаситеља, много је света дошло у најсветију

цркву овде, у месту које се зове по нашем имену. Због тог ненаданог
доласка требаће да се увећа и број храмова, и због тога прихвати оно
што смо одлучили. Нама се чини, да је на свом месту да ти дамо на
знање, да наредиш да се преписивачи, којима иде од руке тај посао и за
које се поуздано зна да су вешти, запосле и да се препише педесет
(томова) на припремљеном пергаменту, који ће се лако моћи читати па
и преносити, ако буде потребе. У тим преписима нека се нађу речи
Божије које, по твоме знању, треба да буду у црквама за употребу (на
богослужењу). Стога смо од своје смерности писали управи округа, да
се потруде око набавке свега што ти је неопходно. До тебе ће бити да
се то што пре учини. Да се поменути рукописи пренесу, покажи ову
нашу посланицу, па ћеш добити превоз који ће ти бити потребан. Тај
посао обавиће један од ђакона твоје цркве, и када нам дође познаће
колико смо човечни. Бог нека те чува, љубљени брате."

„Победник Константин Велики, Август - Макарију Јерусалимском (?)
Наш Спаситељ је толико благ да нема речи којима би се могло

исказати оно шта се догодило. Знак који представља најсветија
страдања (Крст), који је дуго био скриван у земљи, и за који се ништа
није знало током више векова, најпосле, када је савладан заједнички
непријатељ, обасјао је оне слуге Господње које су се ослободиле окова
демонских, и заиста је по себи таква светиња која надмашује све чему
се човек може дивити. Када би се данас окупили сви мудраци на једно
место у покушају да опишу тај догађај, свакако не би били у стању да то
учине у свој његовој пуноћи и узвишености јер ово чудо у толико више
надмашује буквално све што је људско. Због тога ми је свагда био први
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и Једини циљ, да веровање у истину из дана у дан поткрепљујемо новим
чудима, и да наше душе ревнују смерним мудровањем и једнаким
мислима око тога да се одржи свети закон. Воља ми је, да те убедим
стварима које могу видети свачије очи, тј. ја се највише бринем за то да
се у одабраним грађевинама украси место, које сад, по вољи Божијој,
очишћено од свега срамотног што се до сада налазило у
незнабожачким храмовима попут неког тешког бремена, а то место,
које је по суду Божијем, било свето од почетка, а од како је вера у
спасоносна страдања добила нову светлост од истог места, постало је
још светије. Због тога ћеш ти, као разуман човек, наредити и
побринути се око свега да храм буде велелепнији од свих других, а
такође и око тога да и остале зграде око храма, својом величином и
лепотом, надмаше најлепше зграде које се налазе по градовима. Што се
тиче свега неопходног, дајемо ти на знање, да смо ту обавезу пренели
на главног управитеља тих славних области, нашега пријатеља
Дракилијана, и на управитеља наше провинције. Према мојој побожној
жељи, издата је заповест, и нека ти се набави све, и да ти се одмах
пошаљу људи од заната, као и све остало потребно за радове, онако
како ти наредиш. За стубове и за мермер, ослањам се на тебе, да ти
одредиш шта је квалитетније, па када одлучиш, одмах ми напиши како
бих знао колико је од ког материјала потребно, па да то благовремено
набавим, јер тако прелепо место у свету треба да буде украшено онако
како и доликује. Поред свега, желим да чујем од тебе и за сводове, тј.
како да се начине: да ли да буду у мозаику или на неки други начин?
Ако си за сводове од мозаика, тада нека се позлати све остало.
Пазићеш на то да што пре јавиш поменутим људима колико ти је
потребно занатлија, мајстора, радника и колики је трошак. Постарај се
да ми без одлагања пишеш, не само за стубове и за мермер, него и за
мозаик, онако како ти сматраш да ће бити најбоље. Бог нека те чува,
вољени брате!"

Цар је писао још многе посланице којима је оповргавао Арија и
његове присталице. Писао их је и са много ироније, и те посланице је
слао на све стране, нарочито по градовима. Поред свега, писао је и
Никомидијцима против Јевсевија и Теогниста, и ту је кудио Јевсевија и
његову пакосну нарав, описавши га не само као аријевца, него и као
особу која је некада хвалила тиранина и подилазила му, а против
Константина плео замке са жељом да га што више смете у пословима.
Али, пошто су те посланице веома обимне, ја их због тога не наводим, а
ко има жељу да их прочита, лако их може наћи.
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X глава
О томе да је цар на Сабор позвао и Акесија, епископа

новатијевског

Царево заузимање ми не допушта да прећутим још неке околности, из
којих се сазнаје колико је он заиста желео мир. Жеља му је била да у
Цркви влада једномислије, те је због тога на сабор позвао и епископа
Акесија, који је био у новатијанској јереси, па чим је био завршен и
потписан Символ вере, упитао је Сабор да ли пристаје на ту веру и на
оно шта је одлучено по питању празновања Пасхе. Акесије на то
одговори да је Сабор озваничио оно што је и раније било пуноважно, а
што се тиче Символа вере и празновања Пасхе, он рече да је то примио
још од апостолских времена. А када га је цар опет упитао зашто се
одваја од заједнице, Акесије је навео неке догађаје из времена
Диоклецијанових прогона, па је одмах изговорио речи свог оштрог
правила по коме они који су сагрешили после крштења, не могу
учествовати на светим тајнама јер су учинили смртни грех по божа-
нственим књигама, него треба да се покају, и да стекну наду да ће им се
грех опростити, и уверење у то не треба да имају од свештенства, него
од самог Бога, који има силу и власт да опрашта грехове. Када је он то
рекао, цар му рече: „Акесије, наслони лестве, па се сам попни на небо!"
О овоме ништа не казују ни Јевсевије Памфил, нити било ко други, а ја
сам чуо од човека који се није дао обманути, чуо сам од старца када је
он причао шта се дешавало на Сабору. Зашто је ово остало
неспоменуто, рекао бих да је то због тога што они који пишу историју,
понешто изоставе својом вољом, или због тога што им то не одговара.
Због тога сматрам да је то био разлог прећуткивања поменутог
догађаја. Али, довољно је било речи о Акесију.

XI глава
О епископу Пафунтију

У ранијем делу текста рекао сам да ћу рећи нешто и о Пафунтију и
Спиридону, па тако дође ред и на њих.

Пафунтије је био епископ у једном месту у Горњој Тиваиди, и био је од
Бога удостојен чињењем многих знамења. У време прогона Цркве,
њега су ослепели на једно око. Овог човека је цар веома пазио, и често
га је позивао к себи на двор, целивавши и пазећи његове ране. Али
овом приликом ћу навести и то шта се настојањем епископа Пафунтија
догодило у Цркви: епископи су настојали да заведу у Цркви нов пропис
за посвећење епископа, свештеника и ђакона, тј. да немају полне односе
са својим женама, са којима су се венчали пре ступања у чин. Када је
почела расправа о томе, Пафунтије устаде, и јаким гласом рече: „Не
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стављајте тежак јарам на људе који су посвећени јер частан брак и
(брачна) постеља нису скрнављење. Они нису повредили Цркву ако се
нису држали тог оштрог правила, јер не могу сви издржати борбу са
страстима. Може се догодити и то, да се тим одвајањем мужева од
жена, оне (жене) неће задржати у поштењу. А шта је нормалније од
тога да муж буде са својом женом? Довољно је да ако, по древном
предању Цркве, нема венчања за оног који је већ ушао у свештенство, а
који се оженио пре него што се прихватио чина, тај никако да не
оставља своју жену." Ово је говорио човек који није био у браку јер је
од детињства живео у девствености, а који је надалеко био чувен по
својој целомудрености. Сви епископи прихватише Пафунтијеве речи, и
више није било расправе око тог питања. Само је остављено на вољу
онима који су желели да се раставе од жене, да то могу учинити. Ето, то
је све о Пафунтију.

XII глава
О кипарском епископу Спиридону

Сада ћу говорити о Спиридону. Овај пастир се толико одликовао
светим животом, да је заслужио да му се повере људи ради старања о
њиховим душама. Он се још назива и Спиридон Тримутински, јер тако
се звало место на Кипру где је он био епископ. Али, и поред тога што је
био удостојен тако високог чина, он је, као смеран и једноставан човек,
често обављао посао чобана. О њему постоји безброј казивања, али ја
ћу овом приликом навести пар њих, да не бих отишао од теме коју сам
започео. Једне ноћи уђоше лопови и његов тор да покраду овце. Али,
Бог који чува пастира, сачува и његове овце: одједном лопови осетише
да их нека невидљива сила привеза за тор, а када је свануло, дође
пастир да би обишао овце. Када виде да су лоповима руке наопако
везане, одмах се помоли Богу и одреши им руке, те их поче учити да се
убудуће издржавају од поштеног рада те да не дирају оно шта је туђе.
Након тога, он им поклони једног овна и рече: „Нека вам ово буде
плата што сте стражарили поред оваца целу ноћ." Ево и другог чуда:
Спиридон је имао кћер која се звала Јерина. Она је била побожна као и
њен отац. Неки познаник јој даде да причува неки скупоцени украс, а
она, сматрајући да је земља најпоузданији чувар, тај украс закопа. Али,
догоди се да убрзо након тога она умре. После неког времена, дође онај
човек, па када не нађе девојку, он затражи скупоцени предмет од
девојкиног оца. Спиридон, који је туђу штету сматрао као своју, отиде
на гроб кћери, па се ту помоли Богу да се смилује и да му покаже
обећано васкрсење, и пре времена. То у чега се он уздао није било
узалуд: девојка се јави оцу жива и показа место где је закопала украс, и
истог трена поново нестаде. Ето какви су људи сијали свету у време
цара Константина! О овоме сам ја слушао од многих Кипрана, а такође
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сам на латинском читао оно шта је записао свештеник Руфин. Одатле
сам и посудио како оно шта сам написао, тако и оно шта ћу казивати.

XIII глава
О монаху Евтихијану

Слушао сам о Евтихијану као о човеку који је Богу по вољи, и који је
био на гласу у то време. Он је био од новатске цркве и чинио је чуда
налик онима о којима сам говорио. Рећи ћу вам од кога сам то чуо, не
скривајући ништа, без обзира на то што се можда неће свидети некоме:
био је неки старац по имену Аваксон, свештеник новатске цркве. Он ми
је причао о Акесију, јер је био на Сабору са њим, и ако је Авкасон тада
био веома млад. Тај исти Авкасон доживео је и време владавине
Теодосија Млађег, а ја сам онда био веома млад, па ми је тада он, као
старац, причао и за Евтихијана, и много ми говорио о благодати
Божијој која беше у њему. Причао ми је да се десило нешто, за време
владавине цара Константина, што треба запамтити: један од чувара
Константинових, које је он пазио као своје укућане, отиде некуда јер се
прочу глас да је извршио неко недело. Цар се наљути и заповеди да се
тај човек убије, без обзира где га нађу. Тако једнога дана њега нађоше
у Витанији, близу Олимпа, па га оковаше у ланце и затворише у
тамницу. У то време у пределима око планине Олимп беше и
Евтихијан, проводећи дане у усамљености и лечећи телесно и душевно
оне који су га тражили ради помоћи. Уз њега је тада био и млади
Аваксон, који се тада почео учити монашком животу. Евтихијана су
многи тражили ради тога да се код цара заузме ради ослобађања
заточеног човека, јер су знали да је и сам цар чуо за монаха, и за чуда
која су се дешавала његовом молитвом. Евтихијан даде реч да ће отићи
до цара, али како је утамничени трпео болове због окова којима је био
везан, они који су се заузимали за њега уплашише се да ће овај
издахнути пре него што Евтихијан дође пред цара. Због тога монах
замоли стражаре да скину окове са заробљеника, а ови му рекоше да се
плаше казне ако то учине. Чувши то, пустињак заједно са Аваксоном
дође до тамнице, а стража не хтеде да им отвори врата. Тада се јави
благодат која беше у њему, и врата тамнице се сама отворише, и ако су
кључеви били код стражара. Евтихијан и Аваксон уђоше у тамницу, и
сви се зачудише када су видели да су и окови спали са заробљеника.
Потом старац крену на пут заједно са Аваксоном, и то прво у Стару
Византију, коју касније назваше Константинопољ, и када га пустише да
изађе пред цара, он поче да моли за оног осуђеника. Цар, који је веома
ценио овог светог старца, изађе у сусрет монаховим речима и ослободи
оптужбе оног човека.
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Ово се догодило нешто доцније од оног времена када су се епископи
окупили на Сабору, и поставили правила која се зову канони. За оне
који читају ову историју и који желе да знају имена епископа који су се
окупили на Сабору у Никеји, навешћемо имена оних које знамо: Осија
из Кордобе у Шпанији, Витом и Викентије, свештеници из Рима,
Александар из Египта, Макарије из Јерусалима, Харпократон из
Кинополиса. Имена осталих записана су у Зборнику александријског
епископа Атанасија. Што се тиче времена у које је одржан сабор, из
једне белешке се сазнаје да је то било у време конзулства Павлина и
Јулијана, дванаестог дана месеца маја, а то је била 636. година од
Александра, цара Македонског. Тако се окончао Сабор у Никеји.
Треба знати и то да је цар, по окончању Сабора, отишао у западне
крајеве царства.

XIV глава
Јевсевије Никомидијски и Теогнист Никејски, који беху одлучени

јер су мислили као и Арије, сада се покајаше и послаше молбе,
пристајући на оно шта је утврдио Сабор,

па су због тога и враћени на своја места

Јевсевије и Теогнист, када послаше главним епископима књигу, у
којој рекоше да се кају, на царску заповест беху позвани из заточења и
поново заузеше своја места на којима су уместо њих били Амфиона и
Христа, те поново почеше управљати својим црквама. Ево како гласи
њихова порука у препису:

„За познату кривицу ви нас осудисте, и ми смо ћутке примили и
покорили се пресуди вашег светог суда. Али да својим ћутањем не би
дали повода да нас оговарају, ево јављамо вам, да се слажемо са вама у
вери, па размисливши о изразу „једносушност", раскрстили смо у свему
са јереси и пристајемо у потпуности на мир. И да би нестало опасности
за Цркву, размотрили смо све оно што нас је притискало и дајући
задовољење онима који треба да се кроз нас утврде у вери, потписасмо
Символ, а на оно проклетство се не потписасмо, не зато што осуђујемо
веру, него због тога што не сматрамо да је осуђени заиста такав, јер из
његових посланица али и из разговора са њим, јасно се уверисмо да он
није такав. А да би ваш свети Сабор био убеђен да се ми не
супростављамо вашој пресуди, него да се слажемо са њима, допуњавамо
свој пристанак овом књигом, а на то нас је потакло не дуго заточење,
него то што са себе желимо да скинемо глас учесника у јереси. И ако ви
пристанете да заслужујмо да се видимо са вама, тада ћете се и ви
осведочити да се у свему слажемо са оним шта сте ви одредили. А када
је вашем добром снисхођењу било у вољи да покажете човекољубље и
да позовете из заточења оног који је најпре био осуђен за ту кривицу,
те онда и за човека, за кога се рекло да је крив, но који је оправдао себе
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за оно што му се намеће као кривица, и за тог човека кажемо да би
ружно изгледало када би ми ћутали и давали повода да нас прекоревају.
И тако учините као што вам и личи по христољубивом снисхођењу, па
јавите за ово самом цару, који је Богу угодан, дајући му на увид наше
молбе, па затим што пре изреците свој суд над нама, онако како вам
доликује."

Ето како су гласиле покајне речи Јевсевија и Теогниста. Из тих речи
може се видети да су они потписали веру која је обнародована, а да нису
при-стали на онај суд којим је оборен Арије, као и то да је Арије из
заточења пуштен пре њих. Међутим, ако је то и правично, треба
напоменути и то, да је Арију било забрањено да улази у александријску
цркву, што се види одатле, што је касније он ступио на кајање у
притвору, и на тај начин покушавао да за себе отвори улаз у цркву и у
Александрију. Али, о томе ће бити речи на другом месту.

XV глава
О томе да је после Сабора, када се упокоји епископ Александар,

уместо њега постављен Атанасије

Када се упокојио Александар, за епископа Александрије беше
изабран Атанасије. Руфин казује да се Атанасије још као дете са својим
вршњацима играо на тај начин што је он био епископ а остали дечаци
свештеници и ђакони. И једнога дана, када је туда пролазио епископ
Петар, он угледа како се деца играју, те их позва и упита шта то раде.
Када је чуо да деца исповедају веру, и да знају поредак богослужења, он
рече да се деца доведу у цркву и да их тамо уче истинама вере. Када је
Атанасије порастао, епископ Александар га рукоположи за ђакона и
поведе са собом на Сабор у Никеју. Тако сведочи Руфин, и може му се
веровати.

XVI глава
О томе, да је цар проширио Стару Византију, и наденуо јој име

Константинопољ

Цар је након Сабора дане проводио у радости, и чим је прославио
спомен свог дведесетогодишњег царствовања, одмах је почео зидати
цркве, како по другим местима, тако и у граду који је прозван његовим
именом. Најпре је град опасао зиданим бедемом, па је онда градио
зграде, све лепшу од лепше, и тако је проширио град и изједначио га са
царским Римом, а онда граду даде име Константинопољ, а такође
издаде и закон по коме се овај град назива и други Рим. Овај закон
беше исклесан на стубу од камена, и налазио се на „Војничком
гробљу", близу статуе цара на коњу. У граду је саградио и две цркве:
једној даде име храм мира (?), а другој храм Апостола. И не само да је
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градио хришћанске храмове, него је рушио незнабожачке богомоље. У
спомен и хвалу свих царевих доброчинстава, изванредну беседу написао
је Јевсевије Памфил.

XVII глава
Како је царева мајка Јелена дошла у Јерусалим, како је тражила и

нашла Крст Господњи, и како је саградила цркву

Царева мајка се звала Јелена. Цар је село Дреману претворио у град
и назвао га Јеленополис, по имену своје мајке, која је у сну доживела
виђење по коме је требала да оде у Јерусалим, али тај град беше пуст, у
рушевинама, по речи Пророка. Она се даде у потрагу да пронађе гроб у
који беше сахрањен Христос, и из кога је васкрсао. Па и поред тога што
је имала много муке и труда, она уз помоћ Божију, успе у својој намери.
Кратко ћу напоменути због чега је дошло до толиких тескоба: тај гроб
био је у делу града где су били они који су веровали у Христа, а тако је
било од страдања Христових, али онда они, који су били непријатељски
настројени ка Христу, затрпаше то место па подигоше зграду у част
Афродите, и поставише идоле да би се тако затрла свака реч о
Спаситељу. У то време то је и било могуће, али царевој мајци беше
речено да скине идоле, и када је откопала и рашчистила место, у
гробници нађе три крста: један на коме је распет Христос и два на
којима су били распети разбојници. Такође је нађена и даска са
Пилатовим натписима, који је на различитим језицима огласио Христа
за Јудејског цара. Али како се поуздано није могло сазнати који је од та
три крста онај који се тражи, царица због тога поче да брине. Тада јој у
помоћ притекну јерусалимски епископ Макарије. Он поче да моли
помоћ и знамење од Бога да би се разрешио настали проблем. Бог му
изађе у сусрет оваквим чудом: у околини је боловала једна жена и то
већ дуже време, и била је скоро на самрти. Епископ науми да сва три
крста примакне до жене која је издисала, верујући да ће она оздравити
чим је дотакне пречисти крст Господњи. И заиста, он се не превари у
својој нади. Када су болесницу дотакла прва два крста, на којима су
били распети разбојници, њој није било лакше, али чим је додирну онај
трећи крст, заправо онај прави и једини, она одмах беше исцељена.
Царева мати је имала жељу да подигне цркву над самим гробом, и то
заиста учини, окитивши богато храм који је изграђен. А са часним
крстом би ово: један део крста Јелена је ставила у сребрни кивот, и
остави га онде у спомен свеДоцима каснијих векова, а преостали део
крста посла цару. Он делове крста стави у своју статуу, надајући се да
ће место у коме је таква драгоценост, бити спашено. Статуа о којој је
реч, налазила се на средини „отвореног места", које се звало
Константиново, а беше постављена на високој порфирној колони
(постољу). Ја сам написао онако како сам чуо о томе, а овако казују и
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сви становници Константинопоља. До цара су дошли и клинови којима
је Христос био прикован за крст. Јелена их је нашла у гробу, и послала
сину. Од тих клинова цар је за себе исковао шлем и штит, и носио их је
на себи у време битака. Сав материјал који је потребан за изградњу,
давао је сам цар. А епископу Константину цар је писао да посао око
изградње храма буде ваљано обављен. Константинова мати,
саградивши нови Јерусалим, обећа да ће подићи и прелепу цркву и у
пећини у којој се роди Христос, а такође и цркву на брду на коме
Христос беше вазнет на небо. Она је према тим местима имала толику
веру и побожност да је стајала и молила се заједно са осталим женама,
а девојке које беху записане у канон, позивала је за свој сто, и сама их је
служила јелом. Поред тога, она је даривала цркве и помагала људима
који су били у нуждама, и пожививши побожно, упокоји се у својој
осамдесетој години. Њено тело пренеше у Константинопољ, и
положише га у царску гробницу.

XVIII глава
Како је цар Константин саградио много храмова по разним

местима, и како је рушио незнабожачке грађевине

После тога цар одбаци паганске обичаје и све оно како су они
славили своје богове, и сваким својим делом све више је показивао
своју хришћанску веру. У исто време он је забранио да се одржавају
двобоји и поче уносити своје облике у храмове богова (?). И када му
незнабошци рекоше да Нил, по речи Сераписа, подиже своју воду и да
тако плави Египат само због тога што су они километар носили
Сераписов храм, Константин нареди да се тај шлометар пренесе у
александријску цркву. Па и ако су незнабошци разгласили да Нил више
неће плавити Египат јер су хришћани наљутили Сераписа, Нил је опет
надошао, и то не само те године, него и сваке, све до данас. Тако је
посведочено да поплаве Нила не зависе од незнабожачког обреда, него
од воље Божије. У то време, на Римску државу насрнуше варвари -
Сармати и Готи, али то није омело цара у подизању цркви, јер је он
подједнако водио бригу и о рату и о градњи. Имајући веру у
хришћанско знамење, уништио је варваре и довео их до тога да и они
одлучише да прихвате хришћанску веру, која је помагала Константину.
Цар је и даље градио храмове, и једну цркву подиже код дуба (храста)
Мамвријског, где је по сведочењу Светог Писма, Авраам угостио три
анђела. А када је цар чуо да се код дуба Мамвријског дешава то да су
подигнути жртвеници и да се тамо приносе незнабожачке жртве,
прекорио је својом посланицом епископа Јевсевија, наредивши да се
жртвеници униште, и да се подигне хришћански храм. Друга црква по
његовој наредби беше подигнута у Илијаполису Финикијском, и то
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овим поводом: Илијапољци су у древна времена имали законодавца, о
коме ја заиста мало знам, али знам да је међу њима постојао обичај да
су њихове жене биле свачије, и да по том њиховом закону деца нису
имала неки одређени значај управо због начина живота њихових
родитеља. Они су своје девојке приводили странцима који су туда
пролазили из било ког разлога, а тај обичај код њих је постојао још од
најранијих времена. Цар је желео да се са тиме коначно прекине и да те
огавне обичаје замени законом части и да људе призове да се врате к
здравом разуму. Због тога сагради цркву, посла им епископа и
свештенике, и на тај начин ублажи њихову злу навику. Исто је учинио и
у Афаци Ливанској. Срушио језграду посвећену Афродити и забранио
је блудне ствари које су се тамо чиниле. А шта да кажем о томе како је
прогнао питонског демона из Киликије? И ту је својом влашћу до
темеља срушио место у коме је тај демон обитавао. Цар је био одан
хришћанству до те мере да је пре похода на Персијанце наредио да се
начини шатор који је изгледао као црква, па га је стално носио уз
војску, као некад Мојсије у пустињи, и увек је имао храм на свакоме
месту. Међутим, тај рат је кратко трајао јер се Персијанци брзо
умирише, и захвати их страх од цара. А да је цар подизао градове, и да
је села претварао у варошице, као рецимо Дрепану у Јеленополис,
сматрам да ми то није посао о коме требам казивати на овом месту јер
ми је намера да што више говорим о ономе шта се тиче хришћанске
вере. Али, ја бих скоро могао и окончати своје дело, да се у Цркви не
појавише раздори и немири.

XIX глава
О томе како је за време владавине цара Константина МНОГО њих у

Индији прешло у хришћанску веру

Сада је на реду да нешто више кажем о томе како се хришћанство
ширило у време цара Константина, јер у то време датира и ширење
вере у унутрашњости Индије и Иберије. Пре свега, треба да објасним
зашто сам употребио реч „унутрашњост". Када се Апостоли разиђоше
међу народе ради ширења вере, апостолу Томи је припало да ту службу
обавља у Партији, апостолу Матеју у Етиопији, а апостолу Вартоломеју
у Индији, која беше поред Етиопије (?). Али од тада, па до времена
владавине цара Константина, хришћанство још увек није ушло у
унутрашњост Индије, тамо где је живело мноштво незнабожачких
племена која су говорила различитим језицима. А сада ћу напоменути о
томе шта се догодило, па они прихватише хришћанство. Философ
Мејопије из Тира, припремао се на путовање у пределе где су живели
Индијци, угледавши се у тој намери на философа Митродора, који је
нешто раније путовао у Индију. Он, дакле, поведе два младића са
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собом, који су му били некакав род и који су мало знали грчки, па
кренуше бродом на пут. Путујући они су пазили на све, а онда једног
дана, дођоше до неког острва да се ту опскрбе храном. У то време
дошло је до заваде између Рима и Индије, па Индијци заробише
философа и све оне који су били са њим. Након неког времена
поубијаше све осим она два младића. Њих одведоше у робље код цара
Индије. Цару су се младићи допали, те једнога од њих, који се звао
Едесије, узме за свога ађутанта, а другога, по имену Фрументије, одреди
да обавља службу у царској архиви. Након неког времена цар умре, али
остави у завештање свом сину и жени да ослободе ону двојцу младића.
Царева жена, видећи да је њен син још увек млад за државничке
послове, замоли ону двојцу младића да остану на двору док њен син не
порасте. Они су пристали на то и почеше да се брину око послова
управе. Нарочито се истицао Фрументије који је преузео већи део
послова. У исто време он поче да се распитује међу трговцима који су
долазили из Рима да неко међу њима није хришћанин, а када нађе неке
који су веровали у Христа, а и сам беше верујући, рече да се пронађе
прикладно место и да се тамо врше богослужења. Тако и би, па након
неког времена, они на том месту саградише и цркву. Ови хришћани из
Римског царства убрзо к себи привукоше и неке Индијце, који почеше
да долазе на богослужења. Када је царев син поодрастао, Фрументије
му предаде послове управе, па се врати у своју домовину. Млади цар и
његова мати молили су га да остане, али он није желео. Тако Едесије
отиде у Тиг, да се сретне са својим родитељима и пријатељима, а
Фрументије отиде у Александрију. У то време епископ Александрије
био је Атанасије, и њему Фрументије исприча све шта се догодило а
такође и како су неки од Индијаца прихватили хришћанство, па замоли
Атанасија да тамо пошаље епископа и свештенике, додавши да не
треба презирати људе који желе да се спасу. Атанасије наговори
Фрументија да се он прихвати епископства јер, како говораше, није
било способнијег за то место од њега. Тако се и догодило: руко-
положен за епископа, Фрументије се врати у Индију, и тамо поче да
про-поведа хришћанство и да подиже многе храмове. У помоћи је имао
благодат Божију, те је чинио и необична дела, лечећи не само душе
него и тела људи. Руфин казује да је о свему овоме слушао од Едесија у
Тиру. А и сам Едесије је након неког времена удостојен свештенства.

XX глава
О томе како су Иберијци примили хришћанство

Сада је на реду да кажем како су Иберијци примили хришћанску
веру /по Страбону и Птоломеју, Иберија се на истоку Граничила са
Албанијом, на западу са Колкидом, на југу са Арменијом, а на северу су
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биле иланине Кавказа. Касније је овај део свеша назван Грузија/. Једна
жена, чији је живот заиста био частан и поштен, паде у ропство
Иберијаца, јер таква је била воља Божија. Иберијци, Шпанска
насеобина, живели су дуж приобаља Понтаевкинског мора (Црно
море). Међу тим варварима та жена је живела мудро, тј. уздржљиво,
нарочито што се тиче јела и стално се молила Богу. Варвари су се
чудили њеном начину живота. А онда, једног дана, разболе се царев
син, и по тамошњем обичају царица је позвала жене које су се бавиле
гатањем, надајући се да ће оне излечити њеног сина. Али све је било
узалуд. Најпосле она доведе дете до заробљене хришћанке, која детету
није давала никаве справљене траве, него га узе и стави на постељу, па
рече: „Христос који је исцелио многе, исцелиће и ово дете." И када је
након тих речи она узнела молитву Господу, дете оздрави истога трена.
Након неког времена разболи се и царица, и знајући како је заробљена
хришћанка помогла детету, позва је к себи. Исто чудо се деси и са
царицом, и када она оздрави, хтеде да захвали хришћанки, али јој ова
рече: „То није моја заслуга јер то је дело Господа мога, Исуса Христа,
Сина Божијег, Створитеља света," па поче да казује царици о вери
хришћанској. Цар, чувши да је царица оздравила, хтеде да богато
награди заробљену жену, али ова то поново одби, рекавши да је њено
благо у томе што има веру и страх Божји, и што може да непрекидно
благодари Господу. На то дода да ће она сматрати као влики дар то ако
цар призна Бога у кога она верује. Када су цару рекли о свему, он се
дубоко замисли, а онда следећег дана крену у лов. Одједном поче
велико невреме тако да цар није могао да се врати натраг, те нашавши
се у великој невољи, он поче да призива у помоћ богове у које је
веровао, али помоћи није било. Тада се сети речи жене која му је
исцелила жену и дете, па поче да се моли Христу. Чим је почео
молитву, облаци се разиђоше. Сав у чуду, цар се лако врети кући, па
исприча жени о свему шта му се догодило. Затим позва заробљену
хришћанку, и рече јој да му исприча све о Богу у кога она верује. Када
она то учини, цар исповеди своју веру у Христа, па сабра све своје
сународнике и рече им шта се десило са њим и са његовом породицом.
Тако поче да се проповеда вера Христова у том народу и да се граде
цркве Божије и да се набавља све неопходно за богослужење. Када је
наступило време да се у храм уграде неки тешки блокови камена, Бог
још једном хтеде да овај народ учврсти у вери, те учини да једно велико
камено постоље, које до тада нису могли да помере, следећег дана буде
на месту где су хтели да стоји. Цар и сви који су се окупили, гледали су
то чудо, а онда ускликнуше од радости, прогласише цареву веру
истинитом и почеше да славе Бога у кога је веровала заробљена жена.
Када је црква била готова, неколико њих се спремало да оду к цару
Константину. Дошавши код њега, рекоше му да желе да поново обнове
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савез а онда га замолише да им се постави епископ и неколико
свештеника, да их поучавају у вери. Руфин сведочи да је о овоме
слушао од Вакурија, који је пре тога био књаз Иберије, па је прешао к
Римљанима, који га поставише за старешину на граници са
Палестином, а касније за војсковођу. Он је такође учествовао у рату са
царем Теодосијем, када је овај заратио са тиранином Максимом. Ето
како су Иберијци прихватили хришћанство у време цара Константина.

XXI глава
О монаху Антонију

Да казујем какав је био монах Антоније из египатске пустиње,
мислим да би било сувишно јер је о њему прелепо говорио епископ
Атанасије Александријски у једној од својих књига. Ту ће се свако моћи
да упозна са истином о томе како је велики монах Антоније изиграо
демоне, њихову вештину и препреденост и како се борио са њима, и том
приликом учинио мноштво великих чудеса.

XXII глава
О Манесу, поглавару манихејске јереси, и о томе одакле је он био

Сви знамо да уз пшеницу често расте и кукољ, а да поштовање
којим одликујемо оне који су добри неретко код других изазива мржњу
и завист. Нешто пре доласка Константина за цара, дошло је до
извргавања истинског хришћанства од стране оних који нису могли да
се ослободе неких својих пређашњих размишљања и заблуда, а и даље
су за себе тврдили да су хришћани. Јер тада /око 277. године/ поче
Манихеј да прихвата неке ставове незнабожачког философа
Емпедокла и да то уноси у хришћанску науку. Јевсевије Памфил о
овоме говори у седмој књизи своје Историје, али доста површно. Због
тога ћу ја допунити оно што је он пропустио, да би се сазнало о томе ко
је био Манихеј, и како се десило да он започне тако дрско дело. Један
од скитских Сарацена, имао је за жену робињу из Горње Тиве. Њој за
љубав, досели се у Египат, и пошто се изобразио у вери, поче да у
хришћанску науку уводи мисли Емпедокла и Питагоре, тврдећи да
постоје да начела: начело добра и начело зла, а тако је мудровао и
Емпедокло. Тај Скићанин имао је ученика по имену Буда, који се пре
тога звао Теревинт. Буда пређе у Вавилон, где су живели Персијанци,
па поче да казује о себи да га је родила девојка и да је васпитаван у
горама. Написао је четири књиге. Једној је дао наслов „О тајнама,"
другој - „Јеванђеље," трећој - „Благо," а четвртој - „Поглавља". Једном
приликом, када је Буда желео да покаже како врши тајну посвећења, он
паде на земљу и тако заврши свој живот. Жена код које је живео,
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сахрани га, а његов новац задржа за себе и тим новцем купи једно дете
које се звало Куврик. Касније то дете даде у школу, а када је нарасло,
даде му на вољу да иде куда жели, поклонивши му Теревинтов новац и
књиге које је овај написао док је учио у школи оног Скићанина. Куврик
узе све што му је дала жена, па оде у Персију, промени име и назва се
Манес, а књиге Будине (Теревинтове) прогласи за своје, па са њима
поче да обмањује људе који кренуше за њим. У тим књигама садржане
су речи о хришћанству, али препуне незнабожачког учења, тако да је
Манихеј, као безбожник, људе учио да крену путем многобоштва, учио
их да се клањају сунцу, да верују у судбину, а такође (сагласно учењу
Емпедокла, Питагоре и Египћана), да се тела претварају једна из
других. Није желео да призна да је Христос имао истинско тело, него је
говорио да је то била опсена. Није хтео да призна постојање Закона и
Пророка, него је за себе говорио да је Утешитељ, а све то је супротно
правој науци хришћанске вере. Штавише, у својим посланицама себе је
називао апостолом. Но, убрзо је платио онако како треба. Разболе се
син цара Персије, и отац дечака био је спреман да учини све да би
спасао сина. Чувши за Манихеја, и помисливши да овај заиста чини
чуда, позва га у нади да ће спасти сина. Манихеј дође и узе дете на руке,
али цар виде да је његов син умро, па одмах нареди да затворе
лажљивца. Али, Манихеј некако побеже у Месопотамију, па се тако
склони од освете. Међутим, персијски цар сазна све о њему, и изда
наредбу да га ухвате. Када су Манихеја ухватили, ставише га на велике
муке (одраше га живог, и његову кожу напунише сламом и ставише
испред зидина града). Све ово није измишљено, него казујем према
ономе што сам пронашао записано у списима Архелаја, епископа
Касхаре (града у Месопотамији). Архелај пише да је лично разговарао
са Манихејем, и описавши његов живот, додао је и ово шта сам ја навео.

XXIII глава
О томе да су Јевсевије Никомидијски и Теогнист Никејски поново
устали против Атанасија и извртали веру проглашену у Никеји

Када су се Јевсевије и Теогнист вратили из заточења, они су као
што рекох, поново заузели своја места, а прогнаше оне који су били
постављени за епископе на њиховим катедрама. Они се показаше дрски
и пред царем, који их је уважавао као људе који су се из неправославља
вратили правој вери. Но, ови људи одбацише царску милост и
починише више нереда него пре. Разлог томе, је њихова оданост
Аријевој науци а такође и мржња према епископу Атанасију. Атанасије
се са њима на Сабору веома успешно борио, онда када се дискутовало о
догматима, па они због тога најпре насрнуше на његово рукоположење,
говорећи да он није прави епископ, те да су га бирали људи којима се не
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може веровати. Али, ти напади нису могли наудити Атанасију. После
тога, Јевсевије сплеткама покуша да обори Атанасија и да омогући
повратак Арија у Александрију. Једном приликом Јевсевије посла
писмо Атанасију у коме је тражио да се Арију допусти улазак у Але-
ксандрију, а такође и свима који су имали заједницу са њим. Заправо,
боље је рећи да он није тражио, него је претио. А када је Јевсевије
видео да се Атанасије не осврће на његове претње, он науми да
наговори цара да овај помогне повратак Арија у Александрију. Како се
то окончало, рећи ћу нешто касније, јер се у међувремену у Цркви
десише и друге смутње. Јевсевије Памфил казује да се након Сабора у
Египту заподенула нека свађа, али не казује разлог. Због тога за њега и
говоре да је дволичан јер, уздржавајући се да каже узроке, дао је повода
да се о њему мисли као о некоме ко није прихватио оно шта је одлучено
у Никеји. Што се мене тиче, ја сам из разних посланица које су
епископи слали једни другима, сазнао да појам „једносушни" код
многих изазива забуну јер су једни одбацивали ту реч, сматрајући са се
тиме уводи јерес Савелија и Монтана, док су други мислили да се уводи
многобоштво. Између осталих који су прекоревали Јевсевија Памфила
да изврће Никејску веру био је и Јевстатије, епископ Антиохије. Њему
је Јевсевије писао на не изопачује веру из Никеје него да он, Јевсевије,
уводи савелијанство. Тако се десило да су епископи писали једни
другима као противник противнику. И један и други тврдили су да је
Син Божји лице, обојца вероваше у Пресвету Тројицу, али се нису
могли сложити, а ни сам не знам зашто, и не хтедоше да престану са
препиркама.

XXIV глава
О сабору који је оборио епископа Јевстатија Антиохијског, због
чега је дошло до таквих нереда да умало није срушен читав град

Због заплета о којима је већ говорено, окупи се сабор у Антиохији
(327. или 328. године), који је свргнуо Јевстатија због тога што је у
многоме пришао Савелију, и није хтео да се придржава одлука из
Никеје. Међутим, говори се, да је тако учињено са њима из неких
других разлога, а о којима се није хтело казивати. Епископи тих
времена имали су обучај да тако поступају онда када су некога желели
збацити: пребацивали су му да је нечастив, али никада нису отворено
говорили о томе у чему се та нечастивост састојала. Како је свргнут
епископ Јевстатије, кога је оптужио Кир, епископ Берије, због уласка у
савелијанство, то је споменуо епископ Георгије из Лаодикије
(Сиријске), пишући похвалну беседу епископу Јевсевију Емиском, а сам
тај Јевсевије није хтео ни да чује за израз „једносушни". О Јевсевију
Емиском казиваћу нешто касније, а како већ рекох, Кир је набедио
Јевстатија за савелијанство (Георгије додаје да је на истом сабору
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збачен и Кир, и то због исте кривице као и Јевстатије). Али, како ће то
бити, да Кир пребацује кривицу на Јевстатија због савелијанства, када
је и сам оптужен због те јереси? Свакако да ће бити истина да је ту
било и неких других узрока због којих је збачен Јевстатије. Због тога је
дошло до великих немира по целој Антиохији, па и после, када се год
бирао епископ, то је давало повода великој свађи међу тим странама да
је увек претила опасност од рушења града. Једни су хтели да у
Антиохију доведу Јевсевија Памфила из Кесарије Палестинске, а други
су желели да се врати Јевстатије. Стано-вници Антиохије пристајали су
и на једну и на другу страну, и та смутња је ишла дотле да је у град
морала да уђе војска, и сигурно би дошло до борбе да сам Бог није
умирио људе, који се побојаше цара, који је посланицама умиривао
народ, а и Јевстатије је у многоме помагао томе јер је поручио да неће
доћи у Антиохију. Због те одлуке, цар му се лично захвали, и похвалио
га је што је тако поступио. Због овог немилог догађаја, престо
антиохијске цркве био је упражњен готово пуних осам година, и тек
када неки почеше да одстрањују веру из Никеје, за епископа беше
изабран Евфроније /мада се у неким изворнма, као на пример код
Теодорита, помиње епископ Евлалије, који је столовао у време између
Јевстатија и Евфронија, али неко краће време/. Сматрам да је довољно
ово што сам написао о догађајима у Антиохији. Одмах после поменутог
сабора у Антиохији, Јевсевије је почео да ради на томе да по сваку цену
уведе Арија у Александрију. Реч је о оном Јевсевију који је некада
напустио Берит, а сада је преузео управу над црквом у Никомидији. На
реду ми је, дакле, да кажем како је дошло до тога, и како је цар
допустио да пред њега изађу Арије и Евсој.

XXV глава
О свештенику који се заузао да поврати Арија

Цар Константин је имао сестру која се звала Констанца, а која је
била Ликинијева удовица. Ликиније је некада био пријатељ цара
Константина, све дотле док не постаде тиранин. Констанца је
познавала једног свештеника који је био Аријев присталица, и тај
свештеник је живео у њеном дому. Јевсевије и његови пријатељи,
научише тог свештеника шта треба да чини, те да у прикладном
моменту започне реч о Арију, наравно пред царем, те да каже како је
над Аријем начињена неправда на Никејском сабору, и да Арије не
мисли онако како говори. Констанца је послушала све ово, па и ако је
веровала овим речима, још увек није имала храбрости да о то.ме говори
пред царем. Али, једном приликом, она се разболе и цар је често
долазио к њој. Болест је постала опасна, и Констанца схвати да јој нема
лека. Тада она није пропустила прилику да каже цару о оном
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свештенику, напоменувши да је побожан, добар за веру и да је одан
престолу. Она недуго потом умре, а цар прими оног свештеника к себи
и приброји га међу оне који су му били најближи. Након краћег
времена свештеник поче говорити цару за Арија, онако како је био
научен и казивао је све оно што и Констанци, додавши да он сматра да
Арије не говори ништа различито од онога што је одлучено на Сабору,
и да би се та ствар рашчистила и да би се прекинула неслога, он
предложи да сам Арије дође пред цара. Цар се свему томе веома
зачуди, те рече да ако се Арије слаже са Сабором и ако он мисли као
Сабор, да ће допустити да пред њега изађе. Тако је дошло до настајања
посланице коју цар упути Арију, а која гласи:

„Победник Константин Велики, Август - Арију
Прошло је пуно времена од како ти је речено да дођеш на мој двор и

да можеш да изађеш пред мене, али се не могу начудити што то није
одмах и учињено. Због тога, послужи се државним превозом и пожури к
мени да би те, по милости мојој и по снисхођењу, могао вратити у твоју
отаџбину. Бог ти био на помоћи, љубљени мој. Писано на пет дана пре
децембарских календи."

Ово су речи цара упућене Арију, и ја се веома чудим брижности и
заузимању цара. Види се да то није први пут да је цар настојао на томе
да се Арије покаје због онога за шта га окривљују, али он (Арије) не
беше спреман да се врати к Истини. И када му је стигла и ова царева
посланица, он крену за Константинопољ, а са њим је кренуо и Евсоје,
која је Александар разђаконио, онда када су били оборени аријанци.
Цар их обојицу прими и упита како верују, а онда им нареди да и
писмено изложе своју веру.

XXVI глава
О томе како је Арије враћен из заточеништва, како је изашао

пред цара и како је писмено изложио своје покајање (али само на
речима) и о томе како прихвата Никејску веру

Дакле, обојица, написаше и предадоше цару следеће:
„Веома побожном цару, од Бога љубљеном господару, нашем цару

Константину - Арије и Евсој.
По заповести твојој, Богу драге побожности, царе и господару, ми

написасмо своју веру, и речима које су овде забележене, исповедамо
пред Богом да и ми, и наша браћа, овако верујемо: Верујемо у једног
Бога Оца, Сведржитеља, и Господа Исуса Христа, Сина Његовог, који
је од Њега рођен пре свих векова, Бога - Реч, кроз коју је све створено:
и што је на небу, и што је на земљи; и који је сишао, узео тело на себе
(оваплотио се), који је страдао, васкрсао и узишао (вазнео) се на небо, и
који ће опет доћи да суди живима и мртвима. Верујемо и у Духа
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Светога, и у васкрсење тела, и у живот будућег века, и у Царство
Небеско, и у једну васељенску Цркву Божију, која је од краја до краја
света. За ову веру знамо из светих Јеванђеља, где Господ казује Својим
ученицима: Пођите, научите све народе и крстите их у име Оца и Сина
и Светога Духа.
Ако другачије верујемо, ако не примамо у истини Оца и Сина и

Светога Духа, онако како учи читава васељенска Црква и Свето
Писмо, коме у свему верујемо, нека нам Бог суди и у овом и у оном
свету. Због тога молимо твоју благочестивост, Богу мили царе, да
оставиш по страни испитивања и пусте речи, и када ти је стало, по
твојој побожности, до мира, ти нас, као црквене људе који се држимо
вере и учења Цркве, и онога како уче свете књиге, сједини с нашом
Мајком (Црквом), да би и ми и Црква заједно живели у миру, и заједно
узносили молитве за твоју власт и за сву твоју породицу."

XXVII глава
О томе да Атанасије није хтео да прими Арија када је овај, по

царевој вољи, дошао у Александрију. И о томе како су они, који су
били око Јевстатија, почели нападати Атанасија пред царем

Арију је пошло за руком да убеди цара да прихвати оно шта је
написао, као и да добије слободу па пође пут Александрије. Али се
убрзо показа да је Арије био дволичан. Када је Арије дошао у
Александрију, Атанасије га се клонио као куге, јер је овај поново по
граду почео да шири своју погану науку. У исто време Јевсевијеви
помоћници почеше да пишу и да наговарају цара да и он потврди да
александријска епископија прими Арија и његове присталице, али се
Атанасије томе успротиви свим својим силама, па у својој посланици
написа да не могу бити примљени они који су се једном одрекли вере и
они на које је бачена анатема. Цар се веома увреди речима које је
написао Атанасије, те му одговори једном претећом посланицом.
Навешћемо само један њен део: „... када знам да ја тако хоћу, ти немој
да ускраћујеш улазак у Цркву онима који то желе. И ако дознам да
било коме ометаш да се сједини са Црквом, или му недозвољаваш да
уђе у њу, знај да ћу истога трена наредити да те збаце и да те прогнају
из места..." Цар је ово написао због тога јер је желео да се коначно
стане на пут нарушавању јединства Цркве, а Јевсевију није требала
боља прилика да оствари своје намере, па поче на све начине да ради на
томе како да Атанасија свргне са места епископа знајући да ако дође до
тога, да је отворен пут ширењу Аријеве јереси. И тако дође до завере
против епископа Александрије. Људи који су склопили ту заверу били
су: Јевсевије Никомидијски, Теогнист Никејски, Марис Халкидонски,
Урсакије (епископ Сингидона, места у Горњој Мисији) и Валент (из
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Мурсе, у Панонији - данашњи Осијек у Хрватској). Они прихватише и
неке из мелетијеве јереси, те набедише разне ствари на Атанасија.
Рецимо, да је издао наредбу Египћанима да некакву одећу од лана
продају александријској цркви. Али те клеветнике у лажи разобличише
александријски свештеници Алипије и Макарије, који су били у
Никомидији, и потврдише цару да је све то најобичнија лаж. Због тога
цар својом посланицом прекори отпаднике, а Атанасију поручи да би
било корисно када би се њих двојица срели. Али пре што је дошло до
тог сусрета, јевсевијевци смислише нову лаж: да Атанасије одбија
царева наређења и да је са неким Филуменом имао недозвољене
новчане радње. Цар о томе доби вест у Псаматији, која је близу
Никомидије, и поче да испитује све о том случају, и убрзо се увери да је
Атанасије невин, па га отпусти с миром.

Шта су Јевсевије и његови истомишљеници казивали о Атанасију,
боље је да прећутим да они који верују у Христа не би имали прилику да
осуђују Цркву, али како су то јавне ствари, и како се зна за њих,
сматрам да је умесно рећи нешто више о следећем догађају: напоменућу
одакле су црпљене лажи, и како су нашли тај извор они који су тако
истрајно трагали за њим. За Александрију је везана Мареотска област,
а у њој има доста насеља са пуно људи и познатих храмова. Све те
цркве су подчињене епископу Александрије. А у тој Мареотиди живео
је и извесни Исхирас, човек који је био са друге стране закона. Он
никада није био у свештеничком чину, али се представљао као
свештеник, па је чак и вршио свештеничку службу. А када му је то било
забрањено, он отиде у Никомидију, и затражи помоћ и уточиште код
јевсевијаца. Ови, који су силно мрзели Атанасија, прихватише
Исхираса, признаше га као свештеника а недуго потом, прогласише га
и за епископа, под условом да учествује у сплеткама против Атанасија.
Тако они, уз његову помоћ, почеше да вребају прилику како да окриве
Атанасија. Исхирас се само жалио на Макарија од кога је, како кажу,
много претрпео, те је од њега бежао као од најгорег непријатеља.
Казују о томе да је Макарије једном потрчао за њим, скочио на часну
трпезу и претурио је, да је тада сломио путир и да је запалио књиге. Као
што смо рекли, награда Исхирасу било је епископство, а за то он је
гајио наду да ће падом Атанасија пасти и Макарије. Али са овим
планом мало тога је постигнуто. Навешћу само неколико детаља који
су везани са овим: наиме, јевсевијевци су показивали неку човечију
руку, а како су дошли до ње, да ли су сами убили човека па му одсекли
руку, или су је одсекли са неког мртваца, то зна једино Бог и они који су
у то били умешани, али они су прогласили да је то рука неког Арсенија,
епископа мелетијанског. Заправо, они су сакрили Арсенија, а
показивали су ону руку говорећи да је ту руку имао уз себе Атанасије
када је, како су тврдили, чинио неке враџбине. То је било оно шта су
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они износили против Атанасија, мада су му пребацивали још пуно тога,
све шта би некоме од њих пало на памет, као што то бива у свету где
царује завист. Када је о томе чуо цар, он је писао своме рођаку, цензору
Далмацију, који је био у Сирској Антиохији, да пред себе позове
оптужене, па пошто размотри све, нека праведно казни кривце. Уједно,
цар посла у Антиохију и Јевсевија и Теогниста, да и они буду на месту
где ће се судити Атанасију. Атанасије, дознавши да га зове цензор,
посла у Египат људе па потраже Арсенија, који се успешно скривао.
Међутим, по царевој заповести, цензор не изађе у јавност са пресудом,
а ево због чега.

XXVIII глава
О томе како је цар заповедио да се окупе епископи и Тиру, да би се

ту разматрало о Атанасијевој кривици

Цар издаде заповест да се окупе сви архијереји који ће освештати
нову цркву у Јерусалиму, а уједно нареди да се пре тога они окупе у
Тиру /по Атанасијевим речима, овај Сабор одржан је 335. године/, и да
ту размотре све оптужбе против Атанасија, како би након тога
измирени ушли у нови храм, и осветили га. То је било тридесете године
владавине цара Константина. И како се у Тиру окупише епископи са
разних страна, њих шездесет, све их прими конзул Дионисије. Ту је био
доведен и александријски свештеник Макарије, окован и под стражом.
Али, Атанасије није хтео да дође, не због тога што се плашио да ће га
окривити (јер он није ни знао због чега је крив), него због тога што се
бринуо да тај сабор не изнесе као одлуку нешто што се не слаже са
вером из Никеје. Али он се не мало зачуди када му дође порука од цара,
која није могла бити опорија, јер му цар поручи да ако не дође, да ће у
супротном бити приведен под стражом и окован. Чувши то, Атанасије
пође у Тир.

XXIX глава
О Арсенију, и његовој, тобож одсеченој руци

Промисао Божији доведе у Тир и Арсенија. Јер, и ако су му
Атанасијеви злотвори рекли да не долази, он ипак у тајности дође са
жељом да види како ће се све то окончати. Тако се некако догоди да
слуга конзула Архелаја буде онај који је дознао шта се прича по
гостионицама, те он дозна да се Арсеније, о коме се причало да је
убијен, крије жив и здрав у једној кући. Запамтивши од кога је то чуо,
он и још неколицина испричаше конзулу, а овај одмах покрену потрагу
за Арсенијем, и нађе га. Онда га склони на безбедно место, где ће бити
ван опасности, а затим поручи Атанасију да је Арсеније жив и да је на
безбедном месту. Арсеније, кога је чувала стража, поче да се одриче
свога имена, али му то није помогло јер га је познавао епископ Тира,
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Павле. Нешто касније, јер таква би воља Божја, Сабор позва
Атанасија. Када он уђе на седницу, они што су га нападали, показивали
су неку руку, а Атанасије се сво време бранио онако како треба. Он
постави питање онима који су га нападали, да ли неко од њих познаје
тог Арсенија? И када многи од њих рекоше да га познају, тада
доведоше Арсенија, али тако да су му обе руке биле покривене
плаштом. Затим, показавши на Арсенија, Атанасије их упита да ли је то
тај човек који је остао без руке? Неки од њих се збунише, не надајући
се свему томе, а други хтедоше видети где је одсечена рука јер су многи
сматрали да он заиста нема једну руку, па су хтели да чују како ће се
бранити Атанасије. Али, када су подигли плашт, сви су видели да
Арсеније има обе руке, па Атанасије рече: „Арсеније има и леву и десну
руку. А одакле је та трећа рука? То нека нам кажу они који ме
окривљују."

XXX глава
О томе како се разбежаше они који су нападали на Атанасија,

онда када он доказа своју невиност

Када се тако сврши ствар са Арсенијем и његовом руком, тада се спле-
ткароши нађоше у великом чуду. Један од нападача на Атанасија,
Ахоав (мелетијански епископ из Мемфиса), кога су још звали и Јован,
док је трајала општа пометња, ухвати прилику па побеже са Сабора.
Атанасије, дакле, посрами нападаче, не тражећи да ни један од њих не
изађе пред суд. То није тражио због тога, јер је био уверен да ће његове
непријатеље поразити то што је жив поменути Арсеније.

XXXI глава
О томе како је Атанасије прибегао цару када је видео да сабор не

прима његово оправдање према ономе
што је поново било усмерено против њега

Али, када на Сабору дође ред на оне нападе који су се дотицали
Макарија, тада је Атанасије захтевао оно шта му је закон допуштао.
Предложио је, дакле, да се са суда удаље јевсевијевци, као његови
лични непријатељи, наводећи као разлог то да тако отворени
непријатељи не могу бити беспристрасне судије. После тога он је
захтевао да се на видело изнесу сви докази: да ли Исихрас заиста има
свештенички чин, јер се на тужби потписао као свештеник. Али, такве
судије се не хтедоше обазирати на то, него се одмах прешло на
расправу о Макарију. Поред свега тога, процес није ишао током који су
желели Атанасијеви непријатељи, те проблем око Макарија одложише
тако што су одлучили да се одређене особе пошаљу у Мареотиду, да
тамо испитају још неке појединости. Када је Атанасије видео да за те
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изасланике бирају људе попут Теогниста, Мариса, Теодора, Маке-
донија, Валента и Урсакија, заправо оне за које је он тражио да буду
изведени са суда, он узвикну: „Ово су сплетке и завере! Свештеник
Макарије је везан, а то је против закона, док његов тужилац креће
заједно са судијама који су пристрасни, те се унапред може знати да ће
сви докази бити на корист само једној страни!" Рекавши то, и позвавши
се на цео Сабор и конзула Дионисија, да за његове речи нико није
обратио пажњу, он мирно отиде. А они који отидоше у Мареотиду,
прибавише пристрасне доказе, управо онако како је одговарало
тужиоцу, па се вратише у Тир.

XXXII глава
О томе како је Сабор, по одласку Атанасија, изрекао пресуду над

њим да буде свргнут са епископске катедре

Атанасије, отишавши из Тира, оде к цару, а Сабор најпре окриви
Атанасија због одласка, а после, када се врати делегација из
Мареотиде, осуди га свргавањем са катедре, а у тој осуди га оцрнише,
али ни једном речју не поменуше убиство, за које га је тужилац
теретио. Ту срамоту Сабор је прећутао, и уједно примио оног, назови
убијеног, Арсенија, који је прво био епископ мелетијевски, а сада се
потписује на актима против Атанасија као епископ Ипсилита. Веома
чудна ствар: онај, због тога Атанасија оптужују за убиство, сада је жив
и осуђује Атанасија да изгуби своје место епископа.

XXXIII глава
О томе како је Сабор прешао из Тира у Јерусалим и како је

приликом освештања храма чинодејствовао заједно са аријанцима

У исто време стиже посланица од цара којом он заповеда Сабору да
пређе у Јерусалим, а то се и догоди. Сабор, када је освештао тамошња
места, примио је у заједницу и Арија и оне који су га подржавали. Као
изговор за ово узето је то да је Арије послушао царску зповест, где
стоји, да је размотрена и одобрена вера Арија и Евсоја. Сабор је писао
и цркви у Александрији, па каже како су на миран начин учињени
послови и како треба примити Арија као члана Цркве јер се овај
покајао и исповедио истиниску веру. А о томе да је Атанасије свргнут,
тек овлаш је напоменуто. Сабор је о томе писао и цару, али док су
сабрани епископи то чинили, добише другу посланицу од цара, којом он
јавља како је Атанасије дошао к њему, и уједно налаже епископима да
због тога дођу у Константинопољ, а ево како гласи та посланица.

45



XXXIV глава
О томе да је цар својом посланицом позвао Сабор у

Константинопољ да би се тамо расправљало
о питању у вези са Атанасијем

„Победник Константин Велики, Август - епископима
који су се окупили у Тиру.

Не знам шта је учинио ваш Сабор, који не беше праведан због
жестоког препирања и страсног заузимања, али, како се да мислити да
је тај неред при расправи изопачио истину, и да по чињењу вашем ви
нисте имали пред очима оно што је драго Господу, пошто вас је занела
мржња према ближњем, сматрам да треба да оставимо Богу нека Он
уништи то зло семе ваше препирке, па ће се тек онда знати да ли је
вама, који сте се окупили, заиста стало до истине и да ли је ваше срце
ослобођено од мржње, када сте изрицали пресуду. И зато, сви ви ћете
доћи к мојој благочестивости, да ми покажете којих сте се основа
придржавали онда када сте расправљали о тим питањима. А због чега
сам одлучио да вам ово напишем, и да дођете к мени, ево чујте: када сам
улазио у град који носи моје име, а ушао сам на коњу, пред мене из
гомиле света изађе епископ Атанасије са још неколико свештеника. Ја
се томе нисам надао, и то ме је силно зачудило. Тако ми Бога који гледа
на све нас, ја га у први трен нисам ни препознао, а онда ми рекоше ко је
он и шта је све претрпео. Нисам говорио са њим нити сам се упуштао у
беседу, а када ме је замолио да га саслушам, ја то нисам хтео и у мало
на нисам отерао, али он једнако мољаше, не тражећи ништа друго до то
да се ви саберете овде, па да пред вама изнесе оно што је претрпео.
Како мислим да је његова молба на месту, и да одговара данашњем
времену, с тога имам вољу да заповедим да вам се напише ова
посланица, којом сте сви ви сабрани у Тиру позвани да дођете и
покажете колико је чист и праведан ваш суд, и да у мом присуству, који
сам слуга Божји, што ћете и сами признати, покажете да је свуда
завладао мир. А зна се да онај који не зна истину, да тај не зна за Бога,
па као што рекох, да су варвари познали Бога кроз мене који сам
искрени слуга Божји, и да су постали побожни, када видеше како ме
Бог чува и свуда води бригу о мени, те их је то навело да Га признају. И
тако они ничице падају пред Бога, славећи Га и имајући страх пред
Њим. А ми, који обављамо свете Тајне у цркви Његовој, да не кажем да
их сами не чувамо, него ми скоро ништа друго и не чини.мо, него
распаљујемо свађу и чинимо дела која воде у погибељ. Због тога,
дођите што пре, и будите уверени да ћу учинити све да би се одржао
закон Божји у целости, а нарочито да се држи оно на шта не сме да
падне поруга и понижење. Ми ћемо развејати и згазити ногама све који
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су непријатељи закона, који се заклињу у свето Име, а са друге стране,
својим поступцима хуле на закон."

XXXV глава
О томе да Сабор није послушао цара, да је Јевсевије са својима

напао на Атанасија због тога што је овај запретио да ће
задржати сву храну која из Александрије

иде у Константинопољ,
и о томе како се цар наљутио и

послао Атанасија на заточење у Галију

Када је прочитана ова посланица на седници Сабора, дошло је до
велике забуне. Због тога се многи вратише у своја места, а у
Константинопољ дођоше Јевсевије, Теогнист, Марис, Патрофил,
Урзакије и Вален, па им се није прохтело да испитују како је поломљен
путир, како је преврнута часна трпеза или како је оборен Арсеније,
него сковаше нове лажи, и јавише цару како је Атанасије претио да ће
забранити долазак хране у Константинопољ. А да је то говорио
Атанасије, тврдили су Адаманције, Анувион, Арбатион и Петар, и та
лаж беше тако уверљива да су почели веровати сплеткарошима, па и
цар паде у велики бес и осуди Атанасија на заточење, наредивши да га
спроведу у Галију. Неки казују да га је цар тамо послао да би сјединио
Цркву. Место у које је он послат звало се Тривера (данашњи Трир у
Белгији).

XXXVI глава
О епископу Маркелу Анкирском и о Астерији, софисти

Епископи окупљени у Константинопољу свгоше и епископа
Маркела Анкирског (Анкира, место у Малој Галатији). Неки Астерије
из Кападокије, прозвао је себе софистом, а касније се прозва и
хришћанином, па се даде на писање. А шта је он писао, налази се
забележено у списима где је изложена Аријево учење: да је Христос
сила Божија, онако као што се у Мојсијевим књигама каже за скакавце,
гусенице и друге ствари да су сила Божија. Астерије је често беседио са
епископима, а посебно са онима који се нису одрекли аријанства, па је
ишао на Саборе, трудећи се да и сам постане епископ. Али он није
уведен у свештенство због тога што се знало да је приносио жртве
идолима, али и даље је путовао по Сирији, надајући се епископству и
пропагирајући своју науку. Када је Маркел чуо за то, упусти се у
препирку са њим, али се том приликом и сам оклизне и оде путем
самостаћана, који су учили да је Христос обичан човек. За то су сазнали
епископи сабрани у Јерусалиму, али на Астерија нико није обраћао
пажњу јер његово име није било у списку свештеника, него су од
Маркела, као свештене особе, тражили да објасни своју посланицу, па

47



када се уверише да он подржава учење Павлово, опоменуше га да
промени своје мишљење. Маркел се застиди и обећа да ће уништити
своје посланице. У то доба сабор прекину заседања јер је из
Константинопоља стигла заповест да крену к цару. Епископи који су
дошли у Константинопољ, у друштву са Јевсевијем, почну понова
расправљати о Маркеловој посланици, а како се овај устезаше да
уништи своје списе, Сабор га збаци, а у Анкиру посла Василија уместо
Маркела. Против Маркеловог неправославља Јевсевије написа три
књиге. Доцније је Маркелу повраћено епископство на Сардијском
сабору.

XXXVII глава
О томе како је цар позвао Арија из Александрије, након што је
Атанасије отишао у место заточења, и о томе како се Арије

показа немиран у Константинопољу,
започевши свађу са епископом Александром

Када се то догађало, текла је тридесета година Константиновог царо-
вања. Арије са својима, опет дође у Александрију, и одмах начини
немир у многима, а то је било лако урадити јер је народ у Александрији
био несрећан због Аријевог повратка и због Атанасијевог заточења.
Убрзо цар дознаде да је Арије променуо своје мишљење, па га позва у
Константинопољ, да би дао одговор због немира који су настали у
Александрији. У то време, старешина цркве у Константинопољу био је
Александар, који је на епископску катедру дошао уместо Митрофана.
Колико је Александар био Богу по вољи, показало се овом приликом
када се ближило време за препирку између Александра и Арија, јер чин
Арије дође, народ се одмах подели на две стране и узбуни се цео град:
једни су говорили да не треба мењати веру из Никеје, а други су
тврдили да је Арије у праву. Све то било је веома мучно за Александра,
као што му беше мучно што је Јевсевије Никомидијски претио да ће га
свргнути ако не прими Арија и његове присталице у заједницу.
Александру је мање брига задавало то што му је претила опасност од
свргавања, него га је више притискало то што је претила опасност од
промена догмата, и помисливши за себе да је чувар одлука Сабора,
учинио је све да сачува веру Отаца. Када се Александар обрео у овој
ситуацији, он се остави дијалектике, и потпуно се предаде, Богу,
посветивши читавог себе посту и молитви. Намера му је била та да
обави у тајности оно што је смислио, и тако се затвори у цркву која се
звала „Црква мира", уђе у олтар, и ничице паде пред свету трпезу,
молећи се и проливајући сузе. Након неколико дана и ноћи, Бог му даде
оно за шта се молио. А он се у својим молитвама говорио да ако је
истина оно што учи Арије, нека тада он (Александар), више не буде
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жив, а ако је истина оно у шта он верује, тада нека Бог покара Арија,
који почини толика зла својом нечастивошћу.

XXXVIII глава
О томе како је умро Арије

Ето за чега се молио Александар, а цар је пак желео да испита Арија,
те га због тога позва к себи на двор. Арије дође, а цар га упита да ли се
слаже са оним шта је одлучио Сабор у Никеји? Арије без пуно
размишљања одговори да прихвата то и потписа се на Символ вере, али
на себи својствен, искварен начин. Цар се зачуди том гесту, а Арије
хтеде да се закуне, што и учини, али опет са лажју у срцу. Како сам
имао прилику да чујем, он се тада послужи следећом преваром: он је,
под пазухом имао своје исповедање вере, и заправо се њему заклео. Ово
казујем онако како сам чуо, а да се касније потписао на Никејски
Символ, и да се заклео, о томе знам из цареве посланице. Цар је
поверовао Арију, па заповеди епископу Александру Константинопо-
љском да Арија прими у црквену заједницу. То се догодило у суботу, а
Арије се надао да ће следећег дана, ући у Цркву, али казна Божија је
ишла за њим. Када је изашао са двора, Арије је око себе имао много
јевстатијеваца који су га чували и тако, у њиховој пратњи, он је ишао
улицом, а многе очи беху уперене у њега. Када је био близу
Константиновог трга, где се налази порфирни стуб, Арија обузе неки
страх од савести, а уз то осети и неку слабост у стомаку. Тада упита
једног из пратње где се налази заход, а овај му показа један иза трга. Он
отиде тамо, и ту га снађе још већа слабост, тако да је уз пражњење
црева просуо и сву утробу из себе уз много крви, те ту и издахну. Тај
заход и данас постоји, а он је иза Константиновог трга, близу мора. Сви
који туда пролазе, прстом упиру ка том месту, подсећајући се каква је
смрт задесила Арија. Када се прочу вест о томе, наиђе велики страх на
оне око Јевсевија, а брзо се прочу глас и по граду и по империји. Тај
догађај цара још више приближи к Цркви, и имао је право када је
говорио да се кроз тај догађај сам Бог показао као сведок истинитости
Никејске вере, и цар се веома радовао томе. Имао је и да се радује због
тога што је већ три своја сина прогласио за кесаре. Тако је првог сина,
који се као и он звао Константин, поставио да влада западним
областима, другога сина - Констанција, прогласи за кесара над
источним областима, а трећег, најмлађег Константа, прогласи за
кесара, када се наврши тридесета година владавине цара Константина.
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XXXIX глава
О томе како се цар разболео, и како је умро

Годину дана доцније, када је навршио шездесету годину живота, цар се
разболе, и отиде из Константинопоља у Еленополис, где има извор
топле воде. Када је дознао да болест постаје све опаснија, оде у
Никомидију. Док је био у једном предграђу, он се крсти, и препун
радости због тога, он сачини тестамент којим своја три сина
проглашава за наследнике царства, и подели царевину између њих,
онако како је то раније одлучио. Поврх тога, намени неке повластице
Риму и Константинопољу, и тај свој тестамен преда свештенику, оном
преко кога је позвао Арија. Уједно остави налог том свештенику, да
његов тестамент преда у руке сину Констанцију и никоме другом.
После тога он поживе још неколико дана, па се упокоји. На самрти,
поред њега није био ни један од синова, те је стога истога трена јављено
Констацију о смрти цара.

XI. глава
О томе како је сахрањен цар Константин

Они који се затекоше око цара, положише његово тело у ковчег од
злата и пренесоше га у Константинопољ. Ту га, у царском двору,
ставише на узвишено место, окружише ковчег свим знацима почасти, а
поврх тога поставише много чувара, онако како је било и за царевог
живота. Тако је све било наређено, и чекало се да дође неки од синова.
А када дође Констанције са истока, царево тело сахранише у храму
светих Апостола. Цар Константин је живео 65 година, владао је 31
годину, а умро је за време другог конзулства Филикијана и Тацијана, 22.
маја. Онда се бројала 278 олимпијада.

Ова књига казује шта се догодило у току тридесет и једне године.
Крај прве књиге црквене историје.
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КЊИГА ДРУГА

I глава
Предговор у коме се казује о томе због чега је прерађена прва и

друга књига

Руфин је историју Цркве написао на латинском језику, али је
погрешио у хронологији. По њему, Атанасије је страдавао тек након
смрти цара Константина, а о томе како је био заточен у Галији, као и о
много чему другоме, он уопште не казује. Имајући његово дело пред
собом, повео сам се по њему, те сам прву и другу књигу Историје писао
по Руфиновим казивањима, али од треће до седме књиге већ нисам тако
поступао, него сам нешто узимао од Руфина, а нешто сам сакупио од
других извора, а нешто сам и сам написао, слушајући од савременика.
Али, када ми је дошло у руке оно што је написао Атанасије, оно где
казује како је страдао, како је заточен по злоби и сплеткама Јевсевија,
мени се свидело да је потребно да се држим онога шта он казује. Мимо
тога, догодило се да сам дошао и до посланица разних људи из тог доба,
па сам и одатле дознао пуно тога, те сам се држао истине онолико
колико се то могло. Због тога сам и намерио да прерадим прву и другу
књигу, а при том делу нисам одбацио Руфина где год се он није уда-љио
од истине. Овде ћу нагласити и то, да у двема раније написаним књи-
гама ништа нисам говорио о томе како је оборен Арије, такође нисам
наводио царева писма него сам догађаје стављао један за другим, не
упуштајући се у детаљно приповедање због страха да не будем досадан
онима који ово читају. Али како си ти Тодоре, свети човече Божји,
рекао да у историји треба да се нађе и оно што сам ја у први мах
изоставио, и како си ти желео да знаш шта су писали цареви у својим
посланицама, а такође шта су епископи чинили због вере на Саборима,
због тога сам и прихватио да изнова напишем и додам све шта је
потребно. Када будем готов са првом књигом на овај начин, настојаћу
да и другу израдим исто тако, а сада је време да започнем своје
казивање.

II глава
О томе како су присталице Јевсевија Никомидијског начинили

забуну у Цркви, настојећи да се прихвати Аријево учење

Када се упокојио цар Константин, Јевсевије и Теогнист помислише да
је дошла згодна прилика да се остваре њихове намере, те почеше
прогонити веру у једносушност и уводити оно шта је учио Арије. Али,
зацело им ствар не би пошла од руке само кад би се вратио Атанасије.
Помишљајући на то, они почну радити преко оног свештеника који је
не тако давно израдио да се Арије врати из заточења, а рећи ћу нешто
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више о томе. Свештеник о коме је реч, преда царевом сину,
Констанцију, тестамент његовог оца. Констанције у тестаменту нађе
оно шта је желео, јер се по њему на њега преноси власт над истоком.
Због тога он одликује оног свештеника великим почастима, приброја га
међу оне у које је имао поверења и допусти му да у свако доба може ући
на двор. Човек са оваквим повластицама од цара, брзо је постао познат
царици и њеним евнусима. Старешина царских приватних одаја тог
времена звао се Јевсевије, а том свештенику пође за руком да тог
човека придобије за Аријеву науку. Угледавши се на свог старешину,
остали евнуси убрзо прихватише аријанизам, а након неког времена то
прихвати и царица. Сада је био веома кратак пут к томе да се и сам цар
ухвати у замку Аријевог учења. Аријанство се поче ширити најпре међу
дворјанима, а полако и међу грађанима. Шта и како мисли Арије, то су
тумачиле слуге на двору, а у граду није било куће где се није водила реч
и где није било препирке по том питању. Ово зло поче да продире и у
остале градове и области, те се попут неког пожара, силно распламса
на све делове источног царства, док у Илирији и на западу и даље беше
мир. Јевсевијевци су се радовали када су видели колико је ствар постала
озбиљна, и што је народ постао збуњен, јер је то била прикладна
прилика да се они окористе, те да некога од својих поставе на место
епископа Александрије. Али читаву намеру им помути то што је
Атанасије враћен у Александрију, и то пуномоћном посланицом
Константина Млађег, који је из Тривере овако писао народу
Александрије.

III глава
О томе како се Атанасије вратио у Александрију,

имајући уз себе писмо Константина Млађег

„Константин Кесар - народу сабране Александријске цркве
Мислим да ћете знати да је Атанасије тумач закона, који заслужује

сваку похвалу, и да је он у Галатију послат да се склони пред
злотворима непомирљивима и жедним крви, који наумише да му науде,
њему - тој светој глави. Он је, дакле, био уклоњен да му не би наудиле
сплетке зликоваца. Он је заклоњен и сачуван од оних удараца који су
му били припремљени, истргнут из чељусти оних који су напали на
њега, па је с тога и послат да поживи под мојом заштитом, и да у месту
које му је било назначено, има све што му је потребно, и ако би он по
својој добродетељи и уздању у помоћ Божију лако прегорео да га је и
нешто горе снашло. Па како је господар наш, Константин, Август,
достојан спомена, родитељ мој, из жеље да задовољи колико може
вашу благочестивост, Богу омиљену, већ имао намеру да врати
Атанасија на његово пређашње место у Александрији, али му се није
дало да то и обави јер га смрт претече, с тога сам ја на себе преузео ту
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обавезу, и поставши наследником, изврших цареву жељу. Када се
погледате очи у очи са епископом Атанасијем, чућете од њега колико
сам га поштовао и уважавао. Па не треба нико да се чуди што сам ја
тако поступао. Бог нека вас чува, прељубазна браћо!"

Са оваквом посланицом Атанасије се врати у Александрију, и
тамошњи народ га прими уз велику радост, али аријанци, којих је било
на том месту, учине заверу против њега и окривише Атанасија пред
царем, говорећи да је он сам себи дао слободу да се врати, не чекајући
да Сабор реши то питање. Јевсевијевци су са сплеткама и смутњама
ствар довели дотле да се цар разљути на Атанасија, па га поново прогна
из Александрије. А како се то десило, о томе ћу нешто касније.

IV глава
О томе како је по смрти Јевсевија Памфила на престо

Кесаријске епископије дошао Акакије

У то време умре и Јевсевије Кесарије (Палестинске), који се
звао и Памфил, а на његово место дође његов ученик по имену
Акакије, који је, у једној посебној књизи, описао живот свога учитеља.

V глава
О томе како је умро Константин Млађи

Не прође много времена, а брат цара Констанција - Константин
Млађи, упадне са војском у област свога брата Константа, и у борби са
његовом војском буде убијен. То се десило у време конзулства
Акиндина и Прокла.

VI глава
О томе како је Константинопољски епископ Александар на

самрти предложио Павла и Македонија, да се један од њих двојице
изабере на његово место

Опет у то доба, појави се нова пометња у Константинопољу, а ево
због чега. Александар, старешина цркви у Константинопољу, који се
борио против Арија, поживео је као епископ двадесет и две године, и
окончао дане свога живота у својој деведесет и осмој години, не
рукоположивши никога за свога наследника, него је рекао да се један
од поменуте двојице изабере за његовог наследника. Ако хоћете,-
говорио је он, да имате у епископу човека од науке и часног живота, а
ви изаберите Павла, кога сам рукопо-ложио за свештеника, он је,
истина, млад ако му гледате године, али је зрео памећу. Желите ли
човека који се одликује спољашњом одважноћу, а ви узмите
Македонија, који већ дуго служи Цркви као ђакон, а већ је и остарио.
Из тог питања о избору епископа произашла је расправа и Црква се
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нађе у забуни јер се народ подели на две стране, од којих је једна била
за Аријеву науку а друга за оно шта је одлучено у Никеји. За живота
Александра, превагнула је она страна која је бранила једносушност, а
са друге стране, и аријанци се поделише у својим унутрашњим
препиркама око појединих питања. Чим се упокоји Александар, свађа
пређе на обе стране. Они који су чували веру у једносушност, наменише
епископство Павлу, а аријанци су тражили да епископ буде Македоније.
Најпосле, за епископа ипак би изабран Павле, у цркви која се зове
„Црква мира" и која је била уз цркву свете Софије. Избор је, дакле, био
онакав какав је желео упокојени епископ Александар.

VII глава
О томе како је цар прогнао епископа Павла, а дозвао Јевсевија из

Никомидије,
и предао му старешинство над црквама у Константинопољу

После кратког времена, цар дође у Константинопољ, и када је чуо ко
је рукоположен, силно се разљути и одмах сакупи епископе који су били
присталице Аријевог учења, те збаци Павла, и дозва Јевсевија из
Никомидије те га постави за епископа Константинопоља. Када је то
учинио, цар отиде у Антиохију.

VIII глава
О томе како је Јевсевије сазвао епископе у Антиохијску цркву да

тамо одрже Сабор, и како је објавио веру у новом облику

Међутим, Јевсевије није мировао него покрену све да оствари оно шта
је наумио. И тако, он сазва Сабор у Антиохији (Сиријској) 344. године,
а као разлог сазивања епископа навео је освештење храма који је почео
да гради Августов отац, а кога је завршио Констнције и то десет година
након почетка градње. А главна Јевсевијева намера била је да се
преокрене вера у једносушност. На овај Сабор дошло је деведесет
епископа из разних област, али ту не беше епископ Максим
Јерусалимски (који је заменио Макарија) јер се плашио преваре, као
што су га преварили када се потписивало свргавање Атанасија. Такође
на овом Сабору не беше ни епископа Јулија Римског, нити његовог
заменика, а Римски закон казује да се ништа не може прихватити као
закон Цркве, ако на то не пристане и епископ Рима. Овај Сабор састао
се у Антиохији, онда када је тамо био и цар Констанције, а то је било у
време конзулства Маркела и Пробина, пет година након упокојења
цара Константина. Тада је старешина цркве у Антиохији био Плакит,
који је на то место дошап после Ефронија.
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IX глава
О Јевсевију Емиском

Када овај Сабор оптужи Атанасија, за епископа Александрије
изабрали су Јевсевија који се звао Емиски. Ко је био тај Јевсевије, о
томе нам казује Георгије Лаодикијски, који је такође био на том
Сабору. Георгије казује за Јевсевија да је рођен од племенитих
родитеља који су живели у Едеси Месопотамској, и да је још као млад
читао Свето Писмо, а да се грчким наукама учио од једног учитеља
који је тада живео у Едесу. Такође казује да је Јевсевије слушао како
тумаче Свето Писмо Патрофил и Јевсевије, од којих један беше
старешина цркве у Кесарији, а други у Скитополису. После тога био је
у Антиохији, а у то време се деси да Јевсевије изгуби своје место, јер га
окриви Кир Беријски, да је пао у савелијанство. Затим, Јевсевије дође
код Јефронима који седе на Јевсевијево место, али када му понудише да
уђе у свештенство, он (да би то избегао), склони се у Александрију где
поче да изучава философију. Када се одатле врати у Антиохију, упозна
се са Плакитом, који је дошао на место Јефронија. И тада ће га
Јевсевије Константинопољски наменити за епископа Александрије, али
он тамо не отиде јер је народ био на страни Атанасија, па због тога би
послат у Емис. Када се грађани Емиса дигли глас против његовог
рукоположења, као и против његовог начина опхођења са људима, он
побеже у Лаодикију, и дође к Георгију, који тако опширно казује о
њему. Георгије га посла у Антиохију, пославши са њим Плакита и
Наркиса, који му помогоше да поново добије место у Емису, али опет
није успео ту да остане јер су га набедили да је савелијанац. Шта се
дешавало са њим, то је Георгије заиста опширно описао, а онда
закључује да га је цар узео са собом када је са војском кренуо на
варваре, где је, како каже, Јевсевије учинио и нека чуда. То је све што
сам ја позајмио од Георгија о том Јевсевију Емиском.

X глава
О томе како су епископи сабрани у Антиохији рукоположили

Григорија за Александрију, када Јевсевије Емиски није хтео да оде
тамо, и о томе како су изневерили Никејски Символ вере

Када се Јевсевије побоја да оде у Александрију, тада за епископа тог
града изабраше Георгија. По окончању тога, епископи овог сабора у
Антиохији почеше да прекрајају веру. Истина, они нису кудили оно што
је одлучио Сабор у Никеји, али чинећи то шта су чинили, отворише пут
Да се са следећим Саборима потисне вера у једносушност, те да се
наруши Символ вере, а самим тим да се прихвати аријанство на неки
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притајен начин. Како се то десило, о томе ћу рећи каснија, а ево како
гласи посланица коју су они обнародовали:

„Ми се никада нисмо поводили Аријевим учењем, јер како ћемо се ми,
епископи, поводити за свештеником? Такође нисмо ни прихватали
другу веру осим оне која се затекла од почетка. Штавише, ми смо
испитивали веру коју је ширио Арије, и пре смо ми њега привукли уз
себе, него ли што смо се повели за њим. О томе ћете се уверити из
следећих речи: одавно смо научени вери у једнога Бога, који се створио
све и који води бригу за све, и што мисли, и што осећа, као и да
верујемо у једног Сина Божијег, јединца, који је био пре свих векова, и
који траје подједнако као и Отац, Који га је родио, Сина кроз кога је
све постало, и што се види и што се не види, и који је у последње дане,
по вољи Оца, сишао, примио на себе тело од Дјеве, па испунивши све
што је била воља Оца, пострадао, васкрсао и вазнео се на небо, и седи с
десне стране Оца, и остаће Цар и Бог у све векове. Верујемо и у Духа
Светога. А ако је потребно додати, верујемо и у васкрсење тела, и у
живот вечни."

Овако је гласила прва посланица коју саставише ови епископи, па ту
посланицу послаше по градовима. Али, још за свог боравка у
Антиохији, они запазише као да је та посланица непотпуна, те
написаше другу, и тумачећи је, у њој написаше ово:

„Држећи се јеванђеоских и апостолских предања, верујемо у једног
Бога Оца, сведржитеља, свесаздатеља и створитеља свега. И у једнога
Господа Исуса Христа, јединороднога Сина Његовог, Бога, кроз Кога је
све постало, који се роди од Оца пре свих векова - Бога од Бога,
васцелог од васцелог, један од једног, савршени од савршеног, цара од
цара, Господ од Господа, - реч жива, премудрост, живот, прави пут, пут
истине, васкрсење, пастир, врата - који се не може претворити, нити
променути. Савршени облик божанства, силе, воље и славе Оца,
прворођени пре свих твари, који беше од почетка у Бога, Бог - Реч, као
што казује Јеванђеље (Јн. 1,1-3), и Бог беше Реч, кроз коју је све
постало, и све је у Њему, који је у последње дане сишао одозго, и родио
се од Дјеве онако како је написано, и постао човек да посредује између
Бога и људи, Апостол наше вере и почетак животу, као што и сам
казује: Сиђох с неба не да чиним своју вољу, него вољу Оца који ме
посла; који страда за нас и васкрсну у трећи дан, и узиђе на висину и
седи с десне стране Оца, и опет ће доћи у сили и слави да суди живима и
мртвима. И у Духа Светога који је дат онима који верују, да их теши,
посвети и усаврши, као што и Господ наш Исус Христос заповеди
својим ученицима: Идите и научите све народе, крстећи их у име Оца и
Сина и Светога Духа (Мт. 28,19), тј. у име Оца, као истинског Оца, и
Сина, као истинског Сина, и Духа Светога, као истинског Духа Светога;
јер та имена нису дата просто и без потребе, него због тога да покажу
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личност свакога од њих, славу и степен, како би се знало да их је
тројица по лицима, а по сагласности да су једно. Држећи се ове вере
пред Богом и Христом, бацамо анатему на сваку јеретичку и злу науку.
И онај који би, насупрот здравој вери и духу Светог Писма, говорио и
тврдио да има, или да је било времена када не беше Сина Божијег, тај
нека је проклет. Исто тако, онај који тврдо да је Син створен попут ма
које друге твери, или да је рођен као што твари бивају рођене, а не
онако како казује Писмо, или ако учи и шири нешто сасвим друго што
није у науци коју смо примили, и тај нека је проклет. Јер ми верујемо и у
свему следујемо ономе што нам јасно и истинито предадоше свете
књиге, пророци и апостоли."

Ето како су изложили веру епископи који су се сабрали у Антиохији.
На све то, потпис је ставио и Григорије, као епископ Александрије,
мада још не беше ушао у тај град. Пошто је Сабор обавио свој посао, и
пошто је наредио још неке ствари, епископи се разиђоше. У исто доба
људи беху узнемирени и у свакодневним стварима јер народ који се зове
Франачки (Франци), напао је Римљане у Галији, а на Истоку беху силни
земљотреси од којих је, годину дана касније, страдала и Антиохија.

XI глава
О томе како је Атанасије побегао из

Александрије када је
у град ушао Григорије уз пратњу чете војника

После ових догађаја, Сиријан са још пет хиљада војника, уведе
Григорија у Александрију. Овој војсци придружише се и присталице
Арија из тог града. Сада треба да кажем како Атанасије није ухваћен,
онда када су га гонили. Наступило је вече и народ, претварајући се да
држи службу (богослужење), остаде у цркви током ноћи, неспавајући. У
неко доба војска опколи храм са свих страна. Када Атанасије дозна за
то, заповеди ђакону да објави време молитве и уједно нареди са се чита
псалам, а са друге стране, у његовом срцу беше зебња да се нешто лоше
не деси народу. Певајући одређени псалам, народ крену из цркве на
једна врата, и тако, док је свет излазио из храма, војници су стајали
мирно, не дирајући никога. И тако, Атанасије, помешавши се са
народом, изађе из цркве, и када виде да је изван опасности, отиде у Рим.
Тада Григорије овлада градом, али народ којем то није било по вољи,
запали ту цркву која се звала „Дионисијева". Али, мислим да је
довољно о томе. Јевсевије, учинивши шта је наумио, писао је епископу
Јулијану Римском, молећи га да добро просуди о Атанасију.
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XII глава
О томе како је по смрти Јевсевија, народ Константинопоља

поново поставио Павла на место епископа, док су са друге стране
аријевци желели Македонија

Али Јевсевију не би суђено да сазна како је епископ Јулије пресудио
по питању Атанасија јер је убрзо умро након поменутог сабора (342.
године). На упражњено место епископа Константинопоља народ узведе
Петра, и уведоше га у цркву, а аријевци рукоположише Македонија у
цркви која се звала „Павлова". Коловође у овоме били су све сами
јевсевијевци који су некада Јевсевију помагали у смутњама, а сада су у
руке добили његову власт, а то су били: Теогнист Никејски, Марије
Халкидонски, Тодор Ираклијски (Ираклије у Тракији), Урзакије
Сингидонски (Горња Ми(е)зија), Валент из Мурсе у Горњој Панонији.
Касније Урзакије и Валент показаше своје покајање у писменом
облику, и дадоше га епископу Јулију, па прихватише и једносушност, па
им тако би отворен пут да уђу у Цркву Божију. Али, док су радили у
корист Арија, они су страшно усколебљивали Цркву, а исте такве
смутње је чинио и Македоније у Константинопољу. Хришћани овога
града међусобно су се прогонили, и дизане су честе побине, у којима су
многи страдали и гинули.

XIII глава
О томе како је убијен вођа Ермоген, и о томе како је

због тога Павле поново протеран

Цар Констанције тада је боравио у Антиохији, и када је чуо шта се,
дешава у Константинопољу, нареди војсковођи Ермогену да по
повратку из Тракије, са војском прође кроз Константинопољ и истера
Павла из цркве. Дошавши у Константинопољ, овај поче да извршава
добијено наређење, али народ се силно узнемири и поче претити
Ермогену. Овај сада силом протера Павла, али то још више раздражи
народ који тада насрну на војсковођу, па запали његову кућу а
Ермогена ухватише и убише. Ово се догодило у време конзулства два
Августа, а Констанцију је текла трећа, а Константину друга година
(владавине). Догодило се то у време када је Констант победио Франке
и претворио их у римске поданике. Када Констанције чу да је страдао
Ермоген, брзо крену из Антиохије у Константинопољ, па протера
Павла, а грађане казни тако што им је одузео 40 хиљада мера пшенице
коју су добијали сваки дан, по наредби његовог оца. А дотле им се
давало око 80 хиљада мера пшенице или брашна које се довозило из
Александрије. А што се тиче Македонија, кога изабраше за епископа
Константинопоља, Констанције нареди да се то обустави јер беше љут
због тога што је Македоније рукоположен, а он није пристао на то, као
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и због свих догађаја у вези са погибијом Ермогена. Само је дозвољено
да Македоније може служити у оној цркви у којој је рукоположен, а
затим се цар врати у Антиохију.

XIV глава
О томе како аријевци уклонише Григорија из Александрије,

а на његово место поставише Георгија

У исто време, аријевци уклонише Григорија из Александрије, као
човека кога сви замрзеше због тога што је спаљена црква светог
Дионисија, као и због тога што није довољно бранио њихову науку, па
послаше Георгија на његово место, а овај беше родом из Кападокије, из
уз то веома на гласу као бранилац Аријеве јереси.

XV глава
О томе како су Атанасије и Павле стигли у Рим, па се опет

вратили на своје катедре, уз помоћ посланице епископа Јулија

Атанасије је имао доста потешкоћа приликом доласка у Италију. Над
за-падним областима тада је управљао Констант, а у Риму тада су
боравили Павле Константинопољски, Асклепа Галски, Маркел
Анкирски и Лукије Адријанопољски, као прогнани из цркве, сваки ради
своје истине. Сви они говорили су епископу Јулију Римском о оном шта
се дешавало са њима, и Јулије на основу повластица Римске цркве, даде
им писмена пуномоћства којим их враћа на њихова места. Уз та
пуномоћства, Јулије им даде и посланице у којима изјављује како му је
криво што су ти људи прогоњени. Са оваквим посланицама он их врати
на исток. Вративши се из Рима, они заузеше своје цркве, показавши
пуномоћја епископа Јулија, а његове посланице упутише онима којима
су биле намењене. Али када ови прочиташе посланице, веома се
разљутише и отидоше у Антиохију, на сабор, и ту заједнички написаше
одговор Јулију, пребацивши му због његових поступака, нагласивши
такође да он не треба да прима у цркву особе које су они прогнали јер
ни они њему нису стајали на пут онда када је Новат био прогнан. А када
је Атанасије ушао у Александрију, прича се да је тада дошло до
великих немира и да су присталице Георгија аријанца протерани из
града, и да је том приликом било убистава. За те догађаје оптужише
Атанасија, а у нападима на њега нарочито се истицао Сабин.
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XVI глава
О томе како је цар заповедио префекту Филипу да прогони Павла

и да Га заточи, а Македонија да узведе на епископску катедру

Цар Констанције тада је био у Антиохији, и када је чуо да је Павле
поново на епископској катедри, постаде јако љут, те због тога даде
заповест префекту Филипу, особи која је била прва до цара, да Павла
протера а на његово место да доведе Македонија. Префект Филип се
побоја отпора од стране народа, па зато науми да све то изведе уз
превару. Уз себе он задржа царску наредбу, па тобож, у вези државних
послова он сврати у једну бању која се звала Зевгзина, и одатле он
посла своје људе до Павла и замоли га да дође на разговор ради неког
неодложног посла. Павле га послуша, и дође. Чим се сретоше, префект
Павлу показа наредбу цара, и томе се епископ покори без оклевања.
Али Филип је још увек осећао страх и плашио се немира јер се окупило
мноштво народа, па због тога нареди да се обезбеди један пролаз из
бање, да туда спроведу Павла и укрцају га на брод који је већ био
спреман. У исто време он рече Павлу да ће отпутовати за Солун,
главни град Македоније, одакле су му били претци, па да тамо слободно
жи-ви, и да може обилазити места по Илирији, али да не прелази у
источне области. Ето, на тај начин је Павле изведен из цркве и града,
чему се нико није надао, а префект Филип, извршивши половину
наредбе, крену из бање те дође право у цркву. Са њим је ишао и
Македоније. Седећи на колима са Филипом, сви су га могли видети, а
чета наоружаних војника ишла је поред тих кола. Овај догађај је
изазвао страх у народу, и тако они који држаше веру у једносушност, а
такође и аријанци, похрлише у цркву да заузму место, а када се
приближи префект са Македонијем, тада уђе страх не само у обични
народ, него и у војнике. Па како је било заиста много народа, Филип,
водећи Македонија са собом, никако није могао проћи кроз масу, те
војници силом почеше да праве пролаз, а како се народ није имао куда
померити (јер беше велика гужва), тада војници, мислећи да народ
пружа отпор, потегнуше мачеве на народ. Казују да је тада погинуло
око 3150 душа, од којих једне убише војници, а други страдаше од масе
која се успаничила. Ето какве су неприлике сустигле Македонија који
је пошао да заузме епископску катедру. И сада нека неко каже да је он
невин у свему томе и да није учинио никакво зло. А што је сео на
епископску катедру, то не беше по сили црквених канона, него обичном
силом префекта. Ето, колике жртве падоше док црквом нису завладали
Македоније и аријевци! У исто време цар је окончао градњу храма коме
даде име свете Софије. Он је састављен са црквом која би намењена
миру. Од раније ова црква је била мала, али је касније прошири и
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украси Константин, а сада су обе у једној згради и зову их једним
именом.

XVII глава
О томе како је Атанасије отишао у Рим, плашећи се цареве

претње

Док се ово дешавало, аријевци смислише нове сплетке против
Атанасија: вођа августоваца издаде наредбу да се александријској
цркви годишње издаје одређена количина хране која је требала да се
дели сиротињи. Аријевци смислише да Атанасије продаје храну, а да
зарађени новац присваја себи. Цар поверује тим гласинама, и запрети
Атанасију да ће га убити. Али, Атанасије је већ знао за све то па се на
време склони. Епископ Јулије Римски таксфе је сазнао о свему томе, и
кад му дође она посланица од Јевсевија, он Атанасија позва к себи јер је
знао где се овај скрива. У исто време Јулије добије посланицу од оних
епископа који се беху сабрали у Антиохији, па и другу посланицу од
епископа из Египта, где се доказивало да је све оно шта се казује
против Атанасија, најобичнија лаж. Према тим двема посланицама, од
којих је једна противречила другој, Јулије написа епископима у
Антиохији, прекоревајући их због непристојних израза у њиховој
посланици, затим због нарушавања канона (јер њега нису позвали на
Сабор), као и због тога што изопачују веру. Пребацио им је такође и
због онога шта је рађено у Тиру, јер је и то, као и оно што је рађено у
Мареотиди, рађено једнострано. Па и сама она прича о Арсенију, није
била ништа до обична фарса. Ја бих најрадије у целости навео ту
посланицу, али она је прилично дуга и заузла би пуно места, али
сматрам да је и ово довољно.
Након неког времена, у Италију дође и Павле. Када је кренуо из

Солуна, својим чуварима је рекао да иде за Коринт. И тако њих двојца,
Атанасије и Павле, рекоше Јулију о свему шта се десило.

XVIII глава
О томе како је цар тражио од свог брата особе који ће му рећи

све о Атанасију и Павлу, и о томе како су те особе показале веру у
новом облику

Цар западних области сазнао је шта се догодило са Атанасијем и
Павлом, па како му је било жао тих људи који су страдавали, он написа
писмо свом брату, молећи га да му у Рим пошаље три епископа који ће
му објаснити због чега су збачени Атанасије и Павле. И тако у Рим
Дође Наркис Киликијски, Тодор Тракијски, Марије Халкидонски и
Марко Сирски. Са Атанасијем нису желели да разговарају, а уместо
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вере која је објављена на сабору у Антиохији, они пред цара донесоше
потпуно ново исповедање вере, које су сами сачинили, а које гласи:

„Верујемо у једног Бога Оца, Сведржитеља, који створи и сазда све,
чијим се именом зове све што је на небу и на земљи. И у јединородног
Сина Ње-говог, Господа нашег Исуса Христа, који је рођен од Оца пре
свих векова; Бога од Бога, светлост од светлости, кроз Кога је све
постало што је на небу и на земљи, и што се види и што се не види. Реч,
Премудрост, Силу, Живот и праву Светлост, Који је у последње дане
због нас узео тело на Себе, и родио се од Дјеве, Који је ради нас распет
на крсту, сахрањен и Који је ради нас васкрсао у трећи дан, узнео се на
висине и сео с десне стране Оца, и Који ће, када буде крај света, доћи да
суди живима и мртвима, и свакоме дати по ономе како је живео; чије
Царство неће имати краја, него ће бесконачно трајати, у колико Он
седи с десне стране Оца не само у овом веку, него и у времену које ће
наступити. И у Духа Светога, Утешитеља, кога је Христос обећао
апостолима, када се узнесе горе, на висине, а Кога је заиста и послао да
их научи и да им напомене све, и кроз Кога душе оних који искрено ве-
рују добијају освећење. А који тврде да је Син постао ни из чега, или да
је постао из нечега другог а не од Бога, и да је било времена када Га
није било, од таквих се ограђује саборна Црква."

И пошто предадоше цару овако изложену веру, и пошто је показаше
многим другим људима, вратише се одакле су дошли, не учинивши
више ништа. Међутим, док је Римљанима западних области још било
слободно да се мешају са Римљанима источних области, појави се једна
нова јерес у граду Сирмијуму. Старешина тамошњих цркви звао се
Фотин, који је родом из Мале Галатије. Он је био ученик свргнутог
епископа Маркела, па се повео за својим учитељем, и почео је ширити
учење о томе да је Син Божји био човек и ништа више од тога, али о
овоме ће више речи бити нешто касније.

XIX глава
О вери која је опширно описана

Када прођоше три године, опет се на Сабор окупише епископи истока,
па сачинише ново исповедање вере, те га пошаљу у Италију, преко
тадашњег епископа Германија, Евдоксија, Мартирија и Македонија
Мопсуестијског (у Киликији). Исповедање је написано опширно, и са
многим детаљима (ако се упореди са претходним), а ево како гласи:

„Верујемо у једног Бога, Оца, Сведржитеља, који створи и сазда све,
од кога доби име све што је на небу и што је на земљи. И у једнородног
Сина његовог, Исуса Христа, Господа нашег, који је рођен од Оца пре
свих векова; Бога од Бога; Светлост од Светлости, кроз кога поста све
што је на небу и што је на земљи, све што се види и што се не види,
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Премудрост, Силу, Живот и праву Светлост. Који у последње дане узе
на Себе тело, и роди се од Дјеве, би распет и умре, и сахранише га, па
васкрсе из мртвих у трећи дан, узнесе се на висину и седе с десне стране
Оца. А када истекне време вековима, доћи ће поново да суди живима и
мртвима, и даће свакоме онако како је заслужио. Његово Царство
трајаће у бесконачност времена; уколико Он седи с десне стране Оца не
само у ово време, него и у време које ће тек доћи. Верујемо и у Духа
Светога, Утешитеља, кога Исуса Христос обећа својим апостолима
када се узнесе у висине, и Кроз кога се освештавају душе које искрено
верују. А они који тврде да се Син постао ни из чега, или да је од некога
другог, а не од Бога, те да је било времена када Га не беше, од њих се
ограђује саборна Црква. Исто тако који казују да постоје три бога, или
да Христос није Бог пре векова (времена), и да Христос и Син Божји
нису једно исто, или да Син није рођен, или да Отац није родио Сина
својом вољом, на све који тако мисле, света и саборна Црква баца
анатему. Веома је штетно када неко казује да је Син постао ни из чега,
јер у богонадахнутим књигама тако се не говори за Сина. Нећемо се
придружити ни оном мишљењу да је Син, мимо Оца, рођен од друге
личности бићем раније, а не од једног Оца, јер по божанственој науци,
Отац Христов јесте једини нерођени. Ко не може доказати
сведочењима из светих књига, него онако, неосновано тврди да је било
времена када није било Сина, тај не треба да представља себи неку
празнину у времену, него треба да мисли на једног Бога, Који је родио
Сина ван времена, у колико су и времена и векови кроз Сина створени,
али не треба ни тако мислити, да је Син исто тако без почетка као и
Отац, и нерођен као Отац; јер ономе не може приличити име ни Оца ни
Сина, који је нерођен као и Отац, и који је исто тако без почетка као и
Отац. Ми знамо за једнога Оца који нема почетка, и који је непостижан,
који се родио како ми не можемо сазнати, и како нико не може сазнати;
Син је рођен пре векова и није никако нерођен, као Отац, него има
почетак од Оца, који га је родио, јер је глава Христу Бог. Признајемо
три лица: Оца, Сина и Светог Духа, као што стоји у књигама Светог
Писма, али тиме не признајемо три бога, јер ми знамо само Једнога, од
себе и по себи свесавршеног и несазнајног (по суштини), који нема
почетка и не може се видети, и који је Бог и Отац јединороднога, који
један једини има биће од самога Себе, и који једини од своје воље даје
биће свима. Међутим, када кажемо, да је Отац Господа нашег Исуса
Христа једини Бог, једини нерођени, ми кроз то не одбацујемо истину
да је Христос предвечни Бог, као што присталице Павла Самостатског,
тврдећи да се Христос обожио после, када је узео на себе тело, и пошто
се усавршио, а по природи је био човек као и сви остали људи. Ми
знамо да је Он по природи савршени и истински Бог, и ако је, као рођен
од Бога, потчињен Оцу, а није постао Бог после неког времена, живећи
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са људима, него је од Бога ради нас постао човек и никада није престао
бити Бог. Исто тако не примамо и анатемишемо оне који кажу када
говоре за Сина, да је он обична реч Божија, а не она која постоји сама
за себе, дакле, да има своје биће у другом, наводећи, да је он налик на
реч - која сад говори на уста, сад је у унутрашњости, па с тога никако не
признају да је Христос Син Божји, да је превечни Бог, него тврде да је
он постао Христос и Син Божји када је узео на себе наше тело од Дјеве,
тј. пре 400 година, који говоре да је Христос тек тада почео
господствовати, и да ће се Његово царство завршити када буде крај
овом свету, и суду. Тако уче присталице Маркела и Фотина Анкирца из
Галатије.

Они, као и Јудеји, који казују да је сва власт једино у Оца, одбацују
Христа и његово божанство, и предвечно постојање и бесконачно
Царство. А ми, напротив, признајемо да је Христос не проста реч Бога
која се изговара, него да је Он живи Бог - Реч, која постоји сама за себе,
да је Син Божји и Христос, који не само по предзнању постоји и живи са
својим Оцем пре векова, и служи му при стварању свега што с види и
што се не види, него да је он реч Оца и Бог од Бога. Јер о њему Отац
казује речи: Да створимо човека по нашем облику и да буде налик на
нас (Пост. 1, 26); Он се јављао оцима , дао је закон, говорио кроз
пророке, а на крају, постао и човек и господствује у векове векова,
којима нема краја. И ми верујемо да Христос у то време није добио
никакво ново достојанство, него је био савршен од векова, и по свему
као Отац. А они који тврде, као да Отац и Син и Дух Свети јесу једно
исто, и та три имена нечастиво сматрају за једно исто лице, ми по
правди одлучујемо од Цркве зато што преносе на Оца, у кога нема
„страсти", кога ни једно место не може сместити у себе, да је у оном
стању када је постао човек, био ограничен местом и да је страдао.
Такви су патропасијани код Римљана, а севелијанци код нас. Ми знамо,
да је Отац, који је послао Сина, да Он остаје свагда у свом
неизменљивом стању, а Христос, који је послат да учини што је требало
око тога да постане човеком у равној мери и оне, који нечастиво тврде
као да Отац није родио Христа слободном вољом, и кроз то уносе
учење да је Бог подчињен некавом морању, дакле да је родио Сина
против своје жеље, ми њих проглашавамо као најнечастивије људе, као
оне који су у потпуности одступили од истине, јер тако мислећи, они ка-
зују нешто што нити се слаже са основним појмовима о Богу, нити за
здравим смислом богонадахнутих књига. Напротив, исповедамо, да је
Бог сведржитељ и Господ сам од себе, па с тога побожно узимамо да је
Бог родио Сина што му је била воља и што је тако хтео, и са страхом
верујемо ономе што је написано за Њега: Господ ме сазда (Прич. 8, 22)
пре него што поче стварати што је створио,- и ако не мислимо као да је
Син рођен онако, као што су кроз Њега (Сина) постале саздане ствари;
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јер то је нечастиво и сасвим туђе вери наше Цркве, да се Створитељ
меша са оним што је створио и да му се придаје онакав исти постанак
као и осталим створењима. Шта више, и Свето Писмо нас учи да се од
Бога Оца право и истинито родио само јединородни Син. У осталом, ми
не казујемо да Син постоји сам од себе, и да живи и има биће као и
Отац; не, ми Њега не одвајамо од Оца, нити учимо као да су њих
двојица разлучени један од другога било којим простором места, него
верујемо, да су они сједињени међу собом, без икаквог посредства или
растојања, и да јесу нерастављени један од другога, тако да Отац
потпуно обухвата Сина, и Син потпуно обухвата Оца, и Син је потпуно
сје-дињен Оцу, и само је Он један стално у недрима Оца. И по томе
верујући најсветију и пресавршену Тројицу и придевајући име Богу Оцу
и Сину, ми не казујемо, нити признајемо да постоје два бога, него
признајемо једног Бога - по једном достојанству божанства и по једном
савршеном царствовању, тако да Отац господари над свима, па и над
Сином, а Син је подчињен Оцу и заједно с Њим господствује, само не
над свим што је постало кроз Њега, и дарива светитеље благодаћу Духа
Светога, по вољи Оца. Тако нас учи свето Предање о томе да Христос
има једнаку власт с Оцем. Ми смо сматрали да треба што опширније да
изразимо веру, након онога што смо кратко рекли, и то смо учинили не
зато што смо частољубиви, него што смо желели да што се тиче вере,
одклонимо од себе сваку сумњу код људи који не знају за наше учење.
Нека знају сви који су на Западу, како су велика нападања из уста оних
који другачије верују, тако и за црквену науку хришћана на Истоку, у
корист људи којима је добро дошла истина, и што се доказује из
богонадахнутих књига."

XX глава
О сардијском сабору

Када је овај спис донет на Запад, они не разумејући грчки језик, нису
га примили, него одговоре да је вера на Никејском сабору изложена у
потпуности, и према томе нема потребе да се муче око ове посланице.
И кад царева посланица би послата у то име, да се Павле и Атанасије
врате на своја места, то оста без успеха јер се народ подједнако бунио.
Онда Павле и Атанасије почеше да траже да се одржи други
Васељенски сабор, па да се тамо све обави, како по питању вере, тако и
око питања њих двојице, наводећи да се тим свргавањем епископа иде
на то да се и обори вера, и тако, када присташе оба цара, од којих је
један писмено тражио, а други на Истоку радо пружи руку, би
расписано да се одржи други Васељенски сабор и Сардици, месту у
Илирику. То се збило једанаесте године по смрти Константина
Великог. У време када су се састали епископи у Сардици због сабора,
конзулску власт имали су Руфим и Јевсевије. Са Запада, по Атанасију, у
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Сардику дође око триста епископа, а са Истока, по Сабину, дође само
њих 86, међу њима и Исихрас, епископ Мареотски, кога су
рукоположили за ту област они епископи који су прогнали Атанасија.
Слабо здравље био је најчешћи разлог недоласка који су давали
епископи са Истока, а такође и кратак рок за припрему, а неки бацише
кривицу на епископа Јулија Римског. Пошто су се епископи окупили,
они са Истока нису желели да се сретну са онима са Запада, наводећи
да не може бити ни помена о неком заједничком делу све дотле док се
са седнице не удаље Павле и Атанасије. А како на то није пристао
Протоген Сардијски (у Шпанији), то се одмах удаљише епископи са
Истока, па дошавши у Филипољ (у Тракији), они сакупише свој сабор, и
бацише анатему на све оне који верују у једносушност, а реч „не налик"
унесу у своје посланице, и разаслаше их на све стране. Међутим, они
који су остали у Сардици, осудише оне који су се удаљили, па онда,
скинувши епископски чин са оних који су нападали на Атанасија, и
задржавши Никејску веру у једносушност, а речи „не налик" избацише,
такође послаше посланице на разне стране. И једна и друга страна
мислила је да је учинила најбоље. Они са Истока давали су себи за
право по томе, што су западњаци примили у заједницу оне које су они
избацили, а они са Запада давали су себи за право по томе што се
уклонише са Сабора они који су низвргли многе, а не хтедоше да остану
да би се питања најпре размотрила. Још и у том даваше себи за право
ови са Запада што су остали при Никејској вери, а они са Истока
усудише се променути ту веру. У исто време повраћене су епископске
катедре Павлу и Атанасију, а такође и Анкирском епископу Маркелу
(у Малој Галатији), који је, као што је већ речено у првој књизи, одавно
био свргнут, па је сад требао да се оправда, наводећи да његове речи
нису биле добро схваћене, те га због тога набедише да је присталица
Павла Самостатског. Потребно је напоменути да је дело Маркела
оборио Јевсевије Памфил, написавши три књиге под насловом „Против
Маркела", и то све у форми дијалога. Ту се најпре наводе Маркелови
изрази, а после се показује да Маркел, исто као и Савелије Ливијски и
Павле Самосатски, виде у Христу само обичног човека.

XXI глава
Одбрана Јевсевија Памфила

А како се нађоше неки који су видели да у речима Јевсевија Памфила
има примеса Аријевог учења, биће умесно да нешто кажем и о томе.
Пре свега, Јевсевије је био на Никејском сабору, где је утврђена вера у
једносушност, и пристао је на све што је одлучио тај Сабор, а у трећој
књизи, где говори о животу цара Константина, каже овако: „Цар је
свакога понаособ наговарао да сви буду у једномислију, и тако најпре
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усагласише појмове и своја мишљења око спорних места, тако да је
Никејска вера једнодушно установљена..." Па када тако Јевсевије
казује о том Сабору, и да је тамо учињен крај свакој неслози у
мишљењу, и да су све у једнодушју прихватили, како се може
претварати да је аријевац? А варају се и сами аријевци када мисле да је
он њихов. Може бити, рећи ће неко, да Јевсевије иступа као аријевац
због тога што је у својим саставима често користио израз „кроз
Христа". На то одговарам, да се тим изразом, па и другима којима се
објашњава брига Спаситеља нашег када узе на себе наше тело, често
користе и оци Цркве, а пре свих, тим речима се служе и апостоли, па
опет, на њих нико не казује да нису учитељи вере. Арије се осмелио
рећи за Сина Божијег, да је створен као и ма која друга ствар, али чујте
шта о томе казује Јевсевије у првој књизи против Маркела:
„Јединородни Син Божји зове се, и јесте само Он један, и нико други.
Дакле, неће бити правди на жао ако се осуде они који беху толико
нападни, те рекоше да је Син Божји створен, да је постао ни из чега,
као и све остало на свету. А како ће он бити Син, како ће бити
јединородни Син Божји, ако је од природе исти онакав као што су и све
остале створене ствари, и ако је један од оних бића? Али не говоре за
Њега тако свете књиге... Нека онај који би то сматрао да је Син Божји
постао од ни из чега, дакле, да је створена ствар, која доби своје биће ни
из чега, тај не поима да Сину Божијем придева само име, а уствари,
одриче му синовство, јер који призилази ни из чега, тај исто као и све
остало што је створено, не може бити Син Божји. У истини само је онај
Син Божји који се родио од њега као од Оца, па је с тога веома упутно и
добро што се зове јединородни, кога Отац воли, и што је дакле и сам
Бог. Јер шта би се могло родити од Бога ако не оно што носи облик
Онога који га је родио? Цар зида град, а не рађа га. Говори се: Он је
родио Сина, а не говорио се да је створио Сина. Уметник носи то име по
оном шта израђује, па с тога остаје уметник, а не отац; али кад Отац
роди Сина, то се према Сину зове Отац, а не уметник. Исто је тако и
Бог према Сину Отац, а према свету се зове Творац..." Ово, и још много
другога казује Јевсевије Памфил у својој првој књизи против Маркела,
а у трећој објашњава како треба разумети реч саздање, те каже: „И ако
је тако, то ће се онда из свега што је растумачено, разумети и ове речи:
Господ ме сазда много пре него што ће почети да ствара све што је
после створио. Што он каже за себе да је створен, то не треба схватати
тако као да је он створен ни из чега, или да је као и остала творевина
произашао ни из чега, као што неки неупутно мисле, него треба
разумети тако да је он, као самосуштан и жив, постајао пре него што је
створен овај свет, па га је Отац поставио да влада свиме. Реч „сазда"
овде је употребљена уместо „заповеди" или „постави". Тако бива и
међу људима. Апостол каже за старешине и управитеље да су саздања:
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Будите покорни сваком саздању човечијем - свакој власти човечијој,
Господа ради; цару као господару, кнезовима његовим као посланицима
његовим. А пророк говори: Спреми се Израиљу, да изађеш у сусрет
Богу твом. Јер гле, то је онај што прави гром, што ствара ветар и што
објављује људима Христа свога. Реч „ствара" овде пророк не користи
да изрази да нешто постаје ни из чега, јер Бог онда није створио ветар -
дух - када је објављивао Христа Свога свим људима. Под сунцем нема
ничега што би било ново. Дух је постојао и пре, али би послат тада када
Апостоли беху на окупу, и када оно би хук с неба, попут дихања силног
ветра, и они се тада испунише Духом Светим и објавише Христа Бога
свим људима, а то се подудара са речима пророка: Гле, онај што прави
гром, што ствара ветар и што објављује људима Христа свога. И ту реч
„ствара" узета је уместо речи „посла" или „назначи", а под речју
„гром" разуме се јеванђеоска проповед..."
Тако казује Јевсевије у својим књигама против Маркела, и ја сам то

овде навео против оних, који доста олако бацају кривицу на тог човека
и који га настоје оцрнити. Они не могу доказати да је Јевсевије било где
рекао за Сина Божијег да има почетак, тј. одредити када је постао.
Истина је да се он у својим списима користио изразима који спадају у
куђење божанства, у толико пре, што је он радо користио Оригенова
дела, и угледао се на њега.

XXII глава
О томе да када је Сардијски сабор вратио катедру Атанасију и
Павлу, а цар истока их није хтео примити назад, тада му цар

запада запрети ратом

Епископи који су се сабрали у Сардикији, па убрзо затим отидоше
у Филипољ (Тракијски), и тамо одржаше Сабор, урадили су оно шта су
наумили, па се сваки врати у своје место. После овог догађаја одвоји се
запад од истока. Граница која их је раздвајала била је позната под
именом Тисукис, на међи Илирије и Тракије. До те границе било је
слободно мешати се, и поред тога што вера није била једнака код свих,
али мешање (кретање) преко границе није било дозвољено. Ето како је
дошло до компликовања позиција. Убрзо цар западних области написа
своме брату Констанцију, па му рече шта се догодило у Сардици, и
уједно му каза да врати на своја места Павла и Атанасија. Али, како се
Констанције устезао да изађе у сусрет, то му овај још једном написа и
стави му избор: да прихвати Павла и Атанасија или да ће доћи до рата.
Ево како гласи та посланица: „Овде код мене се налазе Атанасије и
Павле, за које сам поуздано дознао да их прогоне јер су благочестиви.
Ако ми даш реч да ћеш им вратити њихове епископске катедре, а
казнити оне који су устали против њих, тада ћу ти ја послати њих
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двојицу. А ако не прихватиш ово, знај да ћу сам доћи к теби и (силом)
повратити њихове катедре, а тебе ништа нећу питати."

XXIII глава
О томе како се побојао Констанције пред претњама, па је позвао

Атанасија, и послао га у Александрију

Када је Констанције прочитао оно шта му поручује брат, силно се
узнемири. Одмах позва неке од источних епископа, и рече им оно шта
му поручује брат, те их упита шта да чини? Они му рекоше да је
најбоље да уступи цркве онима који су за Атанасија уместо да дође до
рата међу браћом. Цар, видевши да нема куд, позва Атанасија к себи, а
Павла је цар запада директно послао у Константинопољ, дајући му два
епископа да га спроведу, а такође и своју посланицу и посланицу
Сабора. Али, како Атанасије није одмах кренуо на пут, размишљајући
да ли да изађе пред Констанција, бојећи се нових сплетки, то наведе
Констанција да му напише неколико писама, позивајући га (као што се
види из тих писама која су написана на латинском, а преведена на
грчки), к себи:

„Посланица Констанција Атанасију
Победник, Констанције Август - Атанасију, епископу

Наша човекољубива смиреност није могла даље мирно гледати да
пострадаваш, као да су те заокупили таласи узбурканог мора. И ако си
отеран далеко од свог крова и завичаја, и ако немаш ништа што би се
могло рећи да је твоје, и ако проводиш дане у пустом месту кроз који не
пролази људска нога, опет те због тога не заборавља наша
благочестивост. Дуго сам одлагао да ти напишем писмо, уздајући се да
ћеш доћи к нама, и да ћеш затражити да те одбранимо од оних који иду
у потеру за тобом, али како ти то ниси учинио, вероватно из страха,
стога пишемо твојој непоколебљивости, изјављујући ти наше благе
жеље, да би се ти ослободио страха, па пожурио да нам дођеш и да
изађеш пред нас, да би добио оно шта желиш, и да би ти се вратило оно
шта је твоје, и то би била прилика да познаш колико смо чо-
векољубиви. Због тога сам ја молио и господина, брата мога,
Константа, победника, Августа, да те отпусти, како би ти, по договору
нас двојице, дошао натраг у своју отаџбину, и у томе имао залог за то да
смо ти наклоњени."

Друга посланицу упућена Атанасију:
„Победник, Констанције, Август - Атанасију, епископу

И ако смо ти у претходном писму рекли да дођеш у наш град, и да се
не плашиш ничега, у колико нам је јака жеља да те вратимо на твоје
место; опет с тога пишемо твојој непоколебљивости за исту ствар, и
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кажемо ти да нам дођеш, не сумњајући, нити се плашећи, да добијеш
оно шта желиш. Државни превоз ти због тога стоји на услузи."

Трећа царева посланица упућена Атанасију:
„Победник, Констанције, Август - Атанасију, епископу

Док смо боравили у Едеси, где су били и твоји свештеници, имали смо
жељу да к теби пошаљемо једнога од тих свештеника, и да те позовемо
да дођеш, да се видимо, па да затим одмах кренеш пут Александрије.
Али како је прошло доста времена од како си добио наше писмо, а ти
никако не долазиш, ето због тога те поново подсећамо да се не
премишљаш да дођеш к нама, како би одавде био враћен у своју
отаџбину, и добио оно шта желиш. Да би још више био уверен у ово,
шаљемо к теби ђакона Ахиту, који ће ти рећи како смо расположени
према теби, и од њега ћеш чути да ћеш добити оно шта желиш."

Ове посланице Атанасије је добио у Аквилеји, где је живео од када се
склонио са Сардике, и одмах затим отиде у Рим. Ту је епископу Јулију
показао та три писма, и то је веома обрадовало Цркву у Риму, јер су
сматрали да цар источног царства к себи позива Атанасија. Епископ
Јулије је написао посланицу народу Александрије и тамошњем
свештенству, а ево како она гласи:
„Јулије - епископима, свештеницима, ђаконима и народу Александрије,

љубљеној браћи, са жељом да су здраво у Господу.
Са вама који сте у радости, и ја се радујем, љубљена браћо, јер

коначно очима својим угледасте плод своје вере, јер заиста се тако
може доживети оно шта се догодило Атанасију, моме брату и
саепископу, кога вам Бог враћа, погледавши на његов чисти живот и на
ваше молитве. Из овога се лако може сазнати колико су чисте и
препуне љубави биле молитве које сте ви узносили Богу. Помишљајући
на обећања с неба, и давши себе с љубављу за њих, љубављу којом вас
испуни мој брат Атанасије, ви сте добро знали, и по правој вери која је
била у вама, ви сте предвидели да нећете за свагда остати без
Атанасија, који је, може се рећи, свагда био уз ваше побожне душе.
Због тога ми неће требати да говорим много у овој посланици, јер шта
год бих рекао, за све то сте већ знали вашом вером. Заједничке жеље
свих вас испунише се по благодати Христовој, и ја се радујем са вама, и
поново кажем да сте заиста сачували своје душе као непобедиве и
испуњене вером. Ништа мање се радујем и због Атанасија, јер он
никада није заборављао на вашу љубав и добро расположење, и поред
тога што је много страдавао. Он је био телом отргнут од вас, али је
духом свагда био са вама. И ја мислим, љубљени, да сва искушења у
којима се налазио, нису без славе јер кроз њих је и ваша и наша и
његова вера постала надалеко позната и стекла поштовање од свих. Да
тога није било, ко би поверовао да чувате у себи тако велико
уважавање и тако велику љубав према епископу, и да он није украшен
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таквим врлинама, за које се може надати да ће бити награђен на небу?
Он је стекао славно сведочанство за своје исповедање вере, како у овом
веку, тако и у оном који ће настати, јер издржавши многа и различита
искушења, и на суду, и на путовањима, он је ногама погазио све замке
аријанаца. Често му је живот био у опасности због оних који су га
прогонили, али он се није бојао смрти, јер је био под заштитом
Сведржитеља, Бога и Господа нашег Исуса Христа, и с тога се надао да
му неће нашкодити напади ђавола, и да ће вам се вратити ради вашег
спокоја, окићен још славније, као што и сами знате. Он је својим
животом издржао испит, он је оправдан како по својим намерама, тако
и поуком с неба, а праћен бесмртним сведочанствима ваше љубави, он
је постао чуван све до краја света, и сад вам се враћа у већој слави, него
када је отишао од вас. Па када скупоцени метал, рецимо сребро или
злато, постају чистији када прођу кроз огањ, исто тако се оцени и
достојанство тако великог човека који је савладао пламен толико
невоља и опасности, па се сада враћа к вама. Примите, дакле, љубљена
браћо, са сваком чашћу и радости епископа свога, Атанасија и оне који
су страдавали заједно са њим. Радујте се што вам се вашим молитвама
враћа пастир, кога сте ви нахранили и напојили својим посланицама,
онда када је био гладан и жедан, и када је требао да се окрепи вашом
побожношћу, јер је он у вама налазио утеху док је живео у туђем
завичају, ви сте му олакшавали све нападе и прогоне верношћу ваших
душа и ваших срца. Ја се унапред радујем од саме помисли колико ће се
свако од вас радовати када се он врати, како ће га народ лепо примити
и какав ће празник бити за оне који ће тада бити на окупу. Завршићемо
своју посланицу молитвом Богу Сведржитељу и Сину Његовом,
Господу Исусу Христу, да нас свагда дарива својом благодаћу у име
награде за вашу дивну веру коју сте показали када славно сведочисте за
свога епископа, и да сачува и вас и ваше потомке, како у садашњем,
тако и у будућем веку."
Добивши ову посланицу, Атанасије крену на исток. Цар Констације га

лепо прими, али подговорен од аријеваца, хтеде да превари Атанасија, и
рече му следеће: „Ти си добио своју катедру, као што је и рекао Сабор,
и онако како сам ја дао своју реч. Али ако у Александрији има људи
који не желе да буду са тобом у заједници, допусти им да у граду имају
једну цркву за себе." Атанасије на то рече: „Господару, ти имаш власт и
можеш наређивати и радити онако како ти је воља, али ја молим за
једну милост." Тада цар даде своју реч, а Атанасије рече да би желео да
Добије од цара то исто што је цар тражио од њега, а то је да цар допусти
Да у сваком месту постоји једна црква за оне који не желе да имају
заједницу са аријевцима. То што је Атанасије тражио, то није ишло у
прилог Аријевим следбеницима, те с тога одусташе од тог плана на
Неко време, а цару пустише на вољу да поступи како жели. И тако цар

71



врати катедре Атанасију, Павлу и Маркелу, а исто тако и Аскелу
Гаском и Луки Адријанопољском, које је Сабор (у Сардици) примио у
заједницу. Аскелу због тога што је поднео доказе из којих се могло
видети да је његов проблем размотрио Јевсевије Памфил, заједно са
многим другима, те му повратише достојанство, а Луки (Лукију) зато
што су се његови тужиоци разбежали. И тако је сваки од тих епископа
враћен, са царским указом. У Анкири, када је протеран Василије а
доведен Маркел, догоди се побуна, и противничка страна изнесе многе
хуле, док су становници Гаса примили Аскела. И у Константинопољу је
Македоније убрзо уступио место Павлу, али је наставио да у једној
одвојеној цркви сабира своје присталице. За Атанасија је цар упутио
писмо епископима, клиру и народу да га приме, а другом посланицом је
наредио да се уништи све оно што је на суду коришћено против њега.
Наводимо посланицу Констанција поводом Атанасијевог повратка:
„Победник Констанције, Велики, Август - епископима и свештеницима

саборне цркве
Благодат Божија није оставила честитог Атанасија, који је за

кратко време потпао под суд људи, али који је добио решење од Бога
који све види, и сада се, по вољи Божијој и нашем опредељењу, враћа у
своју отаџбину и у цркву где је био старешина по вољи Божијој. Због
тога, наша смерност заповеда да се заборави на све што се раније
наређивало за лица која су била у заједници са њим, и да се остави на
страну свако подозрење на њега. Онима из свештенства који су били уз
њега, да се врате све повластице које су имали. Овој милости додајемо
као што је право, и објављујемо свим лицима из свештенства и следеће:
да они људи који су имали заједницу са њим, епископи и нижи по чину,
могу бити потпуно спокојни, јер бити у заједници са таквим човеком
какав је Атанасије, може бити поуздан доказ за добре намере свакога
понаособ. И тако, ко је био у заједници са њим, руковођен здравим
разумом, и користећи се тиме, нека буде у милости коју дајемо сада, по
вољи Божијој."

Посланица народу Александрије:
„Победник Констанције, Велики, Август - народу

александријске саборне цркве.
Гледајући на ваше доброчињење у свему, и знајући колико сте дуго

били без свог епископа и његовог старања, нашли смо за исправно да
поново к вама вратимо епископа Атанасија, који је свима познат по
својој честитости. Када га примите онако како налаже обичај, и како
сте дужни, и када постане помоћник ваш у вашим молитвама пред
Богом, а ви настојте да се очува једномислије међу вама, и да живите по
закону Цркве. Јер када не бисте били сложни, и када би се појавили
спорови међу вама, тада то не би одговарало срећним околностима
нашег добра. Желимо да овога трена ишчезне из вашег сећања све
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лоше, и саветујемо вас - љубљени житељи Александрије, да се што
чешће молите Богу, имајући Атанасија у прочељу, да би и незнабошци,
који се клањају идолима, по својој заблуди, пошто виде вас како сте
спремни на молитву, што пре дошли к себи, и прихватили свету веру. И
поново напомињемо: држите се овога што рекосмо, а епископа који вам
се враћа по вољи Божојој, и по нашем суду, примите са радошћу, и
поздравите се са њим из свег срца и душе, јер вам то и приличи, а и
вашој смерности одговара. А да се људима у којима је зла намера не би
дало повода да нешто ново смишљају, ми смо писмено заповедили
судијама који су код вас, да све оне које затекну у кривици, да им суде
по закону, па стога, гледајући и једно и друго, према вољи Преблагог,
настојте да одржите оно шта требате и шта приличи закону свете вере,
па због тога одајте част и поштовање Атанасију, и старајте се да са
њим имате молитву, како за себе, тако и за читав свет."

Посланица о уништавању списа против Атанасија:
„Победник Констанције, Август - Несторију

Ако би се нашао и један акт из ранијег времена, који наноси
увреду и обешчашћује особе које су имале заједницу са епископом
Атанасијем, наша је воља да се такви списи униште, јер људи из Цркве
који су уз њега, по нашој жељи и по ономе како је раније било, треба да
су без кривице. Ова наша заповест треба да се проведе у дело, како би,
када се епископ Атанасије врати у своју цркву, сви они имали слободу.
Нека се, дакле, овоме обрадују Атанасијеви људи."

Иста оваква посланица упућена је управитељима Августоминике
(део источног Египта), Тиве и Ливије.

XXIV глава
О томе како је Максим примио Атанасија који је, враћајући се у

Александрију, прошао кроз Јерусалим, и како је ту одржан Сабор у
корист онога што је одлучено у Никеји

Имајући уз себе све ове посланице, епископ Атанасије пође преко
Сирије па дође у Палестину. Када је дошао у Јерусалим, поручи
епископу Максиму о томе како је одлучио Сабор одржан у Сардици, те
му напомену и о томе каква је воља цара Констанција. Чувши то,
епископ Јерусалима сазове на Сабор тамошње епископе, а дођоше и
неки из Сирије и Палестине. Када се сакупише, Максим прими
Атанасија у заједницу, и поврати му пређашње достојанство. Овај
Сабор послао је и посланицу у Александрију, као и епископима Јегинта
и Ливије, да би их обавестио шта је одлучено о Атанасију. Ово је дало
повода Атанасијевим непријатељима да се ругају Максиму, који је пре
тога нападао на Атанасија, а сада говори у његову корст, и ступа у
заједницу са њим, правећи се невешт у свему шта се раније догађало.
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Када су за ово чули Урсакије и Валент, некадашње ватрене присталице
аријанизма, освестише се од својих заблуда, па отидоше у Рим. Када су
дошли пред епископа Јулија, писмено изложише своје покајање,
признајући једносушност, па упутише посланицу Атанасију, обећавши
му да су од тада у заједници са њим.

Атанасије, враћајући се у Александрију, прође кроз Пелузијум, прво
место на путу између Сирије и Александрије, учећи ту, и свуда где је
пролазио, да се људи клоне Аријевог учења, и да имају заједницу са
онима који исповедају једносушност. У неким црквама Атанасије је
рукополагао нове свештенослужитеље, и то је дало повода за нове
нападе, јер почеше да га нападаји да се меша у послове других
епископија.

XXV глава
О тиранима Магнецију и Ветраниону

У исто ово време догоди се и велики метеж међу грађанством. Рећи ћу
само оно најважније о томе: када је умро онај који је подигао
Константинопољ, његово се царство подели на три сина, о чему смо већ
говорили. Потребно је напоменути и то да је заједно са њима
царевином управљао и њихов братанац, Далмације. Овог Далмација
недуго затим убише војници. Констанције то није наредио, али није ни
санкционисао. А да су војници током битке убили и Константина
Млађег, онда када је упао у област свога брата, о томе смо већ
говорили. Пошто се догодило то убиство, дође до рата између Римљана
и Персијанаца, рат у коме није најбоље прошао Констанције, јер када
су почеле борбе на граници (348. године), код града Сингара,
Персијанци победише Римљане.

Тада и у Цркви започеше превирања око Атанасија и појма
„једносушни", а у западним областима појави се тиранин Магнеције, и
мучки уби западног цара - Константа, који се тада налазио у Галији. Од
тог убиства започе рат у земљи. Тиранин Магнеције себе прогласи за
господара целе Италије, приграби за себе власт у Африци и Ливији, па
и у самој Галији. А у граду Сирмијуму (у Илирику), војници изабраше
другог тиранина по имену Ветраниона. Чак и у самом Риму дошло је до
немира: Констанцијев рођак, извесни Непоцијан, са четом гладијатора,
радио је на томе да буде изабран за цара, али у томе није успео јер га
убише Магнецијеви људи, онда када је Магнеције терорисао читав
запад.
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XXVI глава
О томе како су поново са својих катедри збачени Павле и

Атанасије након погибије цара Константа и о томе како је Павле
ухваћен и убијен, а како се Атанасије сакрио

Сви ови несрећни догађаји десили су се у кратком временском року,
четири године након сабора у Сардинији, у време конзулства Сергија и
Нигријана. Када се рашчуло о овоме, говорило се да ће читава власт
над царевином доћи у руке Констанција. Пошто га изабраше за
самодршца источних области, Констанције започе припреме за поход
на тиранина. Док се то дешавало, Атанасијеви непријатељи, сматрајући
да је наступило погодно време за њих, поново почеше хајку на
Атанасија износећи најгоре оптужбе, и то пре него ли је он дошао у
Александрију. Они рекоше Констанцију да је Атанасије узбунио читав
Египат и Ливију, а овој лажи је ишло у прилог и то што су се појавиле и
оптужбе да је рукополагао свештенство у туђим епископијама.

У то време дође Атанасије у Александрију и сазва све епископе
Египта на Сабор. Они одлучише исто оно што је одлучио сабор у
Сардинији, као и оно што је установио сабор у Јерусалиму. Цар, који је
већ дуго подржавао Аријево учење, промени своје наредбе које је
раније прогласио, и тако заповеди да се Павле прогна из
Константинопоља у заточеништво, у место Кукус (у том месту, као
прогнаник налазио се и свети Јован Златоуст. Кукус се налази на
граници Киликије и Кападокије, на путу који дели Кесарију од
Аназарба). Такође би протеран и Маркел, а катедру цркве у Анкији
поново заузе Василије. Лукије Дренопољски би затворен у тамницу, и
тамо се упокоји. Оптужбе које су биле усмерене на Атанасија биле су
такве да је цар наредио да се и он ухвати и убије, ма где да се налази.
Исто тако наредио је да буду погубљени Теодул и Олимпије, старешине
цркви у Тракији. Али, Атанасије је благовремено сазнао о томе, па је на
време умакао. Због овога су аријевци били веома љути, док су Георгије
Лаодикијски и Леонтије, тадашњи старешина цркве у Антиохији, и
Наркис, епископ Неронијаде, још више појачали оптужбе против
Атанасија. Леонтије је још као свештеник свргнут из чина због тога
што је имао недозвољене односе са неком женом по имену Евстолија, а
касније се кастрирао ради тога да га више не оптужују, но и поред тога
наставио је да се виђа са поменутом женом. И тај исти Леонтије постао
је епископ цркве у Антиохији, и то по жељи и наредби цара
Констанција, након епископа Стефана, али сматрам да је довољно речи
о томе.
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XXVII глава
О томе како је Македоније заузео епископску катедру у

Константинопољу, и о томе колико је зла учинио својим
неистомишљеницима

Пошто је Павле насилно уклоњен, Македоније се веома осили, па узе
под своју власт цркве у Константинопољу. А пошто је цар Констнције
био потпуно уз њега, то му је било лако да учини, но тај његов поступак
иницирао је велике сукобе унутар цркве. Македоније, успевши да
наговори цара да и сам нападне цркву, издејствовао је и то да се његове
зле намере уздигну на ниво обавезујућег закона, и тај је закон послат по
свим местима, а да би лакше био спроведен у дело, послата је и војска.
Тако је дошло до тога да су хришћани, који су прихватали
једносушност, не само били прогањани из цркви, него и из својих
домова и места у којима су живели. Али, то није било све, него је дошло
до насилног приморавања православних да ступају у заједницу са
аријанцима. Ово је попримило сва обележја времена када су хришћани
приморавани да се клањају идолима. Примењиване су и исте методе
мучења, прогони, затварања, одузимање имовине... То се дешавало по
свим местима истока, али највећи прогони били су у Константинопољу.
Што се тиче градова у Грчкој и Илирику, као и западних области, ту је
и даље владао мир јер су се хришћани слагали међу собом и у свему
чували веру из Никеје.

XXVIII глава
О томе шта је чинио Георије, следбеник Арија по Александрији

(према казивању Атанасија)

О томе шта је у Александрији чинио Георгије, најбоље је чути речи
самог Атанасија, који је страдавајући, својим очима гледао шта се
дешава. У беседи којом оправдава своје бежање, он о догађајима у
Александрији каже: „Они који су нам радили о глави поново уђоше у
Александрију, а оно шта се тада догодило, било је горе од свега до тада:
војници су изненада опколили цркву, те уместо молитве, све се
претвори у тучу. Затим, током Великог поста, дође Георгије, у пратњи
неких зликоваца из Кападокије. Са његовим доласком ствари су се још
више погоршале јер је Георгије чинио све онако како су га учили
зликовци. И тек што је прошла прва седмица по Васкрсу, они почеше
бацати девојке у тамницу, а епископе везане у ланце, војници су
спроводили улицама, сиротињу и удовице оставили су и без крова и без
хране. Упадали су у куће хришћана и одвлачили су их на гробље... Прве
недеље по Педесетници, народ који је постио, изашао је на гробље ради
молитве Богу, јер нико није желео да буде у заједници са Георгијем.
Када он чу за то, он против народа поче хушкати војсковођу
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Севастијана, који је био манихејац. И тај Севастијан поведе са собом
много војника под оружјем, па упаде на гробље и поче хватати оне који
су дошли на молитву. Срећом да није било пуно народа јер је већина већ
отишла када се разданило. Шта је радио са онима које је ухватио, сада
ћете чути: Севастијан нареди да се запали велика ватра, па онда девојке
доведе близу огња и поче их приморавати да прихвате Аријеву јерес
као своју веру. А када виде да се оне не плаше ни огња ни смрти, скине
вео са њихових лица и тако их унакази да их дуго нико није могао
препознати. Поврх тога, он нареди да се четрдесет мушкараца мучи на
посебан начин: однекуд донесоше прутове од финиковог дрвета, а те су
гране препуне иглица, па је тим прутовима шибао људе по голом телу, и
од тога многи умреше, а други су дуго лечени због рана које су им
нанеле иглице. Све остале, а са њима и једну девојку, послао је у
Велики Пазис. Оне које су тамо убили прво нису допустили да буду
сахрањени, него их оставише тако да се види страшни покољ и да се
разгласи о томе... Након тога отпремише у заточење епископе од
Египта до Ливије, и то: Амонија, Тмуиса, Псеносириса, Ниламона,
Агатона, Анагамфона, Амонија, Марка, Драконија, Аделфија,
Амонија, Марка, Атиндора. Поред њих, и свештенике: Јеракса и
Диоскора. И тако, тринаест епископа беху принуђени да се спашавају
бегом... Гониоци показаше ревност у свом делу, као некада, у време
Ахава са жељом да униште истину..." Тако сведочи Атанасије о
неделима Георгија у Александрији. Међутим, цар са војском крену у
Илирик, а то је било због тога што је један део војске за цара прогласио
Ветраниона. Када цар дође у Сирмијум, почеше преговори са
Ватранионом, те дође до тога да војска поново приђе Констанцију.
Када је Ветранион видео да га је војска изневерила, он паде пред цара.
Констанције нареди да се скине венац са ње-гове главе, и (шарени)
огртач, и тако се показао као веома благ према Ветранону,
посаветовавши га да живи у миру пошто је већ био доста стар, и да се
окане државних дела. На тај начин је завршен тај проблем. Цар још
нареди да му се ради издржавања додели нешто новца, па Ветранион
отиде да живи у Трузи (у Витинији).

Међутим, цар за кесара одреди свог рођака Гала, и преневши му своје
име, посла га у Антиохију (Сирску), да управља тамошњим областима
на истоку. Када је Гал улазио у Антиохију, појави се на истоку знак
Спаситеља: на небу је виђен стуб у облику крста, и сви се зачудише
томе /о овоме осим Сократа казују и други историчари: Теофан, који
је написао Александријске хронике, Кирило, Филострогије, Кедрин.../.
У исто време, цар Констанције посла силну војску против Магнеција, а
сам остаде у Сирмијуму, да види шта ће се догодити.
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XXIX глава
О јеретику Фотину

Тадашњи старешина цркве у Сирмијуму, Фотин /који је рођен у Малој
Галатији, и који је био учник епископа Маркела, донекле се држао
православне вере и био је познат по врлинском жнвоту и као такав је
изабран за епископа Сирмијума. Касније, он поче да проповеда да је
Христос обичан човек кога је родила Марија. На Сабору који је
одржан у Сирмијуму 351. Године, осуђен је као јеретик и затвореи/,
поче прилично отворено да проповеда науку коју је сам измислио, а
када је због тога дошло до побуне, цар нареди да се сакупе епископи у
Сирмијуму на сабор. И тако дођоше са истока: Марко Аретуски,
Георгије Александријски, кога су аријевци поставили на то место,
Василије Анкирски, који на то место дође уместо прогнаног Маркела,
Панкратије Пелусијски, Ипатијан Ираклијски. Са запада дођоше:
Валент из Мурсе, и чувени међу савременицима - Осија из Кордобе,
који на овај Сабор дође против своје воље. Сви они сабраше се после
конзулства Сергијевог и Нигријана, у време, када због рата, не беше
конзула, а што је противно обичају. Када је почео Сабор у Сирмијуму,
веома брзо се показа да је Фотин привржен Савелију Ливијском и
Павлу Самостатском, па га као таквог свргоше. Овај поступак, као
умесан и правичан, одобрише сви, и онда а и касније. Али епископи који
осташе у Сирмијуму, учинише нешто што многи нису одобравали.

XXX глава
О символима (исповедањима) вере које је сачинио Сабор у

Сирмијуму,у присуству цара

Епископи који су остали у Сирмијуму, почеше да састављају нове
символе вере: један је написан на грчком, од стране Марка Аретуског, а
остали беху написани на латинском. Али нити се међу собом слажу они
који су написани на латинском, а такође се са овима не слаже ни онај
кога је саставио Марко. Овом приликом навешћу само један, написан
на латинском, и упоредићу га са Марковим. Други символ који је на
латинском написан у Сирмијуму, навешћу на другом месту, када дође
ред да се казује о ономе шта се дешавало у Аримину. Потребно је знати
да су оба символа начињена на латинском била преведена и на грчки.
Ево како је писао Марко:

„Верујемо у једног Бога Оца, сведржитеља, који створи и сазда све; од
ко-га носи име и што је на небу и што је на земљи. И у јединороднога
Сина Његовог, Господа нашег Исуса Христа, Који је рођен од Оца пре
свих векова, Бога од Бога, светлост од светлости, кроз кога је
произашло све што постоји и на небесима и на земљи, и што се види и
што се не види, Реч, Премудрост, истиниту Светлост и Живот, Који је у
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последње дане ради нас постао човек, и родио се од свете Дјеве, Који би
распет и умре, Који би сахрањен и васкрсну из мртвих у трећи дан, Који
се узнесе на небо и седи с десне стране Оца, и Који ће доћи да суди
живима и мртвима, и дати свакоме по заслузи шта је радио, и Његово ће
Царство трајати у вечност; у колико ће Он седети с десне стране Оца не
само за садашњих времена, него и за оних која ће настати. И у Духа
Светога, Утешитеља, кога Господ обећа послати апостолима по
узласку на небо, Кога је и послао да их научи и да им напомене све,
кроз Кога се освештавају душе које искрено верују. А који тврде да је
Син од ништа или од друге које личности, а не од Бога, те да је било
времена или да је био век када Њега не беше, њих света саборна Црква
не признаје као своје. Исто тако кажемо: они који тврде да су Отац и
Син два бога, такви нека буду проклети. Који признаје у Христу Бога и
превечног Сина Божијег, а пак не исповеда да је Он заједно са Оцем
стварао, када је све створено, и тај нека буде проклет. Који дрско
говори да се нерођени делимично родио од Марије, и тога проклињемо.
Који говори за Христа који се родио од Марије да је Син Божји по
предзнању, а да нема своје биће у Богу, као рођени од Оца пре свих
векова, и да кроз Њега није све постало, и тај нека је проклет. Који
тврди да се Божије суштаство шири или смањује, нека је анатема. Који
говори да се Божије суштаство раширује када рађа Сина, или који каже
за Сина да је он ширење Божијег суштаства, нека је анатема. Који
говори за Сина Божијег да је он унутрашња реч или она реч што се
изговара, нека је анатема. Који каже за Маријиног Сина да је он само
човек, нека је анатема. Који каже за Оног који се родио од Марије да је
Бог и човек, али ту казује да је Бог који није рођен, нека је анатема.
Који речи: „Ја сам Бог пре и после, и нема Бога осим мене" (Ис. 43, 6), а
које су речене против идола и лажних богова, узима онако како их
прихватају Јевреји, те не признаје Једнородног, превечног Бога, нека је
анатема. Који, када чују речи: „Реч постаде тело" (Јн. 1,14), мисле да се
реч претвори у тело, или да је на себе узела тело и да се кроз то
променила, нека је анатема. Који кад чује да је Син Божји био распет,
тврде као да је он или трулио, или мењао, или се имањио, или нестао,
нека је анатема. Који тврде да речи: „Да створимо човека" (Пост. 1, 26)
није рекао Отац Сину, него самоме себи, нека је анатема. Који говоре
да се Авраму није јавио Син, него сам нерођени Бог, или неки његов
део, нека је анатема. Који говоре да се са Јаковом није борио Син у
облику човека, него сам нерођени Бог или неки његов део, нека је
анатема. Који под речима: „Одажди Господ од Господа" не мисле на
Оца и Сина, него тврде да је Бог одаждио самог себе, нека је анатема
јер је Син од Оца. Који слушајући за Оца и Сина, придаје име Господа
како Оцу, тако и Сину, и тврдећи да је Господ од Господа, сматра да су
то два бога, такав нека је анатема, јер ми исповедамо Сина да чином
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није раван Оцу, него му је потчињен; уколико Син није долазио у Содом
без Очеве воље, нити је сам од себе, него од Оца, који је то изволео, као
што и не седи с десне стране сам по себи, него по речи Очевој: „Седи
Мени с десне стране" (Пс. 109,1) који не прихвата ово, нека је анатема.
Који признаје да је Отац, Син и Свети Дух једно лице, нека је анатема.
Који каже за Светог Духа да је Утешитељ, а говорећи то мисли на Бога
Оца, нека је анатема. Који неће да зна за другог Утешитеља осим за
Сина, супротно речи: „Даће вам Отац другог утешитеља, ја ћу га
умолити" (Јн. 14, 16), нека је анатема. Који каже за Духа да је један део
од Оца или Сина, нека је анатема. Који говори да Отац, Син и Свети
Дух јесу три бога, нека је анатема. Који тврди да је Син Божји
произашао по вољи Оца исто онако као ма која саздана твар, нека је
анатема. Који говори да се Син није родио вољом Оца, нека је анатема.
Који неће да зна (прихвата) ово, нека је анатема. Који каже за Сина да
је нерођен, и да нема настанка, тај као да препознаје двојицу којима
нема настанка и који нису рођени, дакле прави два бога, нека је анатема
јер је глава и почетак свему Син, а глава Христу Отац, стога ми кроз
Сина побожно узводимо све к једном, беспочетном началу свега - Богу.
Најпосле, остајемо верни хришћанским појмовима, па казујемо: ко не
признаје да је Христос Исус пре свих векова, да је делао са Оцем када је
све постало, него још тврди да је Он тада добио име Сина и Христа, и
тек од тада се зове Бог када се роди од Дјеве, нека је анатема јер је
пријатељ Павла Самостатског."
Други символ вере, који је сачињен у Сирмијуми, а првобитно беше

написан на латинском, и потом преведен на грчи језик:
„Како се увидело да је потребно да се расправи још нешто у вези вере,

то је у Сирмијуму поново разматрано све, где уз остале беху и Валент, и
Урсакије и Герминије. Због тога, као правило би одређено да је један
Бог Отац, Сведржитељ, као што се то зна по целом свету. И један је
јединородни Син Његов, Исус Христос, Господ, Бог и Спаситељ наш,
Који се родио од Њега (Оца) пре свих векова. Али не треба учити да су
то два бога, када је и сам Господ рекао: „Враћам се к Оцу свом и Оцу
вашем, и Богу своме и Богу вашем" (Јн. 20, 17). С тога Он и јесте Бог
свих, као што и каже Апостол: „Или је само јеврејски Бог, а не и
незнабожаца? Да, и незнабожаца? Јер је један Бог, који ће оправдати
обрезање из вере и необрезање вером" (Рим. 3, 29-30). Тако се и све
остало слаже са Светим Писмом, и нема ништа под сумњом. А што
многима задаје посла то како се на грчком или на латинском пише
„суштина", о томе не треба ни говорити, па ни Црква тиме не треба да
се бави јер се у Светом Писму не казује о томе а такође јер то
надмашује ум и знање човека, у колико нема тога који нешто зна за
рођење Сина, као што и стоји написано: „Ко може знати за његово
порекло?" (Ис. 53, 7). За Оца се само зна да је Он родио Сина, а за Сина
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се зна да је рођен од Оца. Нико не двоуми да је Отац и чашћу и
достојанством и божанством, и по самом имену, већи од Сина, као што
о томе казује и сам Син: „Отац, који ме посла, већи је од мене" (Јн.
14,24-28). И то је саборно учење, као што свако зна, да су Отац и Син
два лица, и да је при томе Отац већи, а Син му је потчињен са свим оним
што је Отац потчинио Сину. Отац нема почетка, нико га не може
видети, бесмртан је и чист од страсти. А Син је рођен од Оца, Бог од
Бога, светлост од светлости. А како се Он роди од Оца, о томе нико не
зна, осим Оца, као што већ рекосмо. Син, Господ и Бог наш, сам је на
себе узео тело, тј. постао човек, као што је наговестио Анђео, како
кажу све књиге Светог Писма, и како учи свети Апостол, учитељ
незнабожаца, да је Христос примио облик човека од Дјеве, па као човек
у истом телу и пострадао. А суштина и основа свеколикој вери састоји
се у томе, да свагда верујемо у Тројицу, као што се и чита у Јеванђељу:
„Идите и научите све народе крстећи их у име Оца и Сина и Светога
Духа" (Мт. 28, 19). Тројичан број је потпун и савршен. Утешитељ, Дух
Свети, кога посла Син по обећању, дошао је да освешта и научи
апостоле и све који верују."

Фотину је нуђено и саветовано му је да се потпише на ове символе, и
ако је већ био свргнут. Мимо тога беше му обећано да ће бити враћен
на своје место ако се покаје и прихвати веру која је изложена у
Сирмијуму, а одбаци своје учење. Али, он то није прихватио, него позва
судије да ступе у дијалог са њим. Цар пристане на то, па би одређен
датум, и тада се окупише епископи који су ту били, и многи од сенатора
(којима је цар заповедио да дођу). На супрот Фотина био је тадашњи
старешина анкирске цркве, Василије. Брзописци су бележили говор и
једнога и другога. Расправа је била жестока, и најпосле Фотин беше
побеђен и осуђен. Остатак свог века он је провео у прогонству, и тамо
је саставио књигу на латинском и на грчком, јер беше зналац тих
језика, а у тој књизи нападао је на све јереси док је прећутао ону коју је
сам измислио.

Потребно је знати и то да су епископи који се сабраше у Сирмијуму,
променили своје мишљење о вери која је изложена у латинском
символу, јер запазише, пошто је већ било обнародовано, да ту има
супротних речи, па се због тога потрудише да врате рукописе од оних
лица која су имала преписе. Али како су многи сакрили те преписе,
стога цар нареди да се сваки препис врати, запретивши казном ономе
код кога се пронађу. Међутим, ни претње нису помогле да зауставе пут
преписа из руке у руку.
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XXXI глава
О Осији, епископу Кордобе

Већ сам нагласио да је на сабору у Сирмијуму био и Осија, али не
својом вољом. Бићу кратак по овом питању: по наваљивању аријанаца,
Осија је био затворен. То се десило нешто пре сабора у Сирмијуму, али
цар је желео да овај епископ буде на Сабору, јер се његово присуство
сматрало као важан доказ за веру. Због тога је цар, по жељи епископа
који су се окупили, на Сабор позвао и Осију. У почетку он је одбијао да
дође, али када га већ као старца почеше тући и мучити, он пристаде да
дође и стави свој потпис на оно што је одлучено о вери у Сирмијуму.

Ето како су окончани послови у Сирмијуму. У то време цар
Констанције је био у том граду уједно и због тога да би видео шта ће
учинити војска коју је послао на Магнеција.

XXXII глава
О тиранину Магнецију

Када је Магнеције завладао Римом, он је наредио да се погубе многи
од сенатора али и мноштво обичног народа. А када војсковође цара
Констанција окупише римску војску и кренуше на Магнеција, овај
побеже из Рима па отиде у Галију. Тамо је стално био изложен
нападима војске, а најпосле, код града Муреје (у Галији), Магнеције би
опкољен. Говорило се да се у том граду десли следеће: Магнеције је
желео да охрабри своје војнике који су клонули духом због пораза, те
он узиђе на престо који је био високо постављен. Војници су хтели да га
поздраве како се поздравља цар, али се тај поздрав претвори у нешто
што нико није очекивао јер војници свој поздрав управише на
Констанција, и сви повикаше да је он Август, а не Магнеције. Због тога
Магнеције, видевши шта се спрема, изађе из града и поче да бежи ка
граници Галије. Констанцијеви официри наставише да га гоне, и поново
се сукобише са њим код места по имену Монтоселевск, и ту силно
поразише његову војску. Магнеције некако успе да побегне, и отиде у
град Лугдун (Лион). Када је дошао у тај град, Магнеције прво уби своју
мајку, онда и свога брата кога је поставио за кесара, а на крају, уби и
себе. То се догодило када је Констанције по шести пут био конзул, а
Констанције Гал по други пут. Заправо, најтачније речено, то је било
петнаестог дана месеца августа. Убрзо потом упокоји се и други брат
Магнеција, по имену Декентије. Овако су се окончале смутње које је
чинио Магнеције. Међутим, царевина није била мирна ни после ових
догађаја јер се појави други тиранин по имену Силдан, али
Констанцијева војска умири и овог тиранина који је харао по Галији.
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XXXIII глава
О Јудејима који су живели у Диокесарији Палестинској

Мимо догађаја о којима је било речи, догоди се један унутрашњи сукоб
на истоку: Јудеји, који су живели у Диокесарији Палестинској, усташе
против Римљана и почеше да нападају оближња места. Цар посла
војску против њих, а за војсковођу одреди Констанција Гала, кога
прогласи кесаром, те овај поврати мир уз помоћ оружја, а сам град
(Диокесарију) разори до темеља.

XXXIV глава
О кесару Галу

Кесар се није могао боље снаћи на месту за које је постављен.
Савладавши Јудеје, понесе се па поче смишљати зле намере против
онога који га је уздигао на то место, и све је ишло тим путем да ће и Гал
постати тиранин. За ту његову намеру убрзо сазна његов брат
Констанције, и то од тадашњег префекта истока, Домицијана и
квестора Магна. Гал нареди да се та два човека убију због тога што су
га издали. Констанције, чувши за та убиства, разљути се и нареди Галу
да дође пред њега. А овај, и ако се уплаши, није смео да одбије наредбу
цара. Крену на пут против своје воље, и када је стигао у западне
области, а близу острва Флан, убише га по наредби цара. Тада за кесара
би постављен Јулијан, Галов брат, и цар га одмах упути у Галију у рат
са варварима. Констанције Гал би убијен треће године свог конзулства,
а седме године конзулства самог цара Констанција. Јулијан пак поста
кесар друге године за тим, шестога дана месеца новембра, за
конзулства Арбинона и Јулијана. О том Јулијану, више речи ће бити
нешто касније.

Савладавши на овај начин опасности које су му претиле, цар
Констанције пренесе своја интересовања на црквене раздоре. Он крену
из Сирмијума и врати се у Рим, па издаде наредбу да се одржи Сабор у
Италији, на који позва неколико епископа са истока, а такође нареди да
дођу епископи запада. И док су се епископи окупљали, упокоји се Јулије
Римски, који је управљао том црквом петнаест година, а на његово
место дође Ливерије.

XXXV глава
О Аецију Сирјанину

У то време појави се у Антиохији Сиријској један јеретик по имену
Аеције, кога још називаху и безбожни Аеције. Он је мислио попут
Арија, и проповедао је ту исту науку али се одвојио од аријеваца због
тога што није хтео да прихвати заједницу са Аријем. Већ сам нагласио
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да је Арије хтео преварити тадашњег цара када се потписао на
Никејски символ, и због тога се Аеције и одвојио од њега. Након
извесног времена проведеног у Александрији, где је учио, он се врати у
своју постојбину, у место где се родио (Антиохију Сирску), и тамо га
тадашњи епископ Леонтије, рукоположи за ђакона. Након тога он поче
пред сваким да казује своје учење, и свакоме се чинило да он казује
неку нову веру. Он је излагао своје учење уз помоћ Аристотелових
категорија, те цитирајући оно шта је тамо изложено, и мешајући то са
својим поукама, није ни једнога трена помислио да говори против себе
самог. Међутим, Аеције није имао учитеља који је био философ и
академик па, заволевши софизме на основи категорија, он није успео да
разуме на који начин нерођено бити рођено, и како оно што је
произашло може бити савечно ономе који је родио. Поврх тога, Аеције
је слабо знао и разумео Свето Писмо јер се водио тиме да се што боље
изражава у дијалозима и препиркама. Аеције такође није читао књиге
древних писаца који су тумачили Свето Писмо, а за Климента
Африканца (Александријског) и Оригена, као за људе који су веома
чувени по својој мудрости, није желео да зна. Писао је цару
Констанцију и још некима, и тада се користио софизмима и разним
препреденостима, а због чега и доби име безбожник. Аецијева наука
била је рођена сестра Аријеве науке, али опет сами аријевци нису могли
појмити њене замршене силогизме. То је дало повода да га и аријевци
прогласе за јеретика. Аеције, прогнан из Цркве, прогнан је и од
јеретика и поред тога што је настојао да покаже како он прекида
заједницу са њима. Његових присталица има и данас, и познати су под
именом „евномијевци" јер кроз неко време вођа те јереси постаде
Евномије, секретар Аеција, који је усвојио ту науку. Али о Евномију
биће речи касније.

XXXVI глава
О Медиоланском сабору

У то доба сакупише се епископи у Италији. Са истока их дође тек
неколико јер је многе онемогућавала у доласку њихова старост и далек
пут, а са запада дође више од триста. Цар затим одреди да се Сабор
одржи у Медиолану (Милану). Тек што се ту окупише, а сви епископи
са истока почеше да раде на томе да се осуди Атанасије, тј. да се
Атанасију једном за свагда забрани повратак у Александрију. Али
епископ Тривера (Трира у Галији) - Павлин, затим епископи Јевсевије и
Дионисије, „па епископ италијанске митрополије - Албеа, епископ
Варкела Лигурски (Италија), када видеше како насрћу на Атанасија,
усташе и повикаше из свег гласа да се на тај начин ради и о глави самој
хришћанској вери, и то уз помоћ превара и обмана јер, како су
казивали, Атанасије је окривљен без разлога и да његови противници
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заправо настоје да униште православну веру. Након овако жестоких
речи и прекора разиђе се Сабор.

XXXVII глава
О Арминском сабору, и о символу вере који је тамо изложен

Када је о томе чуо цар, он те епископе затвори, а затим објави да му је
жеља да се сазове васељенски Сабор, тј. да ће позвати на запад све
источне епископе, и да ће настојати да сви буду у једномислију. Али,
када је дубље размислио о томе, и када је схватио како ће бити тегобно
путовање, издао је наредбу да се сабори одрже у Армину (Италија) и
Никомидији Витинској. Зато нареди да они епископи који беху у
Медиолану, дођу у Армин, а они са истока да се окупе у Никомидији.
Када је цар издао ову наредбу, имао је намеру да сложи њихове мисли,
али то није успело јер нити један нити други Сабор нису били у слози
него се раздвојише на разне струје. Они у Армину нису се могли
сложити због различитих мишљења, а они на истоку чак начинише и
нови раскол. Како се то догодило, рећи ћу касније, а сада ћу рећи нешто
о Јевсевију.

Негде у то време упокоји се Леонтије који је рукоположио Аеција за
ђакона. Евдосије, епископ Германикије (Сирија), тада се налазио у
Риму, и пожури што пре да на лукав начин јави цару да је неопходно за
вернике у Германикији да их утеши и чува, па поче да моли за
допуштење да се врати. Цар, не знајући да ту има лукавства, дозволи
овом епископу да се врати, а он, напустивши своје место, а имајући уз
себе царске дворјане, овлада на превару Антиохијском епископијом, па
желећи да подржи Аеција, чинио је све да се састави сабор епископа те
да Аецију врати ђаконство. Али то му не пође за руком.

Међутим, епископи са истока, који беху на сабору у Армину, рекоше
да су дошли да би говорили против Атанасија. То исто изјавише
Урсакије и Валент, који су прво били за Арија, а касније прихватише
једносушност и, као што смо већ рекли, дадоше римском епископу своје
писмено покајање. И када би која страна бивала јача, они су тако
прилазили јачима. Уз њих стадоше и Германије, Авксентије, Димофил
и Гаије. Али како током седница један говораше једно, а други друго,
стога они који су били са Урсакијем и Валентом, рекоше да се уништи
све што је раније чињено за веру, те да се прихвати оно што је
закључено у Сирмијуму, где су и сами били. Док су то говорили, у
рукама су држали списе, и инсистирали на томе да се прочита шта је
речено за веру и шта је одлучено на сабору у Сирмијуму, и ако се зна
да су то раније прикривали, у Армину објавише то да сви чују. Ево тог
списа у преводу са латинског:
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„Саборна вера изложена у Сирмијуму, где је био и наш господар
Констанције, у време најпознатијих конзула: Флавија, Јевсевија и
Ипатија. Једанаестог дана јунских календи.

Верујемо у једног и истинског Бога, Оца, сведржитеља, који створи и
сазда све. И у једног јединородног Сина Божијег, који је без страсти
рођен од Оца пре свих векова, пре сваког почетка, пре сваког времена
које би се могло и замислити, и пре сваке представе коју би ум себи
могао дочарати; кроз Кога посташе векови и произађе све, Који је
рођени јединац, један од једнога - од Оца, који је Бог од Бога, подобан
свом Оцу који га је родио, по књигама Светог Писма, за чије рођење не
зна нико до само један Отац који га је родио. За овог јединородног
Сина Божијег ми знамо да је по жељи Оца дошао с неба да уништи грех
(Јевр. 9, 26), да се родио од Марије Дјеве, да је био са ученицима и
учинио све шта је потребно за спасење људи по вољи Очевој, да је
распет и умро, да је сишао у дубину (пакла), и ту учинио све што је
требало, где, када га видеше, уздрхташе чувари пакла. Који је васкрсао
у трећи дан и био са ученицима, а после четрдесет дана узнео се на небо
и седи с десне стране Оца. Који ће у последње дан доћи са славом
Очевом, и дати свакоме како је заслужио по делима. И у Светога Духа,
кога је обећао послати роду човечијем сам јединородни Син Божји,
Исус Христос, као утешитеља, по речима Писма (Јн. 14,16,26). Али реч
„суштина" коју Оци употребише, а коју народ не разуме и долази му
као саблазан због тога што је нема у Светом Писму, ту реч смо
одлучили да изоставимо, и од сада је не треба користити када се говори
о Богу, због тога што божанствене књиге нигде не казују о суштини
Оца и Сина. Ми сматрамо да је Син подобан Оцу у свему, као што то
тврде и уче књиге Светог Писма."

Када се ово прочитало, неки који у срцу нису одобравали речено,
усташе и казаше: Ми нисмо дошли на овај Сабор да тражимо веру јер је
наша вера исправна и она је у нама од почетка, него смо се окупили да
одбацимо ако је уведено неко погрешно учење у вези са вером. Ако,
дакле, ово што је сад прочитано, не садржи у себи ништа што је ново,
то онда ви, очевидно, бацате анатему на Аријево учење, као што су
анатемисане и остале јереси које су одбациле древна правила Цркве,
јер цео свет зна да је нечастива Аријева наука причинила Цркви велике
смутње, па и да још увек прави забуну.

Ове речи не беху по вољи оној страни на којој су били Урсакије,
Валент, Германије, Авксентије, Димофил и Ганије, те се због тога
Црква подели јер једни прихватише то што је прочитано, а други су
били уз Никејски символ. Неки су се смејали оном наслову који је имао
прочитани спис о вери, а нарочито се смејао Атанасије, који у својој
посланици упућеној пријатељима, казује следеће: „Каква је наука
требала саборној Цркви па да постане благочестива, кад они у наше
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време иду вери у траг и у прочеље својих речи о вери, стављају и то ко
је био конзул у то доба? То учинише Урсакије, Валент и Германије, а
тога никада није било, нити се то чуло међу хришћанима. Написавши,
како им се хтело веровати, они у прочеље ставише конзулство, месец и
дан садашње године, да би показали свима који здраво мисле, да њихова
вера није давнашња по постанку, него да је од тада постала, тј. за време
владавине цара Констанција; и све што су записали, одговара њиховој
јереси. Поред тога, тобож пишући о Господу, они кажу за Констанција
да је он владика - због тога што је он дао снагу њиховој нечасној науци,
па придодајући самоме цару име вечног, одричу вечност Сину Божијем
/из неког, до сада неутврђеног разлога, Сократ на овом месту
изоставља речи самог светог Атанасија/. Ето, докле иде њихова
мржња према хришћанима! Међутим, може бити и то да су се они
угледали на хронографију светих пророка, тј. како они помињу
конзулства. Али ако се позивају на то, тада показују и своје незнање јер
и ако су пророштва светих обележена временом, као нпр. Исаије и
Осије, који су живели у време владавине Озије, Јоатама, Ахаза и
Језекије, а Јеремија је живео у време владавине Јосија, али они не
рекоше да су поставили основу томе како треба Бога прослављати јер
Бога су славили људи и прослављали и пре њих; сам Бог у Христу
наменио је људе за то и пре него што је ико створен. Када су пророци
напомињали време, они то нису чинили стога да би показали од када
датира њихова вера, јер је и до њих било људи који су веровали у Бога,
него су бележили време да би се знало када су преко њих давана
обећања. Та обећања су се пре свега тицала нашег Спаситеља, који је
требао доћи. Затим, она су се дотицала и оних последица која ће се
догодити над Израиљем и над незнабошцима. Дакле, пророци нису
напомињали време када је постала њихова вера, него су бележили да се
зна у које време су они живели и пророковали. С друге стране, ови
садашњи мудраци, нити говоре шта историјско, нити пророкују, него
начинивши онај рогобатни наслов, одмах томе придодаше напомену о
конзулству, као и дан и месец. Као што свети људи записаше које
године се шта десило, и када су они вршили своју службу, ови тако
казују о времену настанка њихове вере. Али, нека и запишу о томе када
је настала њихова вера, јер она тада заиста и поче, само нека својој
вери не придодају то да је она саборна и свуда прихваћена. Они не
казују: „Ми овако верујемо..." већ: „Саборна вера, изложена у
Сирмијуму..." Ова дрска намера износи на видело њихову безбожност, а
оно шта су они смислили и ставили у своје списе, није ништа друго него
јерес Аријева. Дајући такав натпис свом делу, они су показали од када
почињу веровати, и уједно изјавили жељу да се време њихове вере
броји од тог датума. Као што се речима јеванђелисте Луке /„Изађе
заповест..." (2,1-2)/ даје на знање то да те заповести пре тога није било,
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него да је издата од заповедника из тог времена, исто тако и они,
сачинивши своје речи, показаше да је та јерес који су смислили нешто
ново и да тога није било до тада. А када су придодали „саборна" нису
приметили да су у заблуди попут фригијаца (секта монтаниста из
Фригије), у колико говоре и једни и други: нама је објављена пре него
било коме, и од нас почиње вера хришћанска. Па као што фригијци
казују за Монтана и Максимилу, тако и ови казују за Констанција да је
он њихов епископ. Ако вера, по њиховом мишљењу, заиста има свој
почетак од садашњег конзулства, шта онда да се каже о Оцима и
блаженим Мученицима? Шта ће чинити са онима које су обучили али
који су умрли пре тог конзулства? Како ће их повратити у живот, да
избришу из њиховог сећања пређашњу науку и да ставе у њих садашњу,
тобож здраву науку? Види се да су незналице, и само су онде вешти
када треба смислити изговоре, као што пада у очи и на први поглед..."
Тако је Атанасије писао својим пријатељима. Ко жели, тај може ту

посланицу наћи у оригиналном тексту, а ја се овом приликом
задржавам само на детаљима јер не желим да будем опширан, те стога
наводим само оволико.

Треба знати да је Сабор свргао Валента, Урсакија, Авксентија,
Германија, Гаија и Диофила због тога што ти епископи нису хтели да
потпишу акт којим се анатемише Аријево учење. Они, увређени тим
што су свргнути, похиташе к цару да се жале, и са собом понесоше
текст о томе како је изложена вера на сендицама Сабора. Међутим,
Сабор је о свему известио цара посебном посланицом, а ево како она
гласи, преведена са латинског:

„Посланица Сабора у Армину цару Констанцију
Ми верујемо да је воља Божија и заповест твоје благочестивости

наредила да се у Армину окупе епископи из различитих места запада
ради тога да би се објаснила вера саборне Цркве, и како би сви сазнали
о њој а такође и показало ко истински учи о вери. И ми смо дуго већали
и расправљали док нисмо дошли до следећег уверења да је најбоље да
останемо у вери која је до нас дошла из давнина, у вери коју су
проповедали пророци, апостоли па и сам Господ наш Исус Христос, у
вери која чува твоје царство и штити твоју моћ. Ми ћемо се постојано
држати те вере и бићемо у њој до краја јер нама се чини да би било и
против закона и против здраве памети када би се било шта мењало, а
шта је једном одређено, правилно и тачно, и што је размотрано на
Сабору у Никеји, где је био и твој славни отац, цар Константин, и што
је проповедано да сви чују, те је тако то постало као свеприхваћено. То
је једина вера која је намењена да савлађује и искорењује Аријеву јерес,
као што је победила не само ову, него и сваку другу јерес. Додати тој
вери било шта, било би опасно. Окрњити ту веру било би огромна
штета јер ако би се то чинило, одмах би дали прилику противницима да
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чине шта им је воља. Због тога су Урсакије и Валент, као дугогодишњи
заједничари и присталице Арија, и били одлучени од стране нас док се
нису појавили са жељом за повратак, па су признали своју заблуду,
покајали се и добили опроштај, као што сведоче писани документи.
Њима је, дакле, опроштено и са њих је скинута кривица управо због
њиховог покајања. То је учињено и онда док су трајале седнице сабора
у Медиолану, где су уз остале били и свештеници из Рима. Уз то, ми
знамо, и после смрти цара Константина, који заслужује да се помиње,
да је он са вољом и разборитошћу писмено разложио веру која је дошла
до нас, и да је крштен у тој вери, као што је и требао учинити човек да
би дошао до покоја који је желео. Стога смо нашли да би то био труд
без смисла када би након свега тога уводили нешто ново, па презрели
толике светитеље и мученике, који и написаше и размотрише ту саму
науку, који мерише сваку реч и упоређиваху их са древним установама
саборне Цркве, и чију веру сачува Бог до времена твоје владавине, кроз
Господа нашег Исуса Христа, Који ти је подарио царство, коме су
границе раширене до краја васељене. И поред свега тога, постоје људи
са несрећном и жалосном памећу, те они почеше дрско ширити злу
науку, и тако подривати истину, а то им се мора узети за кривицу. Када
по твоме допуштењу почеше седнице Сабора, они отворено рекоше
своју намеру у корист заблуде, почеше са преварама и да са буном
уводе нешто ново. Па имајући уз себе пријатеље своје јереси:
Германија, Авксентија и Гаија, почеше распиривати свађу. Већ сам
њихова наука надмашује сва остала њихова хуљења. Када су видели да
се и сами међусобно не слажу, затражише од нас да им се саветима
притекне у помоћ, изразивши своју жељу да ми променимо науку. Али
како смо имали мало времена да поразмислимо о томе шта су они
предлагали, стога да црквени послови стално не би били изложени
једним и истим опасностима, и дса не би сметње и неспокојства
производила неред, одлучено је да се остане у старим одредницама
вере, а да се поменути људи одлуче и да не буду више са нама у
заједници. Због тога смо се и обратили твојој милости, и послали смо
одборнике које смо изабрали, и у посланици коју ти они доносе, рекли
смо како мисли Сабор. Одборницима који долазе наређено је да бране
истину, држећи се древних и поузданих ставова. Они ће објаснити твојој
благочестивости, насупрот речи Урсакија и Валента, да не може бити
мира ако се изокреће оно шта је истинито, јер како ће одржати мир они
људи који стално раде против мира? Због таквог њиховог понашања
доћи ће до расправа унутар цркви, те молимо твоју милост, да
благонаклоњено саслуша шта буду рекли наши изасланици, и да не
допустиш, на ожалошћење упокојених, да се уводе нека нова вера, него
да се и даље буде у ономе шта озаконише наши претци који, можемо
рећи, све учинише мудро и по упуству Духа Светога... Исто тако те
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молимо да се не наруше пређашње одредбе било кроз одузимања или
кроз додавања, него да буду цела и недирнута, као што беху у време
твога оца па до данас. На крају, нека ми не страдавамо ван својих
епархија, него да епископи буду заједно са својим народом и да у миру
проузносе молитве и богослуже, молећи се за твоје спасење, за твоје
царство и мир... Наши изасланици имају код себе потписе и имена
епископа. Они ће убедити твоју благочестивост и на основу речи
Светог Писма."
Овако је писао Сабор, и своју је посланицу предао одређеним

епископима да је однесу. Али, пријатељи Урсакија и Валента
претекоше те изасланике, и тако су имали времена да нападну на Сабор
и да изнесу своје учење. Цар, који је и до тада био благонаклон
Аријевој науци, наљути се на Сабор, а пријатеље Валента и Урсакија
одликује почастима. Због тога изасланици сабора дуго нису добили
одговор, и тек након дугог чекања, цар одговори следећеим речима:

„Констанције, победник, Август - епископима који су сабрани у
Армину

Вама, који сте за оно што је добро, неће бити непознато да се ми
свагда и нарочито бринемо за закон који је од Бога и који заслужује да
буде поштован. Па опет, ми до сада не могасмо видети изасланике које
сте послали у име вас двадесет. Не можемо другачије, него да се најпре
сукобимо са варварима, а док то траје не можемо се бавити пословима
који се тичу закона Божијег, јер и сами знате да у тим делима ради
душа, и то душа коју не притискају неке друге бриге. Због тога смо
наредили епископима да чекају док се не вратимо у Адријанопољ, и
пошто се расправе државни послови како треба, онда ћемо саслушати и
размотрити оно шта ви предлажете. А да вама, који сте тако стални, не
би било тешко што чекате на њихов повратак, када дођу они који буду
донели ову посланицу, почните да обављате послове који још нису
обављени, а тичу се саборне Цркве."

На ову посланицу епископи су одговорили цару:
„Добили смо посланицу коју нам упути твоја човекољубивост -

господине царе, Богу омиљени. Тамо се помиње како ниси могао
примити наше одборнике због неодложних државних послова, и
заповедаш нам да чекамо да се врате наши изасланици... Но, ево и овом
другом посланицом која је к теби упућена, казујемо и тврдимо да ни у
колико нећемо попустити од онога што смо рекли. И својим
изасланицима смо наредили да се тога строго придржавају, и стога те
молимо да и ову нашу посланицу даш да ти се прочита, и да при том
читању покажеш светло лице, а уједно и да нашу прву посланицу
удостојиш благонаклоњеног погледа. И ти, кротки царе, видиш као и
ми каква је туга и болест данас, што у ово твоје преблажено време,
толике цркве осташе без епископа. Па због тога поново молимо твоју
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човекољубивост, господине царе, Богу омиљени, да нам заповедиш,
како је воља твојој благочестивости, да се вратимо својим црквама пре
него наступи зима, да би смо могли заједно са народом узносити
сведржитељу Богу и Господу нашем Исусу Христу, јединородном Сину
Његовом, усрдне молитве за твоје царство, као што смо свагда чинили,
а као што и сада чинимо."

Пославши цару ову посланицу, и сачекавши одређено време ради
одговора (а кога не добише), сваки од епископа се врати у своју
епископију. Цар, који ни раније није крио своју намеру да рашири
Аријеву јерес по црквама, и који је и сад желео да та наука добије
превласт, нађе се увређен тиме што епископи отидоше против његове
воље. Због тога допусти онима који су били уз Урсакија да наносе
пакост Цркви, а оно веровање које је разложено у Армину, разаслао је
по црквама у Италији, наредивши да се протерују сви они који не
хтедну потписати ту веру, те да се други поставе уместо њих. Први који
није хтео да се потпише, и који је затворен због тога, био је римски
епископ Ливерије. Ураскијеви следбеници на његово место су довели
Феликса, који је био ђакон римске цркве, а када је прихватио
аријанизам, поставише га за епископа. Неки казују да он није прихватио
аријанизам, него да је посвећен за епископа мимо своје воље и на силу.
Ето, такве су се смутње и забуне тада дешавале на западу: једни су били
затварани а други су постављани на њихова места, и све то рађено је по
указу цара, и то не само на западу, него и на истоку. Међутим, није
прошло пуно времена, а Ливерије беше пуштен и враћен на своје
пређашње место јер се побуни народ у Риму, па протераше Феликса, и
цар је морао пристати на то, мада му није било по вољи. Тада
Урсакијеви следбеници отидоше из Италије, пређоше на исток и
заузеше Фракију, по имену Нику. Ту се задржаше неко време, сазваше
сабор, и ту преведоше на грчки исповедање вере које је објављено у
Армину, и увтрдише га па га разаслаше на све стране, нагласивши у
прочељу да је васељенско и да је разложено у Ници. Намера им је била
да обману прост народ сличним именом јер се могло помислити да је
реч о вери из Никеје (Витинске). Али та превара им не пође за руком,
јер људи су видели о чему је реч и на то се посматрало са подсмехом.
Сада је ред да кажем неколико речи о обоме шта се у то време
догађало на истоку.

XXXVIII глава
О Македонију и његовим смутњама

Епископи који су били за Арија, отворено су радили свој посао јер су
им на руку ишли царски укази. Када су се припремали за сазивање
сабора, о томе ћу касније говорити, а сада ћу укратко нагласити шта су
чинили до сабора. Акакије и Петрофил прогнаше Максима из
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Јерусалима, а на његово место доведоше Кирила. Македоније је довео у
забуну и епархије и места која су била у околико Константинопоља,
постављајући у цркве само оне који су њему били одани. За епископа у
Кизику поставио је Елевсија, за епископа у Никомидији поставио је
Маратонија, кога је са ђаконског чина уздигао на епископство, те је
Маратоније доцније, са великом ревношћу радио на томе да се подигну
манастири за монахе и монахиње. Сада је тренутак да се каже какве је
смутње и забуне стварао Македоније по епархијама и местима у
околини Константинопоља: када је сео на епископску катедру, чинио је
зла и пакости онима који нису мислили као он, и прогонио је не само
хришћане који су били уз Цркву, него и новатинаје, уколико би сазнао
да и они пристају на једносушност, те тако беху гоњени и једни и други,
и сносише велике невоље (новатијански епископ Агелије је побегао са
своје катедре). Многи од оних који су били познати због своје
побожности, хватани су и убијани јер нису хтели да буду у заједници са
Македонијем. Мушкарце је мучио на овај начин: неком палицом би им
отварао уста и у њих уливао причешће. Исто то је чинио и жени и деци.
И њих су хватали и приморавали да се причешћују, а који су се
противили, везивани су, тучени, бацани у тамницу и мучени су на разне
начине. Навешћу неколико случајева да би се схватило колико су
ужасни били ти напади Македонија: када нека жена није хтела да се
причести, почели су да јој деру кожу са груди, а једној другој жени су
кидали удове неким металним справама, а трећу су пекли усијаним
гвожђем... За таква мучења не знају ни незнабошци, а тада су их чинили
они који себе називају хришћанима! О овоме сам слушао од
стогодишњег старца Авксанона, о коме је било речи у првој књизи. Он
је био свештеник новатијанске цркве, и казивао је да је и сам много
трпео од аријанаца док није постао свештеник. Заједно са њим је
страдао и трпео муке и Александар Пафлагонац. Обојица су били у
тамници и много пута су тучени. Авксанон је преживео те муке док је
Александар, како је рекао старац, умро у тамници од силних удараца и
био је сахрањен са десне стране када се улази у садашњи византијски
залив који се зове Керас, близу реке, где се налази новатијанска црква,
посвећена управо помену на Александра. По Македонијевој наредби,
аријевци су порушили много цркви по разним местима, па и
новатијанску у Константинопољу, у близини Пеларгоса. А зашто сам
поменуо ту цркву, рећи ћу шта сам чуо од старца Авксанона: по закону
који је издао цар, и по инсистирању Македонија, требало је да се
униште све цркве оних хришћана који исповедају једносушност. Та
заповест, и то насиље дотакло се и поменуте цркве, и људи који су били
одређени, већ почеше да је руше. Тада се окупи много новацијана, па и
оних који су мислили попут њих, те узеше материјал од кога је црква
начињена и пренесоше га на место сасвим на другој страни града, по
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имену Сики, а то је тридесети део Константинопоља. Ово премештање
цркве брзо је учињено јер је било пуно људи и била је добра воља код
оних који су то чинили. Тако су једни носили цреп, други камење, трећи
греде и свако је узео оно шта је могао и све беше пренето у Сики. У том
делу нису изостале ни жене јер сви су сматрали да је свето дело и да ће
бити од користи. Тако је пренета новатијанска црква у Сики, а пре него
што је умро цар Констанције, црква је враћена на своје старо место, по
заповести цара Јулијана који је допустио да се сагради нови храм
посвећен Анастасији. Ова црква, као што рекох, обновљена је за време
Јулијана, који је подједнако гонио како новатијане, тако и хришћане.
Стога хришћани васељенске Цркве, клонећи се зборова где су се
окупљали аријевци, ишли су на молитву тамо где су се "сабирали
новатијани, а ови су имали три своје цркве унутар града, и тада је била
прилика да се сложе и једни и други, али се новатијани томе одупираше,
остајући у свом сартанском правилу. Ипак, они су се узајамно пазили,
чинили су једни другима услуге и били су спремни дати свој живот једни
за друге. На хришћане обе ове цркве насртало се прогонима не само у
Константинопољу, него и по другим местима. Тако је у Кизику
тамошњи епископ Елевсије злостављао хришћане као и Македоније,
гонећи их на сваком кораку, а новатијанску цркву је порушио до
темеља. Најпосле Македоније оконча своја злодела овим: дознао је да у
Пафлагонији има много света који су прихватили новијантство, а
нарочито у Мантинеји, па предвидевши да неће моћи прогнати толике
људе, наговори цара да у Пафлагонију пошаље четири одељења војске,
па да на тај начин тамошње житеље примора да прихвате Аријево
учење. Цар је послао војску, али људи у Мантинеји, као одлучни да
штите своју веру, наоружаше се и кренуше на војску. Том приликом
погинуло је много Пафлагонаца а од војника једва да је ко остао жив. О
овоме сам чуо од једног сељака из Пафлагоније који је говорио да је и
сам био у том боју, а о истом догађају говорили су и други људи из
Пафлагоније. Ето, шта је Македоније радио у корист хришћанства!
Смишљао је и правио ратове, убиства, битке! Због свега тога омрзли су
га не само они којима је наносио зло, него и они који беху уз њега. И
сам цар је изгубио наклоност према њему, а ево због чега: сматрало се
Да ће Македоније насрнути и на храм у коме су биле кости цара
Константина, јер тај храм је већ био трошан. Македоније замисли да се
пренесу мошти цара, а када о томе дознаде народ, успротиви се,
тврдећи да их не треба дирати јер је то било исто као да их ваде из
земље. Али Македоније се није обазирао на то па пренесе мошти у
Цркву где су биле мошти мученика Акакија. Када се дешавао тај пренос
моштију, народ нагрну према цркви и тамо поче туча. Када је цар чуо о
томе, разљути се на Македонија. Стога предаде кесару Јулијану управи
над западним областима, па се врати на исток. Сада ћу рећи како није
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прошло пуно, а Мекедоније би свргнут и ипак мало кажњен за сва та
небројена недела.

XXXIX глава
О сабору који је одржан у Селевкији (Исавријској)

Сада ћу рећи шта је било са другим сабором који је требао да се одржи
на истоку по царевој наредби, у исто време када и сабор у Армину.
Првобитно је епископима наложено да се окупе у Никомидији
(Витинској), али због земљотреса који поруши тај град, а то је било за
конзулства Тацијана и Кереалија (28. августа), епископи се ту нису
могли окупити. После тога је било речи да се сабор одржи у оближњој
Никеји, али и од тога одусташе. Онда се поче говорити о Тарсу у
Киликији, али се на крају окупише у Селевкији (Исавријској), званој и
„Каменита". У то место дођоше епископи исте оне године када је
одржан и сабор у Армину, у време конзулства Јевсевија и Ипатија. На
тај сабор је дошло 160 епископа. Том броју је придодан један од
придворних чиновника, по имену Леон, кога је цар одредио да се ту
нађе, а такође и старешина над војском Исаврије, официр Лаврекије,
као да буде на услузи епископима, ако буде потребно. И тако епископи
почну седницу 28. септембра, а књиге су биле отворене да би се записао
говор сваког понаособ. Онај ко би желео да опширније сазна шта је ту
говорено, тај ће то наћи у Сабиновом Зборнику, а ја ћу навести само
оно најважније. На првој седници Леон је предложио да сваки каже
како мисли, али епископи рекоше да неће ништа започињати док не
дођу и остали епископи, јер није дошао Македоније
Константинопољски, Василије Анкирски и још неки који су требали да
дођу. Македоније није дошао уз изговор да је болестан, Патрофил се
жалио на болест очију те да мора остати у предграђу Селевкије, и свако
је навео разлог свог недоласка. А када је Леон приметио да треба
почети посао и поред тога што многи нису дошли, они који се беху
окупили рекоше му да неће ништа предузимати док најпре не испитају
какав је живот оних који су окривљени, а кривица је бачена на Кирила
Јерусалимског, Евстатија Севастијског (из Арменије) и још на неке. Те
речи су изазвале расправу јер једни беху за то да се најпре испита
живот оних који су окривљени, а други беху за то да се најпре позабаве
питањима о вери. Ова неслога је порасла и због тога што цар није јасно
указао шта хоће, јер у посланици коју је упутио Сабору неодређено
казује о томе која питања треба да се размотре. Отворило се питање и
око тога, те се чланови Сабора поделише. Ето тако је дошло до тога да
се поделе на два табора: један је предводио Акакије Палестинско-
Кесаријски, Григорије Александријски, Ураније Тирски, Евдокије
Антиохијски, и уз њих су била још 32 епископа; други табор је
предводио Георгије Сирско-Лаодикијски, Софроније Помпеопољски (у
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Пафлагонији) и Елевсије Кизикијски, и њима се придружи већина
епископа. Па како је превагнула она страна која је захтевала да се
најпре позабаве питањима о вери, тада је Акакијева страна отворено
одбацила Никејски символ вере, захтевајући да се начини нови.
Супротна страна, која је имала већину гласова, остала је при оном шта
је одређено у Никеји, док је одбацила реч „једносушност". Из такве
препирке, која је трајала до ноћи, на крају устаде старешина цркве у
Тарсу, Силуан и рече громко да није потребно стварати нови символ
вере, него да остане на снази оно што је раније утврђено и
обнародовано у Антиохији, када је освештан храм. На ове речи
присталице Акакија напустише седницу, а они из другог табора изнесу
Антиохијски символ, па га прочиташе и тиме окончаше први дан рада.
Следећег дана они се окупише у селевкијском храму, па затворивши
врата, прочиташе символ и утврдише га својим потписима, а уместо
оних епископа који нису дошли, потпис су стављали њихови ђакони и
чтеци који су тамо били, јер су они послати на Сабор да заступају своје
епископе и да се потпишу на оно шта буде одлучено.

XL глава
О томе како је на Селевкијском сабору епископ Акакије Кесаријски

објавио други символ вере

Акакије, заједно са онима који су били уз њега, поче нападати
супротну страну што је потписе стављала у затвореној цркви, јер, како
је он казивао, што је рађено кришом не може бити одобрено пошто
постоји велика сумња о свему томе. А те речи он је говорио са намером
да би лакше био прихваћен символ који је он спремио и кога је
прочитао Лаврикију и Леону, па је захтевао да се тај символ прихвати.
Тог другог дана Сабора ништа друго није рађено. Трећег дана Леон је
покушао да издејствује примирје, а тада дођоше и Македоније
Константинопољски и Василије Анкирски. Али када се сакупише обе
струје, акакијевци опет не хтедоше да остану на седници, него су
захтевали да изађу они који су били свргнути а такође и они који су
окривљени. После дугог препирања, изађоше они који су окривљени, и
тек тада уђоше акакијевци. Тада Леон рече да је добио документ од
акакијеваца, али не рече која је његова садржина. Сви који су били на
седници, ћутке су сматрали да је у том документу написано нешто
друго, а не да је реч о вери, и тако би прочитано оно шта је припремио
Акакије о вери. Ево како гласи тај текст: „Ми, што се по вољи цара
окуписмо у Селевкији Исавријској, чинили смо синоћ, тј. петога дана
пред октобарским календама, све што год се могло да са пуном
благопристојношћу одржимо мир у Цркви и, као што нам је заповедио
наш цар Констанције, Богу омиљени, да зрело расудимо о вери, према
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ономе како о томе рекоше пророци и јеванђелисти, и да не уносимо у
веру Цркве ништа од онога чега нема у књигама Светог Писма. Али
како неки на Сабору једне од нас увредише, а некима забранише доћи
на седнице и ако су ови желели да дођу, а овамо има их међу њима
самима који су свргнути и немају епархија, при томе су и рукоположени
против канона Цркве, па је због тога настала општа забуна, као што
својим очима видеше Лаврекије и Леон, због тога објављујемо следеће:
ми не одбацујемо пређашње веровање које је сачињено у Антиохији,
када је освештан храм, и сматрамо да је важнији од других, и ако се зна,
да оци наши за онда имадоше испитати сасвим другу ствар. Али како се
многима у свако доба, па и данас, смучи када чују за „једносушност" и
„подобносушност", а одскора измислише и нову реч „неналичност"
Сина од Оца, с тога ми не прихватамо ни израз једносушност, ни
подобносушност, уколико о томе нема трага у светим књигама. Реч
„неналичност" проклињемо, и све оне који је прихватају сматрамо као
одбачене од Цркве. Напротив, верујемо и кажемо да је Син подобан
Оцу, као што се то слаже са речима апостола (2. Кор. 4,4). Ми кажемо
да верујемо и Једнога Бога, Оца Сведржитеља, који је створио небо и
земљу и све што се види и оно што се не види. Верујемо и у Господа
нашег Исуса Христа, Сина Његовог, Који се родио од Оца без страсти
пре свих векова, Бога - Реч од Бога Једнородну, Светлост, Живот,
Истину, Премудрост, кроз Кога све постаде и на висинама и на земљи,
што се види и што се не види. Верујемо да је Он, када се навршило
време за то, тј. да се уништи грех, узео на себе тело од свете Дјеве
Марије, и постао човек; да је пострадао за наше грехе, да је васкрсао, да
се узнео на небо, да седи с десне стране Оца, и да ће доћи са славом да
суди живима и мртвима. Верујемо и у Духа Светога, кога наш Спаситељ
назива Утешитељем, кога је обећао послати својим ученицима када Он
оде, и Кога је послао, кроз Кога освештава у Цркви оне који верују и
који се крштавају у име Оца и Сина и Светога Духа. А који говоре и уче
што није као ова вера, њих сматрамо да су се отуђили од саборне
Цркве."

На овај акт своје потписе су ставили Акакије и они који су били уз
њега. Када је био прочитан овај текст, устаде епископи Пампеополиса
(Пафлагонијског), Софроније, те рече: Ако ћемо ми из дана у дан
анализирати своје мисли, па ту анализу примати као питање вере, тада
ће у нама нестати истине! То каза Софроније, а ја вам кажем да су то
мислили за Никејску веру оци који беху на том Сабору, па и они који су
живели пре и после, зацело не би било тога препирања око испитивања,
нити би преузеле маха те смутње и забуне у Цркви. У осталом, да ли је
тако, нека о томе пресуде људи способни за то. Четвртог дана сви се
поново окупише заједно, те поново започеше препирке и свађе. Том
приликом Акакије рече: Када је Никејски символ једном поправљен, па
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је и после неколико пута мењан и исправљан, тада ништа не стоји на
путу да се он и сада мења. На то одговори Елевсије Кизички: Овде није
сазван Сабор да се сазна шта се раније није знало, него због тога да се
остане на путу Отаца и да се не скреће у неку другу страну, ни за
живота ни за смрти. Али могло би се Елевсију приметити следеће: Како
ти, Елевсије, сада кажеш да су оно били Оци који беху на Антиохијском
сабору, а овамо не прихваташ Оце тих Отаца? Знај да с већим правом
личи име Отаца наших који беху у Никеји, и једногласно исповедише
веру у једносушност, јер они су временом старији, а они исти и увели су
у ред свештеника оне који касније беху на сабору у Антиохији. Па како
се Оци Антиохијског сабора тако брзо одрекоше својих Отаца, с тога
најпознији, угледавши се на њих, и не узимају на ум да се поводе по
оним који одбацише своје Оце. И да се упитамо, зашто им није права
вера она у коју су они веровали, а са друге стране не одбацују
свештенство које су добили од њих? Ако Оци који их рукоположише
нису имали Духа Светога, који силази кроз рукоположење, тад онда они
нису добили свештенички чин? То би се могло рећи Елевсију на његове
речи.

А тада Сабор пређе на друго питање. Како акакијевци у прочитаном
објашњењу вере рекоше за Сина да је подобан Оцу само што се тиче
воље, али не и по суштаству, сви остали рекоше да то није тако. Свађа
око тога трајала је читав дан. Акакију су пребацивали да он у својим
речима каже да је Син подобан Оцу у свему, па га сада питаху зашто
одустаје од својих речи, па не прихвата да је Син подобан Оцу и
суштаством? На то Акакије одговори да се ни тадашњим ни
давнашњим писцима није судило по оном шта су они написали. О томе
се расправљало али без икаквог напретка, и најпосле устаде Леон и
прекину седницу. Ето, тако се заврши Селевкијски сабор. Истина, Леон
је позвао епископа да и сутра дођу на седницу, али он не хтеде доћи,
рекавши да га је цар послао да буде на Сабору, али оном који је у слози.
Акакијевци, видећи да је згодна прилика, ни сами не дођоше на
сутрашњу седницу, а они с друге стране окупише се у цркви и позваше
ака-кијевце да расуде о парници епископа Кирила Јерусалимског.
Треба знати да је Кирил био оптужен због нечега, али ја не знам о чему
/реч је о свађи Кирила и Акакија око права која је имао митрополит
Јерусалима/, па је збачен због тога што кроз две године беше позиван
на суд али он није долазио јер се плашио да га не окриве. Али, и ако је
био збачен, он је апеловао на виши суд, а то је прихватио и цар
Констанције. Кирило је први који иде тим путем, као што бива код
грађанских судова, а то је супротно обичају и противно правилима
Цркве. Тако дакле, он је дошао у Селевкију, и чекао је пресуду. Зато су
епископи, као што би речено, и позвали акакијевце да би размотрили то
питање, те да изрекну пресуду када је реч о окривљенима. Међутим,
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било их је више који су позвани као криви, и то све акакијевци, па како
ови, а толико пута звани, не хтедоше доћи, с тога они епископи који се
затекоше на Сабору, свргнуше најпре самог Акакија, затим Георгија
Александријског, Урсакија Тирског, Теодула Керепатског (из Фригије),
Теодосија Филаделфијског (из Лидије), Евагрија са острва Митилене,
Леонтија Триполског (из Лидије), Евдоксија који је био некадашњи
епископ Германикије, а касније Антиохије (у Сирији). Исто тако
збацише и Патрофила због тога што није хтео да дође на Сабор, где је
позван по тужби свештеника Доротеја. Поред ових, Сабор је одлучио и
Астерија, Јевсевија, Авгара, Василика, Фива, Фидолија, Евтикија,
Магна и Евстатија, наредивши да остану у том стању све дотле док се
не оправдају и постану чисти од кривице. Сабор потом упути посланице
у епархије оних епископа који су били збачени, а уместо Евдоксија
поставише новог епископа за Антиохију - Анијана. Али, акакијевци
ухвате Анијана и предаше га Леону и Лаврикију, а ови га затворише.
На то епископи који су изабрали Ананија написаше писмо Леону и
Лаврикију, посведочивши да су акакијевци нарушили одлуку Сабора.
Најпосле, када су исцрпли све тачке о којима је требало већати,
одлучено је да се јави у Константинопољ о ономе шта су радили.

ХLI глава
О томе како су акакијевци, сабрани у Константинопољу,

прихватили символ вере објављен у Армину, придодавши му још
понешто, онда када се цар вратио са запада на исток

У то доба цар се већ вратио са запада и био је у Константинопољу.
Ту је Хонората прогласио префектом, а звање конзула је укинуто.
Акакијевци су стигли раније у Константинопољ од осталих епископа
који беху на Сабору. Они то нису пропустили, те пред царем нападоше
противничку страну, рекавши да неће пристати на веру која је
објављена. Цар се разгњеви због тога и науми да их уништи, те због
тога издаде наредбу да они који су били у државној служби остану без
ње. Док су епископи из противничког табора овако расправљали,
акакијевци су били у Константинопољу, па дозвавши епископе из
Витиније, саставише седницу. На том скупу је било педесет епископа, а
међу њима и Марије Халкидонски, па тако прогласише символ који је
већ био познат, и ја га не бих понављао да му понешто не беше
придодато: „Верујемо само у једнога Бога, Оца Сведржитеља, од кога
је све. И у једнога Сина Божијег, Који је рођен од Бога пре свих векова
и пре сваког почетка, кроз Кога је све постало, све што се види и што
се не види; Који је рођен као јединац; Један од Једнога Оца, Бог од
Бога; подобан Оцу који га је родио, као што кажу свете књиге; за чије
рођење не зна нико осим Оца који га је родио. Ми знамо да је тај
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јединородни Син Божји, по вољи Оца сишао с неба, као што је
написано, да уништи грех и смрт; да се родио у телу, како је записано,
од Духа Светога и Дјеве Марије, и дружио се са ученицима; а после, по
вољи Оца, учинивши све што је требало ради спасења људи, био је
распет и умро и сахрањен; да је сишао у дубине земље и уништио сам
ад; да је васкрсао из мртвих у трећи дан и био са ученицима; а када се
наврши четрдесет дана, узнесе се на небо и седи с десне стране Оца; а у
последњи дан васкрсења, доћи ће са славом Оца, да би свакоме дао по
заслугама. И у Духа Светога, Кога је обећао да ће послати људима,
Утешитеља, како је написано; Духа Истине, кога им је послао када се
узнео на небеса. А што се тиче речи „једносушни", којом се послужише
(свети) Оци по својој простодушности, али која је народу непозната, и
око које се буни, уколико је нема у светим књигама, мислимо да је
правилније да буде изостављена, и да од сада нема помена о њој. Јер ни
свете књиге нигде не говоре о суштатсву Оца и Сина. Исто тако, не
треба користити ни реч „ипостас" када се говори о Оцу, Сину и
Светоме Духу. Ми за Сина казујемо да је подобан Оцу, јер тако кажу и
тако нас уче свете књиге. Све јереси, оне од раније и оне које су се
одскора појавиле, као супротне овоме што је изложено, нека су
анатема."

Ово је прочитано у Константинопољу. Дуго сам ходао по овом
лавиринту, где се наилази на толике символе, а сада ћу да их набројим:
после символа који је састављен у Никеји, објављена су два у
Антиохији (када је освештан храм). Трећи су објавили пријатељи
Наркиса у Галији, и дадоше га цару Константу. Четврти је послао
Евдоксије, епископ из Италије. После тога беху проглашена три
символа у Сирмијуму, а један од њих је прочитан и у Армину, где се
помињу и конзулства. Осми је објављен у Селевкији, и читали су га
акакијевци. Последњи је објављен у Константинопољу, са додатцима. А
додато је то да када је реч о Богу, не треба помињати, тј. односити на
Бога ни реч о суштини нити о ипостаси. Ова символ први пут је
прихватио епископ Улфила Готски, који се до тада држао Никејског
символа, следујући ономе шта је прихватио епископ Теофил који је као
епископ Гота био на сабору у Никеји.

ХLII глава
О томе како је оборен Македоније,

и о томе како је на његово место дошао Евдоксије

Дружина Акакија и Евдоксија и даље је била у Константинопољу,
радећи на томе да се збаце неки од епископа из супротног табора.
Треба знати да то свргавање, које су чинили људи и једне и друге
партије, није чињено зарад вере, него је то рађено из неких сасвим
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других разлога. Наиме, акакијевци су знали да је цар већ дуже време
гњеван на Македонија, и да је чекао прикладну прилику да се обрачуна
са њим. Зато акакијевци издејствоваше да се најпре збаци Македоније,
због тога што се његовом кривицом десише она убиства, а такође и
због тога што је у заједницу примио једног ђакона који је био окривљен
због прељубе. Потом акакијевци оборише и Елевсија Кизичког, који је
крстио Ираклија, жреца Херкуловог (у Тиру), а касније га
рукоположио за ђакона. Затим свргоше и епископа Василија
Анкирског, а као кривицу наведоше да је без разлога мучио и
окривљивао неке људе, као и то да је својим посланицама бунио цркве
по Африци. Такође свргоше и Драконтија због тога што је из Галатије
прешао у Пергам. Уз њега оборише и Неону, а то је био епископ
Селевкије, места у коме је одржан Сабор. Оборише и епископа
Софронија Помпеомолског (у Пафлагонији), епископа Елпидије
Саталијског (у Македонији), епископа Кирила Јерусалимског и још
неке.

ХLIII глава
О епископу Јевстатију (Евстатију) Севастијском

Епископу Јевстатију Севастијском, акакијевци нису дали ни толико
слободе да се брани, јер је њега оборио његов рођени отац Евлалије,
епископ Кесарије Кападокијске, због тога што је носио хаљине које не
приличе човеку црквеног и свештеног чина. Треба знати да је уместо
Јевстатија постављен Мелетије, а о њему ће касније бити речи. Али
Јевстатија је и после тога осудио Сабор који је одржан у Гангри
(Пафлагонија), а осуђен је због тога јер је чинио много тога што је
противно канонима Цркве, и то још као свргнут од стране Сабора у
Кесарији. Неки од разлога за свргавање били су: то што је забрањивао
брак, што је учио да је забрањено јести нека јела, што је многим
лицима која су била у браку бранио заједнички живот, што је говорио
да се не треба сакупљати у храмовима него у кућама, и тамо се
причешћивати. Такође је подстрекавао, у име вере, да слуге одказују
послушност својим господарима. Затим, носио је плашт који су носили
философи, а такође је наговарао и своје присталице да носе некакве
необичне огртаче. Издао је наредбу којом су жене морале да шишају
косу. Учио је да није потребан пост у за то одређене дане, него да треба
постити само недељом. Забрањивао је да се врше молитве у кућ.пма
оних који су венчани. Саветовао је да не треба тражити благослов од
свештеника који је ожењен, и поред тога што је био венчан по закону,
пре рукоположења. Такође је саветовао да не треба имати заједницу са
таквим свештеницима, клонећи их се као грешника. Поред овога,
Јевстатије је још којешта учио, па је због тога и свргнут од стране
Сабора који је одржан у Гангри, и на његово учење је бачена анатема.
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Међутим, потребно је знати да се то догодило нешто касније; а онда
када је пао Македоније, акакијевци за епископа Константинопоља
поставише Јевдоксија, коме се чинило да је катедра епископа
Антиохије иза катедре епископа Константинопоља. Акакијевци
сметнуше с ума да је овај преступник противан мишљењу које су они
заступали, јер када свргоше Драконтија, који је из Галатије прешао у
Пергам, нису мислили да ће доћи време када ће нарушити то своје
правило, као што га и погазише када су Јевдоксија поставили на
катедру Константинопоља, а коме то беше други пут да мења катедру.
Након тога послаше у Армин оно веровање које је прочитано у
Константинопољу, са оним додатком, па наредише да се по сили
царског указа, затворе сви који то одбију да потпишу. Поред тога,
јавише о својим делима како осталим епископима истока, који су били
за њих, тако исто и епископу Патрофилу Скитопољском, који је из
Селевкије кренуо у своју епископију. У исто време када је узведен
Јевдоксије за епископа Константинопоља, освештана је Велика црква,
која је позната као црква свете Софије, а то се догодило десетог
конзулства Констанција, а трећег конзулства кесара Јулијана, 15.
фебруара. Пошто је Јевдоксије постао епископ Константинопоља,
одмах је прогласио своје учење, тј. да Отац није за поштовање него да
је Син за поштовање. Па како се узнемирише сви који чуше то, он им
рече: Немојте бити у смутњи јер Отац није за поштовање уколико ни
Он сам никога не поштује, већ Син је за поштовање јер поштује Оца!
Чим је то рекао, преста забуна и црквом се протеже смех, а те речи
изазивају подсмех и данас код многих људи. Ето каквим празним
мислима су цепали Цркви измишљачи свакојаких јереси! И тако се
оконча Сабор који би у Константинопољу.

ХLIV глава
О епископу Мелетију Антиохијском

Сада је на реду да нешто кажем и о Мелетију. Већ је речено да је он
рукоположен за епископа Севастије (у Арменији), пошто би свргнут
Јевстатије. Али убрзо би премештен из Севастије у Берију (Сирску), јер
је био на сабору у Селевкији и потписа се на веровање акакијеваца. Али
када после сабора у Константинопољу народ Антиохије сазнаде да је
Јевдоксије презрео њихову цркву и да се полакомио на благо цркве у
Константинопољу, дозову Мелетија из Берије, и поставе га за епископа
Антиохије. У почетку је Мелетије био уздржан у беседама и није
говорио о догматима, бавећи се само етиком. Касније, он поче да
говори науку о вери по Никејском си-мво у, доказујући једносушност.
Када је цар чуо за то, нареди да се еписЈ >п заточи, а уместо њега би
рукоположен Јевсој, који је био свргнут - једно са Аријем. Тада многи
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Антиохијци који беху за Мелетија отидоше од аријеваца и њихових
зборова, и почеше се засебно окупљати. Али мимо тога и даље беху
против оних који су били за једносушност, зато што је Мелетије добио
епископство по вољи аријеваца, и што су његове присталице крштени
од Аријевих следбеника. Због тога се Антиохија подели на двоје, и
поред тога што се и једна и друга страна држала истог учења. Међутим,
цар дознаде да се Персијанци поново спремају за рат, те пожури у
Антиохију.

XLV глава
О Македонијевој јереси

Македоније, који беше протеран из Константинопоља, није седео у
миру јер беше му криво што је осуђен. Због тога он стаде уз оне који су
у Селевкији оборили акакијевце, па посла људе по Софронија и
Елевсија, и посаветује ову двојицу да се држе оне вере која је најпре
разложена у Антиохији, а затим потврђена у Селевкији, додавши да се
том веровању да ово ружно име: „Подобносушност". Многи стадоше уз
Македонија, и они почеше јавно исповедати ову заблуду коју осудише и
акакијевци на сабору у Селевкији, мада су претходно били за њу.
Међутим, прочу се и брзо се рашири глас да подобносушност није
измислио Македоније него Маратоније, који је нешто пре ових догађаја
био епископ у Никомидији. Због тога се македонијевци сада прозваше
Маратонијевим именом. Њима се придружи и Јевстатије, кога су
прогнали из Севастије. У то време, како Македоније одрицаше и
божанство Светог Духа, Јевстатије овако казиваше: Ја не могу
признати да је Дух Свети Бог, али се не сме рећи ни да је твар! Стога,
они који су веровали у једносушност, овима наденуше и име
„Духоборци". А зашто је то да се у Хелеспонту налази толико
македонијеваца, о томе ћу нешто касније. Међутим, следбеници
Акакија се покајаше што за Сина рекоше да је савршено подобан Оцу,
па су настојали да се искупе у Антиохији. И заиста, неки од њих се
сабраше у Антиохији, у време конзулства Тавра и Флоренција, а и цар
се тада тамо налазио. Тамошњом црквом је управљао Јевс, и ту су опет
обнављане пређашње мисли, и окончаше свој посао тиме да реч
„подобан" треба избацити из символа вере који је проглашен у Армину
и Константинопољу. И сада се више нису крили, него су јавно говорили
да Син није подобан Оцу, него да је постао ни од чега, а тако је учио и
Арије. Тако су училе и присталице Аеција у Антиохији. То је дало
повода онима из Антиохије, а који су веровали у једносушност, да и
поред својих подела, аријевцима надену још једно име, тј. „Аномијевци"
и „Ексуко-нотовци". Па када су први питали друге зашто у свом
символу кажу за Сина да је Бог од Бога, када сада тако дрско говоре о
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Њему да није подобан Оцу, и да је створен ни из чега, ови се у своме
одговору скрише из софизма: израз „од Бога" узет је онако као што се
налази код апостола, тј. да је све постало од Бога. Али, како међу све
то спада и Син, то је и Он од Бога. Зато је, кажу они, у анализи вере и
додато: По оном како се налази у светим књигама. Овај софизам је дело
епископа Георгија Лаодикијског, који није био вешт да уђе у траг
оваквим изразима, па стога и није могао знати како је у пређашњим
временима Ориген објашњавао и тумачио те речи апостола. Али, ако
су се и одвојили стварајући софизме, опет нису могли подносити
прекоре и оговарања, па зато на крају присташе на онај символ који је
објављен у Константинопољу, па се потом разиђоше. Георгије се врати
у Александрију, и преузе власт над тамошњим црквама јер се Атанасије
још скривао. У Јерусалиму је уместо Кирила постављен Ариније. После
њега на ту катедру дође Ираклије, а затим Иларије. Након неколико
година врати се Кирило, и опет је био епископ над тамошњим црквама.
У то доба се појави нова јерес, а ево којим поводом.

ХLVI глава
О Аполинаријевој јереси

У Лаодикији (Сирској) беху два човека, отац и син, који су имали иста
имена - Аполинарије. Отац је добио чин свештеника при тамошњој
цркви, а син је био чтец. И један и други беху вешти у грчким наукама.
Отац је предавао граматику, а син реторику. Отац је рођен у
Александрији, а најпре је предавао у Бериту, а касније се пресели у
Лаодикију, где се оженио и добио сина Аполинарија. Поред њих, у том
месту би чувен и софиста Епиваније, са којим су се они дружили,
уважавајући га. Лаодикијски епископ Теодот, побоја се да ти чести
сусрети са Епиванијем не одвоје оца и сина од вере, те им забрани да
иду к њему. Али се они нису обазирали на ту забрану, него и даље
наставише да се друже са софистом. Епископ Теодот, који дође на
Георгијево место, затим оца и сина одлучи од црквене заједнице. Млађи
Аполинарије то прими јако к срцу, па уздајући се у своју софистичку
красноречивост, смислио је јерес која се прозва његовим именом, и
одржа све све до данас. Међутим, говори се, да оно шта је завадило оца
и сина са једне и епископа, са друге стране, није само ово, него и то што
је епископ Георгије био час уз оно шта је објављено на сабору у
Селевкији, а час уз Аријеву науку. Овај изговор двојица Аполинарија
узеше као своје покриће ради уда-љавања од цркве. Али убрзо они
почеше да уводе своју науку о Богу, тврдећи да је Бог - Реч, по свом
старању за спасење људи, на себе узео облик човека, али без душе.
Затим се, накнадно сетише да кажу да је Он имао душу, али да је она
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била без ума, па је тај ум заменио сам Бог кроз Реч. Свету Тројицу су
признавали да је једносушна, али о тим јеретицима биће речи касније.

XLVII глава
О томе како је умро цар Констанције

Међутим, док је цар Констанције био у Антиохији, кесар Јулијан је
видио борбе по Галији са многобројним варварима, побеђујући их. Због
тих победа Јулијан задоби поверење своје војске, и они га прогласише
за цара. Када је за то чуо Констанције, збуни се, те пошто би крштен од
епископа Евсоја, крену са војском на Јулијана. Када је био између
Кападокије и Киликије, у селу Мопсукрини, доживе срчани удар, и ту се
упокоји. То беше у време конзулства Тавра и Флорецијана, 3. новембра.
То је била прва кодина 285. олимпијаде.

Констанције је поживео 45 година, а владао је 38 година,
тј. заједно са оцем 13,

а након његове смрти још 25 година.
О том времену је и казивала

ова књига.
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КЊИГА ТРЕЋА

I глава
О Јулијану, о његовом пореклу, васпитању и о томе

како је пришао к незнабоштву када је добио царску власт

Цар Констанције окончао је свој живот у Киликији, 3. новембра, у
време конзулства Тавра и Флоренција. У време конзулства тих истих
људи, дође Јулијан из западних области у Константинопољ, и то 11.
децембра, па би изабран за самодршца. Имам намеру да кажем
неколико речи о Јулијану, човеку веома речитом, али молим свакога да
од мене не тражи улепшане речи, јер ја пишем историју хришћанства,
па стога морам да останем на путу којим сам кренуо од почетка. Рећи
ћу о Јулијану, тј. о његовом пореклу и образовању, а додаћу и како је
дошао до царске власти.

Константин, који је своје имео приденуо Византији, имао је два брата
од једног оца али од две мајке. Један се звао Далмације, а други
Констанције. Далмације је имао сина који се такође звао као и отац, а
Констанције је имао два сина: Гала и Јулијана /Јулијан је рођен 331.
године/. Пошто је умро онај који је подигао Константинопољ, а пошто
војска уби младог Далмација, умало иста судбина не задеси Гала и
Јулијана, који осташе сирочад по смрти оца. Гала је спасило то што је
био болестан, и мислило се да неће преживети ту болест. Јулијана је
спасла његова младост јер беше тек у осмој години живота. Након
неког времена утихну гнев цара, и Гал крену у школу у Ефесу (у
Јонији), а тамо су имали много земље која им је од предака остала у
наследству. Јулијан, када је порастао, учио је у Константинопољу, у
базилици где су тада биле школе, и био је сасвим обичан, руковођен
евнухом Марадонијем. Граматику га је учио Никоклес из Лакедемоније,
а реторику му је предавао софиста Екиволије, за кога се мисли да је био
хришћанин. Цар Констанције био је против тога да Јулијана учи
нехришћанин, плашећи се да не би упао у незнабоштво. И Јулијан у
почетку заиста беше хришћанин, а како је добро учио, у народу се
прочу глас да би он могао обављати важне државне послове. Када се
тај глас рашчу, цар се замисли па нареди да се Јулијан премести у
Никомидију, забранивши му да иде у школу софисте Ливијана, који је
био протеран из Константинопоља. Разлог томе био је тај што је
Ливаније незнабожац, али и поред тих забрана, Јулијан је читао оно
шта је писао поменути софиста. Док је учио реторику, у Никомидију је
Дошао и философ Максим (који је убијен од стране цара Валента због
магије и враџбина). Уз философију коју је слушао од Максима, Јулијан
од њега прими и религију, желећи да се што више угледа на учитеља, а
Максим је истовремено у младићу распаљивао жељу за влашћу. Када је
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цар сазнао за то, Јулијана ухвати страх али га не напусти нада, па да би
скинуо сумње, поче да се претвара да је хришћанин. Настојао је да
изгледа као монах, а учећи тајно философију, јавно је читао Свето
Писмо, па је и постављен за чтеца при храму у Никомидији. Све то он је
радио из страха, али у себи није губио наду, па је зато и говорио онима
који беху уз њега да би било добро да има власт над читавом државом.
Док се то дешавало, његов брат Гал беше проглашен за кесара, па

како је кренуо ка источним областима, дође у Никомидију да се сретне
са Јулијаном. Након неког времена Гал беше убијен, а цар, који није
веровао Јулијану, одреди да овај буде под присмотром. Јулијан се
успешно прикривао, и често је ишао из једног места у друго, док за
њега није чула царица Јевсевија, те она наговори цара да га више не
уходе, а такође и да га пусте да оде у Атину ради усавршавања у
философији. Након неког времена, цар Јулијана позва из Атине и
прогласи га зе кесара, а за жену му одреди своју сестру Јелену. Затим га
посла у Галију, у борбу против варвара (а то беху они варвари које је не
тако давно унајмио цар Констанције да му буду од помоћи у борби
против Магнеција) који усташе на државу. Па како је Јулијан тада био
још увек млад, цар је наредио да се ништа не предузима док се
претходно не договори са вођама. Али ови, видевши себе у великој
власти, слабо су марили за посао, те због тога варвари почеше да
побеђују Римљане. Јулијан, видевши то зло, остави трибуне да се
проводе у сластима и пијанству, а сам преузе војне походе, обећавши
награду војницима за сваког убијеног варвара. Управо то је утицало на
раст његове популарности међу војницима. Прича се да је једном,
улазећи у неки град, на његову главу пао венац, и то су протумачили
као знамење по коме је њему предодређена царска власт. Неки мисле
да је цар Констанције Јулијана послао у рат да би тамо погинуо, а да ли
је тако, ја то заиста не знам.

Када је Јулијан јавио цару о понашању трибуна, цар му посла једног
човека који је имао оно што је одговарало Јулијановој верности. И
тако, помогнут тим новим вођом, почео је нападати варваре. Но, ови
пошаљу к њему своје људе, и кажу му да они нападају на римске
области по заповести самог цара, те му и покажу његово писмо. Не
обраћајући пажњу на то, Јулијан нареди да се ти људи окују, па са
војском навали на варваре и тако их победи. Том приликом он је
заробио њиховог вођу, те га посла к цару. Након оваквог исхода рата,
војска је Јулијана изабрала за цара, а како при руци не имаше круну, то
један од копљаника скине гривну са свога врата и стави је Јулијану на
главу. Ето на који начин је Јулијан дошао до царске власти.

А шта је урадио после тога и, да ли би то урадио један философ, о
томе нека суде они који поштују такве људе. Победивши варваре,
Јулијан је пропустио да Констанцију пошаље нарочите људе, пропустио
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је да ода част своме добротвору, и све што је радио, чинио је по својој
вољи. Тако је смењивао старешине провинција, постављао је друге; по
градовима је оговарао Констанција, читајући јавно, пред окупљеним
светом, посланицу упућену варварима и на тај начин је придобијао
народ за себе. Више се није претварао које је вере, јер пролазећи кроз
градове, отварао је зграде за незнабожачке службе, приносио је жртве
идолима и себи је доделио име првосвештеника. Тако и незнабошци
почеше славити своје празнике. Радећи све то, стално је вребао
прилику да докрајчи Констанција, али Бог који управља догађајима,
уклони с пута једног од супарника те не дође до још већег крвопролића.
Јулијан уђе у Константинопољ, и одмах поче да смишља како да
придобије народ за себе, те се досети овога: он је добро знао колико је
Констанције био мрзак онима који су заступали једносушност, а такође
је знао и колико су незадовољни незнабошци јер им је забрањивано да
приносе жртве, те да су једва чекали да се отворе њихови храмови.
Поред тога, он је знао и то да су се многи жалили на евнухе, а нарочито
на Јевсевија, који је био њихов старешина, па је Јулијан настојао да
угоди свакој од ових страна. Пре свега, настојао је да осрамоти
Констанција пред народом због његове жестине према потчињенима,
па стога позва заточене епископе, и врати им оно што им је било
одузето. Затим је издао налог да се отворе незнабо-жачки храмови, а
онда нареди да буде убијен Јевсевије, старешина евнуха, између осталог
и због тога што је сумњао да је овај био умешан у убиство његовог
брата. Констанцијево тело је сахрањено уз све почасти, а Јулијан
прогна са двора евнухе, бербере и куваре. Евнухе је прогнао због тога
што је отерао своју жену, а није хтео тражити другу. Куваре, због тога
што се хранио веома једноставно, а бербере због тога што је један
могао услужити много људи. Од писара је многе вратио у пређашњу
службу, а за остале је наредио да им се даје писарска плата. Укинуо је
пошту коју су до тада носили на мазгама, задржавајући само коње за
пошту, и то ону за државне потребе. Има доста оних који га хвале због
тога, а има и доста који га куде јер је понизио појам о царској власт
тиме што је одбацио велепност церемонијала која заслепљује очи
обичном народу. Поред тога, Јулијан је ноћи проводио без сна,
састављајући беседе које је потом читао сенату. Људе од науке, а
нарочито философе, пазио је и ценио. Због тога су са разних страна на
двор похитали они који носе философски плашт, а међу њима било је
много оних који су само по изгледу били од науке. Али, сви они били су
веома штетни за хришћане јер су били махом варалице и људи који се
удодворавају господару. Јулијану је то јако пријало, и слава му је расла,
те стога и написа књигу, којој надену име „Кесари", и ту се наруга свим
царевима који су били пре њега. Та иста страст наведе га да почне
писати против хришћана. То што је отерао куваре и бербере, то би
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донекле могло доликовати философу, али не и цару; али што је исмевао
и извргавао грдњи друге, то не доликује ни философу ни цару, у колико
је и један и други тако високо да до њега не може допрети насртање и
оговарање. У пословима који се тичу паметног мишљења и умерености,
цар може бити философ, али ако се философ у свему почне угледати на
цара, тада ће се сам удаљити од циља. Уосталом, нека буде довољно
ово што сам рекао о Јулијану, о његовом пореклу, васпитању, нарави и
о томе како је дошао до царске власти.

II глава
О томе како је дошло до побуне у Александрији, и о томе како је

убијен Георгије

Сада ћу нешто рећи о ономе шта се у исто време дешавало у
другим црквама. У Александрији је дошло до побуне, а ево на који
начин: у том граду било је једно место које је одавно било запуштено,
занемарено и препуно свакојаке нечистоће. Ту су у прошлости
незнабошци обављали своје церемоније у част богиње Митре,
приносећи ту и људске жртве. То место, као ничије, подарио је цар
Константин својевремено цркви у Александрији. Георгије науми да на
том месту подигне богомољу, па зато нареди да се место очисти. Они
који су радили тај посао наиђоше на једну пећину где су незнабошци
обављали ритуал. Ту је било много лобања, и великих и малих, дакле, и
од одраслих људи али и од деце, која су по предању, прво била заклата,
да би потом незнабошци гатали гледањем у њихове гробове.
Хришћани, нашавши све то, хтедоше да изнесу на видело све те
незнабожачке заблуде, да им се свет исмеје и наруга, па су стога те
лобање уз свечани ход обносили око града, људима на видело. Ову
поругу незнабошци нису могли да отрпе, а њих је подоста било у
Александрији, па распаљени гњевом, дигоше се на оружје и насрнуше
на хришћане. Тада изгину пуно људи, а том приликом ухватише и
Георгија, везаше га за камиле, па га растргнуше. Касније су његово
тело спалили заједно са телом животиња.

III глава
О томе како је цар прекорио Грађане Александрије због убиства

Георгија

Цар се јако разљутио због тога што је убијен Георгије, те зато
написа посланицу и покара народ Александрије. Прочуо се глас да су
Георгија смакли они који су га мрзели, а који су били за Атанасија.
Мислим да они који тако тврде, нису у праву јер и сам цар у својој
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посланици више прекорева народ него хришћане, а ево како гласи
посланица:

„Самодржац кесар, Јулијан, Велики, Август - народу Александрије
Када нисте одали почаст Александру, који је подигао ваш град, а још

мање великог бога, најсветијег Сераписа, како вас не задржа помисао
на човека и његово право? Штавише, како се не уздржасте помисливши
на нас, кога сви богови, а нарочито велики Серапис, постави да
управља васељеном? Како вас та помисао не задржа, вас којима је
требало да се покажете као разборити према другима, на које сте
имали злу вољу јер су вам чинили криво? У осталом, можда сте се ви
понели по љутини и разјарености јер гнев, као и радост, обично замуте
ум, и нагоне човека да чини нешто непромишљено. Али када би крај
побуне, и ви дођосте к себи, ипак сте починили безакоње! Ви, који се
зовете простим народом, није вас било срам да урадите оно што
урадише други, и кроз то дате повод за мржњу! Тако вам Сераписа,
реците ми, шта вам је нажао учинио Георгије? Кажете да је он навео
Констанција, који је достојан спомена, те је на вас пошао са војском,
умарширао у ваш град, па је после цар Египта (старешина Артемије),
заузео ваше светилиште, покупио идоле, украсе и разне дарове. А када
ви, неодобравајући то, што вам се и не може замерити, хтедосте да се
осветите због божанства, или правилније речено, због његове имовине,
он поново учини неправду и насрну безаконито на вас уз мноштво.
наоружаних војника. Али може бити да је он више чувао себе, и бојао
се Георгија више од Констанција, јер се зна да у прошлости није био
жесток према вама, него веома одмерен и племенит. Ето, зато ви
постадосте гневни на Георгија, противника богова, па поново
оскрнависте свети град. Уместо тога, требало је да кривце предате
суду, те не би било ни убистава ни безакоња, него би се извршила пуна
правда и ви би сте у потпуности били невини, а био би кажњен кривац...
Упоредите ову посланицу са оном коју сам вам послао нешто раније, па
приметите разлику. Како сам вас тада хвалио! А сада, тако ми богова, и
ако бих вас хтео хвалити, то не могу због безакоња које сте учинили.
Народ је попут пса: он има срце да уједе и растргне човека, па се ни
најмање не стиди пружати руке својим боговима као да нису упрљане
крвљу. Али, Георгије је нашао шта је тражио... Па ако се и догоди да
поједини људи погазе законе, ви као заједница не треба да се поводите
за њима, него треба да сте покорни законима и да се уздржавате да не
повредите оно шта је одавно усвојено као добро. Срећни сте ви,
грађани Александрије, што сте тај преступ учинили за моје владавине
Јер је моје срце братски расположено према вама зато што се бојим
богова... Власт која треба да се одржи у уважавању, не гледа скрштених
руку на народ који се посилио, него уништава неред у заметку, макар и
најжешћим мерама, онако како се то ради са болешћу која може да
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буде опасна. А ево ја, и ако сте ме изазвали својим иступима, служим се
благим мерама: саветом и речју. Уздам се да ћете ме послушати; у
колико ми је дошло до знања да сте ви пореклом Грци, и да сте до сада
држали поштовани и племенити карактер свог порекла. Нека све ово
буде обнародовано грађанима Александрије."

IV глава
О томе како се после смрти Георгија на своје место вратио
Атанасије те је почео управљати алсксандријском црквом

Није прошло пуно времена а Атанасије се зрати из свог уточишта.
Народ А„чександрије га прими са великом радошћу. Присталице
Аријеве науке беху од народа протеране из цркве, а храмове народ
предаде Атанасију. Аријевди су се и даље сакупљали, али то беху
непозната места, а уместо Георгија за епископа изабраше Лукија.

V глава
О Луциферу и Јевсевију

У исто време, из заточеништва беху ослобођени Луцифер и
Јевсевије, по наређењу цара. Луцифер је био епискои места Карали (у
Сардинији), а Јевсевије је био епископа Веркелама (у Лигурији,
Италија). Када су се враћали из Горње Тиваиде, где су били заточени,
разговарали су о томе како ће стати на пут обичају да се не газе канони
Цркве.

VI глава
О томе како је Луцифер рукоположио Павлина у Антиохији

Било је наређено да Луцифер дође у Антиохију (Сирску), а Јевсевије
у Александрију ради тога да се одржи састанак са Атанасијем и да се
утврде догмати. Луцифер је у Александрију послао ђакона, давши реч
том ђакону да пристаје на све шта се том приликом одлучи, а сам отиде
у Антиохију, где је застао цркву у великом нереду. Народ у Антиохију
поделио се на две стране, а ту поделу није изазвала само Аријева јерес
(коју је увео Евсоје), него су и Мелетијевци вукли на своју страну.
Луцифер тада рукоположи Павлина за епископа, па отиде из
Антиохије.

VII глава
О томе како се Јевсевије сложио са Атанасијем, па саставише

с.абор од епископа у Александрији, те јавно исповедише
једносушност Пресвете Тројице

Јевсевије дође у Александрију, и одмах у договору са Атанасијем.
наредише да се окупе епископи на сабор. Позвани епископи доћоше из
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разних места, те већаше о многим и важним делима. Што се тиче Духа
Светога, они се сложише и признаше да је Он једносушан са Оцем и
Сином, а за Сина Божијег, Који узе на себе тело човечије (оваплоти
се), рекоше да Он није имао само човечије тело него и душу, а тако су
казивали и древни црквени учитељи. Дакле, овај сабор није измислио
нову науку него је утврдио оно што је од почетка било Предање Цркве
и што су, без сумње, исповедили најмудрији међу хришћанима. Тако су
о томе учили древни Оци, па су и написмено оставили своје мишљење.
Иринеј, Климент, Аполинарије, Серапион Антиохијски, сви они у
својим списима казују да једнодушно признају и исповедају да је
Христос имао човечије тело и душу. Па и сабор који је држан због
Берила, епископа Филаделфије (у Арабији), пишући истом Берилу,
помиње ту науку која има остати. Ориген говори у својим делима да је
Христос уз човечије тело имао и човечију душу, а тумачећи књигу
Постања (у деветом тому), још ближе говори о тој тајни, те тврди да је
Адам имао облик Христа, а Ева облик Цркве. За ову науку има сведока
којима се може веровати, а међу њима су Памфил и Јевсевије, који је
усвојио име Памфилово. Њих двојица су описали Оригенов живот, и ту
су оспоравали наводе оних који су кудили тог познатог човека, те
наведоше у одбрану Оригена да он није први који је размишљао о томе
него је он само тумачио древно предање Цркве.

Епископи који су били на сабору у Александрији нису оставили
неразмотрено питање о суштини и ипостаси /у време када је Сократ
писао ово своје дело још није постојала јасно прецизирана богословска
терминологија, па се често дешавало да су они који су православно
исповедали Пресвету Тројицу казивали своје мисли помало
неодређеним изразима, те их због тога неки проглашавају за
неправославне. Тако, уместо речи суштина употребљавали су појам
лице, тврдећи да је у Бога једна ипостас а мислећи на јединство
суштине Божије. Уместо речи ипостас употребљавали су појам
суштина, казујући да су у Бога три суштине, а заправо су мислшш на
три лица Пресвете Тројице. Управо ту разлику у терминологији
доводи у ред сабор који је одржан у Александрији/. Осија, епископ
Кордобе, о коме сам већ говорио, а кога је цар Константин послао да
утиша смутње које је започео Арије, када се бавио оповргавањем науке
Савелија Ливијског, предложио је питање о суштини и ипостаси, па је
тиме изазвао нове препирке. Сабор који је одржан у Никеји није о томе
поменуо ни реч, али се касније начини спор по том предмету, те је сабор
у Александрији рекао за суштину и ипостас следеће: „На Бога не треба
примењивати такве изразе јер се реч суштина не налази у светим
књигама, а реч ипостас апостол је употребио из нужде, немајући
догматских термина". За ове изразе речено је да се њима треба
служити ако би некада било потребно оповргавати учење Савелија, да
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се не би, у помањкању појмова, рекло за Бога да је то један предмет
који има три имена, него да се говори и тврди да је свако лице за себе
/свети Атанасије, као Председавајући Сабора, написао је саборну
посланицу, те каже само да су сви епископи, који беху на Сабору,
једнодушно признали да је боље придржавати се израза које садржи
Никејски символ, и Где се реч суштина примењује на Бога. На
Александријском сабору речено је да под тим изразом треба разумети
суштину Божију, а под изразом ипостас треба разумети лице/ од оних
што се спомињу у Пресветој Тројици. Тако је одлучио Сабор, а шта је
нама познато о ова два термина, рећи ћемо следеће: Грци, који су се
бавили мудрошћу, неједнако се служе речју „суштина", док реч
„ипостас" нигде ни не помињу. У осталом, потребно је знати, да ако
древни философи нису употребљавали реч ипостас, ипак се њоме служе
они нешто млађи, онда када желе да кажу о суштини, а саму реч
„суштина" узимају час овако, час онако, као што сам већ рекао. Али,
ако се може дефинисати суштина, како ћемо онда тај израз
примењивати на Бога који се не може дефинисати? Евагрије, пишући
књигу под именом „Монахикон", саветује свакога да буде обазрив и
уздржан када говори о Богу, али уједно брани да се било ко упушта у то
да дефинише Бога, говорећи да је Бог суштина коју не могу да
дефинишу људи јер су творевина и њихов ум је у многоме ограничен.
Тај исти Евагрије каже и следеће: „Свака твар или род твари, има у
себи нешто што се за тај род може рећи... али о Пресветој Тројици не
може се говорити тако нешто, те стога, ћутањем треба прелазити
преко онога о чему не можемо говорити..."

VIII глава
О Атанасијевој апологији, и о његовом бегству

У исто време Атанасије је пред сабраним епископима читао речи
које је нешто раније написао, а које говоре о његовом бегству. Ја ћу
овом приликом навести само одломке из тих његових речи: „...Тако су
дрски били поступци тих нечастиваца, и они се не стиде зла које су
починили још од раније, из пакости према нама. Они и сада окривљују
оне што су могли, или да кажем још прецизније, њима је веома жао што
нас не уништише, све до једнога. Према ономе како нас мрзе, пребацују
нам да смо плашљивци, а не желе да виде то, да тај прекор више
приличи њима јер, ако је кукавица онај што бежи, то је још већа
кукавица онај који гони: крију се они који желе да спасу живот, а гоне
они који желе да убију друге. Бежати у невољи допушта и Свето
Писмо, а који гони да би некога убио, тај гази закон и приморава друге
да помоћ траже у бегу. Зашто би нам се ругали што смо бежали, те
прече би било да се постиде јер нас прогоне; прече би било за њих да

112

оставе своје мучке сплетке, па би одмах престало бежање. Али они не
желе да одступе од своје злобе, и ништа не пропуштају само да би нас
могли ухватити, знајући добро да је бежање гоњених силан прекор за
оне који гоне, јер ко ће бежати од онога који је добар и човечан... Како
би имали места оговарати људе, који беже испред оних који им раде о
глави, или се ругати онима који се склањају од оних који их прогоне.
Шта ћемо онда рећи када видимо како бежи Јаков од брата свога
Исава, или када видимо Мојсија како бежи од Фараона, у земљу
Мидијамску? Шта ли би рекли ти пустолови за Давида који бежи од
Саула, који је послао за њим сврје људе да га убију, и како се Давид
крије по пећинама и прави нагрду од свога лица, док се не саста са
Авимелехом, и не беше заклоњен од смрти? Шта ли би рекли ти
неписмени људи који нам се ругају, када виде великог Илију који је
дозивао Бога и оживео мртваца, како се тај исти Илија крије од Ахава,
и измиче пред претњама Језавеле?... Није ли и Павле, када беше у
Дамаску, и када се нађе у невољи, спуштен у котарици низ стену, и
утече пред онима који га хтедоше убити? Па када Свето Писмо тако
говори о тим светитељима, тада чиме ови који нас прогоне оправдавају
своје злочињење? Хоће ли нам поново пребацити да смо плашљивци?
Али, ако нас прекоре да радимо против воље Божије, поново ће се
показати као незналице Светог Писма јер ето, сам закон наређује да се
извесна места прогласе као уточишта, где ће се заклонити и спасти они
којима се прети смрћу (Изл. 21,1; Мт. 2, 13; Јн. 8,58-59). Када виде, или
да кажем правилније, када чују за све ово (јер они не виде јер то не
желе), по речима Светог Писма, зар неће сагорети у огњу јер говоре и
смишљају све што је супротно ономе шта је Господ учио и радио?"

IX глава
О томе како се Јевсевије вратио у Антиохију после сабора у

Александрији који је потврдио једносушност, о томе како је нашао
подељене становнике Антиохије због тога што је међу њих дошао

Павлин, и о томе како није могао да уједини завађене, те с тога
отиде из Антиохије

Епископ Јевсевије, чим се оконча Сабор у Александрији, одмах се
упути у Антиохију. Ту дозна да је Луцифер рукоположио Павлина за
епископа, и да се народ поделио јер присталице Мелетија скупљале су
се за себе. Јевсевију није било право због рукоположења Павлина, али
то је осуђивао у срцу не рекавши ни једну реч јавно из уважавања
према Луциферу, тако да је о свему ћутао, чекајући Сабор да се тамо о
свему одлучи. И поред тога, он је чинио све да дође до помирења
народа, али није успевао у томе. Тада се из заточења врати Мелетије, и
када виде да се његове присталице засебно окупљају, прими се
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старешинства над њима. Храмови у којима су се сакупљали верни, били
су у рукама Евсоја, као вође аријанаца. Павлин је имао само једну, малу
цркву, и то унутар града из које га није протерао Евсој само због тога
што је веома уважавао Павлина као човека. Мелетије, по повратку,
поче да се са својима окупља изван градских врата. Ето какво је било
стање у Антиохији. Када је Луцифер сазнао да Јевсевије не одобрава
његов поступак, тј. рукоположење Павлина, прими то к срцу, и нађе се
јако увређен па прекину сваку заједницу са њим. Штавише, у тој злој
вољи, хтеде збацити све што је одредио Александријски сабор. Та
љутња била је у невреме, усред свеопште збрке, па се многи одвојише
од вере, и тако настаде нова јерес - луциферска. Али, Луцифер није
својим гњевом постигао оно шта је желео јер му је сметало обећање
које је дао у своје име преко ђакона који беху на Сабору. Због тога се
склони у Сардијску епископију, не прекинувши слогу са црквом, а они
што беху озлојеђени на њега, још ни данас нису у заједници са црквом.
Јевсевије док је путовао по истоку, попут лекара чинио је добро,
утврђујући у вери оне који беху слаби. Касније је прешао у Илирик, а
одатле у Италију, чинећи оно шта је радио на истоку.

X глава
О епископу Иларију Пиктавијском

Али, науку православне вере још раније је међу епископима Италије
и Галије утврдио епископ Иларије Пиктавијски (Пиктавија је место у
Аквитанији). И тако су били од користи за веру, поготово Иларије који
је имао дара за беседништво, те је догмат о једносушности разложио у
нарочитој књизи, написавши је на латинском, и тиме, колико је с једне
стране ваљано одбранио ту науку, толико је с друге стране оповргао
учење аријеваца. Ово се догодило нешто касније него су из заточења
пуштени епископи. А Македоније, Елевсије, Јевстатије, Софроније и
сви остали који су следили Македонијево учење, једнако су окупљали
саборе по разним местима. Позвавши к себи пријатеље Селевкија,
бацали су анатему на оне који су следили Акакијево учење, па
одбацивши символ проглашен у Армину, прихватише оно шта је
обнародовано у Селевкији, или оно што је још раније речено у
Антиохији. А када их неки запиташе: зашто се ви, као македонијевци,
дели-те у мишљешу од акакијеваца када сте све до сада имали заједницу
са њима, они на то питање одговорише, кроз уста епископа Софронија
Помпеопољског (у Пафлагонији): западњаци су заузети за
једносушност, а на истоку је веру искварио Аеције, када је увео
неподобност по суштини, а оба та поступка су против законита. Први
сливају у једно личности Оца и Сина, везујући једну за другу речју
једносушно која је попут неке лоше узице, а ови други праве разлику
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између природе Оца и Сина, тврдећи да су оне неједнаке. Па како и
једни и други отидоше у различите крајњости, стога да би се дошло до
истине, по нашем мишљењу је потребно да се држимо средњег пута, тј.
потребно је признати да је Син подобан Оцу својом личношћу. Сабин
казује у Зборнику сабраних дела, да су тако одговорили и
македонијевци преко Софронија. Али, кудећи не акакијевце, него
Аеција (који је почео да употребљава реч „неподобан"), они наочиглед
прикривају истину, да би тако остали одвојени од аријеваца и од оних
који верују у једносушност. Уосталом, њихове речи сведоче да су они
сами измислили нешто ново, те тако се одвојили и од једних и од
других.

XI глава
Отоме како је цар Јулијан отимао имовину хришћана

У почетку своје владавине, цар Јулијан се према свима показивао као
благ и добар, али након извесног времена он се промени. Када би се год
указала прилика да се нешто учини да би се осрамотио Констанције, он
је био спреман да удовољи молбама хришћана, али ако није било
прилике за то, он је отворено показивао своју мржњу према
хришћанима. Тако је и наредио да се поново изгради новацијанска
црква у Кизику, коју је порушио Евсоје, претећи тамошњем епископу
Елевсију да ће га оштро казнити ако кроз два месеца црква не буде
оправљена, и то о трошку тог епископа. У исто време цар је ишао на
руку незнабоштву: отварао је нове храмове и зборнице, а у базилици је
приносио жртве идолу кога је сматрао за заштитника Константино-
поља.

XII глава
О епископу Марију Халкидонском

У то време, пред цара би изведен епископ Марије Халкидонски (у
Витинији) и то због тога што су га у старости издале очи. Изашавши
пред цара, рекао му је отворено веома озбиљне речи, назвавши га
нечастивим отпадником и безбожником. Цар га због тога поче вређати,
називајући га слепцем, а затим рече: „Неће те излечити ни твој Бог,
Галилејац!" Тако је Јулијан називао Христа (хришћане је називао
„галилејцима"). Марије се није збунио, него је одговорио цару: „Хвалим
Бога јер ми узе вид да не гледам лице онога који је тако нечастив!" Цар
оћута на то, али се показа жесток према хришћанима. И када је видео
да хришћани поштују светитеље који су мученички пострадали у време
Диоклецијанових прогона, а такође и када је сазнао да су хришћани
спремни да подносе мучења, Јулијан смисли како да им напакости, тј.
забрани да хришћани буду мучени онако као у време Диоклецијана, али
дозволи да буду прогањани, издајући закон по коме је хришћанима било
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забрањено да се школују и тако се супростављају незнабожачкој
дијалектици.

XIII глава
О томе како су незнабошци насрнули на хришћане

Онима који нису хтели да се одрекну хришћанства и да приносе жртве
идолима, Јулијан је забранио да буду у служби код придворне војске.
Исто тако, хришћани нису могли да буду старешине по областима због
тога, како је говорио Јулијан, јер им закон брани да потегну мач из
корица и да казне људе који су толико скривили па их је потребно
убити. Многе од хришћана Јулијан је ласкањем и даровима настојао да
се одрекну Христа и да принесу жртву идолима. Многи од хришћана
радије су напуштали службу и трпели злостављања него ли да прихвате
наговоре цара. Међу ове спадају Јован, Валентијан и Валент, све сами
људи који доцније беху цареви. А они, псеудо-хришћани, који су више
волели земаљско него ли небеско, нису се дуго премишљали, него
одмах приђоше идолопоклонству. Такав, рецимо, беше константинопо-
љски софиста Екифолије, човек који се пред царевим хришћанима
показиваше као верујући, а пред Јулијаном да је незнабожац.

У то време цар науми да се освети Персијанцима који су у време
владавине Констанција упали у царевину, па покрену војску те кроз
Азију уђе у источне области. Он је знао да је ратовање велико зло и да
захтева много новца, а да би имао потребна средства, он смисли да узме
вредности од хришћана, и то од оних који су одбијали да принесу жртве
идолима. Помоћу ове неправде, која се претвори у обичну отимачину,
цар се убрзо обогатио. Тада се и незнабошци окомише на хришћане,
нападајући јавно на њих, а они који се називаху философи, почеше да се
окупљају на неким тајним обредима, па ту на име гатања по утробама,
клаше децу. Тако се радило и по осталим местима, а такође и у Атини и
у Александрији. Тада се поново подиже буна на Атанасија, те
отпужише га да он (Атанасије) узмућује народ по Александрији и
целом Египту, те да га треба протерати. По царевој наредби, на
Атанасија устаде тадашњи управник Александрије.

XIV глава
О томе како је бежао Атанасије

Атанасије, видевши да је у невољи, даде се у бег. Онима који су били
око њега рече: „Браћо, хајде да се склонимо на неко време јер ово је
само облак који ће брзо проћи!" Рекавши то, он седе у лађу те крену
Нилом у Египат. Они који су хтели да га ухвате, пођоше у потеру за
њим, и када се приближише Атанасију, он се сети да обмане
прогонитеље: склони своју дружину, а брод окренуше ка прогони-
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тељима. Тада рече морнарима да преваром упуте потеру на другу
страну, тј. да наставе узводно, а Атанасије се поново врати у
Александрију, и ту је живео скривено све док није прошло гоњење.
Међутим, старешине области чиниле су хришћанима много већа зла
него што су смели по издатим наредбама. Они су сматрали да цар и
онако мрзи хришћане, па су уједно помишљали и на своју корист,
узимајући од хришћана више од допуштеног, а понекад су и
злостављали (мучили) људе. Цар је све то знао, али се правио да ништа
не зна; и када му се једном хришћани пожалише, рече им: „Ваше је да
трпите и носите оно шта вас је снашло јер тако вам заповеда ваш
Галилејац!"

XV глава
О мученицима који су страдали у Миру (Граду у Фригији) током

Јулијанових прогона

У граду Миру (у Фригији), био је старешина по имену Амахије. Он је
издао заповест да се поново отворе незнабожачки храмови, да се изнесе
којекаква нечистоћа и да се обнове разбацане и уништене статуе идола.
Ова наредба уврди силно тамошње хришћане, од који тројица:
Македоније, Теодул и Тацијам, не могаше то отрпети, и задахнути
љубављу према Христу, уђоше једне ноћи у незнабожачки храм и
уништише све статуе. Амахије, разљућен до беснила, хтеде побити
многе невине хришћане, али они који су поразбијали идоле, рекоше да
су они то учинили и да су спремни страдати за Христа. Старешина
ухвати њих тројицу и заповеди да сваки од њих принесе жртву идолима.
Та тројица хришћана, презреше његову жељу, рекавши да им је дража
смрт него ли да се одрекну своје вере. Тада Амахије нареди да се они
ставе на муке, тако што их почеше пећи на металним решеткама. Но,
њих ни то не поколеба, већ рекоше: „Амахије, ако желиш да се пого-
стиш печеним месом, а ти нас окрени на другу страну да се боље
испечемо!" Тако они пострадаше за веру.

XVI глава
О томе како су двојица Аполинарија писали своје књиге

када је цар забранио хришћанима да уче грчке науке

Царски закон који је хришћанима бранио да уче грчке науке довео
је до тога да се прославе они који су себе називали аполинаријавцима, а
о којима сам већ говорио. Како су њих двојица били људи од знања, јер
отац је знао граматику, а син софистику, то су у те дане заиста били од
велике користи хришћанима. Први, као вешт граматик, писао је у
хришћанском духу многе речи, превео је Мојсијеве књиге,
прилагодивши их хероичком стиху, а остале књиге Старог Завета
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приредио је једним делом у дактилској форми, а другим делом у
драмској форми, употребљавајући изразе из трагедија. Једном речју,
послужио се свим формама песништва. Млађи Аполинарије, као човек
особеног дара у беседништву, разложио је Јеванђеља и посланице
Апостола у форме разговора (попут Платонових списа). Овим својим
трудом они беху од велике користи хришћанима јер су у многоме
допринели да се не оствари царева зла намера. У осталом, Бог је својим
старањем учинио него аполинаријавци, и уништио је Јулијанову намеру,
јер закон о коме је било речи није био дугог века, него пропаде заједно
са оним који га је и објавио (као што ће се видети нешто касније).
Такође се показало да и оно шта су чинила двојица Аполинарија није
баш било на похвалу. Можда ће неко другачије мислити и рећи: „Шта
то казујеш? То што Јулијан умре недуго затим, свакако је добро за
хришћане, али то шта двојица Аполинарија урадише, па оставише списе
после себе из којих се хришћани могу учити грчким наукама." На то ћу
одговорити колико сам у стању: ни Христос ни његови ученици нису
сматрали грчке науке као богонадахнуте, али их нису ни одбацили као
оне које наносе штету. И ово, рекао бих, није урађено без намере.
Многи од грчких философа нису били далеко од знања које се односи
на јединог Бога. Помоћу своје учености, они се храбро опираше онима
који нису веровали у промисао Божји, као што беху епикурејци или
еристици, па их због тога прекораваше говорећи да су незналице. И
тако ти философи беху од користи за оне који су имали срце које је
расположено за оно шта је из побожности, и ако они својим умовањем
нису дошли до онога шта је најважније у хришћанској науци, тј. нису
знали Христову тајну која је била скривена од постанка света (Кол. 1,
26), а да је то заиста тако, казује и апостол Павле у посланици
Римљанима (1, 18-21). Одатле се јасно види да су они имали представу о
истини коју им је Бог подарио али је нису имали чиме исказати јер
познавши Бога они га ипак не прославише као Бога. Због тога
апостоли нису бранили да се људи упознају са грчким наукама, него су
оставили на вољу онима који то желе да се упознају са том науком. Ово
су разлози за оно прво, што се тиче нашег предмета, а за оно друго
казујем следеће: свете књиге, које су богонадахнуте, казују нам за
чудне у истини божанске догмате. Онима који их читају оне дају
правила о томе како треба смерно и свето живети, те саопштавају
богоугодну веру онима који једва чекају да је приме у себе. Али те
књиге Светог Писма никога не уче вештини беседништва којом би се
могли оборити противници истине, а ти противници падају као
побеђени нарочито када се њихово оружје окрене против њих. До тога
пак не могаху доћи хришћани помоћу оних књига које су писали двојица
Аполинарија, а то је по свему судећи и цар Јулијан имао на уму када је
издао закон којим је хришћанима бранио да се уче грчким нау-кама,
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знајући да ће оне басне код хришћана изазвати смех, а то су оне басне у
науци у коју је веровао Јулијан. Што те исте басне није хтео прихватити
као истину, својевремено је због тога осуђен Сократ, први међу
философима, и оптужен је да вређа божанство. Супротно овоме,
Христос и апостоли, заповедају нам да будемо вешти у трагању (1. Сол.
5, 20) те да се чувамо да нас ко не зароби философијом и празном
преваром (Кол. 2, 8). А ми не можемо доћи до тога ако не набавимо
себи оружје противника, али при томе нећемо усвојити њихов начин
мишљења, него ћемо одбацити оно што је лоше а прихватити што је
добро и истинито. Ко мисли да ја ово тврдим за невољу, тај нека се сети
да апостол не само да није бранио да се уче грчке науке, него их ни сам
није пропуштао, а то потврђује чињеница да је знао многе реченице
грчких писаца. Јер, одакле је позајмио реченицу: „Крићани свагда
лажљивци, зли зверови..." (Тит 1, 12), да није знао дела Епименида,
човека који је на Криту припремао ученика ради посвећења у тајне?
Учитељи Цркве одавно, као по неком правилу, знали су и грчке науке,
а то су чинили да би продубили ум и да се извеште у речитости, те да
буду спремни за обарање незнабожачких заблуда.

XVII глава
О томе како су грађани Антиохије исмејали цара Јулијана кадаје
дошао к њима идући са војском у рат против Персијанаца, и о

томе како је озлојеђени Јулијан написао књигу против њих под
насловом „Мисопогон"

Цар Јулијан, сакупивши силно благо од хришћана, крену са војском
на Персију, и том приликом стиже до Антиохије (Сирске). Док је ту
боравио, пожелео је показати грађанима тога града своје празно
разметање (а то је често чинио). Али кроз то, он направи пометњу у
цени робе за трговину више него што је требало, не обазирући се на
тамошње околности, и не помисливши о томе како је тескобна
ситуација када тако велика војска дође у неку од провинција. Због тога
трговци и власници робе, да не би били у штети поводом издате царске
заповести, оставише се трговине па тако начинише мањак робе на
тржишту. На тај начин су грађани Антиохије дошли у незгодан
положај, а као људи који су свагда спремни да се некоме наругају, они
се почну скупљати пред царем, вичући и збијајући шале на рачун
његове браде која је била веома дуга, говорећи да је треба одсећи и од
Ње направити узице. А за бика који је био (искован) на новцу, говорили
су да ће прождрати цео свет, јер цар као празноверан човек и који је на
идолским жртвеницима приносио бикове на жртву, наредио је да на
Новцу буде искована слика жртвеника и бика. Овако наруган, цар се
веома разљути и поче претити Антиохији свакаквим злом, па
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склонивши се у Тарс (Киликијски), изда заповест да се припреми све
што би напакостило Антиохији. Ово је дало повода софисти Ливанију
да напише две књиге од којих једну упути цару у одбрану Антиохије и
њених становника, а другу упути грађанима Антиохије, и ту им
казиваше о гневу цара Јулијана. Написавши ове речи, Ливаније их ипак
не даде народу него их задржа код себе. Међутим, цар науми да се за
поругу освети поругом, те зато написа књигу под насловом
„Мисопогон", и пусти је међу народ. Тиме је за свагда жигосао град и
његове грађане, пребацујући им због њихове раскоши, неумерености и
безбожности.

XVIII глава
О томе како се цару не одазва (не испуни) пророштво, бојећи се

мученика Вавиле

Цар нареди да се у Антиохији отворе незнабожачки храмови, и када
то би учињено, похита у храм Аполона дафинијског, да чује од духа шта
ће се догодити у будућности. Али дух демон, који је ту био, не даде
одговор јер се плашио мученика Вавиле, чије је тело било у гробници
недалеко од храма. Када цар сазнаде за то, заповеди да се уклоне
мошти мученика. Када за то дознаше хришћани, одмах се заједно са
женема и децом окупише, те мошти мученика у радости и уз певање
химни пренесоше у град Дафна, да их не скрнаве руке незнабожаца.

XIX глава
О томе шта је све цар радио у гневу,

и о томе шта се догодило са Тодором

Разљућени цар тада показа своју нарав коју је дуго скривао. И ако је
дао реч да ће пре свега бити философ у свему, он се сада показа сасвим
другачијим, и планувши због песама које су певане (а за које је сматрао
да исмевају идоле), хтеде да са хришћанима учини оно шта је некада
чинио Диоклецијан. Али у томе га омете што је са војском кренуо на
Персијанце. Свој гнев је тада свео само на то што је заповедио
префекту Салустију да се ухвате и казне неки од оних који су се
нарочито истакли у певању поменутих песама. Што се тиче вере,
префект је био незнабожац, али му није било по вољи то шта је
наређено, и избегавао је да чини зло хришћанима, тако да заточи само
једног младића по имену Тодор, кога му доведоше незнабошци. Тог
Тодора су мучили на разне начине, и онда га пустише мислећи да неће
дуго поживети због мука које је претрпео. Али, Бог одржа у животу тог
човека, и он поживе много година. Руфин, који је писао историју Цркве
на латинском језику, казује да се срео са тим Тодором недуго после
ослобађања, и да га је питао да ли још осећа болове, а овај му одговори
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да је болове осећао само док су га мучили али да нису били тешки јер
му се неки младић јављао, и он му је брисао зној, храбрио га и помагао
да све издржи.

У исто време дођоше к Јулијану људи које посла персијски цар,
молећи га да прекине рат и да се у миру договоре. Али Јулијан врати те
људе, рекавши да ће он брзо доћи са војском пред њиховог цара.

XX глава
О томе како је Јулијан наговарао

Јудеје да принесу жртве,
и о томе како је довршено рушење Јерусалима

Уз своје празноверице, цар је гледао како да науди хришћанима, па
како му се омили да приноси жртве, није се радовао само томе да гледа
како се пролива крв, него пожеле да и други то исто чине. Али како је
било мало оних који су то желели, он зато к себи позва Јудеје, па их
упита зашто они не приносе жртве када им то заповеда Мојсијев закон?
Јудеји му рекоше да они могу приносити жртве само у Јерусалиму, цар
нареди да се поправи Соломунов храм, а сам крену на Персијанце.
Јудеји су већ дуго желели да им се укаже прилика да поправе храм у
коме би приносили жртве, па с тога навалише на посао, а хришћане су
плашили тиме да су сада у царевој милости и да ће им радити оно што
су им некада радили Римљани. Па како је цар наредио да се поправи
Соломонов храм и то из државне касе, све се брзо оконча. Тадашњи
епископ Јерусалима, Кирило, знајући за оно шта је предсказао пророк
Данило, а што је потврдио Спаситељ света, Господ Исус Христос у
светом Јеванђељу, говорио је да настаје време када у храму неће остати
ни камен на камену, и да ће се догодити оно шта је казивао Спаситељ.
И заиста, једне ноћи би силан земљотрес, и помери камење из древних
темеља, порушивши и зграде које су биле у близини. То изазва велики
страх међу Јудејима, и тада многи од њих дођоше у Јерусалим. Док је
тај силни народ био на окупу, догоди се друго чудо: с неба паде огањ и
уништи сав алат и направе које су употребљавали радници.
Престрављени Јудеји признаше, и преко воље, да је Христос Бог, али и
даље осташе верни заблудама јудејства. Штавише, ни треће чудо које се
догоди није их привело к Истини. Већ прве ноћи, појавише се на
њиховој одећи слике крста, као да су начињене од неких светлосних
трака. Када је свануло, Јудеји видеше то па почеше да перу крстове,
али без успеха. По речи апостола, Јудеји срца попут камена, одбацише
од себе благо које су држали у рукама. И тако, уместо да буде
обновљен, храм би срушен у самом темељу.
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XXI глава
О томе како је цар са војском кренуо на Персијанце,

и о томе како је убијен

Цар је ушао у Персију мало пре почетка пролећа, а то је учинио
због тога јер је знао да су Персијанци током зиме веома лењи, па како
не могу издржати хладноћу, тада избегавају да се упуштају у бој. И
древна пословица каже: „Миђани зими ни руке не помаљају испод
плашта". С друге стране, Римљани су спремни да се боре током читаве
године, и знајући то, Јулијан и поведе војску. Срећа га је послужила, те
је опустошио поља, села, тврђаве, варошице и градове, те доста брзо
дође до Ктизофа, престоног града, у коме је био персијски цар, који,
када виде шта се дешава, поче да моли Јулијана да прекине рат. Али
Јулијан не хтеде да прихвати позив цара Персије, него поверова
причама неког философа Максима, који дође к њему, па за себе поче да
мисли да је нови Александар Македонски. А како се повео и по
Платону и Питагори, и њиховом учењу о сеоби душа, он поверова да је
у њему душа Александра Македонског. Цар Персије, када виде да
молбе не помажу, одлучи да прихвати битку. Римљани, видевши да се
непријатељ припрема за борбу, почеше да прекоревају цара што није
прихватио мир. Ипак, дође до битке. Јулијан је седео на коњу и храбрио
своје војнике, и ослањајући се на срећу, био је без оружја. А онда, не
зна се одакле, долете стрела и рани га. Од те ране умро је Јулијан, и
никада се није сазнало ко га је убио. Неки сматрају да је стрелу одапео
неко од Персијанаца, а други да је то учинио неки Јулијанов војник.
Калист, који је по служби био близу цара, причајући о свему, тврди да је
цара убио нечастиви дух. Може бити да је Калист, као неко ко се бавио
састављањем песама, све то измислио, а може бити да је то и истина.
Чињеница је да је Јулијан окончао свој век, као што рекох, у Персији,
26. дана месеца Јунија, када је текло четврто конзулство које је делио
са Салустијем. Тада је текла трећа година његове владавине, а седма од
како га је Констанције прогласио за кесара. Када је погинуо, имао је 31
годину живота.

XXII глава
О томе како је изабран Јовијан

Војници, нашавши се у таквој неприлици, већ следећег дана за цара
изабраше Јовијана, човека племенитог и храброг. Он је био високи
официр у време када је Јулијан предложио војницима, који су га
служили, да изаберу између ова два: или да принесу жртве идолима или
да изађу из војне службе. Тада Јовијан са себе скину официрски појац,
не желећи да учини по вољи незнабожачког цара. А када је наступио
рат против Персијанаца, Јулијан га поново позва у војску. Сад, када су
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желели да га прогласе за цара, Јовијан је то одбијао. Када му војска
запрети силом, он рече да као хришћанин не може господарити над
незнабошцима. Али како сви рекоше да су хришћани, он се прихвати
владавине. Поставши цар на тлу Персије, и видевши да војска умире од
глади, он прекину рат под условима који нису били повољни, али тада
не беше другог решења. Тако Јовијан предаде део Сирије и
месопотамски град Низибу, па се са војском повуче. Када се прочуло о
свему овоме, хришћани се обрадоваше а незнабошци силно заплакаше
за Јулијаном. Међутим, војска је непрестано оптуживала Јулијана због
његове наглости и непромишљености, и да је због тога изгубљен део
Империје. Помињали су такође и то да је разлог за то што је Јулијан
поверовао неком избеглици, те нареди да се запале сви бродови дуж
реке који су били натоварени храном, и због тога у војсци наступи
велика глад. Тада и софиста Ливаније заплака за Јулијаном, па написа и
књигу „Јулијан, или надгробна реч". У том спису он уздиже оно шта је
чинио Јулијан, а нарочито његов труд да уништи хришћанство. Да је
софиста хвалио нека друга дела цара Јулијана, ја бих спокојно прешао
на догађаје који припадају историји, ако како тај велики говорник
помену Јулијанове списе којима он извргава руглу хришћане, наметну
ми обавезу да му одговорим.

XXIII глава
Обарање навода које је софиста Ливаније

изнео у својој књизи

„Током зиме,- пише Ливаније, када су ноћи дуже, цар је проводио
време читајући књиге у којима се говори о неком човеку који је живео
у Палестини, и за кога се говорило да је Син Божји. Јулијан је опширно
и разложно доказивао да су те књиге, а које многи цене, по себи веома
смешне и да су препуне најразноврснијих нелогичности, и због тога се
прочу да је он (Јулијан) мудрији од старца у Тиру. Нека ми тај старац
опрости, и нека моје речи прими добронамерно, када кажем да је син
надмашио оца..." Управо овако је писао Ливаније, а ја признајем да је
он велики софиста, и да није исте вере као и Јулијан, он би против њега
без сумње казивао исто оно шта казују и хришћани, а као учени
софиста те речи би се још пре прихватиле од народа. Потребно је знати
да је Ливаније писао и похвале Констанцију, док је овај био жив, а када
је умро, он поче да казује против некадашњег цара кривице којима га је
силно вређао. Да је на царском престолу седео Порфирије, тада би
софиста Ливаније без сумње хвалио оно шта је писао Порфирије; а да је
Јулијан био софиста, Ливаније би му наденуо неко друго име, можда
непристојно. Али, како је Ливаније као софиста и као царев друг био
једне мисли са њим, говорио је за цара шта му се хтело, те стога ћу ја,
колико могу, оба-рати његове наводе које је писмено изложио. Књиге о
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хришћанима Јулијан је знао од раније, а када је писао против тих књига,
он је то чинио не јаким аргументима, као што каже Ливаније, него крОз
поругу и подсмех управо због помањкања истинских доказа да
омаловажи оно шта је записано у хришћанским списима. Свако, када
оповргава некога, настоји да сакрије истину и лажима напада на
супарника. Исти је случај и када неко некога мрзи, и он не само да чини
него и говори као непријатељ. А како су Јулијан и Порфирије, кога
Ливаније назива „старцем из Тира", имали обичај, па и наклоност да се
исмевају над другима, то се види и из онога шта су писали: Порфирије је
написао историју у којој се исмевао над животом Сократа, који је један
од најважнијих философа, рекавши за њега такве ствари које није
рекао ни Мелит, нити било ко од оних који су га оптуживали. Ја то
говорим о Сократу, коме се Грци чуде због његове издржљивости,
правичности и других врлина, и кога чувени философи Платон,
Ксенофонт и други, поштују не само као човека који је Богу по вољи,
него и као таквога који је размишљао о стварима које су изнад
човекових способности. А Јулијан, угледавши се на оца (Порфирија),
показао је своју пакост у књизи о кесарима, где је исмевао све цареве
који су били пре њега, не штедећи при томе ни философа Марка. И
тако, већ самим оним што су писали, показали су своју спремност да
изругавају друге људе. Мислим да нису потребни многобројни докази да
би се видела истина о њиховој нарави и разуму.
Пишем ово о њиховој нарави гледајући управо њихове списе. Уз све

то, навешћу и оно шта казује (свети) Григорије Назијазин о Јулијану (у
својој беседи против незнабожаца): „Други се истински осведочише о
свему када власт беше предата Јулијану, а ја као да га још гледам како
је у Атини, када смо заједно живели. Он у Атину дође недуго после
афере са његовим братом. Разлог због чега је дошао у Атину је да
пропутује Хеладом и да се упозна са њеним школама, а такође и због
тога да се договори са тамошњим жрецима и варалицама о својим
намерама. То је чинио у тајности јер се још увек плашио да јавно
покаже своју безбожност. Тако сам ја, колико памтим, доживео тог
човека, и нисам се преварио мада не спадам међу особе које су веште у
процени. Томе је више допринела несталност његовог карактера него
ли неке моје способности. Запамтио сам његов изглед који је такође
говорио у прилог томе: слаб врат, плећа која су се некако чудно ширила
када је дисао, немирне очи, грозан поглед, криве ноге, велике ноздрве
из којих се помаља пакост и презрење, подругљиве црте на лицу,
непристојан смех, напућена уста... Ја сам га видео таквог пре него ли је
својим делима показао своје право лице... Видео сам све то, и говорио
сам: Какву то змију гаји Римско царство? Ја сам то онда предсказао, а
волео бих да сам погрешио јер бих радије прихватио да ме зову лажним
пророком него што се надви толико зло над људима и појави се такво
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чудовиште каквог до тада није било, мада се казују о силним
поплавама, ерупцијама вулкана и провалама земље, о злим људима и
зверима које дођоше на свет. Због тога он (Јулијан) и сконча онако
како је приличило његовој безумности..." Тако казује Григорије о
Јулијану, а што се тиче оних списа које је некадашњи цар оставио иза
себе, а који говоре против хришћана и против истине, где он изврће
речи Светог Писма или додајући најразличитије бесмислице зарад свог
циља, треба знати да су небројени људи пре њега исто тако писали
против Христа, али да учитељи Цркве све те речи оповргоше својим
списима и беседама. Ориген је оборио софистичке измишљотине
злонамерних људи, и ако је он (Ориген) живео много пре Јулијана, но
оповргавајући сва пребацивања на хришћане, он је тумачио и
објашњавао све што је на први поглед могло довести у забуну оне који
су читали свете књиге.
Да су Јулијан и Порфирије пажљиво прочитали сва та тумачења и

примили његове (Оригенове) речи, могли би дар своје речитости
пренети на нешто друго а не да се утркују око тога ко ће шта огавније
рећи о хришћанима. А да је то управо била жеља цара, као и да уз себе
привуче просте и необразоване особе, а не оне којима је већ позната
истина Светог Писма, имамо доказе у његовим списима. На пример, у
делу под насловом „О цинизму" он учи како треба састављати митове,
па тврди да у њима треба прикривати истину, те да он божанствене
књиге види као мистичке приче са неким тајанственим смислом. Њега,
како видимо у том делу, љути што сви не мисле о томе као он, те напада
на хришћане који су прихватали Свето Писмо онакво какво јесте.
Такође сам чуо да се и њему десило исто што и Порфирију: неки
хришћани из Кесарије Палестинске изудараше Порфирија неколико
пута. Овоме то би тешко, те се одрекну хришћанства и поче да пише
књиге против хришћана.
Цар Јулијан, који се држао простоте и њеног мишљења, поче сматрати

ништавним све што је хришћанско, и у томе се поведе за Порфиријем
који је једнако нападао на хришћане. И тако, њих двојица, својевољно
се препустише безбожности, а онда им се све то вратило. Али, када
софиста Ливаније, ругајући се хришћанима поче да шири глас о томе да
хришћани начинише Богом и Сином Божјим онога човека који се
појави у Палестини, чини нам се да није размишљао о томе да сам
почиње да следује за Јулијаном. Јер, када дође први гласник, и јави да је
погинуо Јулијан, замало га не убише сматрајући да казује лаж против
бога, а он (Ливаније) затим каже: „О васпитаниче духова! О учениче
Духова! О заједничару са духовима!" Можда је он ово другачије
разумевао, али ако се израз од два смисла узме у оном лошијем
(смислу), то онда његове речи, како се чини, нису далеко од оних којима
се служе хришћани када коре Јулијана. Ако ли је Ливаније хтео да
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узнесе похвалу, тада је требао да се клони израза који могу бити
двоструко схваћени, као што је учинио другом приликом, када је
изоставио израз због кога је критикован. У осталом, како се признаје за
Бога Христос, који је с једне стране, тј. оне видљиве - човек, а са оне
друге, невидљиве - Бог, и како се у Њему сјединише обе природе,
хришћани о томе знају из Светог Писма, а то незнабошци не могу
појмити све док не поверују у оно о чему говори Писмо (Ис. 7, 10). С
тога се незнабошци и не стиде да обожавају толике људе. Па нека на
крају крајева и обожавају добронамерне, праведне и мудре (људе), али,
на жалост, они виде и клањају се као божанству људима који немају ни
стида, ни срама, обичним безбожницима и пијанцима, какви су:
ираклијевци, дионисијевци, ескуплаповци, којима се Ливаније куне у
својим делима. И када бих почео описивати њихов разуздани и гнусни
живот, то бих се веома удаљио од онога дела које сам започео; а који
имају жељу да сазнају нешто више о томе, навешћу дела из којих то
могу прочитати: „Пеплос", које написа Аристотел, затим „Стефанос",
кога написа Дионисије, „Полимнимон", кога написа Регин и многа
друга, а у којима је исказана незнабожачко учење о божанствима. А да
је код незнабожаца заиста обичај да без пуно промишљања, обожавају
људе, навешћу неколико примера: становници Родоса, када су страдали,
прихватили су мишљење да треба да се поклоне Атису, једном жрецу
фригијских тајни. А то им је било речено на овај начин: „Прославите
Атиса, великог бога, чистог Адониса, побожног, који даје срећу; лепог,
кудравог вакха..." Тај Атис није знао за меру у похоти, те се на крају
ушкопио, а ето, у пророштву га називају Адонисом и вакхом. Исто тако
када цар Александар Македонски дође у Азију, поздравише га
амфиктионици, а Питаја тад рече: „Прославите Зевса, врховног бога, и
Минерву тритогенијску! Прославите господара који се сакри у тело
човечије, кога роди Јупитер чудесним рођењем! Чувара правде међу
смртницима, цара Александра..." Тако је говорио дух из делфијског
храма, који је често говорио владарима, ласкајући им. Може бити да је
то речено због удодворавања, као што већ нагласих, а шта да кажем за
Клеомида, који беше јунак у песничењу, јер и њега обожаваху. Ево шта
ка-зују о њему: „Последњи од јунака је Клеонид Астиопљанин!
Прославите га жртвама јер он више није смртник..." Аполонова
пророчица осуђивала је због оваквих речи, али и поред тога људи из
Кизика извикаше Адријана за тринаестог бога, а сам Адријан је
обожавао Антиноја. Па све ово није ни најмање било смешно за
Ливанија, и поред тога што је веома добро знао за оно шта је написао
Адријан, китећи живот Александра. Али њега није стид обожавати и
Порфирија, када овако каже: „Нека ми тирјанин опрости што више
ценим цареве него ли његове списе..." Мислим да сам довољно говорио
о том софисти, а сада да наставим са писањем историје.
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XXIV глава
О томе како су епископи похитали

са свих страна к Јовијану,
и о томе како се сваки од њих надао да ће придобити цара за своје

исповедање вере

Када се цар Јовијан вратио из Персије, у црквеним пословима поново
наста пометња. Црквене старешине су настојале да претекну један
другог, надајући се да ће сваки добити цареву наклоност. Али цар је још
од раније био веран вери која исповеда једнодушност, те је ту веру
ценио од било које друге. Он је својом граматом утврдио
александријског епископа Атанасија, који је почео управљати
александријском црквом одмах по смрти Јулијана, а по царској грамати
доби још већу слободу, и више није стрепео од напада. Цар је позвао
епископе које је прогнао Констанције, а који се нису могли вратити
због Јулијана, а такође затвори незнабожачке храмове. Они који су до
тада носили плашт, скинуше га и почеше носити обичну одећу. Такође
је престало и приношење жртава (бика или вола) богињи Цибели ради
вечног живота.

XXV глава
О томе како се у Антиохији

окупише македонијевци и акакијевци,
па потврдише Никејски символ

И поред тога питања око хришћанства се не смањише јер они који су
објављивали разне символе вере једнако досађиваху цару, надајући се
да ће добити одобрење за своје учење. Пре свих су символ донели
македонијевци, са молбом да се прогнају из цркве сви који кажу да Син
није подобан Оцу по суштини. Ту молбу су поднели Василије Анкирски,
Силуан Тарски, Софроније Помпеопољски, Пазиних Зилски, Леонтије
Комански, Каликрат Калвидопољски и Теофил Каставалски. Цар је
примио ту молбу, али не даде одговор, осим што поменутим људима
рече: „Ја мрзим сваку, а прихватам и уважавам оне који једнако мисле".
Чувши то, остали се окануше свађе, а то је цар и хтео. Ово је била
прилика за акакијевце да покажу своју немирну нарав, и да се потврди
оно да су свагда уз страну која је јача. Јер када се окупише у Антиохији
(Сирској), они ступише у заједницу са Мелетијем, који се не тако давно
одвоји од њих, и који је признао једносушност. Акакијевци урадише
тако због тога што су видели како је Мелетије примљен код цара, који
се тада налазио у Антиохији. Тада настаде договор и акакијевци при-
хватише једносушност, и тако потврдише Никејску веру. И свитак са
тиме предадоше цару, а у том свитку је писало:
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„Преблагочестивом, Богу омиљеном господару нашем - Јовану,
победнику, Августу - сабор епископа из различитих епископија,

који се окупише у Антиохији
Да је твоја благочестивост, пре свега своје настојање усмерила на то

да буде мир у Цркви, и да се у њој једнако мисли, за то ми врло добро
знамо, Богу омиљени царе. Такође нам није непознато ни то, да си по
својој прави-чности признао, да они што овде говоре о јединству, имају
оно шта одликује истиниту у православну Цркву. Па зато, да нас не би
прибројао међу оне који кваре истиниту науку, казујемо твојој
благочестивости да прихватамо и исповедамо веру Првог Васељенског
сабора, који је одржан у Никеји, јер су на том сабору свети Оци јасно
протумачили реч једносушност, која се многима чинила некако страна.
А по том тумачењу, једносушност значи да је Син рођен од суштине
Оца, те да је Син подобан Оцу по суштини, а не то да се неисказано
рођење збило по некаквој страсти. И саму реч „суштина" свети Оци су
прихватили не због тога што се она налази у списима незнабожаца,
него због тога да се оповргну речи „из ништа" које је Арије користио
када је говорио о Христу. Тим речима, на штету Цркве, служе се
давнашњи Аномеји, и то много смелије, безобзирније и бесрамније од
других. Управо због тога смо овом нашем спису и додали текст
Никејског символа, кога сачинише епископи који су се сабрали у
Никеји. Ево од речи до речи шта ми примамо и исповедамо:

Верујемо у једног Бога, Оца, Сведржитеља... и све остало шта се
налази у Символу вере, ми: епископ Мелетије Антиохијски, пристајем
на ово шта је речено, а са мном и Јевсевије Самостатски, Евагрије
Сикелијски, Ураније Анамијски, Зоил Лариски, Акакије Кесаријски,
Антипатер Роски, Аврамије Уримски, Аристоник Селевковилски,
Варламен Пергамски, Ураније Мелитински, Магнос Халкидонски,
Евтихије Елевтеропољски, Исаконис из Велике Арменије, Тит
Бостријски, Петар Сипски, Пелагије Лаодикијски, Аравијар Антриски,
Писом Адански преко свештеника Ламидриона, Сабијан Зевгматски,
Атанасије Анкирски преко свештеника Орфиста и свештеника Аеција,
Иринион Гаски, Писом Августински, Патрикије Палтијски преко
свештеника Ламириона, Анатолије Веријски, Теотим Арапски и
Лукијан Аријски."

Овај свитак (рукопис), нашао сам у Зборнику саборских одлука. Цар
је желео да се прекине свађа међу противницима, али је то желео
учинити благо и са убеђивањем. Због тога је и одговорио да никоме не
жели да чини зло, без обзира на то како ко верује, али да су му милији
они који раде на томе да дође до помирења и уједињења. А да је цар
заиста остао при својој речи, о томе сведочи и философ Темистије. Он,
говорећи о Јовијану, каже да је цар свакоме оставио на вољу да слави
Бога како уме, а кроз то је себе узвисио изнад варалица које су се
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приказивале као верујући а заправо су били попут (реке) Еврин, чији
ток час иде узводно, а час низводно.

XXVI глава
О томе како је умро цар Јовијан

Ето на који начин је цар зауставио даљу жељу за свађом. Изашавши из
Антиохије, дошао је у Тарс (Киликијски), и ту је сахранио Јулијана.
Када се учини све шта је било потребно око сахране, Јовијан беше
извикан (проглашен) за конзула, и као конзул он журно крену у једно
место по имену Дадастан, а које се налази на граници Галатије и
Витаније (Витиније). Ту му у сусрет изађе философ Темистије заједно
са осталим сенаторима, и прочита му речи у хвалу његовог конзулства,
а ту беседу проузнео је и у Константинопољу, пред окупљеним
народом. Под овако добрим царем без сумње сви државни и црквени
послови били би чињени добро, али смрт је уклонила овако врлог
човека. Јовијан је у том истом месту (Дадастану), изненада умро и то од
затвора утробе, за време свог конзулства и његовог сина Баронијана,
17. фебруара, након седам месеци владавине, имајући тада 33 године
живота.

Ова књига обухвата време од две године и пет месеци.
Крај треће књиге „Црквене историје".
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КЊИГА ЧЕТВРТА

I глава
О томе како је по смрти цара Јовијана за његовог наследника

извикан (изабран) Валентијан, који узе свога брата Валента да му
буде помоћник у управљању царевином, и о томе да је Валентијан

био православни хришћанин а Валент - аријевац

Када је умро цар Јовијан, као што је речено, у месту по имену
Дадастан (или Дадас), тада војске, у року од седам дана, дођоше из
Галатије у Никеју (Витинску), те једногласно за цара изабраше
Валентијана. То се догодило 20. фебруара. Валентијан је био родом из
Паноније, из места Кивали. Док је био старешина над војском, показао
се веома вешт ратник. То је био човек крепке душе, и свагда се
показивао као узвишен над оним што је био. Када је узведен на престо,
одмах се упути у Константинопољ, и узе свога брата Валента, да му овај
буде помоћник у управљању. То је било тридесет дана након избора за
цара. И ако су обојица били хришћани, ипак се нису слагали око
исповедања вере јер Валентијан је исповедао Никејски символ, док је
Валент прихватио Аријево учење. То Валентово аријанство имало је
ко-рене од његовог крштења, јер га је крстио Евдоксије који је био
старешина аријевске цркве у Константинопољу. И ако је и један и
други био заузет за оно што је поштовао, опет беху далеко један од
другога по нарави када посташе цареви. За време Јулијанове владавине
Валентијан је био официр, а Валент је служио као царски придворник,
и тада обојица показаше сталност у вери, јер када су их наговарали да
принесу жртве, радије су се одрекли својих положаја него да се одрекну
вере. Ипак, остали су у служби јер су били од користи држави. Тако је
било и у време владавине Јовијана. Када су сели на престо, око питања
управљања царевином није било размимоилажења, али нису се могли
сложити око питања вере. Валент је имао жељу да помогне обнављање
Аријевог учења, и био је опор према онима који не мисле као он, што
ће се касније видети. У то време црквом у Риму управљао је Ливерије,
а црквом у Александрији, која је прихватила Никејску веру, управљао
је Атанасије, а аријевцима у Александрији управљао је Луције, који на
то место дође после Георгија. У Антиохији, старешина аријеваца је био
Евсоје, док они који су прихватили једносушност, поделише се, те једни
беху уз Павлина, а други уз Мелетија. Црквом у Јерусалиму управљао
је Кирило, црквом у Константинопољу управљао је Евдоксије, који је
био за Арија, док су се они који што су прихватили Никејски символ,
окупљали у једној кући, изван града. Такође и они од македонијеваца,
који су се одвојили у Селевкији од аријанаца, имали су своје зборнице
(храмове) по градовима.
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II глава
О томе да када Валентијан отиде на запад, Валент дође у

Константинопољ, па поступи по молби македонијеваца да буде
одржан сабор, и о томе како је након тога уследио прогон оних

који су прихватали Никејски символ вере

Валентијан убрзо потом због послова отиде на запад, а Валент,
дође у Константинопољ, а тада ту дођоше многи од епископа који су
прихватили Македонијево учење, па мољаше Валента да се одржи
сабор ради поправљања вере. Валент је мислио да су уз македонијевце
и Акакије и Евдоксије, те попусти пред молбама, па се они
(македонијевци) искупише у Лампсаху. У то време Валент хитро отиде
у Антиохију (Сирску), желећи да спречи упад Персијанаца у царевину,
јер беше нарушен договор о миру (који је био склопљен пре тридесет
година између Јовијана и Персијанаца). Али, није било разлога за
толику забринутост јер су Персијанци били и даље за мир, него Валент
то искористи да свом снагом насрне на оне који су били за Никејски
символ. Тада он никаквог зла не учини епсикопу Павлину, веома
бојажљивом човеку, али зато затвори Малетија, а остале који нису
желели да имају заједницу са Евсојем, протера из антиохијских цркви,
пошто их је претходно мучио и кажњавао. Говори се да је наредио да
многи буду удављени у оближњој реци Ороит.

III глава
Док је Валент чинио зла на истоку онима који су били за Никејски
символ, у Константинопољу се појави тиранин Прокопије. У исто

време догоди се и јак земљотрес и дође до великих поплава,
због чега су страдали многи Градови

Док је Валент чинио зла по Сирији, у Константинопољу подигну
буну тиранин по имену Прокопије, који за кратко време окупи велику
војску, и већ је био спреман да крене против цара. Када Валент чује за
то, збуни се, па престаде да прогони православне хришћане. Тада се
догоди и јак земљотрес, од кога су страдали многи градови. Такође је
дошло до поплаве, јер се узборка море, па пострадаше многа села и
градови уз обалу. То се збило за време конзулства два цара.
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IV глава
О томе како су у то, по Цркву, немирно доба македонијевци на

сабору у Лампсаку поново прогласили Антиохијски символ,
анатемишући онај символ који је проглашен у Армину, и о томе

како су поново свргли Акакија и Евдоксија

У таквим околностима лоше су стајали и државни и црквени
послови. Македонијевци се окупише у Лампсаку, и ту одржаше сабор,
седам година након сабора у Селевкији, те поново потврдише веру из
Антиохије, коју су раније потписали у Селевкији, а онај символ који је
објављен у Армину одбацише. Поред тога, збацише и Акакија и
Евдоксија. Евдоксије, епископ Константинопоља, био је немоћан, и није
то могао спречити. Разлог за то био је грађански рат који је тада вођен.
Ова околност потаче присталице епископа Елевсија Кизичког да буду
веома активни, те усвојише тзв. Македонијеву науку, у почетку мало
познату међу људима, али сада, на сабору у Лампсаку разглашену, тако
да за неко време посташе веома бројни. По мом мишљењу, на овај
Сабор пада одговорност због чега је по Хелеспонту дошло до ширења
македонијеваца (јер Лампсак је у уском заливу Хелеспонта).

V глава
О томе како је дошло до сукоба две војске

код једног моста у Фригији,
и о томе како је Валент ухватио
Прокопија издајом његових вођа,

и како је убио и Прокопија и оне који су га издали

У време Грацијановог и Дагалефовог конзулства, унутрашњи
(грађански) рат беше још жешћи. Тиранин Прокопије изађе са војском
из Константинопоља, и беше спреман да се сукоби са војском цара.
Валент, када чу за то, крену из Антиохије и сукоби се са Прокопијем у
Наколији (Фригија). Прва битка би срећна по Прокопија, али нешто
доцније Валент зароби Прокопија јер су га издали његови саборци
Ангелон и Гамарије. Ову двојицу Валент натера да кажу све, обећавши
им да им ништа неће учинити. А када они све рекоше, Валент нареди да
буду пресечени надвоје тестером. Са Прокопијем је учинио следеће:
савили су два дрвета која беху једно поред другог, па једну ногу
Прокопијеву везаше за једно, а другу за друго дрво, и када пустише
дрвећа, Прокопије би растргнут.
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VI глава
О томе како је Валент, пошто уби Прокопија, настоји да

аријанизму приведе и оне који беху на Сабору
али и све хришћане

Уклонивши тиранина, Валент насрну на хришћане наумивши да их
све начини следбеницима Арија. Било му је веома криво што је Сабор
(који је био у Ламсаку), не само збацио аријевске епископе, него што је
анатемисао веру која је проглашена у Армину. Док је био у Никомидији
Витинској, Валент к себи дозва епископа Елевсија Кизикијског, а овај
је, као што рекох, био македонијевац, па онда дозва на сабор епископе
који беху за Аријево учење, па поче приморавати Елевсија да и он
пристане на аријанизам. У почетку се Елевсије одупирао, али када му
почеше претити заточењем и губитком имања, ухвати га страх, па се
придружи аријанцима. Али, чим је то учинио, одмах се покаја, па када
се врати у Кизик, жалио се пред сабраним народом: „Ја сам био
приморан да то учиним, те зато тражите другог епископа јер сам се ја
одрекао своје вере, али на силу". Међутим, народ из оданости према
њему не хтеде да пређе под власт другога, нити да своју цркву уступи
другоме. И тако они осташе уз њега, нити се одрекоше своје јереси.

VII глава
О томе како је прогнан Елевсије Македонски а на његово место

дође Евномије, који као некадашњи писар безбожника Аеција, пође
његовим стопама

Када је о томе чуо епископ Константинопоља, посла Евномија да
буде епископ Кизика, а цар изда уредбу по којој се Елевсије мора
уклонити, а на његово место постави Евномија. Ово је дало повода да
присталице Елевсија саграде цркву за себе, изван града, па су ту
вршили своја богослужења. Евномоје о коме је реч, својевремено је био
писар код Аеција, који доби име Безбожник, као што већ рекох.
Дружећи се са њим, Евномије је прихватио његов софистички начин
размишљања и игру са испразним речима. Помисливши за себе да је
велики софиста, он поче хулити на Бога, кренувши путем аријанизма.
Слабо је познавао Свето Писмо јер и поред тога што га је читао, није
схватао оно шта је написано. О томе казује и седми том књиге коју је
написао где тумачи Посланицу Римљанима, где казује силне речи а
опет није разумео смисао онога о чему говори апостол Павле. Грађани
Кизика, где беше постављен за епископа, нису више могли да трпе све
то, па га на крају протераше. Евномије тада отиде у Константинопољ, и
ту је живео са Евдоксијем. Али, да неко не би помислио како сам
злоречит, ево неких његових речи које он говори о Богу: „Какав је Бог
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у суштини, то Он о томе зна исто толико колико и ми. Не може се рећи
да Он зна више а да ми знамо мање, али то шта ми знамо о Његовој
суштини, толико о њој знао и Он; и напротив, шта Он зна, то исто без
разлике можемо наћи и у нама..." Такве, и овима сличне речи писао је
Евномије; а како ће касније напистити Аријеву науку, о томе ћу рећи
доцније.

VIII глава
О речима у камену, и о томе како

је разгневљени цар Валент
заповедио да се сруши та стена у Халкидону

Према Византији су стајале Халкидонске стене, и цар је наредио да
оне буду порушене. Он се клетвом зарекао да ће то учинити када
победи тиранина јер се Халкидонци, одани бившем тиранину, ругаше
Валенту и затворише врата пред њим када је желео да уђе у град. И
тако би срушена та стена, а камен би донет у Константинопољ, па од
њега сазидаше купатила која су названа „Константинова купатила
(Константинове бање)". На једном од камена био је записа пророчког
садржаја, и то беше записано давно у прошлости, али се није знало за
то све до тада. У том запису се казивало да када град узима воду у
изобиљу и да када камен буде узидан у бању (купатило), да ће тада доћи
небројена племена варвара, и да ће напасти на Римску земљу, и да ће
царевини нанети велико зло, и да ће на крају и сами пропасти. За оне
који то желе да чују, навешћу текст од речи до речи:

,,Када се на богато украшеним улицама града начини коло веселих
нимфа, вила што носе росу, и када камење из стене буде узидано у
бање, тада ће небројена племена скиталачких народа, племена дивља,
ратоборна, са оружјем у рукама, прећи преко прелепе воде Истра, и
опустиће предела Скита и поља Мисије; а када дођу до Тракије, са
намером да над њом искале своју злу вољу, ту ће наћи свој гроб, и тако
ће се окончати њихова судбина."

Није прошло пуно времена, а Валент доведе воду у Константинопољ,
а у исто време нападоше и варвари (али о томе ћу касније говорити).
Међутим, тај пророчки запис се могао применити и на нешто друго:
пошто би уведена вода у град, тадашњи префект Константинопоља -
Клеарх, начини на сада-шњој Теодосијевој пијаци велику чесму, и назва
је „Обилна вода", и због градње те чесме би велико весеље, тј. управо
онако како о томе говори пророштво. У осталом, пророштво се
испунило нешто касније, те народ Константинопоља поче да моли цара
да заустави рушење стене. То исто молили су од цара и становници
Витаније и Никеје, који су због тога дошли у Константинопољ. Цара је
то јако разљутило, и једва је прихватио молбу грађана који су дошли.
Али, како се цар зарекао заклетвом, зато одмах нареди да се стена
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поруши, а да се рупе које су тада начињене, затворе ситним камењем. О
томе и данас постоје трагови.

IX глава
О томе како је цар Валент Гонио новатијевце због тога што су и

они, као и православни, прихватали једносушност

Међутим, цар није престајао да прогони оне који су прихватали
једносушност, па их је протеривао из Константинопоља заједно са
новатијевцима који су, као и православни, прихватили Никејску веру.
Њихове (новатијевске) цркве је затворио, а такође и њиховог епископа.
Био је то епископ Агалије, човек који је новатијевским црквама
управљао још из времена Константина, и који је живео апостолским
животом: ходао је бос, имао је само једну хаљину, свагда држећи речи
Јеванђеља... Разљућеног цара ублажио је побожни и слаткоречиви
човек по имену Маркијан. Он је најпре био у придворној војној служби,
а затим је био новатијански свештеник, и учио је граматици цареве
кћери Анастасију и Каросу (по њиховим именима назване су бање које
је њихов отац саградио у Константинопољу). Из пажње према том
Маркијану, беху отворене новатијанске цркве. Ипак, не може се рећи
да су они били у потпуном миру од аријеваца јер су их ови свагда
гледали са подозрењем.
Треба имати на уму да је рат са тиранином Прокопијем био у време

конзулства Грацијана и Дагалефа, негде на крају месеца маја.

X глава
О томе како се Валентијану нашао

син коме је дато очево име, и о томе како је Грацијан био рођен пре
него што ће Валентијан постати цар

Недуго након поменутог рата, и за истог конзулства, нашао се син
Валентијану (који је владао западним областима), и томе сину беше
наденуо своје име; а Грацијан је рођен пре него што ће Валентијан
постати цар.

XI глава
О томе како је падао Град (лед) необичне величине,

и о земљотресу који се догоди у Витанији и Хелеспонту

У време конзулства Лукијановог и Јовинијановог, другога дана
месеца јула, у Константинопољу паде град (лед) који је био величине
песнице. Говорило се да је то био гласник гњева Божијег због тога што
је цар послао у заточење силне људе који нису желели да имају
заједницу са Евдоксијем. Нешто касније, у време истог конзулства, 24.
августа, Валентијан је поставио за цара свог сина Грацијана. А за време
Валентијановог конзулства и другог конзулства Валентовог, у
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једанаести дан месеца октобра, догоди се у Витанији земљотрес који
поруши Никеју. То се десило након двадесет година од пропасти
Никомидије. Убрзо после тог, догоди се и други земљотрес од кога
пострада део Герме у Хелеспонту. Сви ти догађаји не призваше памети
ни аријевског епископа Евдоксија, нити цара Валента. Они су и даље
прогонили хришћане који нису били за Аријеву науку. Међутим, ови
земљотреси изгледаше као знамење нереда и смутње која је претила
Цркви. Многи од епископа и верника беху прогнати у заточење, а
осташе на слободи, по промислу Божијем, Василије и Григорије,
необично побожни људи, од којих први беше епископ Кесарије
Кападокијске, а други епископ града Назијанза. О њима ће више речи
бити нешто касније.

XII глава
О томе како су македонијевци, пошто их је цар приморао, послали
своје људе ка епископу Ливерију Римском, и потписали веровање у

једносушност

Они што су прогонили православне хришћане, у исто време нападоше
и на македонијевце, који више из страха него ли због претрпљеног
насиља, слаше једни другима из места у место своје људе, поручујући да
се више нема куда него да се због невоља бежи у области под управом
царевог брата и к епископу Ливерију Римском, те да је боље
прихватити символ православних хришћана него ли бити у заједници са
Евдоксијем и његовим присталицама. И тако одаберу Јевстатија
Севастијског (који је често био свргаван), Силуана Тарског (из
Киликије) и Теофила Костовалског, па их пошаљу до Ливерија Римског
са таквим упутством, да се не одвајају од епископа Рима око питања
вере, него да уђу у заједницу са њим и да прихвате једносушност. Ова
тројица понесу са собом и писмо које су у Селевкији написале стране
које су биле у неслози, те тако стигну у Рим, али цара нису видели јер
он тада би у Галији, у рату против Сармата. Они своју посланицу
предадоше епископу Ливерију, али овај као да није хтео да зна за њих,
наглашавајући да су они аријевци и да оне који су одбацили Никејски
символ Црква не може да прихвати. На то они који су дошли изјавише
да су се покајали, да су прихватили истине вере, да су прекинули
заједницу са онима који верују у једносушност. Ливерије тада нареди да
писмено изложе своју веру, и они тада предадоше свитак у коме су
показали да прихватају Никејски символ. Овом приликом ћу
изоставити посланице што их написаше и послаше у Рим оци из Смирне
у Азији, из Писидије, Исаврије, Памфилије и Ликије јер су веома дуге, а
свитак који је Јевстатије предао Ливерију наводим од речи до речи:
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„Господину и брату и пријатељу по служби, Ливерију - Јевстатије,
Теофил и Силуан, желе му здраво у Господу

Ми се клонимо пустих мисли јеретика које једнако умножавају
саблазни у католичкој Цркви, те да им с наше стране не би давали
повода за то, признајемо Сабор православних епископа који је одржан у
Лампсаку, у Смирни и у другим местима. Овај Сабор послао нас је до
твоје милости и до свих италијанских и западних епископа, да би
показали грамату која ће те уверити да ми прихватамо и исповедамо
католичку веру која је утврђена на Никејском сабору, за живота
блаженог Константина, где на окупу беше 318 епископа, а чија се вера
одржа до сада чистом и непоколебљивом. Ми се, дакле, држимо те вере
која је супротна превратној науци Арија, те свето и побожно прихвата
једносушност. Уз поменути Сабор и ми, својеручним потписима, дајемо
реч да ћемо се држати те вере све до смрти, а осуђујемо како Арија и
његову нечасну науку, тако и његове ученике и оне који мисле као они,
па и сваку јерес: Савелијеву, патропасијанску, Маркионитеву,
Фотинијеву, Маркелијанову, Павла Самостатског, са њиховим
присталицама, као и све јереси које су противне Никејској вери.
Нарочито бацамо анатему на ону исповест која је читана на сабору у
Арману, као сасвим супротну вери из Никеје, а која потиче из Нике (у
Тракији), на коју се потписаше епископи у Константинопољу, наведени
на то обманом и клеветама. А како ми верујемо, и они за које говоримо
и који су нас послали, послушајте:

Верујемо у једнога Бога, Сведржитеља, који је створио све и што се
види и што се не види. И у једнога јединородног Бога, Господа Исуса
Христа, Сина Божијег, рођеног од Оца, Бога од Бога, светлост од
светлости, Бога истинитог од Бога истинитог, рођеног, несазданог,
једносушног Оцу, кроз кога је све постало и што је на небу и на земљи.
Који је ради нас људи и ради нашег спасења сишао (с неба) и узео на
себе тело и постао човек, и страдао, и васкрсао у трећи дан. Који се
узнео на небеса и који ће доћи да суди живима и мртвима. И у Духа
Светога. А који кажу да је било времена када није било Сина, да га не
беше док се није родио, да је произашао ни из чега, или од неке друге
личности и суштине, те да је Син Божји подложан промени, на њих
анатему баца католичка и апостолска Црква. Ово исповедање
потписасмо, у заједничком договору, ја - Јевстатије, епископ града
Севаста, и Теофил, и Силуан, које посла сабор из Лампа, Смирне и
други сабори. А ако би неко, након ове писмено разложене вере, хтео
да износи нешто против нас или против оних који нас послаше, тада
нека дође са посланицом к твојој светости и епископима које одредиш,
и нека о свему заједно са нама буде речи, па ако се нађе неко да је у
криву, нека на њега падне осуда."
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Ливерије прихвати ово, па онда прихвати епископе који су дошли.
Када су они кренули назад, тада по њима посла ову посланицу:

„Посланица Ливерија, епископа Рима - македонијевским епископима
Љубљеној браћи и пријатељима по служби: Евтимију, Кирилу,

Иперхију, Уранију, Ирону, Елпидију, Максиму, Јевсевију, Евкарпију,
Еортасију, Неону, Евмадију, Фаустину (Фавстину), Проклину,
Пасинику. Арсенију, Севиру, Дидимиону, Вретанију, Калистрату,
Далмацију, Едесију, Евстохију (Јевстохију), Амвросију, Гелеонију,
Пардамију, Македонију, Павлу, Маркелу, Ираклију, Александру,
Адолију, Маркијану, Стенелу, Јовану, Макеру, Харисију, Јевсевију,
Фотину, Антонију, Аниту, Келсу, Еверанору, Милсију, Хрисампелу,
Неону, Евгенију, Евстатију, Каликрату, Арсенију, Евгенију, Мартирију,
Еракију, Леонтију, Филагрију, Лукију и свима на истоку православним
епископима - епископ Италије, Ливерије и епископи запада, који желе
да сте свагда здрави.

Ваша посланица, љубљена браћо, видело је вере које добисмо из руку
пречасне браће, епископа Евстатија, Силуана и Теофила, донесе нам
радост које смо се зажелели зарад мира и једномислија. У толико више
јер се из ваше посланице види како је очевдно да се ваше мисли слажу
са нашом недостојношћу и са свим епископима Италије и запада. Ми
признајемо да је оно вера католичка и апостолска која се одржа у
чистоти и целости од времена када је био сабор у Никеји, па до данас.
Ту исту веру исповедише и они које сте ви послали. Па када би нестало
и најмањег знака за сумњу, они су ту веру изложили не само усмено
него и писмено. Ми додајемо овој посланици и препис њиховог
исповедања вере. То чинимо због тога да јеретицима не би дали повода
за клевету. Мимо тога, наша пречасна браћа епископи Евста-тије,
Силуан и Тефил, исповедише и то, а надамо се и ви, да ћете чувати ту
веру и да ћете у њој остати. Јер као што се сабраше епископи у Никеји,
њих 318, да пројаве лажи Аријевог учења и да их за свагда униште,
надамо се да ћете и ви тако чинити. Знамо да ни блажени Аврам није
имао више од тристо другова, када је помоћу вере победио непријатеља
кога је било на хиљаде. О ту веру, која је прихватила једносушност, о
њу се разбијају сви насртаји и свеколика аријевска препредена
размишљања. Зато, када се епископи запада сабраше у Армину, куда их
позва злоба аријеваца, да или кроз убеђење, или да кажемо истину,
снагом грађанске власти, уништи и сатре оно шта о вери уче аријевци,
тада епископи који су до тада били у заблудама, освестише се и
анатемисаше јереси и осташе с нама у заједници. Они, које посла ваша
љубав, схвативши шта је главно у овом питању, уз своје потписе
приложише и ваша имена, проклеше Арија и све што је противно
Никејској вери, а тамо стоје и потписи неких од вас. Према томе, нисмо
могли пропустити да вам не пишемо и да вам не притекнемо у помоћ,
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нарочито када смо сазнали за исповест ваших људи које посласте к
нама, и када смо се уверили да они на истоку дођоше к себи, да мисле
исто као и православни на западу. И тако објављујемо, и нека знате да
је сада бачена анатема на сва она хуљења која су казана у Армину
против Никејског символа. Пустите и ви исти глас, ви који сте имали
прилику да умакнете из мрака јереси и да се вратите ка божанској
светлости католичке слободе. А који се и после свега задржаше у
отровној науци, и не желе да одступе од аријевских хуљења, нека знају
да ће заједно са Аријем и његовим ученицима, а такође и са осталим
змијама, као што су: савелијевци, патропасијани и сви други јеретици,
бити одлучени од Цркве јер она (Црква) не прима блудне у своју
заједницу. Бог нека вас, љубљена браћо, одржи у здрављу!"

Јевстатије, када је добио ову посланицу, одмах са својима крену ка
Сицилији, и ту сазва тамошње епископе, па пред њима исповеди
једносушност и Никејску веру, па узевши посланицу и са тог сабора,
врати се међу оне који су га послали. Они, којима је предата Ливеријева
посланица, разаслаше своје људе по градовима до црквених старешина
који су веровали у једносушност, те их позваше у Тарс (Киликијски) да
се прекине са расправама које се појавише у Цркви од Никејског
сабора па на овамо. И то би било учињено, по свој прилици само да
томе не стаде на пут један од епископа који је био веома цењен код
цара, а то је био Евдоксије, старешина аријеваца, коме је веома стало
да не дође до поменутог Сабора, и који је у срцу замислио да све
православне, који су требали доћи на тај скуп, казни због тога. Да су
македонијевци заиста ступили у заједницу са епископом Ливеријем, и да
су признали Никејски символ преко својих људи који дођоше у Рим, о
томе сведочи и Сабин у своме Зборнику.

XIII глава
О томе како се Евномије одвојио од Евдоксија да би затим

пришао Аецију. О томе како је Евдоксије напакостио Атанасију у
Александрији, те је Атанасије поново морао бежати, и како се због

тога побунио народ, а уплашени цар издаде указ о Атанасијевом
повратку на своју катедру, само да би дошло до стишавања

побуњеногнарода

У то време, одвоји се Евномије од Евдоксија, и држао је засебне
зборове а то је било због тога што је Евномије наваљивао на Евдоксија
да се приме у заједницу његов учитељ Аеције, а Евдоксије то није
желео да прихвати. Разлог због кога Евдоксије није хтео заједницу са
Аецијем није био тај што се гнушао његове науке (јер је и сам мислио
као овај), него се устезао због тога јер су присталице Аеција сврставале
Евдоксија међу иноверце. То је разлог због кога се Евномије одвоји од
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Евдоксија. То се дешавало у Константинопољу. Међутим, у
Александрији је тамошњу цркву узмутио префект својим указом, кога
је издао наговорен од стране Евдоксија. Атанасије, плашећи се напада
од нахушкане масе, крио се у очевој гробници пуна четири месеца. И
како га није било међу народом који га је поштовао, дође до велике
буне. Тада цар, сазнавши о свему шта се дешава у Александрији, издаде
заповест да Атанасије поново управља тамошњом црквом и да се не
мора скривати. Ето одговора на питање због чега је црква у
Александрији живела у миру све док је на њеном челу био Атанасије. А
како ће по његовом упокојењу аријевци узети александријску цркву, о
томе ћу нешто касније.

XIV глава
О томе како су аријевци рукоположили Демофила

када је умро Евдоксије,и о томе како су
православни изабрали за епископа Евагрија,

кога је рукоположио Евстатије Антиохијски

У то доба цар Валент отиде из Константинопоља у Антиохију. Када
је стигао у Никомидију Витинску, задржи се ту из овог разлога: тек што
је цар кренуо из Константинопоља, умро је аријевски епископ
Евдоксије. То се догодило у време трећег конзулства Валентијановог и
Валентиновог. Евдоксије је био на катедри константинопољске цркве
деветнаест година. На његово место аријевци поставише Демофила, а
они који су били за Никејски символ, намеравајући да искористе
прилику, изаберу извесног Евагрија, свог једноверца, и њега
рукоположи Евстатије, некадашњи епископ Антиохије, кога је Јован
позвао из заточења и који је кришом боравио у Константинопољу да би
учвршћивао у вери оне који су исповедали једносушност.

XV глава
О томе како су аријевци чинили пакости онима који су били за

Никејску веру,
пошто је цар заточио и Евагрија и Евстатија

То је створило прилику за аријевце да поново нападну на
православне хришћане. Цар је брзо чуо за све, па из страха од нових
сукоба, посла из Никомидије нешто војске у Константинопољ, и нареди
да Евагрија и Евстатија одведу у место које је одређено за њихово
заточење. Евстатије би послат у Визију, место у Тракији, а Евагрије би
одведен у друго место. Сада су аријевци постали смелији и чинише још
грђа дела синовима Цркве. Они су их злостављали, тукли, бацали у
тамнице, глобили и кињили дотле да се то више није могло трпети.
Када је православнима све то дојадило, наумили су да моле цара да их
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заштити од тог насиља, али они су тражили заштиту на погрешном
месту.

XVI глава
О томе како су спаљени на броду свети свештеници,

због чега се изли Гњев Божји те у Фригији наступи велика глад

Када се по братском договору њих седамдесет свештеника,
предвођени Урбаном, Теодором и Менедемом упутише у Никомидију, и
предадоше цару молбу, објаснивши каква насиља трпе хришћани, цар
се тобож разгневи, али тајно заповеди префекту Модесту да похапси и
побије све те људе који дођоше пред њега. Префект није смео да јавно
изврши то погубљење јер је постојала опасност да се маса света побуни,
те се због тога досети и нареди шта је требало, као да ће их послати у
заточење. И пошто им рече шта намерава с њима, и они то послушаше
без и најмањег страха, нареди да се одведу на брод који ће их тобож
одвести до места заточења, а морнарима издаде наредбу да запале брод
када изађу на отворено.море. Тако се и збило. Када је брод испловио на
средину Астакијског залива, морнари учинише шта им је заповеђено и
запалише брод, а они умакоше чамцима. Тада се дигну јак ветар и гонио
је запаљени брод па убрзо доплови у лику по имену Дакидза, и ту
потону заједно са мученицима. Многи тврде да ово није остало без
казне јер у Фригији наста глад, те су многи због тога морали доћи у
Константинопољ, а неки и у удаљеније крајеве.

XVII глава
О томе како је цар, задржавајући се у Антиохији, поново Гонио

православне хришћане

Али цар Валент није био забринут због тога што је избила велика
глад, него дође у Антиохију (Сирску), и боравећи ту, гонио је оне који
нису желели да буду са аријевцима. Мало му је било то што је по готово
свим градовима истока протерао православне, него их је још и
злостављао па и убијао, више него када их је потапао у море.

XVIII глава
О томе шта се догодило у Едеси, како је осрамоћен префект, и о

томе како су били чврсти у вери Грађани тог града, и о жени која
беше Богу по вољи

Треба да кажем шта се догодило у Едеси Месопотамској. Ту је храм
који је стар и који је на гласу, а саграђен је у спомен светог апостола
Томе, и због те велике светиње, ту се окупљао велики број
православних хришћана. И цар Валент пожели да види тај храм, али
када је сазнао да народ који долази у тај храм презире његову јерес,
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прича се да је руком ударио префекта због тога што није растерао
народ из те цркве. Осрамоћени префект попуштао је царевом гневу
против своје воље, и како му беше жао да прогони толики народ,
поручи хришћанима да се разиђу. Али, хришћани га не послушаше ни
онда када им је тајно саветовао ни онда када им је претио. Када је
префект, по заповести цара, пошао са војском на храм, срете једну
жену која је водила дете за руку. Жена се упутила к цркви, па се
прогура кроз војску која је била око префекта. Разљућени префект
заповеди да доведу ту жену, па јој рече: „Несрећнице, куда си
кренула?", а ова му одговори да иде тамо где су и остали хришћани.
Префект је тада упита зар није чула да ће бити побијени сви који буду у
храму, а она рече да управо због тога и жури да и она буде тамо. Када је
префект упита зашто на губилиште води дете, она каза да и оно жели
да уђе међу мученике за Христа. Саслушавши те речи, префект је знао
да ће тако поступити и они у храму, па се упути цару и каза му да ће сви
изгинути за своју веру, нагласивши да би било веома непромишљено
побити толики народ за тако кратко време. Овим речима ублажи царев
гњев, и на тај начин су становници Едесе остали поштеђени од
пропасти коју им намени цар.

XIX глава
О томе како је цар Валент погубио многе људе којима је име

започињало грчким словом ,,тета", а то је учинио због неких
враџбина

Скоро у исто време, рекао би неко, као да се некакав зао дух
наумио користити жестоком нарављу цара. То подстакну неке људе да
гатају ко ће наследити цара Валента, и да би то сазнали, они позваше
неке магове, а зли дух, који је говорио из тих људи, по свом лукавству,
написа четири слова: тета, ета, омега и вита, рекавши да њима почиње
име онога који ће владати након Валента, и да је то име сложено. Када
је цар чуо за то, он одлучи да побије све оне људе чије је име почињало
словом тета, на пример: Теодора, Теодота, Теодосија... Том приликом
би убијен и неки Теодоснол, човек познат по племенитости, од
владарске породице у Шпанији. Па како силан страх уђе у народ, многи
променише своја имена.

XX глава
О томе како се упокоји Атанасије,

а на његово место дође Петар

Треба знати да цар Валент није правио смутње по Александрији и
Египту док је Атанасије био жив и управљао пословима александријске
цркве. Он је знао да су грађани већином одани Атанасију, па се плашио
да не дође до побуне народа. Али када је текла друга година конзулства

142

Грацијана и Проба, упокоји се Атанасије након небројених подвига за
Цркву Христову. Он је био епископ 46 година, претрпевши за то време
многе беде и невоље. Његово место оставио је благочестивом и у
говору вештом епископу Петру.

XXI глава
О томе како су аријевцу по смрти Атанасија, а по указу цара

Валента, предали александријске цркве Лукију, кога су још раније
рукоположили,

и о томе како су ухапсили и затворили епископа Петра

Аријевци, хвалећи се тиме да и цар верује као и они, подигоше главу
када су чули да је умро Атанасије, те одмах о томе дојавише цару, који
је тада био у Антиохији. Евсоје, тадашњи старешина аријеваца у
Антиохији, уграби ту прилику и понуди се да он оде у Александрију, да
тамошње цркве преда аријевцу Лукију. Цар то допусти, и Евсоје
пожури пут Александрије, имајући уз себе дозволу цара. Са њим је
ишао и Магнис, чувар царске благајне. Мимо тога, указом је наређено
префекту Александрије, Паладију, да овима помогне ако је потребно и
уз помоћ војске. На тај начин ухваћен је епископ Петар, и стављен у
окове, а његови клирици прогнани на све стране.

XXII глава
О томе како је Сабин (македонијевац) прећутао она зла која су

настала када је Лукије дошао на катедру, а како је све то описао
епископ Петар. Затим о томе како је он побегао к епископу

Дамасу у Рим, и како су аријевци и Лукије злостављали свете
монахе у пустињи

Грдна зла су настала од тренутка када је Лукије узведен на катедру.
О томе шта се радило са прогнанима на судовима и ван њих, и како су
једни мучени, а други након мука које су преживели, бацани у тамнице,
о свему томе није говорио Сабин као полуаријевац, да би прикрио
злодела својих истомишљеника. Али Петар, пошто умакну из тамнице,
открио је сва та зла кроз своје посланице које је упућивао разним
црквама. И пошто му пође за руком да изађе из затвора, он отиде у
Рим, код епископа Дамаса. И тако, црквама у Александрији овладаше
аријевци, и поред тога што их није било много. Недуго затим, изађе
царски указ којим је наређено да се из Александрије и из целог Египта
протерају сви који су за Никејску веру. Истим указом наређено је вођи
војске да уз помоћ оружја прогони оне за које им дојави Лукије. То је
било тешко време и за манастире у пустињи јер наоружани људи
насрнуше на људе који никада нису подигли руку да би ударили некога.
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Речи понекад нису у стању да опишу све свирепости које су се тада
дешавале. Тада опустеше многи манастири.

XXIII глава
О светим монасима у пустињи

Када смо већ поменули манастире у Египту, неће бити сувишно да о
њима кажемо још понешто. Египатски скитови постали су много пре
времена о коме говоримо, али их је нарочито умножио Амон, човек
који је био по вољи Богу. У својим млађим годинама он није имао вољу
за браком, али родбина је наваљивала на њега да се ожени, и он, да би
им учинио по вољи, узе за жену неку девојку из гостинице. А када је, по
обичајима свадбе, увео девојку у собу, он узе књигу Посланица
апостолских и поче читати посланицу Коринћанима, па поче жени
тумачити заповести апостола које он даје супружницима. При том он је
казивао и неке своје мисли, рекавши како је тескобно стање брака и
колико је ту онога што није мило ни мужу ни жени, затим кроз какве
муке све морају проћи, а онда поче говорити о доброј стра-ни
безбрачности, казујући како је то чист живот, слободан, непорочан, за-
клоњен од скрнављења, и како нас девственост приближава Богу.
Рекавши све то, Амон позва супругу да се заједно са њим одрекне света.
Договривши се, они отиду у Нитријску гору, где су живели неко време и
где устројише скит у коме су и жене и мушкарци заједно живели. Након
неког времена Амону рече жена: „Није прикладно за тебе, који друге
учиш целомудреном животу, да имаш жену под својим кровом. Да ли би
ти било по вољи да се раздвојимо, па да свако за себе крене у подвиг?"
Ово прихвати Амон, па се раздвојише, и тако проведоше свој век
уздржавајући се од вина и уља, хранећи се само сувим хлебом и то
једном дневно, мада није било реткост да једу само једном у току два-
три дана. Када се упокоји Амон, његову душу понесоше Анђели к небу,
и то је видео Антоније који је тада живео (у пустињи), а то је описао и
Атанасије Александријски када је описивао живот Антонија Великог.
На Амона се многи угледаше, те почеше живети као и он, па се тако у
Нитријској гори и у Скиту настанише многи монаси. Када би неко
желео да опише њихов живот, за то би му била потребна велика књига.
Али како међу њима беше људи који су волели Бога и који се
прославише због своје уздржљивости и својим равноапостолским
животом, чини ми се да ће бити добро да кажем понешто о тим
монасима.

Прича се за Амона да он никада није видео своје тело наго. То је било
због тога што монаху не приличи такво шта. Због тога, када је једном
требао да пређе преко реке, није хтео да се изује, него се помоли Богу
да га тај прелазак не омете у његовом подвигу, и Анђео Господњи
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пренесе га на другу страну реке. Други монах, по имену Дидим, старац
од деведесет година, није се дружио ни са једним човеком до своје
смрти. Монах Арсеније није одлучивао младе људе када би пали, али је
зато одлучивао старије. О томе зашто је то радио, он каже: „Ако
одлучим младог човека, он ће презрети одлучење, а ако одлучим
старца, болеће га!" Старац Ниор је свагда јео стојећи, а када га
упиташе зашто то ради, рече да је храна узгредна ствар, а такође и да
не допушта души да осети сласт од јела ако би се хранио седећи. Монах
Исидор је рекао: „Ево, четрдесет година како сам у срцу познао грех,
али до сада још не дадох да будем наведен на гнев!" Старац Памво није
знао нити да чита нити да пише, па је дошао к једном монаху да га
научи један псалм. Када је чуо први стих Пс. 38, где се каже: „Рекох:
Сачуваћу путеве моје да не грешим језиком својим", Памво не хтеде да
чује следећи стих, рекавши да ће имати много труда и око тог првог
стиха док га не спроведе у дело. И након неколико година, неки човек
упита Памва да ли је научио онај стих псалма, а старац рече: „Заиста,
прошло је деветнаест година и тешко сам успео да живим по оном шта
нам поручује први стих тог псалма!" Када би му неко дао новац да
нахрани сиротињу, а хтео би тада да преброји новац, Памво би рекао:
„Количина новца није важна, него је важно да се он даје из чистог
срца!" Епископ Атанасије позвао га је једном приликом да дође у
Александрију, а када старац дсфе у град, и виде неку глумицу на улици,
заплака силно. Када су га упитали зашто то ради, он им рече: „Плачем
због пропасти те жене, а такође и због тога што у себи немам толико
воље да угодим Господу колико је воље у тој жени да угоди похоти
тела". Пиотрос је знао нешто о природи, и радо се упуштао у разне
разговоре, али уз све то он никада није заборављао на молитву. Он
монаха оних времена, зна се за још два старца Богу омиљена, а обојица
су имала исто име - Макарије. Један беше из Горњег Египта, а други из
Александрије. И један и други беху на гласу због своји подвига, живота
којим су живели и чуда која су чинили. Тако, Макарије Египатски, уз
благодат Божију, исцељивао је болести и изгонио демоне. Када би се
испричали сви догађаји, ова књига би се умногостручила обимом.
Поред своје побожности, Макарије из Египта био је суров према онима
који су долазили к њему, док је Макарије из Александрије, у свему
налик на свог имењака, био другачији само у томе да је лепо сретао оне
који су му долазили, те је на тај начин појачавао вољу младим људима
да и они крену његовим стопама. И један и други Макарије имали су
једног учитеља, Евагрија, који је био познат најпре као философ.
Епископ Григорије Назијанзин рукоположио га је за ђакона у Конста-
нтинопољу, па обојица кренуше у Египат. Ту је Евагрије упознао
обојицу Макарија, па усвоји њихов начин живота. Евагрије је писао и
корисне књиге. Једна се зове „Монах, или о радљивости
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(трудољубивости)", а друга се зове „Гностик" и то је дело које је
намењено људима од знања. Подељено је на педесет поглавља. Трећа
књига су изабрана места из свештених књига против нечастивих духова
који нас искушавају. Та књига је подељена на осам делова. Поред тога,
он је саставио још шестотина питања о томе шта ће се догодити.
Написао је и две књиге у стиховима: једну за монахе који живе у
киновијама, а другу за девојке. О томе како су те књиге важне, увериће
се свако ко их прочита. Мислим да ће бити на свом месту и да наведем
неке његове речи о монасима.

Евагрије говори овако: „Треба добро да знамо којим путем су ишли
монаси који су се подвизавали пре нас, како би били у стању да себе
усмеравамо ка њиховом путу. Јер они и рекоше и учинише много тога
корисног. Један од њих је говорио да ће се монах сачувати од страсти
ако се храни једноставном храном која је зготовљена из љубави. Овај
исти научио је једнога од братије да се не плаши ноћних привиђења, па
му је рекао да пости и помаже болесницима јер страсти које је тај имао
у себи најбоље се исцељују милосрђем. Један од тадашњих мудраца
дође к праведном Антонију, и упита га како живи без утехе коју човек
има у књигама? Антоније му тада одговори да је његова књига читава
природа и да је она ту чим пожели да чује (чита) реч Божију. Старац
Макарије, сасуд изабрани, једном ме упита зашто у нама слаби моћ
памћења, нарочито када заборављамо оно шта треба да чинимо зарад
свога спасења? Нисам могао да му одговорим, а тада ми он рече да је то
због наше слабости и недовољног размишљања о греху који чинимо.
Једном сам дошао код старца Макарија негде у подне, и био сам веома
жедан, па га замолих да се напијем воде. Он ми тада рече да ми је
довољна само сенка да бих се освежио. Тада ми рече да је много оних
који путују у овом трену а немају ни ту сенку да их заштити од жеге, а
када сам се касније упустио у разговор са њим о уздржљивости, рече
ми: „Сине, имај срца; ево ја се двадесет година нисам најео ни хлеба,
нити се напих воде колико могу, нити сам спавао колико сам могао. Јео
сам хлеб и пио сам воду по мери, а сан сам ловио наслањајући се на
стену...". Када су једном монаху јавили да му се упокојио отац, овај их је
молио да престану са хуљењем; други монах је имао само Јеванђеље, па
је и ту књигу продао и новац употребио да би њиме купио храну за
гладне. Близу Александрије постоји острво са северне стране, са друге
стране Мареотског језера. Ту је живео монах кога су много уважавали
гностици. Он је имао обичај говорити да све што чине, монаси раде из
пет разлога: ради Бога, ради нарави, ради обичаја, ради нужде и да им
се руке увек налазе у послу. Још је говорио да је добродетељ по
природи једна, али да се дели на разне видове према различитим
моћима душе. Исто као и зраци сунца што немају своју слику, него је
добијају од отвора кроз који пролазе. И опет један од монаха говораше:
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„Нећу да знам за оно што би ме задовољило, па с тога не дам да будем
наведен на гнев јер знам да гнев чини немир и да доводи разум у забуну
и да тера даље на разна задовољства." Један од стараца је говорио да
љубав не уме чувати хлеб и новац. И ја сматрам да ме ђаволи не би
могли преварити два пута истим мамцем (замком)..." Све ово налази се
у Евагријевој књизи која се зове „Радљивост", а у књизи „Гностик" он
говори ово: „Нас је учио праведни Григорије, да се с четири стране
може судити о добродетељи: са стране разумности, одважности,
уздржљивости и правичности. Разумност је у томе да посматрамо умне
и свете силе без узрока, и то због тога што до узрока долази из помоћ
мудрости. Одважност је у томе, да останемо стални у истини, па и ако
наиђемо на препреке, да не допустимо да се наведемо на оно чега нема.
А примати семе од првог ратара, а клонити се другога у кога је семе
другачије. Правичност је у томе да казујемо своје мисли онако како се
слаже са својствима предмета, понешто рећи у загонетци, а понешто у
корист обичних људи. Стуб истине, Василије Кападокијски каже:
„Знање што долази од људи, множи се вежбом и трудом; а знање које
долази од благодати Божије, множи се и напредује правдом, благошћу и
милосрђем. Оно прво знање могу имати и људи који су одани
страстима..." Сунце од Египта, свети Атанасије, говори да је Мојсију
заповеђено да уготови трпезу са северне стране, да би гностици знали
ко је тај који дува против њих, па нека сносе свако искушење
благодушно и да радо прихватају оне који долазе к њима. Анђео цркве
у Тмуиту, Серапион, каже да ум постаје савршено чист ако се напаја
духовним знањем..." Све ово сам навео од Евагрија. Још знам за је-дног
монаха по имену Амоније. Он није желео да зна било шта, тако да када
је био са Атанасијем у Риму, пожелео је да види само цркву светог
Петра и Павла. А када су му нудили епископство, толико је одбијао даје
на крају одрезао своје уво, само да га не би натерали на епископски чин.
После неког времена, епископ Теофил Александријски рукоположи
Евагрија за епископа, а када се овај, сада као епископ сусретну са
Амонијем, рече му да није добро поступио што је себи одсекао уво, на
шта овај одговори: „Зар ти нећеш одговарати Богу што си себи одсекао
језик и ради тога да удовољиш себи, напусти благодат која ти је дата на
дар?" Било је у то доба по манастирима још много других о којима овде
не могу говорити јер би било превише, али напомињем да су све то
били особити и веома побожни људи. Када бих хтео причати о њима,
како су живели и каква су чуда чинили, отишао бих далеко од задатка
кога сам се прихватио. Ко има жељу да сазна нешто више о тим
људима, тај нека прочита књигу коју написа монах Паладије, ученик
Евагријев.
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XXIV глава
О томе како је БОГ кроз прогнане монахе чинио чуда и придобијао

људе за веру

И тако, пошто цар Валент издаде заповест да се прогоне
православни свуда по Александрији и Египту, све је ишло у суноврат:
једне су довлачили на суд, друге бацали утамницу, треће су мучили на
разне начине... А када се у Александрији навршило све оно што је хтео
Лукиј, онда се Евсоје поново врати у Антиохију, а вођа аријеваца
(Лукије), са јаком војском нападе на манастире у Египту. Тамо су
хватали монахе док су се молили Богу или били на послушању. Не
обазирући се на чуда Божија која су се дешавала око њих, они су
прогонили пустиножитеље, али ни то им не беше доста, него почеше и
оружје да дижу против њих. Руфин казује да је то гледао својим очима,
и на тим монасима се испуни оно што је рекао апостол Павле (Јевр.
11,36-39). Они претрпеше бол, ругање, свлачење до голог тела, окове и
тамнице, каменовање, сечење мачем, потуцање по пустињи... Види се да
је промисао Божија одредила за њих нешто боље, саизвољно да они то
претрпе, како би кроз страдање једних, нашли спасење у Богу многи. И
то се посведочило делом. Па када ови јадни људи издржаше све те беде
и невоље, онда се Лукије нађе у забуни, те саветова вођу војске да се ти
мученици пошаљу у заточење, и то из реда они који беху оци монасима:
Макарије Египатски и Макарије Александријски. Њих двојицу
заточише на неко острво где међу становницима не беше ни једног
хришћанина. На том острву беше зграда незнабожачког храма, а при
том храму би жрец један човек кога су сматрали за божанство. Када су
обојица Макарија дошли, узбунише се сви тамошњи нечастиви духови,
и дадоше се у велику бригу. У исто време догоди се и ово: кћи жреца
одједном побесни, и поче уништавати све што јој беше при руци. Нико
је није могао задржати, нити умирити. Викала је из свег гласа,
прекоревајући двојицу Макарија што су дошли на острво. Био је то
тренутак за ова два светитеља да покажу силу коју су имала по
благодати од Бога. И прогнавши демоне из девојке, предадоше је оцу
живу и здраву, задобише за веру Христову и жреца и све остале људе
који су живели ту, а идоле порушише и од незнабожачког храма
начинише цркву у којој су крштавали људе. И тако они, који беху
гоњени због вере у једносушност, посташе славни и чувени, и спасоше
многе а веру још више утврдише.
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XXV глава
О Дидиму Слепом

У исто време, пројавио је Бог још једног човека који беше поуздан у
вери и кога је Бог наменио да буде велики сведок хришћанства. Тај
човек се звао Дидим, и био је веома учен и надалеко чувен, нарочито
због свог дара беседништва. Још од детињста он се почео учити, али га
задеси болест и би потпуно слеп. Али, Бог му уместо телесних очију
подари велике очи разума, те тако оно што није могао учити телесним
очима он је прихватао очима разума. Још као дете показивао је своју
даровитост, а имајући предивну душу, претекао је и оне који су били
здрави. Дидим је брзо научио правила граматике, а реторику још брже.
Окренувши се затим философији, он и то савлада, а такође и
дијалектику, аритметику, музику... Поред тога, изузетно је знао Свето
Писмо, тако да је саставио неколико књига. Диктирао је три књиге о
Пресветој Тројици, протумачио је Оригенову књигу „О начелима",
додавши неке своје примедбе, рекавши да су Оригенове књиге такве
какве су, и да научени људи немају право да окривљују тог човека и
куде оно шта је он писао. Штавише, пребацује им да нису дорасли да
схвате његову мудрост. Прича се како се Дидим, за владавине цара
Валента, срео са Антонијем, када је овај, бежећи од аријеваца, напустио
пустињу и дошао у Александрију. Сазнавши за Дидимову мудрост,
рекао му је: „Немој жалити Дидиме што си изгубио вид, јер си изгубио
нешто што имају и муве и комарци; боље ти је да се радујеш јер имаш
очи које имају Анђели који виде Господа и од Њега примају светлост..."
Ово је рекао Антоније Дидиму много раније, а у ово доба се Дидим
славно борио за веру. Он се препирао са аријевцима, обарао њихове
софизме и показивао сву лажност њиховог учења.

XXVI глава
О Василију Кесаријском и Григорију Назијанзину

Промисао Божија извела је Дидима против александријских
аријеваца, а против истих по другим местима беше изведен Василије
Кесаријски и Григорије Назијанзин. Како добар глас који остаде иза
њих међу људима, тако и њихова велика ученост која је изложена и у
списима које су написали, све то сведочи да је реч о славним људима.
Па уколико су у своје време донели корист црквама и остали све до
смрти бранитељи вере, због тога ћу овде рећи нешто о њима. Ко би
хтео да пореди Василија и Григорија, тај би се нашао у забуни коме да
да првенство, јер обојица беху једанки и по уредном начину живота, и
по великом знању како јелинских наука а тако и Светог Писма. Своју
младост они су провели у Атини, слушајући науке тада чувених софиста
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Имерија и Проересија, а после су у Антиохији Сиријској за учитеља
имали Ливанија. Када се говорило да су кадри да предају софистику,
понудили су им учитељску службу, а неки су их саветовали да се
прихвате места судије. Али, они не хтедоше нити једно нити друго, него
изабраше живот у усамљености. Упознавши се са философијом док су
се учили у Антиохији код Ливанија, набавише и Оригенове књиге, и из
њих су се учили да тумаче Свето Писмо, јер је већ тада Оригенова
ученост била надалеко позната. И тако, изучавајући оно шта је написао
Ориген, обарали су учење аријеваца. Василија је у чин ђакона
рукоположио епископ Мелетије Антиохијски, а затим је Василије
рукоположен за епископа, и добио је катедру у месту свога рођења, у
Кесарији Кападокијској. Он се особито старао око цркви које су му
биле поверена. Да аријевско учење не би продрло у њих и у цркве у
Понту, он је одмах тамо отишао, завео скитове и учио тамошње
хришћане, а такође је утврђивао оне који су се колебали у вери.
Григорије Назијанзин је обављао своје послове као старешина цркве у
једном месту у Кападокији, наследивши катедру од свога оца, и радио је
корисно за Цркву као и Василије. И он је ишао од места до места, и
утврђивао у вери оне који су слабили. Особито је својим учењем
деловао на хришћане у Константинопољу, где је дуго живео, и где је
добио епископство над тамошњим народом, на шта су га присилили
многи од епископа. Чим је цар Валент дознао шта раде Василије и
Григорије, одмах је наредио да се Василије приведе из Кесарије у
Антиохију, и када су то урадили, предадоше га да му суде префекти.
Када је префект упитао Василија зашто не исповеда веру коју исповеда
цар, Василије без страха прекори цареву веру, бранећи православље.
Префект му запрети смрћу, а Василије му одговори: „Ја бих то и желео,
да се ослободим овог тела бранећи истину". Префект му тада рече да
добро размисли о свему, а Василије му рече: „Ја сам овај исти и данас и
сутра. А по тебе би било боље да се мењаш." Целог тог дана Василије
је био под стражом. Скоро у исто доба разболе се Валентов син, по
имену Галат. Болест је била веома опасна, и лекари су сумњали у
оздрављење детета. Царица Доминика јави о томе цару, додавши да је
имала и разне сне, те да је забринута. Такође је рекла да мисли да је
детету позлило јер се вређан и осрамоћен један од епископа Цркве.
Када то чује цар Валент, он дозва Василија, па му каза: „Ако су твоји
догмати истинити, помоли се Богу да мој син не умре." На то му
Василије одговори: „А ти, господару, ако поверујеш као што ја верујем,
учини да Црква поново буде у слози." Цар не пристаде на то, а онда му
Василије рече: „Нека са твојим дететом буде онако како Бог то жели".

И Василије и Григорије писали су књиге које изазивају дивљење.
Руфин прича да су неке од тих књига преведене на латински. Василије
је имао два брата: Петра и Григорија. Петар је заволео монаштво као и
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Василије, а Григорије је радио на томе да има исту вештину говора као
и Василије. Григорије, по смрти Василија, довршио је књигу
„Шестоднев", и изговорио је у Константинопољу надгробну реч над
епископом Мелетијем Антиохи-јским, а сачувано је још пуно његових
беседа.

XXVII глава
О Григорију Чудотворцу

Постоји више људи са именом Григорије, а такође је и пуно књига које
су написали они који се тако зову. То збуњује многе. Због тога је
потребно знати да је овај Григорије, о коме је реч, Григорије
Понтијски, који је пореклом из Неокесарије у Понту, и да је он старији
од других Григорија о којима говоримо јер му је учитељ био Ориген. За
овога Григорија се много прича по Атини и Бериту, па и по читавој
Понтијској области, тј. безмало по читавој васељени. Када је завршио
школу у Атини, изучавао је право у Бериту, а када је чуо да Ориген у
Кесарији тумачи Свето Писмо, одмах пође тамо. Слушајући Оригена
како даровито тумачи Писмо, одмах остави римске законе, и више се
није одвајао од њега (Оригена). Добивши такву науку, врати се, по
жељи родитеља, у свој завичај и ту је многа чуда чинио још као
световњак. О њему казује и мученик Памфило у књигама које је писао
у одбрану Оригена. Ту је записана и беседа када се Григорије опраштао
са Оригеном.

XXVIII глава
О Новату и његовим следбеницима. Затим о томе како су

новатијевци у Фригији почели светковати Пасху заједно са
Јудејима

У то време, новатијевци који су живели у Фригији, помакнуше
светковање Пасхе. Ја ћу најпре рећи како се то догодило, и додаћу,
одмах на почетку, како су људи у Фригији и Пафлагонији били за то да
се стриктно држе правила Цркве. Новат је био свештеник римске
цркве, па се одвоји од ње онда када је епископ Корнелије примио у
заједницу оне који су раније принели жртву идолима (у време када је
цар Декој прогонио хришћане). Одвојивши се због тога, и добивши
епископство од епископа који су мислили као он, Новат написа свим
црквама поруку да не причешћују оне који су принели жртве идолима,
већ да их ставе под епитимију. А што се тиче разрешења, он је рекао да
се то остави Богу на вољу, јер у Њега је власт да опрашта грехе. Када
су ове посланице стигле до хришћана по епархијама, о њима је свако
судио како му се свидело. Па како је Новат дао на знање да се не
причешћују они људи који су после крштења учинили неки смртни грех,
то се једнима чинило да је то веома оштра и жестока казна, док се
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другима чинила као исправна. Међутим, док се тако разговарало о
томе, дође посланица од епископа Корнилија, којом намењује
опроштење свима који су сагрешили после крштења. Када је тиме
изазвана и једна и друга страна, свака је своје ставове бранила доказима
из Светог Писма. Они, којима је било мило да греше, применише на
себи право о опраштању, па наставише да греше. Али народ у Фригији
био је уздржљивији него остали народи, док су на пример Скити и
Тракијци раздражљивији (јер су ближе истоку), те су прави робови
својих жеља. Пафлагонци и Фригијци не претерују ни у чему, јер ето,
све до сада, код њих нема ни позоришта ни коњских трка. Стога судим
да су и они, и други, који су духом налик на њих, лако могли пристати на
оно о чему је тада говорио Новат. Такође се зна да је прељуба код тих
људи сматрана као велики преступ. Штавише, може се доказати да су
Фригијци и Пафлагонци у уздржљивости него било који други људи од
раскола. Сматрам да је и на западу било људи таквог мишљења који су
имали прилику да слушају Новата. У осталом, ако се Новат и одвојио
од праве вере, опет није пореметио светковање Пасхе, него се држао
оног времена које је прихваћено у западним областима. Тамошњи
хришћани светкују Пасху после равнодневнице, још од оних времена
када су примили хришћанство. Новат је умро као мученик. То је било
онда када је цар Валент прогонио хришћане. Они, на које пређе његово
име (новатијевци), дакле Фригијци - новатијевци, променише време
празновања Пасхе, и ако им је допуштено да је светкују заједно са
западним (хришћанима). Неколико новатијанских епископа, простих
људи, саставише сабор у селу Пази, где је извор реке Сангари, и ту
донеше правило да се држе јудејског обичаја за пресне хлебове, те да
светкују Пасху заједно са Јудејима. О томе ми је казивао један старац
који је био у позним годинама, и који је био син свештеника. Он ми је
рекао да је заједно са својим оцем био на том сабору, и да ту не беше ни
Агелија, новатијевског епископа из Константинопоља, ни епископа
Максима Никејског, нити старешине из Никомидије, ни старешине из
Котвеје, а то су били тадашњи главни новатијевци. Нешто касније дође
до поделе у њиховој заједници, а повод за то беше управо сабор који је
одржан у селу Пази.

XXIX глава
О римском епископу Дамасу и о Урсину,

и о томе како се због
њихове кривице десило крвопролиће у Риму

У време мирних година владавине цара Валентијана, који ни једну
област није узнемирио, беше за римског епископа изабран Дамас, када
се упокоји Ливерије. Под Дамасом десила се бура у римској цркви, а
повод је био овај: када је биран епископ, међу кандидатима беше и
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ђакон Урсин. А пошто избор паде на Дамаса а не на Урсина, то се овај
разљути па поче да се са својим истомишљеницима окупља у цркви.
Затим нађе неке неблагоразумне епископе који пристану да га
рукоположе за владику. То рукоположење није било у цркви, него на
једном скривеном месту базилике која се зове Сикини. Овај догађај дао
је повода за поделу народа. Супростављене стране нису се препирале о
вери, него о томе коме припада епископска катедра. Тада дође до
метежа, и неки од окупљених падоше мртви. Због тога је префект
Максимијан многе казнио, и световњаке и клирике, те се после тога
Урсин окану своје намере, и тако се све смирило.

XXX глава
О томе како је после смрти епископа Аксентија Миланског биран

нови епископ, и о томе како се због тога подигла буна и како је те
немире утишавао старешина те области, Амвросије. И о томе

како је он, општим гласом и са одобрењем цара Валентијана
изабран за старешину цркве

Негде у то време, догоди се нешто у Милану што заслужује да се
памти. Када је умро Аксентије, кога су рукоположили аријевци из
Милана, дошло је до избора новог епископа. То је прво изазвало
полемике, а онда и велике немире јер је свако желео да протежира свог
кандидата. Када је то видео Амвросије, који је привремено управљао
епископијом, и који је имао достојанство конзула, побоја се да из тог
метежа не дође до погибије људи, па зато пожури да стиша светину.
Чим се он појавио у цркви, свет се умири. Тада префект међу народом
рече много паметних речи, а онда одједном сви рекоше да је он
(Амвросије) најдостојнији да буде епископ, па га одмах изабраше,
захтевајући да буде што пре рукоположен. Епископи који су ту били,
видеше у томе вољу Божију, па тада крстише Амвросија (а он се још
увек припремао за крштење), и хтедоше га рукоположити. Амвросије
који је пристао на крштење, није пристајао да буде рукоположен.
Епископи о томе дојавише цару Валентијану, и овај се зачуди
једномислију народа, и видевши да је реч о вољи Божијој, заповеди
епископима да послушају Бога који заповеда да се Амвросије
рукоположи, јер њега изабра Господ а не народ. И пошто Амвросије би
рукоположен за епископа, народ Милана се поново уједини.

XXXI глава
О смрти Валентијана

Након ових догађаја дође до напада Сармата на Римску државу. Цар
сакупи јаку војску па пође у рат. Када су варвари схватили колика је
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сила наспрам њих, нису смели да се упусте у битку, него одабраше
неколико људи и послаше их код цара ради преговора о миру. Када они
дођоше пред Валентијана, а одећа им није доликовала достојанству, цар
их запита да ли су сви Сармати тако обучени? Они рекоше да су пред
њим они који су најбоље обучени. Цару то би криво, па повика на сав
глас: „Тешко теби, Римска царевино, када си дошла дотле да те овако
го и диваљ народ напада!" Те речи он је изговорио са таквом жестином
да је доживео срчани удар, те тако издахну у тврђави Верген, 17.
новембра, у педесет и четвртој години живота, а тринаесте године своје
владавине, после трећег конзулства Грацијана и Екитија. У шести дан
по смрти цара Валентијана, војска која је била у Акинику (Италија),
извика за цара малолетног Валентијана који се звао као и његов отац.
Када се прочуло за то, не би по вољи царевићима, због тога што их
нико ништа није питао. У осталом, они га ипак признаше за цара, и
млади Валентијан седе на престо свога оца. Треба знати да је младог
Валентијана његов отац добио са Јустином, којом се оженио још за
живота своје прве жене Севире.

XXXII глава
О философу Темистију, и о томе како је цар Валент

постао блажи према хришћанима

Цар Валент живео је у Антиохији, и одмарао се од спољашњих ратова
јер су варвари дуж граница били у миру. Али, и ако се одмарао од
ратова против спољњег непријатеља, није се одмарао од ратовања
против хришћана који су били за Никејску веру, и стално је смишљао
како да им нанесе што више пакости. И то је радио све дотле док год му
не рече беседу јелински философ Темистије, који је показао цару да не
треба да се чуди толикој разлици у догматима међу хришћанима. Тада
му рече да међу незнабошцима има преко три стотине разних наука, те
да тамо где су толика мишљења, мора бити неједнакости. Слушајући
то, цар смањи свој гнев. Али ипак он настави прогоне православних
хришћана, али уместо смртне казне он нареди да се све више користи
прогонство, и то за свештенике. Али и то је трајало само дотле док није
наступио други случај, који даде повода да се и са тим престане.

XXXIII глава
О томе како су Готи прешли у хришћанство за време владавине

цара Валента

Варвари који су ж и в е л и са оне стране Дунава, по имену Готи, заратили

су међусобно и поделише се на две стране. Једне је предводио

Фритигерн, а друге Атанарих. Атанарих победи Фритигерна, који успе
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,да побегне код Римљана, и з а т р а ж и помоћ од њих. Када се о томе

дојавило цару Валенту, овај нареди да војска која је била у Тракији

крене у помоћ Фритигерну. Римљани победише Атанариха са оне

стране Дунава. Том приликом многи од варвара прихватише

хришћанство, па и сам Фритигерн. Е т о , тиме се објашњава з а ш т о су

Готи тако одани Аријевој науци, јер они је прихватише из захвалности

цару. У исто време и епископ У л ф и л а Готски начини готско писмо па

преведе Свето Писмо на њихов језик. То т а к о ђ е помогну да ови

варвари прихвате хришћанство. Али као је епископ У л ф и л а

хришћанству учио не само оне који су били за Фритигерна него и оне

који су били уз Атанариха, овај (Атанарих) учини велику освету над

хришћанима због тога ш т о његови поданици одбацише стару веру. Тада

су неки од Гота, који примише хришћанство, пострадали као мученици.

XXXIV глава

О томе како су Готи, савладани од других варвара, ушли у област
Римског царства и цар их прими, и о томе како је због тога

пострадало Римско царство, а ни по цара не би добро

Варвари, о којима је било речи, убрзо се помирише, али на њих
нападоше други варвари, по имену Хуни, те их потиснуше са својих
станишта. А ови навале преко границе, и уђоше у Римску земљу, и дају
реч цару да ће га служити и радити све што им заповеди. Када се о томе
јави цару Валенту, он пристане да им учини по вољи, не предвиђајући
зло које ће доћи. Ово је једини случај када је цар показао меко срце.
Избеглим Готима одреди Тракију да се ту настане, и сматрао је за
добро то што је урадио јер је мислио да ће у њима имати спремну и јаку
војску која ће му бити од користи. Штавише, надао се да ће варвари
бити поуздани чувари државе, па је зато одбио да се допуни Римска
војска, и презриво се односио према заслужним војницима. Од регрута
који су требали да ступе у војску узимао је новац, и све то је почетак
несреће која ће касније задесити Римску царевину.

XXXV глава
О томе како цар, борећи се против Гота,

напусти борбу са православним хришћанима

Варвари, настањени у Тракији, сматрали су ту област за своју, и не
само да нису умели да цене добро које им је учињено, него се подигоше
на своје добротворе. Цар Валент, сазнавши за то, преста да шаље у
заточење оне хришћане који су били за једносушност, те похита из
Антиохије у Константинопољ, и тиме прекине нападе на хришћане. У
исто време, у Антиохији је умро Евсоје, старешина аријеваца, а то се
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десило у време петог конзулства Валента и првог конзулства
Валентијана Млађег. На место Евсоја би постављен Доротеј.

XXXVI глава
О томе како су Сарацени, под управом жене Мавије, прихватили

хришћанство, и о томе како је њихов епископ постао
побожни и праведни монах Мојсије

Када је цар напустио Антиохију, Сарацени прекинуше савез са
Римом. То су учинили за владавине жене Мавије, која је господарила
над њима након смрти свога мужа. Сарацени су тада пустошили по
истоку све што им дође под руку, али им стаде на пут брига Божија, а
то се збило овако: неки Сарацен, по имену Мојсије, живео је у пустињи
као монах. За њега се прочуло да је побожан, да је јаке вере и да чини
чуда. Сараценска царица Мавија затражи од њега да буде епископ
њеном народу, и даде му реч да ће обуздати пљачке ако јој овај учини
оно шта тражи од њега. Када Римљани чуше за то, би им драго, те
присташе на мир под условима који су предложени. Тада наредише да
се све учини, тј. доведоше Мојсија из пустиње и одведу га у
Александрију, да тамо буде рукоположен. Али он, када је изашао пред
Лукија, не хтеде да се прихвати свештенства рекавши да га није
достојан. Такође је рекао да не жели да Лукије ставља на њега руку јер
му је окаљана људском крвљу. Лукије му рече да је потребно да прво
научи догмате уместо да вређа онога који треба да га учи. Мојсије му
тада рече: „Овде се не расправља о догматима него казујем о твојим
поступцима са браћом. По тим поступцима се мери и цени хришћанско
достојанство твојих догмата. Хришћанин не туче, не свађа се, не наноси
пакост другоме јер све то не при-личи слуги Божијем. А каква су твоја
дела, о томе нека кажу они које си отерао у заточење, па и данас тамо
живе, а такође о томе нека казују и они које си бацио зверима или их
спалио огњем". Пошто рече ово, Мојсије отиде са неким људима до
границе царства да би га тамо рукоположили прогнани епископи. И
тако Мојсије би посвећен за епископа, и Сарацени престаше са
нападима. Од тог времена Мавија је живела у миру са Римљанима, а
своју кћер је удала за римског вођу Виктора.
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XXXVII глава
О томе како се поправљао положај православних хришћана на

истоку пошто је цар Валент отишао из Антиохије.
То се осетило и у Александрији,

када су прогнали Лукија а вратише Петра
да управља црквама, а Петар је имао и
Грамату од епископа Дамаса Римског

По одласку цара Валента из Антиохије, дошло је до смањења
прогона. Такође то би и у Александрији. Па како се у то време врати
Петар из Рима, имајући уз себе грамату од епископа Дамаса Римског,
којом се потврђује вера изложена у Никеји и одобрава се избор Петра
за епископа Александрије, тада александријци протерају Лукија, а на
његово место дође Петар. Лукије отиде у Константинопољ, као што се
могло претпоставити, а Петар је поживео још неколико година, па се
упокоји. Уместо њега за епископа је постављен његов брат Тимотеј.

XXXVIII глава
О томе како је народ оговарао цара Валента због Гота, када се

он вратио у Константинопољ, и о томе како је отишао из
престонице са војском у рат против варвара, и о томе како је у
том рату, у битци код Адријанополиса Македонског погинуо.

Живео је педесет Година, а владао шеснаест

Цар Валент вратио се у Константинопољ 30. маја, у време свог
шестог конзулства, а другог конзулства Валентијана Млађег. Дошавши
у Константинопољ, затекао је народ у незадовољству јер су варвари,
опустошивши Тракију, већ дошли до предграђа Константинопоља,
пљачкајући све и припремајући се за напад на престоницу. Народ је
викао на цара јер је непријатеље прихватио у царевину и због тога што
одмах није са војском кренуо на њих. Док се окупљала коњица, сви од
реда су пребацивали цару да је незаинтересован за царевину пред
толиком опасношћу. Валент је то слушао и киптео од беса, а онда, 11.
јуна, крену са војском, претходно поручивши онима који су били
најгласнији у протесту, да ће их казнити због увреда чим се врати из
рата. „Од вашег града начинићу пустару, па ћу плугом орати по њој!"-
рече он, и отиде у бој. Валент потисну варваре од града, и гонио их је до
Адријанопоља Тракијског ка граници Македоније. Али када се ту
поново упусти у битку, погибе 9. августа. Онда је текла четврта година
289. олимпијаде. Неки казују да је Валент том приликом побегао у неко
село које затим варвари запалише, те да је он изгорео у ватри. Други
говоре да је са себе скину царске одежде, па се помешао са обичном
војском и борио се за живот, али да га издадоше коњаници, који
напустише бој, а Валент заједно са пешадијом би убијен од варвара.
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Каже се да нико није препознао његов леш јер није имао на себи царску
одећу.

Тако је скончао Валент, поживевши педесет година, а владао је,
заједно са братом, тринаест година, а после брата три године.

Ова књига обухвата време од шеснаест година.

КЊИГА ПЕТА

Предговор
/у коме се говори због чега је Сокра т, пишући „Историју Цркве ",

описивао и ратове који су се водили у то време/

Пре него што започнем ову (пету) књигу, молим читаоце да ми не
замере што уз догађаје који се тичу Цркве говорим и о ратовима који
су вођени у различито време, а за које сам сазнао из поузданих извора.
Има ту много разлога који ме наводе на то. Као прво, жеља ми је да
кажем шта се дешавало; као друго, гледао сам да не будем досадан
онима који ово читају, а то бих свакако био, ако бих казивао само о
ономе о чему су се препирали епископи и какав је био који од њих. На
крају, рад сам да покажем како је грађанским немирима била
узнемиравана и Црква Христова. И заиста, ко има вољу за то, тај ће
видети да што је већа несрећа сналазила грађанско друштво, то су
невоље сустизале и Цркву. Тај ће такође запазити да су се те невоље
догађале или у једно време, или узастопце, једна за другом, те да је
метеж и грађански неред увек ишао пре страдања Цркве или је пак
било обрнуто. Сматрам да та зла која су се наизменично дешавала, нису
била случајна, него да имају свој корен у нашим преступима, те да су на
нас долазила као казна (погл. 1. Тим. 5, 24). Ето, то ме је навело да овој
књизи придодам и опис неких догађаја који нису строго у вези са оним
шта се дешавало у Цркви. Ратови који су били за владавине цара
Константина нису ми најбоље познати, јер су били давно, али шта је
било касније, о томе говорим како сам сазнао од савременика тих
догађаја, а који су још живи. Поред тога, не пропуштам да говорим и о
царевима јер су они у многоме одлучивали о томе да ли ће Црква бити у
миру или не. Такође не желим да ћутим ни о Аријевој јереси, јер она је
донела много смутњи у Цркви.
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I глава
О томе како су Готи, по погибији Валента, напали на

Константинопољ, и о томе како је народ, имајући на својој страни
Сарацене које је предводила Мавија,

кренуо у битку са Готима

Када је погинуо цар Валент, варвари су се охрабрили па поново дођу
пред зидине Константинопоља, те почеше нове пљачке. Народ пожури
и наоружа се било оружјем било моткама, па нападне на варваре.
Царица Доминика давала је тада, из царске касе, војничку плату
свакоме ко је кренуо на непријатеља.

II глава
О томе како је цар Грацијан позвао из заточеништва православне

епископе, и о томе како је прогнао јеретике а узео је
Теодосија да му буде помоћник у управљању царевином

Када је Грацијан добио у руке највишу власт, подједнаку са оном
коју је имао Валентинијан Млађи, он је осудио свога деду Валента који
је био онако жесток, те позва из заточеништва све оне које је онај
прогнао. Поред тога, издао је закон којим је допустио свима, без
разлике, да се могу окупљати у својим храмовима, једино да се
евномијевци, фитонијевци и манихејци прогнају из својих цркви. А како
је приметио да Римско царства све више слаби, и да су варвари све
агресивнији, те да постоји потреба да држава има одлучног човека да
њоме управља, он изабра Теодосија да му буде помоћник. Теодосије је
био човек из племићке шпанске породице, чувени војник и у свему
достојан те почасти. И тако, пошто га прогласи за цара и Илирском
граду Сирмијуму, за конзулства Авзонија и Оливрија, 16. јануара, пође
заједно са њим у рат против варвара.

III глава
О томе какве су тада биле

старешине по великим црквама

У то време епископ у Риму беше Дамас. Јерусалимском црквом је
управљао Кирило. Антиохијска црква, као што рекох, била је подељена
на три дела: неколико храмова су држали аријевци које је предводио
Доротеј, неке цркве су биле под епископом Павлином, а треће су биле
под управом Мелетија који се вратио из заточења. У Александрији над
аријевским црквама је управљао Лукије, који је тада био у прогонству, а
над другим црквама управљао је Тимотеј, који је наследио Петра. У
Константинопољу црквама је управљао Демофил (који дође после
Евдоксија), али он је био за Арија.
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IV глава
О томе како су македонијевци, који су својевремено били код

епископа Дамаса Римског и пред њим исповедили веру у
једносушност, сада поново отпали од Цркве

и вратили се у своју заблуду

Македонијевци, обавивши посао код Ливерија, осташе неко време у
заје-дници са свим градским црквама без разлике, и слагаше се, како
између себе, тако и са онима који су од почетка били за Никејски
символ. Али када је објављен Грацијанов закон којим је дата слобода
сваком исповедању вере, тада македонијевци похиташе да се одцепе.
Окупе се у Антиохији Сирској, и ту одлучише да одбаце Никејску веру.
Тиме што су урадили, мало су добили јер су многи отишли од њих,
осудивши их због честог мењања догмата. Ти који одступише од њих,
вратише се к православним хришћанима.

V глава
Шта се тада дешавало у Антиохији

због Павлина и Мелетија

Тада се деси и расправа у Антиохији Сирској због Мелетија, а то је
било овако: рекао сам раније да је епископ Антиохије био Павлин, који
није био затваран. Мелетије, кога је вратио Јулијан, а Валент поново
затворио, сада се у време Грацијана поново врати, па када дође у
Антиохију, затекао је Павлина као већ прилично старог човека. Одмах
на сцену ступише присталице Мелетија, са жељом да га врате на место
епископа, те да заједно са Павлином управља црквама. Али, када им
Павлин стави до знања да не може за свог помоћника имати некога
кога су рукоположили аријевци, јер је то противно канонима, тада маса
смисли да се послужи силом. Тако се народ окупи у једној цркви изван
града и поче да виче да се Мелетије постави за епископа, али тада дође
до велике гужве јер када су скупљали гласове за оне који су били
достојни епископства, тада народ виде да их има свега шесторица, а
међу њима и Флавијан. Њих шесторица се закуну да се ни један неће
отимати око катедре када се упокоје Павлин или Мелетије, него да ће
катедра бити у онога који од ове двојице остане у животу. И када се
њих шесторица заклеше, онда се народ сложи у једну мисао о вери, и
више се није делио. Једно су се издвојили луциферовци, наводећи то
што су Мелетија рукоположили аријевци, те му се признаје такво
рукоположење. Тако су стајале ствари у Антиохији када је требало да
Мелетије крене у Константинопољ.
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VI глава
О томе како су православни једнодушно изабрали Григорија

Назијанзина за старешину цркви у Константинопољу, и о томе
како се у то доба разболе цар Теодосије у Солуну, пошто је

победио варваре,па Га је ту крстио епископ Асхолије

У то време, многи од епископа дадоше глас за то да се Григорије из
Назијанза постави за епископа Константинопоља. То је било овако:
цареви Грацијан и Теодосије у то време победише варваре. Грацијан
након тога отиде у Галију, јер су Алемани (Немачко племе) упали у ту
област, а Теодосије је журио за Константинопољ, и већ је био стигао до
Солуна, али се ту разболе, и тада пожели да се крсти и постане
хришћанин. Болест је јачала, те дозваше епископа Солуна, а цар га
упита како верује. Епископ рече да Аријева јерес није окужила
Илирију, већ да се одавно Црква држи вере коју јој предаше апостоли, и
како је потврђена на сабору у Никеји. Тада се цар са највећом радошћу
крсти, а то крштење је обавио епископ Асхолије. Када се болест
смирила, кроз неколико дана он је дошао до Константинопоља. То је
било 24. новембра, у време првог конзулства Теодосија и петог
конзулства Грацијана.

VII глава
О томе како се Григорије Назијанзин одрекао управе по доласку у
Константинопољ због тога што његов избор није био по вољи

неким еГшскопима, и о томе како је цар заповедио аријевском
епископу Демофилу или да прихвати Никејску веру или да се

склони са свог места, и о томе како се Демофил удаљио са катедре

Григорије, који из Назијанза дође у Константинопољ, окупљао се са
својим народом на богослужењима унутар града, и то у једној
неугледној згради. Уз ту зграду својевремено је подигнут пространи
храм, коме су цареви дали име Анастасија. Григорије беше речит човек,
а својом побожношћу надмашио је све савременике. Када је сазнао да
неки ропћу због њега, као на странца, једва је чекао да дође цар у
Константинопољ, и одмах је почео да ради на томе да буде склоњен од
управе црквама у престоници. Теодосије који је затекао Цркву у
подели, даде се у бригу како ће вратити мир, поново увести Никејску
веру и умножити храмове. Тада поручи вођи аријеваца, Демофилу. да
му што пре одговори да ли прихвата Никејски символ и да ли је за то да
се поврати мир у народ? Када Демофил није хтео да прихвати Никејску
веру, цар му поручи да се склони са своје катедре. Тада Демофил позва
своје истомишљенике, и рече им: „Браћо, у Јеванђељу је речено да када
вас протерују из једног града, да идемо у други (Мт. 10, 23). Тако и када
нас цар гони из наших храмова, знајте да ћемо се сутра састајати изван
града." Он је, очито, погрешно схватао речи Јеванђеља. И тако, он
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поче своје истомишљенике окупљати изван града, а њима приђе и
Лукиј, који је, као што рекох, био прогнан из Александрије. Аријевци,
након 40 година власти, отидоше из града, не желећи да буду у миру и
слози са царем Теодосијем. То се догодило у време петог конзулства
Теодосијевог, 26. новембра.

VIII глава
О томе како се окупило сто и педесет епископа у

Константинопољу, и о томе шта су они радили и како је
рукоположен Нектарије за епископа Константинопоља

Цару није било до чекања, него одмах сазове Сабор епископа своје
вере (381. година), да би се утврдио Никејски символ, те да се изабере и
постави епископ Константинопоља. Цар се надао да ће приволети
македонијевце да се прихвате православља, па је због тога позвао и
њихове епископе. На овај Сабор, од стране православних, дођоше
Тимотеј Александријски, Кирило Јерусалимски (који се покајао и
прихватио Никејску веру), Мелетије Антиохијски (који је ту био још од
пре због Григорија), Асхолије Солунски и многи други. Укупно их је
било 150. Од македонијеваца, као важнији, били су Елевсије Кизички и
Маркијан из Лампса. Укупно их је било 36, и то махом из места по
Хелеспонту. То се догодило у време конзулства Евахрија и Евагрија,
месеца маја. Цар је са епископима своје вере настојао да наговори
македонијевце да приђу к православнима, подсећајући их како су раније
због тога слали своје људе у Рим, тадашњем епископу Ливерију, те да
им та вера није ни мало страна. Али македонијевци се нису обазирали
на то, него рекоше да ће се пре прихватити заједнице са аријевцима
него ли потврдити Никејску веру. После тога они отидоше из
Константинопоља, позвавши своје истомишљенике да не признају
учење православних хришћана. Православни епископи тада почеше
договор око избора новог епископа јер је Григорије изјавио да не жели
епископство у Константинопољу, него да се враћа у Назијан. У то
време, у Константинопољу се налазио човек по имену Нектарије, човек
сенаторског порекла, кротке нарави, кога су сви поштовали и ако је
обављао службу претора. Народу је он био по вољи, и не обазирући се
на то да ли пристаје на епископство, они предложише Нектарија. То би
прихваћено и од стране сабраних епископа. Тада су епископи одлучили
ка епископ Константинопоља има част епископа Рима јер је
Конетантинопољ Нови Рим. Затим поново потврдише Никејски
символ, разделише епископије, установише патријаршије како
епископи своју власт не би стављали на епархије које су изван њихових
граница (јер то се догађало нарочито у вре-ме прогона Цркве).
Нектарије је добио под своју управу Константинопољ и Тракију. Понт
је после Василија добио Еладије, као прејемник Кесарије Кападокијске,
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а после је на то место дошао Григорије, Василијев брат, као епископ
града Нисе (у Кападокији), и епископ Отреја (у Мелитини, Јерменија).
У Азији епархије су међу собом поделили епископ Амфилохије
Иконијски и Оптим, епископ Антиохије (у Писидији). Египатске цркве
предане су Тимотеју Александријском, а цркве источног округа дате су
под управу тамошњим епископима: Пелагију Лаодикијском и Диодору
Тарском. На снази су остале повластице антиохијске цркве, задржане
за Мелетија, који је тада био на Сабору. Епископи који беху на Сабору
такође су наредили да епископи једне области саборно расправљају
црквене послове ако се укаже потреба за тим. Све што је одредио овај
Сабор, цар је потврдио.

IX глава
О томе како је цар Теодосије пренео у Константинопољ тело

епископа Павла из места где је био заточен, и о томе како је у
исто време умро Малетије Антиохијски

Међутим, цар нареди да се тело епископа Павла пренесе из Анкире у
Константинопољ. Павла је својевремено, због Македонија у заточење
послао придворни префект Филип. Тај исти човек наредио је да Павла
удаве, што је и учињено у јерменском граду Кукуз, као што сам већ
рекао. Тело епископа Павла цар је сахранио са великим почастима у
цркви која се сада зове Теодосијевим именом, а која је некада била у
рукама македонијеваца, онда када су се ови одвојили од аријеваца, али
из које их касније истера цар јер су одбили да признају Никејску веру. У
исто доба, разболе се и упокоји се епископ Мелетије Антиохијски, и
Григорије, брат Василијев, говорио му је надгробно слово. Мелетијева
родбина пренела је његово тело у Антиохију, а присталице не хтедоше
да буду под влашћу Павла, него изабраше Флавијана уместо Мелетија
(овај Флавијан је увео обичај да се псалми певају у две певнице). И тако
се опет подели народ, овај пут не због разлика у вери, него због избора
новог епископа.

X глава
О томе како је цар наредио да се одржи сабор и да се окупе

епископи свих вероисповести. О томе како је у исто време царев
син Аркадије добио назив Август, и како су само новатијевци,

приступивши уз православне, добили слободу да се унутар града
сабирају на богослужења, а остали јеретици

беху прогнани изван града

Док су прогањали аријевце из храмова, појави се буна и у осталим
градовима. Мере које је тада употребио цар су такве да се мора
похвалити његова мудрост. Он није могао да трпи да се људи по
градовима доводе у забуну, него заповеди да се окупе епископи свих
вероисповести, надајући се да ће кроз то доћи до једномислија. Сматрам
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да је овај потез цара и довео до тога да му владавина буде срећна, јер
скоро у исто доба, услед старања Божијег, потчинише му се и
варварски народи, а Атанарих, вођа Гота, постаде његов поданик
заједно са својим народом (тај Атанарих је касније умро у
Константинопољу). Тада ће цар и свога сина Аркадија прогласити за
Августа, а то се догодило у време другог конзулства Мерогадава и
Саторнила, 16. јануара. Убрзо затим, у време истих конзула, у месецу
јуну, окупише се епископи свих вероисповести. Тада цар позва епископа
Нектарија и посаветује се са њим како да дође до уједињења у Цркви.
Цар тада рече: „Сматрам да треба објаснити спорно питање које доводи
до поделе у Цркви, па када се то учини тада ће нестати онога што
ствара раздор." Нектарије је дуго размишљао о томе шта је предлагао
цар, па дозва тадашњег новатијанског епископа Агелија, те му каза за
цареву жељу. И ако је Агелије био побожан човек, он ипак није имао
дара да просуђује о догматима, него узе за помоћника свог чтеца
Сисинија. Тај човек је био вешт и речит, такође је добро тумачио
Свето Писмо, а знао је и философију. Сисиније је знао да ако дође до
расправе о вери да ће то још више продубити раздоре, а такође је знао
да су древни учитељи овлаш чинили много тога само да не дође до
свађа, па је зато Сисиније напоменуо Нектарију да се не допусти
дијалектичка расправа, него да се зарад доказа у име истине наведу
сведочења древних писаца, те да онда цар упита вође појединих јереси
да ли они уважавају учитеље који се прослављају у Цркви пре него је
дошло до поделе или их одбацују као људе који не знају шта је
хришћанство? Па ако их одбацују, онда нека их анатемишу, ако имају
срца. Чим они то учине, народ ће их истог трена протерати, и тада ће
победити истина, и та победа ће бити очевидна. Ако ли уважавају
древне учитеље, онда с наше стране ми треба да пред њих изнесемо
списе којима се доказује оно шта исповедамо. Када је то Нектарије
саслушао, одмах отиде у двор и пренесе Сисинијеве речи. Теодосију се
та идеја допаде, и одлучи да је прихвати. Не рекавши каква му је
намера, он упита јеретике да ли поштују учитеље који беху у Цркви пре
њене поделе? Они му рекоше да их веома цене и поштују. Тада их цар
поново упита да ли их сматрају за поуздане сведоке хришћанске вере?
На то питање, вође јеретика и њихови дијалектичари хтедоше да се
расправљају, те не знајући шта да кажу, наступи подела унутар њих.
Једнима се све то о чему је говорио цар учинило прихватљивим, док су
други тврдили да цареве речи штете њиховим интересима. И тако поче
да се распада зло које је оптерећивало небројене душе. Када је цар
видео како су се јеретици поделили, и када је сазнао да се више не
уздају у своју вештину у препирању, него се окрећу науци древних
учитеља, онда је прешао на другу мисао, па рече да свако писмено
изложи своје догмате. И сада се нађоше у послу највештити међу њима,
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и изнесоше на видело своје догмате. У одређени дан окупе се епископи
у дворану у коју су позвани. Ту је био и Нектарије и Агелије, који су
бранили једносушност, Демофил (који је био аријевац), Евномије (који
је био евномијевац) македонијевце је представљао Елевсије Кизички.
Цар их је све лепо дочекао, и примио је у руке од свакога писмено
изложење вере. Тада цар у молитви заиска од Господа да му открије
истину. Затим редом прочита сваки символ који му је предат, па је
осудио оне којима долази до раздељивања Пресвете Тројице,
поцепавши те рукописе. Једино је прихватио веру којом се исповеда
једносушност. Услед тога, у миру осташе новатијевци, и могли су се
сакупљати на богослужења унутар града, јер кад је цар дочуо да су они
остали при вери коју је исповедао и он, издао је повластице да
новатијевци задрже своје цркве, и да им припадну исте повластице као
и православнима. Са друге стране, поглаваре осталих вероисповести
прекоревале су њихове присталице због међусобне неслоге. У својој
жалости и забуни, они се склонише, саставивши утешне речи,
опомињући их да не тугују што су многи отишли к православнима. Али
тако нису некада говорили, онда када је била њихова власт. У осталом,
ни православни нису били без невоља, јер дошло је до подела унутар
цркве у Антиохији. Епископи из Египта, Арабије и Кипра говорили су
да треба протерати Флавијана из Антиохије, док су епископи из
Палестине, Финикије и Сирије били супротног мишљења. Како се
завршило то питање, рећи ћу када дође време за то.

XI глава
О томе како је тиранин Максим мучки убио Грацијана, и о томе

како је Јустина (мајка Валентијана Млађег), плашећи се Максима,
била принуђена да одступи

од сплетки против епископа Амвросија Миланског

Док су трајали ови сабори у Константинопољу, у западним деловима
Империје догоди се ово: из области Британије у Римско царство упаде
Максим, те са војском нападе на Грацијана који је ратовао са
Алеманима. У Италији, због Валентијанове малодобности, послове
управе вршио је конзул Проб, који је тада обављао дужности префекта.
Јустина, Валентијанова мајка, за живота свог мужа није могла да чини
зло православним хришћанима, али је зато након смрти мужа показала
своје право лице, па отиде у Милано и подигну буну против епископа
Амвросија, заповедивши да се он затвори јер није допустио да се једна
црква уступи аријевцима. Тој заповести Јустине успротиви се народ
због великог поштовања који је имао Амвросије, па маса поче да
насрће на оне који су дошли да ухапсе епископа. У то време дође и глас
да је тиранин Максим убио Грацијама на лукав начин. Вођа Максимове

165



војске, Андрагатије, начинио је носила које су носиле мазге. Та носила
су била као постеља, па је ту прилегао Андрагагије, а стражи је наредио
да говоре да ту лежи жена цара Грацијана. Тако се они сретну са царем
који је тада био у близини града Лиона (у Галији), и тамо прелазио
реку. Поверовавши гласу о томе да му долази жена, Грацијан није
сумњао да је реч о превари, те пусти поворку, а онда искочише
наоружани војници па га убише. Ово се десило у време конзулства
Мерогавда и Сатурнина, онда када је имао 24 године живота а 15 година
владавине. Када је Јустина чула за то, прекину нападе на епископа
Амвросија. Валентијан, када је видео шта се дешава, признаде Максима
за савладара, и ако то није желео. Проб, видевши да је Максим постао
моћан, дође у Илирију, и настани се у граду Солуну.

XII глава
О томе како је цар Теодосије сакупио многобројну војску, о томе

како му се у то време роди син Хонорије од жене Плакиле, и о томе
како је оставио Аркадија у Константинопољу а сам отиде са

војском, и сукоби се са тиранином код Милана

Цар Теодосије био је веома забринут, а имао је и разлога за то јер је
знао да ће тиранин настојати да са власти смакне Валентијана Млађег,
па је због тога и почео да окупља војску против Максима. У то време
дођоше к цару људи послати из Персије да преговарају о миру. Баш тих
дана цару се роди син Хонорије, од жене Плакиле, у време конзулства
Рихомилија и Клеарха, 9. септембра. У време тих конзула, нешто
раније, умро је Агелије, новатијански епископ. А у време конзулства
Аркадија Августа и Вавдона, умро је Тимотеј, епископ Александрије, а
на његово место дође Теофил. Годину дана касније умро је Демофило,
вођа аријеваца, па ови из Тракије позваше епископа Марина, и њему
дадоше управу над аријевцима. Али, касније ћу рећи како су аријевци
поставили за поглавара Доротеја, епископа Антиохије Сирске.
Међутим, цар крену у рат против Максима, оставивши у
Константинопољу свог сина Аркадија, па дође у Солун, где је затекао
Валентијана и његову пратњу јако утучене јер су Максима морали да
признају за савладара. Теодосије је крио своја осећања, а Максимово
изасланство нити је примио нити их је одбио, али није могао гледати да
Римска империја буде под таквим тиранином. И тако, повевши са собом
своје легионаре, крену ка Милану, где је већ стигао Максим.
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XIII глава
О томе како су аријевци подигли побуну у Константинопољу

Док је цар ишао у рат, константинопољски аријевци подигоше буну, и
то овим поводом: људи, по свом обичају, често казују о нечему што не
знају, а како постоје они који су свагда жељни нешто ново да чују, с
тога те и такве приче расту и умножавају се онако како ко уме да
придода нешто ново. Тако је било и овом приликом. Свако је тумачио
како му се хтело, али свако је тумачио наопако, а све се дотицало
догађаја који су се збивали на далеком бојишту. Па и ако нико од њих
није био са војском која је била у рату. Опет је свако говорио као да је
све то гледао својим очима, те је разносио причу како су се војске
сукобиле, па како је тиранин победио цара, те да је изгинуло много
људи, те како цар, умало, не паде у ропство... Тада су аријевци,
озлојеђени што су хришћанима враћене цркве, почели све више да се
буне, ширећи још невероватније приче. А како се убрзо показало да су
управо они измислили многе од тих сплетки, њима (аријевцима), ум се
још више помрачи, те запалише кућу у којој је био епископ Нектарије.
Ово се дешавало у време конзулства Теодосија и Кинигија.

XIV глава
О томе како је победио цар Теодосије и о томе како је пропао

тиранин Максим

Када је цар хтео да се сукоби са тиранином, Максимова војска,
сазнавши са којом силом треба да се бије, посумња у своју победу. Због
тога они ухватише Максима па га живог предадоше Теодосију. Максим
је био погубљен 27. августа. А Адрагагије, који је убио Грацијана,
сазнавши да је Максим страдао, баци се у најближу реку, и тамо се
удави. Тада оба цара дођоше у Рим као победници. Са њима је био и
Теодосијев син, Хонорије, као веома млад, а позвао га је отац из
Константинопоља. У Риму су свечано проведени дани у част те победе.
Тада ће Теодосије излити своју милост на једног конзула, по имену
Симах. Тај Симах је био први у римском Сенату, и својом речитошћу је
многе зачудио. Саставио је много беседа на латинском, мада је у време
највеће славе Максима саставио и реч похвале за тог тиранина, па је и
изговорио пред њим. Касније је због тога осуђен, а у страху од казне
потражи одбрану у цркви. Теодосије је имао тако побожан однос према
хри-шћанству, да је не само веома уважавао свештенике своје вере,
него је и прихватао новатијевце који су признали Никејску веру. И због
тога, прихватајући мољење Леонтијево (епископа римских
новатијеваца), цар опрости Симаху. Због тога он написа речи у одбрану
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самодршца Теодосија. На овај начин се оконча рат за који се мислило
да ће бити дуг и страшан.

XV глава
О Флавијану Антиохијском

У то време, догоди се у Антиохији Сиријској следеће: када је умро
Павлин, народ који му је био одан не хтеде да буде под Флавијаном,
него је настојао да буде рукоположен Евагрије, као човек из њихове
заједнице (то је било 389. године). Али Евагрије не беше дугог века, а
Флавијан је био вешт у томе да се нико други не изабере на место
Евагрија. Али, у то време почеше са окупљањем и протестом они који
нису желели да имају заједницу са њим, због тога што је он (Флавијан)
погазио дату реч. Али Флавијан ништа није пропустио да би и њих
придобио, а то му пође за руком када је ублажио гневног епископа
Теофила Александријског, а кроз то се помири и са епископом
Дамасом Римским. Њих двојица имали су злу вољу према Флавијану не
само због погажене заклетве, него и због тога што је он дао повода за
поделу међу хришћанима који су до тада били у једномислију. Када је
утихнуо гнев Теофила, он поручи Дамасу (преко свештеника Исидора
кога посла у Рим), да је ради мира потребно што пре заборавити
поступак Флавијана. Убрзо затим, смири се и народ у Антиохији.
Тамошњи аријевци, прогнани из цркви, окупљали су се изван града (у
предграђима) У то време умро је и епископ Кирило Јерусалимски, а не
његово место дође Јован (386. године).

XVI глава

Те исте смутње догодиле су се у то време и у Александрији. Услед
заузимања епископа Теофила, цар издаде заповест да се сруше сви
пагански храмови у Александрији, а бригу око тога предаде управо
Теофилу. Имајући у рукама такву пуномоћ, он је чинио све чиме је
могао осрамотити незнабошце: уништио је Митрин храм, храм
Сераписа (391. године), и изнесе свима на видело крваве ритуале у
култу Митре. Такође се наруга обредима у част Сераписа и осталих
божанстава, а наредио је да се по пијацама и трговима носе Пријанове
слике. Када су то видели незнабошци, а нарочито они који су се
називали философима, нису могли да отрпе те увреде, те починише
крвава недела. Распаљени бесом, они нагрнуше на хришћане, убијајући
их. Ни хришћани нису седели у миру, те дође до великог зла. Тај сукоб
је дуго трајао, а престао је тек када су се измориле обе стране.
Погинуло је много незнабожаца, али и много хришћана, а рањенима и
са једне и са друге стране, ни данас се не зна број. Незнабошци се
тргоше када су видели шта се десило, јер их обузе страх од царевог

168

гнева. Због тога почеше да се сакривају а многи отидоше из
Александрије. Међу тим бегунцима беху и два граматика: Еладије и
Амоније (а то су били моји учитељи у Константинопољу, када сам још
као дете ишао у школу). Као што говоре, Еладије је био жрец Јупитера.
Када се заједно са тим окончала буна, префект Александрије и всфе
египатске војске предложише Теодосију да се настави са рушењем
паганских храмова, да се од њихових кипова начине умиваонице или
нешто друго од користи александријским црквама (јер је, по вољи цара,
од идола требало да се начини нешто да се помогне сиротињи). И тако
беху порушени многи кипови, а оста цео само један, по заповести
Теофила. Тог идола изнео је на видело свима, због тога (како је
говорио) да би незнабошци знали каквим су се идолима раније
клањали. Колико ја знам, то је граматику Амонију било веома криво, и
због тога је говорио да је паганска вера јаку повређена тиме што није
уништена и последња статуа. Еладије се пред некима хвалио да је
приликом буне убио деветоро људи. Ето шта ја знам о тим догађајима.

XVII глава
О хијероглифима који су пронађени у храму Сераписа

Када су се разносили комади од рушевина храма посвећеног Серапису,
наишло се на хијероглифе исклесане у камену, а међу њима неки од
знакова су имали облик крста. И хришћани и пагани тврдили су да ти
знакови припадају њиховој вери. Хришћани су тврдили да су то знаци
хришћанства, по томе јер је крст знамење спасоносног Христовог
страдања, а пагани су говорили да су то знаци који приличе и Христу и
Серапису, само што за једне имају једно, а за друге друго значење. Док
се препирало око тога, неки незнабошци, који су прешли у
хришћанство, а који су знали значење хијероглифа, објавише да се кроз
те знаке говори о будућем животу. Према том тумачењу, хришћани
посташе још тврђи у томе да ти знаци припадају њиховој вери. А када
се из других хијероглифа сазнало да о времену пада Сераписовог храма,
тј. у време када се појави крст (који је знак будућег живота), тада се
многи од незнабожаца крстише и примише веру. То сам чуо када је реч
о тим знацима, али не сматрам да су египатски жреци могли знати било
шта о Христу, осим ако им о томе није казивао сам ђаво, чије су слуге и
били ти жреци. То, што је било оних који су знали протумачити те
симболе, то је воља Божија, и тако се поновило оно шта је Бог, Духом
Светим, учинио кроз Павла када је искористио прочитани запис у
Атинском храму, и тако придоби за цркву многе Атињане. Можда ће
неко доћи на помисао да су реч Божију пророковали египатски жреци
исто онако као некада Валаим и Кајафа, чинећи то против своје воље,
али нека је доста о овоме.
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XVIII глава
О томе како је цар Теодосије, док је био у Риму, био од користи за

народ јер је уништио манцина разбојничка Гнезда и срамотне
систре по неким кућама

Цар Теодосије је краће време провео у Италији, али и то беше
довољно да учини много тога корисног за Римљане. Нешто им је дао, а
нешто им је ускратио. Што се тиче милости, учинио им је много и укину
међу њима два срамотна обичаја од који је један био овај: у великом
Риму од давнина су постојале куће у којима се месио хлеб и давао
грађанима. Надзорници тих кућа (хлебари) начинили су временом од
тог простора место за скривање разбојника. И како су у тим зградама
били млинови, било на спрату или у приземљу, уз сваки млин била је и
јазбина где су боравиле проститутке, које су намамљивале пролазнике.
Људи који су радили по тим местима обично су били робови, а њиховој
родбини је говорено да су они или нестали или изгинули. У такву замку
је упао и један од Теодосијевих војника. Затворили су га у један од тих
млинова, али он је срећом имао мач уз себе, па уби чувара и побеже.
Када је цар чуо о свему томе, казнио је хлебаре, а зграде је порушио.
Када је реч о другом злу, рећи ћу ово: ако је нека жена затечена у
прељуби, кажњавана је, али не тако да ће се поправити, него је
приморавана да се ода у тај грех, јер би је сместили у јавну кућу и
постајала би проститутка. И када би год неки мушкарац био код ње,
увек би звонили прапорци да би се огласило пролазницима о жени која
је тако осуђена. Када је за то јављено цару, он нареди да и те зграде
буду срушене, а женама одреди другу казну. Пошто учини и друге
послове, остави у Риму Валентијана као владара, а цар Теодосије са
својим сином Хоноријем крену у Константинопољ, где је стигао 10.
новембра, у време конзулства Тацијана и Симаха.

XIX глава
О свештеницима-духовницима,

и о томе шта је дало повода да та лица буду уклоњена

Скоро у исто време показало се да је потребно да при црквама
постоје свештено-духовници. То је било овако: када су се новатијевци
одцепили од Цркве, не желећи да имају заједницу са онима који су пали
у време Декијевих прогона, тада се епископима свидело да треба увести
свештеничко-духовнички чин, да би пред тим духовницима могли
исповедати своје грехе они који су пали после крштења. У неким
црквеним заједницама и данас постоји тај ред. Православни су га
признавали све до времена Нектарија, а то је било овако: једна
племенита жена исповедила је том свештенику-духовнику своје грехе
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које је учинила после крштења. Свештеник је посаветује да пости и да
се још више моли Богу. Кроз неко време та иста жена призна пред тим
свештеником да је згрешила са једним ђаконом. Када се прочуло о
томе, ђакон би одлучен од цркве, а народ се узбуни. Криво му је било не
само што се то догодило, него и због тога што је све то бацило поругу
на цркву. Па како су због тога изложени подсмеху духовници, то је неки
свештеник Евдемон, родом из Александрије, напоменуо епископу
Нектарију да би било корисно да се та служба укине, те да се свакоме
допусти да се причешћује по својој савести јер ће се тако отклонити
поруга од Цркве. Ја сам ово додао због тога што сам слушао када је о
томе говорио Евдемон, а рекао сам не једном, као примедбу, да ми је
стало до тога да сазнам за догађаје од људи који знају за њих, те да ћу
брижљиво анализирати све шта треба да напишем како не бих говорио
оно што није истина. Још онда сам рекао Евдемону: „Свештениче, Бог
зна да ли ће бити од користи Цркви оно шта си рекао епископу
Нектарију..." Видео сам да је његова (Евдомонова) мисао ишла к томе
да се јавно не износе греси, те да је то супротно заповести апостола.
Али, доста сам рекао о овоме.

XX глава
О томе како се појавише расколници и међу аријевцима и међу

другим јеретицима

Мислим да не бих требао да прећутим и о томе шта се дешавало код
других, тј. код аријеваца, новатијеваца и јеретика који су име добили по
Македонију и Евномију, јер пошто је дошло до подела у Цркви, ствар
није остала само на томе пошто се поједине општине поново
расцепише, узимајући којешта за разлог. А како се делила свака јерес,
о томе ћу нешто касније. За сада ћу само нагласити да цар Теодосије
није гонио ни једну јерес осим оне чији је поглавар био Евномије, кога
је послао у заточење због тога јер је у Константинопољу окупљао своје
присталице по кућама појединих људи и ту им читао своје посланице.
Остале јеретике није гонио, нити их је приморавао да верују онако како
он верује, него је допустио свакоме да се окупља одвојено, а што се
тиче хришћанске вере, пустио је свакоме на вољу да се држи свога
мишљења. Уз то, он им је дао слободу да могу градити храмове изван
града, а новатијевцима (који су се слагали у вери са православнима),
уступио је цркве унутар града, као што је већ речено.
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XXI глава
О томе како су се поделили новатијевци

Кроз четрдесет година, тј. од Константина до шесте године
Теодосијеве владавине, новатијевцима у Константинопољу је управљао
Агелије. Када је он видео да му се примиче крај, он рукоположи
Сисинија за епископа и одреди га за свох наследника. Али, и ако је
Сисиније био један од оних свештеника које је рукоположио Агелије, и
ако је био чувен због своје речитости, а уз то је познавао философију
(коју је учио код Максима заједно са царем Јулијаном), народу не беше
по вољи јер су они желели Маркијана, који је био веома побожан, и
коме новатијевци имају да захвале што су живели у миру у време
Валента. Да би смирио народ, Агелије рукоположи и Маркијана, па
онда када је имао снаге за то, он дође у цркву и рече: „По мојој смрти,
нека вам епископ буде Маркијан, а када он умре, нека на његово место
дође Сисиније." Након неколико дана упокоји се Агелије, а када
епископство остаде на Маркијану, дође до поделе у њиховој цркви на
следећи начин: неки Саватије, најпре Јудеј а касније хришћанин, би
рукоположен за свештеника и то од стране Маркијана, али он није
одбацио оно у шта је веровао док је био Јудеј. Штавише, као хришћанин
и свештеник, он умисли да он треба да буде епископ. Ту своју жељу он
рече двојици свештеника, Теоктисту и Макарију, који су му били одани,
па поче бранити светковање Пасхе онако како су то одредили
новатијевци у Пази (у време Валента). У почетку он се уклонио из
цркве под изговором живота у строгом подвигу, напоменувши да му је
жао што неки недостојно примају свето причешће. Али убрзо се показа
његова права намера, и када Маркијан чу за то, љутито је прекоревао
себе због тога што је Саватија рукоположио. Тада он сазва епископе на
сабор, наредивши да се састану у Ангари, у близини Еленополиса, где
су пристајале трговачке лађе. Када се они окупе у том месту, позваше
Саватија да дође и да о свему говори, а када он рече да се одвојио због
тога што се не слаже са њима око празновања Пасхе, додавши да њу
треба светковати по обичају Јудеја, тада епископима све би јасно, па
поручише Саватију да се закуне да неће тражити епископство. И када
се он закле, тада епископи обнародоваше правило о светковању Пасхе.
При томе говорили су да неслагање око дана празника не може бити
пуноважан разлог за поделе унутар цркве, те да они који се сабраше у
Пази нису мислили да оповргавају васељенске каноне, као да ни
хришћани најближи времену апостола никада нису били сложни око
питања светковања Пасхе, а да опет нису кварили заједницу. Такође су
нагласили да новатијевци који живеу Риму нису усвојили обичај Јудеја,
него су празновали Пасху одмах после равнодневнице. Епископи тако
одлучише да празновање Пасхе није разлог за поделе, и да је
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допуштено свакоме да празнује онако како је навикао, али да се не
издваја из заједнице. Али, Саватије се са тиме није сложио.

XXII глава
О томе како писац ове историје размишља о Пасхи, крштењу,
постовима, браку, зборовима и осшалим црквеним обредима

Овде ми се указује прилика да кажем своје мишљење о Пасхи. Чини
ми се да ни они, који су се у древности угледали на Јудеје, ни
савременици који следују Јудејима, нису имали пуно право што су се
тако упорно препирали о том празнику. Они нису хтели да се обазиру
на то да од како је јудејство уступило место хришћанству, да је од тада
пала обредна страна Мојсијевог закона. А то је лако сазнати јер се
каже само од себе. Ни закон који имамо од Христа, не допушта
хришћанима да живе по јудејском начину; штавише, апостол је то
забранио (Гал. 4, 21). Тумачећи речи те посланице, апостол казује да су
Јудеји робовали, док су они који верују у Христа позвани да буду
слободни. Тако исто и кроз посланицу Колошанима (2,16-17), казује се
да су обреди само као сенке онога што ће доћи. Тако рече апостол. Па
то исто и у посланици Јеврејима апостол понови (Јевр. 7,12). Ни
апостоли, ни јеванђелисти нису стављали робски јарам на оне који
прихватише речи јеванђеља, него су пустили да према свом осећању за
добро, они који га прихватише, прослављају празник Пасхе и остале
празнике у складу са вером. Па како људи радо прихватају празнике да
би се одморили од послова, то је свака хришћанска заједница по разним
областима, светковала спомен на спасоносна страдања по уведеном
обичају како је то хтела, јер нема закона ни од Спаситеља, нити од
апостола којим се то заповеда. У јеванђељу је записано као историја да
је Спаситељ пострадао о празнику пресних хлебова, а то је прекор
Јудејима који своје празнике каљају и скрнаве убиствима. Апостоли
нису имали тај циљ да нареде у које време ће се светковати (празник),
него да покажу како се долази до правог живота и до праве вере. Мени
се чини да је и светковање Пасхе заведено обичајем, као што се и много
тога другог уведе по местима кроз обичаје (а одатле и толике разлике и
специфичности од места до места). У овој мисли ме утврђује и то што
ни један од апостола није написао закон о том. А да је овај празник од
самог почетка светкован посвуда махом по обичају, него по закону,
сведочи пракса. Тако је у Малој Азији одавно светкована Пасха у
четрдесети дан, не обазирући се на то да ли је субота, и празнујући
Пасху на тај начин, никада се нису одвајали од хришћана који су
другачије светковали. То је трајало дотле док римски епископ Виктор,
по својој неразборитој ревности, није одлучио из цркве хришћане из
Азије који светкују Пасху у четрнаести дан. Против ове Викторове
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злоупотребе, свој глас је подигао епископ Иринеј Лионски. У својој
посланици Виктору, он не само да је осудио његову пренагљеност, него
му је још разложио како се од раније Пасха није свуда једнако славила,
па опет због тога није прекидана заједница. Уз то, напоменуо му је за
епископа Поликарпа Смирског, који је у време владавине Гордијана
пострадао као мученик, како је он имао заједницу са епископом
Аникитом Римским, а нису се никада препирали око тог празника и ако
је Поликарп, по обичају своје цркве, светковао Пасху у друго време,
као што о томе говори Јевсевије у петој књизи „Историје Цркве".
Остали хришћански свет на истоку светковао је Пасху у суботу, само се
нису слагали у месецу јер су једни говорили да се око светковања тог
празника треба угледати на Јудеје, и ако сами нису верно држали
јудејски обичај, а други, који нису хтели да следе Јудеје, празновали су
тај празник после равнодневнице, тврдећи да Пасху треба празновати
када сунце уђе у знак овна, а то је антиохијски месец ксантик или
римски април, и у том се беху сложили, ако не са савременим Јудејима,
који варају без мало у свему, оно барем са старима и са Јосифом, као
што он говори у трећој књизи о јудејским старинама. Ето у чему се нису
слагали. Остали, што их нема у западним областима тамо до океана,
држали су се древног предања и по њему су светковали Пасху после
равнодневнице, али при свему томе нису се препирали међу собом због
те разлике, нити су се издвајали из заједнице. Па и Сабор који је
одржан у време Константина ништа није мењао по питању празновања
/на Првом васељенском сабору одлучено је да се Пасха празнује прве
недеље када је пун месец након пролећне равнодневнице/, мада је било
настојања да се то измени. Сам Константин у својој посланици која је
разаслата хришћанима који другачије мисле о празновању Пасхе,
саветује их да мањина приђе већини. Ова посланица у целости је
наведена код Јевсевија (у трећој књизи), а ја ћу навести следеће: „...па
како је веома правичан ред кога се држе све западне, јужне и северне
цркве, а једним делом и цркве источног дела царства, то је Сабор
признао да је тај обичај веома добар, и ја унапред знам да ће га
прихватити и ваша благоразнумност... Пошто размислите о овоме,
уверен са, да ћете прихватити оно чега се једногласно придржавају у
Риму, Италији и Африци, по целом Египту, Шпанији, Галији,
Британији, Ливији, по целој Грчкој, по областима Азије, Понта,
Киликије. Ви ћете својом памећу увидети да у местима која сам
споменуо, не само има више цркви, него да оне настоје да буде све у
најбољем поретку. Штавише, и сам разум каже да не треба да имамо
заједницу са Јудејима који погазише заклетву..." Тако говори цар у
својој Посланици. Они који светкују Пасху у четрнаести дан кажу да им
је то остало од апостола Јована, а Римљани казују о свом обичају да су
га наследили од апостола Петра и Павла. Али, ни једни ни други, то не
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могу доказати неким писаним актом. С тога, ја сматрам да је у сваком
месту и пределу светкован празник Пасхе по тамошњем обичају.
Хришћани, ма које вероисповести, не држе се једних и истих обичаја, и
ако сви имају једне и исте појмове о Богу. Штавише, ни сами једноверци
се не слажу су у обичајима. По томе неће бити на одмет што ћу овде
говорити о томе како су различити обичаји у разним црквама.

На први поглед лако је запазити да пост, који се држи пре Пасхе, није
свуда једнак. У Риму тај пост траје три недеље, изузев суботе и недеље.
У Илирији, Грчкој и Александрији васкршњи пост траје шест седмица,
те је зато и назван Четрдесетница. Неки започињу пост седам дана пре
Пасхе, па и ако у ствари не посте више од петнаест дана, додајући још
неке дане, опет тај свој пост називају Четрдесетница, што је заиста
помало чудно. Поред тога, приметно је да се они не слажу не само у
броју посних дана, него и око самог уздржавања од јела. Тако једни, док
посте, не једу ништа што је од животиња, а други једу само рибу, а неки
уз рибу једу и птице, говорећи да су оне постале од воде, по речима
Мојсија. Има и таквих који, док посте, не једу ни воће ни јаја, а неки
само једу сув хлеб. Неки не једу ни хлеб, а неки не једу ништа до
деветог часа, а онда једу све врсте хране. Види се, дакле, да у томе има
разлике од племена до племена, и свако брани свој начин поста. Па
како ни један није у стању то поткрепити писаним документом, то се
само од себе каже да су апостоли оставили свакоме на вољу како да
посте, те да би свако, без приморавања и страха, радио шта је добро.
Ето, таква је разлика по црквама што се тиче поста.

Постоји и разлика у томе како се држе богослужења. Тако све цркве у
свету врше литургију сваке суботе, а Римљани и Александријци то не
чине, оправдавајући се неким древним предањем. Египћани, и они из
Тиваиде, сакупљају се суботом на молитву, али се не причешћују онда
када то уопште чине хришћани, него приносе жртву и причешћују се
тек након јела, дакле увече. У Александрији читају Свето Писмо, а
учитељи га тумаче четвртком и петком. У те дане врши се све оно што
обично бива на богослужењу, само се не обавља тајна, а тај обичај је у
Александрији од давнина, јер се зна да је тако поступао још Ориген.
Као мудар учитељ видео је да се речима не може исказати оно што је
ослабило у Мојсијевом закону, те је зато реч о Пасхи повезао са
тајанственим смислом. Исто тако, у Александрији за чтеце и канонархе
узимају се и они из катихумена, док се те дужности у осталим црквама
дају искључиво вернима.

Док сам живео у Солуну као клирик, био ми је познат и овај обичај:
клирик у Солуну, ако је и даље живео са својом женом, са којом се
венчао пре него је постао клирик, био је избрисан из клира, док је на
истоку било другачије. Тамо је и клирицима и епископима било на
слободној вољи да се растану или не растану од својих жена, а није
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постојао никакав закон који је наређивао раставу брака. Тамо су и
многи од епископа имали децу од законских жена. У Солуну поменути
обичај је увео неки Илиодор, који је рођен у тим крајевима, у месту
Трики. Говори се да је он у младости написао неколико еротских књига,
под именом ,,Етиопске књиге". И тај обичај поред Солуна прихваћен је
и у Македонији Грчкој. Памтим још један обичај из Солуна: тамо се
врши крштавање само у дане Пасхе, те зато тамо многи умиру као
некрштени. А у Антиохији Сирској цркве се зидају сасвим другачије.
Тамо жртвеник, тј. олтар није окренут на исток него на запад. У Грчкој,
у Јерусалиму и у Солуну упаљене су свеће док се читају молитве. Тако
исто раде и новатијевци у Константинопољу. Свеће су упаљене и у
црквама Кесарије Кападокијске, и на острву Кипар, када епископи и
свештеници суботом и недељом увече тумаче Свето Писмо.
Новатијевци у Хелеспонту не чине молитве онако као њихова браћа у
Константинопољу, него се држе православних обичаја. У опште, међу
свим заједницама верних, једва да ће се наићи и на две цркве које на
исти начин обављају богослужење. У Александрији свештеници не
казују поучне беседе, а то је тако од како је Арије узмутио цркву. У
Риму се пости суботом. У Кесарији Кападокијској терају из заједнице
оне који су згрешили после крштења. Тако раде и новатијевци. Тог
обичаја се држе и македонијевци у Хелеспонту, и становници Азије
који светкују Пасху у четрнаести дан. Новатијевци у Фригији не
примају у заједницу другобрачне, док их они из Константинопоља нити
примају нити јавно терају. На западу јавно примају двобрачне у
заједницу. Разлог због кога су настале ове разлике по свему судећи су
до епископа који су својевремено били на челу појединих цркви.

Описати све црквене обичаје, који постоје по разним местима и
областима, готово је немогућа ствар. Међутим, и ово што сам рекао,
може бити потврда за то да је празник Пасхе неједнако светкован и да
је зависио од обичаја места. Према томе, варају се они који казују да је
Никејски сабор изобличио светковање Пасхе. Они који су били на том
сабору пре свега су настојали да неједнаке обичаје сложе са већином. А
да је било различитих обичаја још у време апостола, то знају и сами
апостоли, а о томе нам казују Дела Апостолска, јер чим спазише да се
верни збуњују видећи како једни мисле овако, а други онако, и како се
препиру незнабошци, одмах су се сакупили на једно мести, и ту рекли
закон и написаше га као посланицу, којом су вернике ослободили
тешког робовања и испразних спорова, показавши верну слику правог
живота, која води до истините побожности, препоручивши свима да се
држе онога што је потребно. Па и ако та посланица спада у књигу Дела
Апостолских, навешћемо је овом приликом: „Апостоли и презвитери и
браћа поздрављају браћу из незнабоштва која су у Антиохији, Сирији и
Киликији. Пошто смо чули да неки од нас узнемирише вас речима, и

176

смутише душе ваше говорећи да се обрезујете и да држите закон, а то
им ми не заповедисмо. Зато ми, једнодушно сабрани, нађосмо за добро
да вам пошаљемо изабране људе са нашим драгим Варнавом и Павлом,
људима који су предали душе своје за име Господа нашег Исуса Христа.
Посласмо, дакле, Јуду и Силу, да вам и они то усмено кажу. Јер угодно
би Светоме Духу и нама да никакво бреме више не стављамо на вас,
осим онога што је неопходно: да се чувате од жртава идолских и од
крви и удављенога, и од блуда..." (Дела апостолска 15, 23-29). У
осталом, признајем да има људи који се слабо осврћу на ове заповести,
па упадају у сваковрсно неваљалство, а опет, са друге стране, препиру
се око датума, као да је то суштина свега. На тај начин они изопачују
заповести Божије, сматрајући себе саме за закон, а тиме показују да не
поштују ни оно шта су апостоли установили. Могао бих и даље
говорити о Пасхи, па да кажем како ни Јудеји не држе тај празник
онако како би требало. Такође и Самарићани, који су засебно од Јудеја,
празнују Пасху после равнодневнице, али ако бих гозорио о томе,
предуго би трајало. Рећи ћу само ово: они, који се радо угледају на
Јудеје и који трагају за праобликом, нека пред својим очима не губе ни
један од праоблика јер ако су се препустили томе да се у свему држе
закона, тада треба да пазе не само на дане и месеце, него и на све оно
шта је чинио Христос док је био под законом, и шта је свршавао чинећи
добро људима: када је поучавао народ из чамца, када је заповедио да му
се спреми Пасха, када је наредио да се одвеже привезана мазга, када је
онима који су припремали Пасху дао знак да ће срести човека који носи
воду у крчагу... Једном речју, када је радио све оно што је записано у
јеванђељима. Међутим, они што мисле да могу одбранити свој начин
световања Пасхе, нису у стању показати да све чине у потпуности.
Тако, нико од њихових учитеља никада није поучавао народ стојећи у
чамцу или чинио било шта да би испунио праоблике. Све ово, и остало
што је налик на то, никоме није тако блиско као Јудејима, који следују
за тим да држе закон, али само споља, а не и духовно, па стога и јесу
проклети као људи који се само држе спољашње стране закона. Они
који су у љубави са Јудејима, и ако све то тумаче духовно, опет се
препиру око датума, а тиме потиру духовни значај, те зато и на њих
пада осуда као и на Јудеје, и сами над собом изричу проклетство. Но,
нека је доста о овоме.
Да се вратимо на питање о коме смо мало пре говорили, тј. да поделе у

цркви нису престале, него да су се и опет поделили међу собом ради
неких ситница, те тако насташе нове секте. На исти начин поделили су
се и новатијевци, као што сам рекао, а почетак томе је у томе јер се
нису могли договорити око времена празновања Пасхе. Те зато се они
поделише на многе струје по разним областима (пределима).
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XXIII глава
О константинопољским аријевцима,

који добише име „псатиријевци"

И међу аријевцима дође до подела, и то на овај начин: опште је
познато да су се они (аријевци) свагда препирали, а то их на крају
доведе до великих неприлика. Тако се међу њима појави питање да ли
Бог може носити име Оца пре него што је рођен Син? А како су они
тврдили да се Реч (Логос) Божји није родио од Оца, него да је ни из
чега, то су тим самим пали у грешку око првог и најважнијег питања
вере, а онда више нису могли да се зауставе и да не залутају у
непристојне препирке око имена Божијег. Неки Доротеј, кога су
аријевци позвали из Антиохије, говорио је да нико не може бити отац,
ни носити то име док нема сина. Са друге стране, Марин, кога су позва-
ли из Тракије још пре Доротеја, и коме је било криво што га је
претекао Доротеј, заступао је супротно мишљење. Одатле дође до
подела и аријевци почеше да се деле, засебно се окупљајући на
богослужења. Они који су прихватали Доротеја, осташе у ранијим
црквама, а присталице Марина подигоше своје цркве, исповедајући да
је Бог свагда био Отац, дакле и пре Сина. Због тога они су добили
назив псатријани. А тако су прозвани јер је неки Теоктист, псатиропол
(посластичар), који је био родом из Сирије, са великом ревношћу
бранио Мариново мишљење. На њих се угледао готски епископ Селин,
човек мешовитог порекла јер му је отац био Гот, а мајка му беше из
Фригије, па је учио у цркви и на једном и на другом језику. Не прође
пуно времена, а дође до поделе унутар псатријеваца, тј. онда када се
Марин разиђе са Агапијем, који је био епископ у Едесу (рукоположио
га је управо Марин). Та препирка није била око питања вере, него око
тога ко је старији по положају од њих двојице. Готи су тада били на
страни Агапија. Тај раздор је многе њихове клирике ожалостио, те они
пређоше ка православнима. Међутим, аријевци који су се одвојили пре
25 година, помирише са касније, у време владавине Теодосија Млађег, у
време конзулства Плинта (који је био вођа војске), па пређоше к
псатиријевцима, прихвативши да неће расправљати питање које је
изазвало поделе. Нешто овакво могло се догодити само у
Константинопољу, док за остала места у којима су живели аријевци,
може се рећи да је остало по пређашњем.
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XXIV глава
О томе како су се разјединили евномијевци, и како су добили

различита имена по вођама фракција

Ни евномијевци нису остали у јединству. Најпре се одвоји Евномије,
и то од Евдоксија (који је рукоположио Евномија и поставио га за
епископа Кизика). Разлог за ту поделу био је тај јер Евдоксије није хтео
да прими у заједницу Аеција, свог учитеља, кога је црква одлучила.
После тога, неслога се појави међу евномијевцима, те начинише
засебне заједнице. Пре свега, неки Софроније (који је био из
Кападокије), посвађа се са својима и они га протераше као отпадника.
Он је био ученик Евномија. и код њега се учио расправама. Познавао је
и Аристотелове „Категорије", а такође и „Тумачења". Он је написао и
неколико књига под насловом „О вежбању ума". Као прогнан, држао је
богослужења одвојено, а онда одбаци јерес која је добила име по њему.
Након тога, у Константинопољу се појави неки Евтихије, који се такође
због неке ситнице одвоји од евномијеваца, па још и данас има засебну
богомољу. Они који кренуше за Теофронијем, добише име „евномио-
теофронијевци", а они који су прихватили Евтихија добише име
„евномио-евтихијевци". Речи и изрази због којих се они поделише не
заслужују места у овој књизи. Рећи ћу само толико да су они искварили
крштење јер нису крштавали у име Пресвете Тројице, него у име смрти
Христове. Кроз неко време дође до поделе и међу македонијевцима,
онда када је свештеник Евтропије почео одвојено да држи
богослужења, а Катерије не хтеде да му се придружи. Можда је по
градовима било још секти, али ја, који живим у Константинопољу, где
сам рођен и васпитан, имам намеру да казујем само о оним догађајима
који се догодише у престоници, пре свега због тога јер сам био сведок
истих, а као друго што ми се чини да догађаји у том граду спадају у
знаменитије.

XXV глава
О тиранији Евгенија, о убиству Валентијана Млађег

и о победи цара Теодосија над тиранином

У западним областима живео је неки граматик по имену Евгеније. С
почетка је предавао римску писменост, а касније остави тај посао па
пређе у војничку службу при двору и постаде секретар. Стекао је
велику важност због своје речитости, али му то не би довољно, него за
себе придоби Арбогаста, одметника из Мале Галије, који је тада
предводио војску, а иначе је био човек веома свиреп и прек, и уз помоћ
њега науми да се дочепа највише власти. Њих двојица се договорише да
убију цара Валентијана, а да би то могли учинити, наговорише евнухе
који су стражарили код собе у којој је цар обично спавао, и ови (евнуси)
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наговорени оним што им је обећано, удавише Валентијана док је
спавао. Тада Евгеније постаде господар над западним областима, а
владао је онако како то обично чине тирани. Када је о томе дознао цар
Теодосије, схватио је озбиљност ситуације, и видео је да мора поћи са
војском на Евгенија. То се и догодило 10. јануара. Том приликом многи
од варвара, који су живели са оне стране Дунава, придружише се
царевој војсци. За кратко време Теодосије са великим бројем војника
стиже у Галију, где га је чекао Евгеније са својом армијом. Војске су се
сукобиле код реке Фригада. Тамо где су се борили Римљани против
Римљана битка је била једнака, а тамо где су варвари помагали
Теодосију, ту је био јачи Евгеније. Када је цар видео да варвари
посустају, обрати се молитвом Богу и Бог прихвати његове молбе.
Војсковођа Вакурије се толико осмели, те силно продре међу
непријатеља, па их многе поби. Овом приликом се деси и нешто веома
чудно: подигну се јак ветар, те стреле које су одапињали Евгенијеви
стрелци почеше да погађају своје војнике, а стрелама цареве војске
ветар је давао још већу брзину. Када је то видео Евгеније, притрча цару
и паде пред њега, молећи га да му поштеди живот, али тада притрчаше
неки од војника и одрубише му главу. То се догодило 6. септембра.
Абогаст, који је два дана тумарао скривајући се од цареве војске,
видећи да нема куд, изврши самоубиство.

XXVI глава
О томе како се разболео цар после ове победе, и како је к себи у
Милано позвао свога сина Хонорија, а тада, осетивши да му је

боље, нареди да се одрже коњске трке, али ипак умре тога дана

Послови и напрезања у рату, у многоме су нарушили царево здравље.
Видећи да болест добија маха, а знајући шта се дешава са народом када
умре цар, он у Милано позва свога сина Хонорија да му буде при руци.
Када је овај стигао, цар осети да му је боље, па нареди да се одрже
коњске трке у част победе. И у одређени дан, цар је до подне гледао
трке, а после ручка му нагло позли и он те исте ноћи издахну. То је
било у време конзулства Оливрија и Пробина, 17. јануара, прве године
224 олимпијаде.

Цар Теодосије је живео 60 година, а владао је 16 година.
Ова књига обухвата период од

шеснаест година и
осам месеци.
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КЊИГА ШЕСТА

Увод

Шта си заповедио, свети Теодоре, човече Божји, то је и учињено. О
томе сведочи ових пет књига које су написане. Ево готове историје
цркве, састављене онако како се то могло учинити, и то од времена
Константина па на овамо. Знај, нисам се много обазирао на то како ћу
казивати, јер да сам се повео за тиме да ми језик буде китњаст,
вероватно бих промашио циљ писања. Али, и ако сам окончао дело,
опет нисам могао поменути све што су рекли древни историчари, који
су, као што знаш, често или скраћивали или проширивали повест о
неком догађају. Мимо тога, прости и неуки људи нису у стању да оцене
словесност, већ они желе да знају за догађаје, и није им стало до лепоте
речи. Зато, да бих био од користи и једнима и другима, намерио сам се
да се држим неке средине, која је, по мом мишљењу, прикладна за
читање.

Сада започињем шести књигу, са намером да опишем догађаје. Али
пре свега, нагласићу да се моје причање неће допасти многима јер
морам рећи истину, а њу је тешко прихватити јер многе особе овде неће
бити похваљене. Они који ревнују за Цркву прекориће ме да сам
пропустио да говорим о епископима који су угодни Богу, да су
најсветији и тако то. Такође ће ми пребацити и о томе што царевом
имену не придодајем „пребожанствени господин" или неке друге
почасти. Али ја се угледам на писце древних времена, и могу доказати
да је њихов народ именом звао свог господара, и да се није обазирао на
његово достојанство. Зато ћу се држати закона који важе за писца
историје, који пре свега треба да искрено говори и да анализира
догађаје. Тражећи истину, држао сам се онога о чему су ми казивали
многи и различити сведоци, од којих једни говоре да су били на тим
местима о којим говоре, а други тврде да знају за све то боље од било
кога другога.

I глава
О томе како су Теодосијеви синови поделили царску власт, о томе
како је Аркадије пресрео војску која се враћала из Италије, и како
је та војска убила преторијанског префекта Руфина пред очима

самог цара

Када је умро цар Теодосије, 17. јануара, власт у држави остаде у
рукама његових синова. Аркадије је задржао власт над истоком, а
Хонорије власт над западом. У то време црквама у Риму је управљао
Дамас, у Александрији - Теофил, у Јерусалиму - Јован, у Антиохији -
Флавијан, а у Константинопољу - Нектарије. У време истог конзулства,
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8. новембра, донето је Теодосијево тело у Константинопољ, и цар
Аркадије га сахрани са свим почастима. 19. новембра стигла је и војска
која је са Теодосијем била у рату против тиранина. И када је цар
Аркадије, по обичају, изашао изван великих градских врата да се
сретне са армијом, војници убију царског префекта Руфина јер се
прочуло да он припрема заверу против цара, а такође и да је позвао
Хуне у царевину (а то је био варварски народ који је тада већ пустошио
по Јерменији и другим земљама истока). Оног истог дана када је убијен
Руфин. умро је и новатијански епископ Маркијан, а на његово место је
дошао Сисиније, као што сам већ рекао.

II глава
О томе како је умро Нектарије,

и како је рукоположен Јован

Није прошло много времена, а у Константинопољу се упокоји епископ
Не-ктарије (397. година), у време конзулства Кесарија и Атика, 20.
септембра. Одмах се повела реч о томе ко ће бити нови епископ. Након
много већања, одлучено је да се из Антиохије позове свештеник Јован,
јер се прочу глас да је даровит у учењу народа и да прелепо беседи. И
тако, пошто на то пристаде и клир и народ, -цар Аркадије позва Јована.
А да би се придала још већа важност, по царевој заповести на
рукоположење су позвани и многи епископи, а уз остале и Теофил
Александријски, који је настојао да омаловажи Јована Златоуста, а да
на то место доведе свог свештеника Исидора. Док је трајао рат кога је
водио цар Теодосије против тиранина Максима, Теофил је спремао
дарове и написао је два писма, па све то предаде свештенику Исидору,
рекавши му да сачека крај рата и да их преда ономе ко победи.
Покорни Исидор стигне у Рим, и тамо је чекао крај борби. Али, тада се
догоди нешто непредвиђено: чтец који је био са Исидором, украде
поменута писма, а када сазнаде за то, Исидор у паници побеже пут
Александрије. Но и поред тога, Теофило је по сваку цену настојао да
Исидора постави на место епископа, управо због оданости коју је овај
имао према њему. Али, сви на двору рекоше да је Јован бољи од
Исидора. А како многи предадоше окупљеним епископима тужбе на
Теофила, кроз које су на видело изашли разни његови греси, то се у
великом послу нађе Евтропије, царски чиновник, па сакупи све те
жалбе и показа их Теофилу, те му рече да или пристане на то да буде
изабран Јован или да ће бити позван на суд због сакупљених оптужби.
Теофил се уплаши суда и пристаде да Јован буде рукоположен. Јован је
узведен на епископску катедру 20. фебруара, за конзулства што га
слављаше у Риму цар Хонорије, а у Константинопољу тадашњи царски
префект Евтихијан.
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III глава
Одакле је Јован и о томе како је живео

Јован је рођен у Антиохији Сирској. Отац му се звао Секунд, а
мајка - Антуса, и били су племенитог рода. Јован је био ђак софисте
Ливанија, а такође је слушао предавања фчлософа Андрагатија. Он
(Јован) спремао се за то да буде судија, али када је размислио каква се
неправда чини по судовима, и какви тешки уздаси прате тај живот,
предомислио се и изабрао је живот у коме је много мира и тишине. У
том се он угледао на Евагрија, који је учио код истих учитеља, и који је
такође изабрао исти начин живота. Убрзо Јован промени одећу и ход, и
препусти се читању Светог Писма и одлажењу у цркву. За ово је
придобио и Теодора и Максима, који су заједно са њим ишли у школу
код софисте Ливанија, и они напустише живот у раскоши и почеше
живети једноставно и смерно. Од ове двојице, Теодор је постао епископ
Мопсуестије (у Киликији), а Максим епископ Селевкије (у Исаврији). У
то доба били су познати као старешине манастира Диодор и Картерије.
К њима су долазили они који су желели да се науче животу у уздржању
и који су желели да напредују у добродетељном животу. Диодор је
касније био епископ у Тарсу, и написао је многе књиге, не прихватајући
алегоријско тумачење Светог Писма. Са Јованом је пријатељевао и
Василије, кога је тада у ђаконство увео Мелетије, а који је потом
рукоположен за епископа у Кесарији Кападокијској. Јована је за чтеца
у антиохијској цркви поставио епископ Зенон, када се враћао из
Јерусалима. Као чтец, Јован је написао књигу против Јудеја, а када га је
Мелетије рукоположио за ђакона, написао је књигу о свештенству,
затим књигу против Стагирија. Када је Мелетије умро у
Константинопољу, где је отишао ради рукоположења Григорија
Назијанзина, онда Јован остави мелетијевце, прекину заједницу са
Павлином, те три године проведе у самоћи. Пошто је умро Павлин,
прихвати свештенство од Евагрија (који је заменио Павлина). Ово је, у
најкраћем, живот Јована до избора за епископа. Као што се говори,
Јован је живео целомудреним животом, и још од ране младости је
заволео такав живот. Увек је више мислио и бринуо за друге. Учећи
друге, снагом говора је ишао на то да исправља живот оних који су га
слушали, а када је био у друштву, онај ко га није добро познавао, лако
би га назвао гордим.

IV глава
О ђакону Серапиону, и о његовим поступцима

То су биле моралне особине Јована који је био постављен за епископа.
Судећи по ономе како се он показивао према онима који су му били
подчињени, мора се признати да је показивао више оштрине него што
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је било потребно, али не треба заборавити на то да је он тиме настојао
да поправи живот оних клирика који су му били подручни. Али због те
његове оштрине на самом почетку епископства, омрзли су га, па су га
чак сматрали за суровог и преког човека. Можда ствар не би ишла тако
далеко да свему томе није допринео Серапион, кога је Јован
рукоположио за ђакона. Тако, када је једном било више клирика на
окупу, рече Серапион: „Епископе! Ти нећеш имати власт над нама све
дотле док год нас не растераш палицом!" Ове речи показале су мржњу
многих према епископу. Ускоро за тим, епископ одлучи од цркве многе
због њихових грехова, а ови, како то обично бива, начинише клан
против епископа, и почну га нападати пред народом. Ове речи многи из
народа прихватише, у толико пре јер је епископ по њима живео чудним
животом, махом живећи усамљено. А због чега је Јован тако поступао,
то нико поуздано није могао објаснити. Они који су га бранили,
говорили су да је слабих нерава, и да болује од стомака, те да зато
обично једе сам. Други су говорили да је веома уздржљив и оштар
према себи, али како се није могла дознати права истина, због тога су
све више прихватане речи оних који су га нападали. И поред свих
насртаја на њега, народ га је волео и поздрављао када би беседио у
цркви. Мислим да не треба да говорим о узвишености тих беседа. Ко
жели да се упозна са њима, нека их чита, и то ће му бити од велике
користи. Неке од беседа је записао сам Јован, а многе су записали
брзописци.

V глава
О томе како је Јован имао непријатеља не само међу клиром, него
и међу државним званичницима, а нарочито у евнуху Евтропију

Док је Јован говорио о клиру, све до тада му је мало наудило оно
шта је смишљано против њега. Али када је у својим беседама
критиковао оне који су били у државној служби, тада се умножи мржња
против њега, па изрекоше многе речи против Јована, а народ поверова
томе. Једном приликом, Јован је изрекао беседу против Евтропија, који
је као ушкопљеник први добио достојанство конзула, а који је имао
жељу да се освети неким људима који су пришли Цркви, те је због тога
почео тражити од цара да овај изда закон којим се забрањује тражење
уточишта унутар храмова. Овај нови закон платио је управо поменути
Евтропије, и тек што је тај закон обнародован, тај евнух је скривио
нешто, и да би се склонио од царског гнева, побеже у цркву. И док је
лежао под часном трпезом, дрхтећи од страха, епископ Јован стане на
амвон, одакле је говорио своје беседе да би га народ боље чуо, па
изговори речи којима је прекорио Евтропија. Овим он стече још
непријатеља који му замерише да не само што се није сажалио над
човеком у невољи, него га је још и прекоревао. Евтропија су убрзо
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затим, по заповести цара убили због неких преступа (399. година), а
његово име избрисали са списка конзула (тако да се помиње само имео
конзула Теодора). Казују такође да је епископ Јован увредио и Гајна,
тадашњег вођу војске, а то је учинио због тога што је Гајн тражио од
цара једну цркву у граду која би припала аријевцима. Јован је
прекоревао многе људе, и тако је стицао пуно непријатеља. То је
навело и александријског епископа Теофила да постави замке Јовану.
Теофил му је замерао не то што је дрзак у беседама, него што Исидор
није на његовом месту.

VI глава
О тиранији Гајне (који је био Гот), и о томе како је подигао буну

у Константинопољу, и како је погинуо

Рећи ћу сада шта се догодило у то врема, а то заслужује да се запамти.
И показаћу како је Бог послао своју помоћ на чудесан начин, те је
сачуван и град па и сама царевина. Гајна, пореклом варвар, а касније
поданик Рима, прихватио се војничке службе и за кратко време дође до
највишег чина, и доби заповедништво и над пешадијом и над
коњаницима. Видевши да се дочепао велике власти, није могао а да не
започне да кује заверу да и сва царевина буде његова. У тој намери, к
себи призва сав народ Гота, и онима који су били око њега, повери
главна места у војсци. А када је његов сународник Требигалд, официр
над војском која је била у Фригији, почео уводити којекакве новотарије
које су збуњивале Фригијце (а то је чинио по наговору Гајне), тада
Гајна затражи да се тобож смире немири у Фригији. Цар се у својој
наивности сложио са тим предлогом, а Гајна похита да што пре
спроведе свој план. Са собом је повео мноштво Гота, па када су дошли у
Фригију, почеше да руше све од реда. Римљани се уплашише тих
варвара који беху са Гајном, а уједно се побојаше да овај не освоји
богате области на истоку. Када цар виде ту невољу, смисли да се
послужи преваром као подесним начином, те посла гласнике до Гајна и
понуди му савезништво. Гајна, саслушавши изасланике, затражи таоце,
и то двојицу сенатора: Сатуринина и Аврелијана. Цар није имао куд,
него прихвати то, и двојица сенатора се сретоше са Гајном у месту
Иподром. Гајна им тада не учини никакво зло. Он дође у Халкидон, где
дође и цар Аркадије, и ту, у цркви где се налазе мошти мученице
Ефтимије, заклеше се један другом да неће радити на непријатељству.
Цар одржа реч, а Гајна погази заклетву јер је у тајности радио на томе
да се изазове пожар у Константинопољу, да би лакше опљачкао град.
Константинопољ је већ тада скоро био у власти варвара, који су се
насељавали у великом броју. Зло које је требало да снађе престоницу
наговештавала је и репата звезда (комета), необичне величине. Гајна је
најпре хтео да опљачка серафе који мењају новац, али се на време
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прочуло о његовој намери, те ови сакрише новац. Видећи да му је та
идеја пропала, он нареди да се исте ноћи запали царски двор. И ту се
показало како Бог чува наш град. Они који су били одређени да запале
двор, угледали су велики број анђела, који су изгледали као наоружани
војници необичне величине. Варвари, мислећи да су то заиста
наоружани ратници, уплаше се и побегну. Када су о томе рекли Гајни,
овај у то није поверовао, знајући да је римска војска размештена по
разним областима и да их је мало у граду, те због тога следеће ноћи
посла друге војнике, али опет се исто догодило. Како је год слао
војнике, они су се увек враћали са истом причом. Онда Гајн одлучи да
са јаком војском пође на то место, да се увери у то, и онда, дошавши
тамо, угледа силну војску која се виђала само ноћу да би спречила план
који је он наумио. Тада варвар смисли други план да би нанео зло
Римљанима: он се претварао као да страдава од злих духова, па похита,
тобож ради молитве, у цркву светог Јована (Богослова), која је близу
Константинопоља. Са њим крену и неки од варвара који су кришом
носили оружје. Када су вратари приметили ту превару, хтедоше стати
на пут варварима, али ови извукоше мачеве и побише их. Тада се
начини страшна забуна, и изгледало је као да ће многи људи изгинути.
Међутим, град је био изван опасности јер су сва врата била добро
затворена. Тада цар одлучи да прихвати савет који му је дат, тј. да
прогласи Гајна за непријатеља државе, те да се побију сви варвари који
су у граду. Следећег дана војска навали на варваре иза готске цркве.
Црква би уништена а многи варвари побијени. Када је Гајна видео да су
му изгинули саборци, он побеже у Тракију. Дошавши до Херсон(с)а,
науми да одатле крене пут Ламсака, тј. да га заузме и да постане
господар над источним областима. Али цар га претекну у тој намери,
пославши војску и копном и морем, и тако се поново откри чудесни
промисао Божији јер тек што су се варвари спремали за покрет, а оно
дођоше наоружани бродови са римском војском. Дође до битке и многи
од варвара пострадаше у мору. Гајна умакну у Тракију, и тада се
скривао до следећег сукоба са Римљанима, када је и погинуо заједно са
многим варварима.

VII глава
О раздору између александријског епископа Теофила и монаха који
су се подвизавали у пустињи, и о томе како је Теофил анатемисао

све Оригенове списе

Нешто пре ових догађаја појавило се питање: има ли Бог тело које
има свој облик, као што је рецимо код човека, или је Бог без тела? Ово
питање дало је повода великим свађама јер су једни тврдили да Бог
нема тела, а други да га има. Већина, нарочито необразованих људи,
сматрала је да Бог има тело и да изгледа као човек /хришћани који су
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шако мислили звани су „аншропоморфиши". Њихов ирви вођа, ио
речима Епифанија, звао се Авдеј, а он је био савременик Арија, родом
из Месопотамије. Он се одвојио од Цркве, а за епископа је
рукоположен од стране неког епископа који је већ био свргнут.
Антропоморфити тумаче Свето Писмо на погрешан начин јер
прихватају крајње буквални смисао речи, те је то и довело до тога да
Бога замшчљају као човека/, али већина хришћана то није прихватила,
говорећи да Бог нема тело, нити било шта што је слично са човековом
физиономијом. Уз ове је пристао и александријски епископ Теофил,
који је у цркви, пред окупљеним народом прекоревао оне који Бога
замишљају у човечијем облику, уједно доказујући да Бог нема тело.
Када су то чули египатски пустињаци, они напустише своје манастире
па дођоше у Александрију, где подигоше буну против Теофила,
пребацујући му да је изневерио праву веру. Када је Теофил видео сву
озбиљност настале ситуације, досети се лукавства, па када је био међу
антропоморфитима, он поче да им умилно говори: „Гледајући вас, чини
ми се, као да гледам у Божји облик". Овим речима он утиша љутите
монахе, који тада рекоше: „Ако је тако да и Бог има лице као што је
наше, а онда прокуни Оригенове књиге јер неки који их читају, не
пристају уз наше мишљење. Ако то не учиниш, то нека те снађе од нас
што треба да снађе нечастиве људе који се противе Богу." Теофил им
тада рече да ће учинити по њиховој вољи јер и сам не воли Оригенове
књиге и да су му мрски они који их читају. Ето, на тај начин он све
умири и оста у Египту. Можда би то питање и било заборављено да се
није десило следеће: у Египту су живела и четири побожна човека, и то
као старешине манастира: Диоскор, Амоније, Јевсевије и Евтимије.
Била су то рођена браћа коју су још звали „дугајлије" због њихове
телесне висине. По животу то су били изузетно честити људи и по
Александрији су о њима увек говорили по добру. Тадашњи
александријски епископ Теофил пазио је на њих и веома их је ценио.
Једног од браће, Диоскора, на једвите јаде и скоро на силу,
рукоположио је за епископа Хермополиса, а преостале је позвао к себи.
Они су на то тешко пристали, а када су дошли у град, савесно су
обаљали службе које су им поверене. Али након неког времена они
видеше у епископа изражену жељу за материјалним, те се вратише у
пустињу, рекавши му да им је то милији живот. Епископ тада још није
знао шта их је навело да се врате у пустињу, а када је сазнао разлог,
онда се силно разбеснео и поче да им прети. И поред тих претњи они
осташе у својој намери. Због њих, Теофило замрзе и њиховог брата
Диоскора. Тада Теофил смисли да подигне остале монахе против браће:
он је добро запамтио да је некада разговарао са браћом о Богу, и како
су сви били тог мишљења да Бог нема тело, нити било какво човечије
обличје, јер ако би Он имао човечији облик, тада би имао и човечије
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страсти. Тако се говорило још у древна времена, а тако је доказивао и
Ориген. И Теофил је размишљао о Богу попут Оригена, али да би се
осветио, није марио што ће сада говорити као противник својих
ставова. Он са собом поведе многе од монаха, и то оне просте, који нису
вешти књизи, а било је и неписмених, те написа и разасла посланицу
монасима у пустињи, препоручујући да не верују Диоскору и његовој
браћи који уче да Бог нема тело. „По сведочењу Светог Писма,- казује
Теофил, Бог има очи и уши, руке и ноге као и човек, а присталице
Диоскора, угледавши се на Оригена, шире нечастиву науку да Бог нема
ни очи, ни руке, ни уши..." Овим вараличким мудровањем обманули су
многе од монаха, те дође до велике забуне. Али, они монаси који су
били образованији, они нису били преварени, него стадоше на страну
Диоскора, али како је већина ипак била необразована, стога је буна
узела маха. Пошто се поделише на две стране, оптуживали су једни
друге: они који су били уз Теофила, пребацивали су супротној страни да
су нечастиви Оригеновци, а ови су пребацивали првима да су
антропоморфити. И тако се тај спор претвори у отворен сукоб. Када је
Теофил видео да је све испало онако како је желео, сакупи масу и дође
у Нитрију, где је много манастира, те нахушка монахе против Диоскора
и његове браће, те ови једва умакоше. За све ово шта се дешавало у
Египту, Јован није ништа знао. Он је својим беседама стицао добар глас
у народу, а такође је он ноћном црквеном појању придодао и молитве, а
то је било овако.

VIII глава
О томе како су се хришћани и аријевци сакупљали ноћу и певали
химне, о томе како су се сукобили, и о томе како је антифонско

певање увео у Цркву још свети Игњатије Богоносац

Аријевци су, као што раније рекох, држали своје зборове изван бедема
града. Стога су суботом и недељом, када су обично долазили на црквене
састанке, окупљали су се код врата кроз која се улази у град, и ту, код
портика, певали су са две супротне стране своје песме које су
састављене по Аријевом учењу. То је махом бивало ноћу. А када је
свануло, онда су аријевци, враћајући се својим кућама, певали и
антифоне. Па како је у тим песмама свагда било речи које су вређале
оне који верују у једносушност, због тога се Јован побоја да се неко од
простих људи не поведе за њима и њиховим песмама, па нареди да и
православни певају ноћне песме, и да то чине са већом вољом него ли
аријевци. Јован је то наредио из добре намере и зарад доброг циља, али
је то наређење наилазило на сметње и доводило је до опасних догађаја.
Православни хришћани су своје ноћно певање вршили много свечаније
јер је епископ Јован наредио да се том приликом носе крстови, од
сребра и упаљене воштанице (светиљке), које је куповала царица
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Евдоксија. То је аријевцима било криво, и они науме да се освете
православним. До душе, није им требало баш пуно да би се помамили на
православне, нарочито када би се сетили своје некадашње снаге и
почасти. И већ су били спремни за тучу. Једне ноћи, када дође до
сукоба, царичин евнух Брисон, који је тада предводио појце, би рањен
каменом у главу, а било је и мртвих и са једне и са друге стране. Све то
разљутило је цара, па забрани аријевцима да се окупљају.

Сада треба да кажем како је у Цркви настао обичај антифонског
певања. Игњатије, трећи епископ после Петра који је био у Антиохији
Сирској, и који је друговао са апостолима, у једном виђењу спазио је
анђеле како су свечано певали песму у похвалу Пресветој Тројици, и то
са две стране, па је такав начин певања увео у антиохијску цркву.
Одатле започиње предање које су касније прихватиле и остале цркве.

IX глава
О тзв. „дугачким монасима", и о томе како се због њих Теофил

завади са Јованом, и како је чинио све да Га свргне

Није прошло пуно времена, а у Константинопољ дођоше монаси из
пустиње заједно са Диоскором и његовом браћом. Са њима дође и
Исидор, који је раније био уз Теофила, али га омрзну, а ево због чега:
извесни Петар беше прот александријске цркве. Теофил је имао злу
вољу на њега и хтеде га протерати, налазећи му кривицу у томе што је
допустио да се причести једна манихејка, која се претходно није
одрекла своје јереси. А када је Петар рекао да се она одрекла јереси, и
да је примљена са Теофиловим знањем, овај то порицаше. Петар се
позва на Исидора као сведока, а Исидор је тада живео у Риму, где га је
послао Теофил да се сретне са епископом Дамасом, тј. ради измирења
Дамаса и епископа Флавијана Антиохијског. Када се Исидор вратио из
Рима, Петар га позва да сведочи, а овај посведочи да је манихејка
примљена по вољи епископа и да ју је он причестио. Теофил плане на
обојицу, и изопшти их из цркве. Ето, дакле, због чега је уз Диоскора и
његову браћу у Константинопољ дошао и Исидор. Његов задатак је био
да пред царем и епископом Јованом укаже на сплетке и замке којима се
користио Теофил против њих. Саслушавши све, Јован је са чашћу
примио те људе, и није им бранио да долазе на богослужења, али им
напомену да не могу да се причешћују док се ствар потпуно не извиди.
Међутим, неко је дојавио Теофилу да је Јован причестио поменуте
људе и да их брани. Тада се Теофил зарекну да ће се не само осветити
Диоскору и Исидору, него да ће и свргнути Јована. У исто време
разасла посланице свим епископима по градовима, прикривајући своју
праву намеру, у којима је оповргавао Оригенове списе, не обазирући се
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на то да је и Атанасије, када је бранио веру од аријеваца, користио
Оригенове књиге, користећи их као сведочење и доказ.

X глава
О томе како је Епифаније Кипарски, обманут од стране Теофила,

окупио епископе на сабор у Кипру, као тобож против Оригена,
прекоревајући том приликом Јована због тога што чита

Оригенове списе

Теофило се удружио са Епифанијем, који је био епископ у
Констанцији, на острву Кипар, мада се пре тога нису подносили јер је
Теофил нападао Епифанија и пребацивао му да понижава Бога јер је
сматрао да је Бог попут човека. Али сад, када се распалио злом вољом
на друге, јавно порекну своје пређашње мишљење, па постаде поново
пријатељ са Епифанијем, и као тобож, покаја се у својим мислима о
Богу, па стаде уз Епифанија. Штавише, чинио је све да се на Кипру
окупе епископи, па да се ту осуде Оригенови списи. Епифаније је био
веома побожан човек, а по простоти свог срца, пристаде на писмени
предлог који му достави Теофил, па сазва епископе који су тада живели
на Кипру. И тада, заједно са њима, забрани да се читају Оригенове
књиге, а затим упути посланицу Јовану, саветујући га да престане да
чита Оригена, и да сазове сабор епископа који ће учинити исто као и
они. Придобивши Епифанија за себе, Теофил постаде још слободнији,
па и сам окупи епископе па оцрни Оригена, без обзира на то што је овај
умро пре двеста година. Али, заправо те књиге су њему биле мање
важне, него су све његове мисли ишле ка томе да напакости Диоскору.
Међутим, Јован се није обазирао на то шта су чинили Епифаније и
Теофил, него је гледао на своју обавезу да верне напаја здравом
науком. Али када се рашчуло да Теофил чини све да би Јована свргнуо
са његове катедре, тада му у помоћ прискочише и други Јованови
непријатељи, а међу њима беше и световњака али и оних из клира. И
једни и други су сматрали да је дошло време да се освете Јовану, па су
радили на томе да се у Константинопољу на сабор окупи што више
епископа. И заиста, многи беху позвани, и писмима али и усмено.

XI глава
О томе како су и зашто оставили

Јована Северијан и Антиох Сирски

Још нешто се догоди ради чега се умножи мржња на Јована: у то
време, на гласу су била два епископа родом из Сирије-Северијан и
Антиох. Северијан је управљао црквом у месту Гавалама (у Сирији), а
Антиох црквом у Птолемаиди (у Финикији). И један и други били су на
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гласу због своје красноречивости, само што Северијан, за кога се
говорило да је веома учен, није могао потпуно правилно изговарати
грчке речи због свог сиријског акцента. Једном, када дође Антиох из
Птолемаиде у Константинопољ, ту је једно време проповедао по
црквама. Пошто је сакупио поприлично новца, он се врати у свој град.
Када је Северијан чуо да је Антиох сакупио пуно новца, он пожеле да и
сам то учини. И тако, саставивши много беседа, дође у
Константинопољ. Јован га лепо прихвати, а и Северијан му је угађао,
претварајући се пред њим. Затим Северијан поче проповедати, и јако се
допаде онима који су га слушали. За њега су чули и високи државни
службеници, па и сам цар. А тада се догоди да умре епископ града
Ефеса. Јован је требао да иде тамо ради рукоположења новог епископа,
и док је био у Ефесу, видео је да постоји несагласје око избора па реши
да се то прекине, рукоположивши за епископа свог ђакона Хераклида,
који беше родом са Кипра. После тога се супростављене стране
умирише, али Јован је још неко време морао провести на Кипру, а
Северијан је за то време у Константинопољу све више био омиљен
међу људима. О томе су Јована редовно обавештавали, нарочито
Серапион, који му једном приликом рече да је Северијан започео и са
смутњама. Јован се ражести када је то чуо, и у повратку за
Константинопољ, одузе пуно цркви од навитијеваца и од оних који су
светковали Пасху четрнаестог дана након пролећне равнодневице.
Пошто је дошао у Константинопољ, продужи своје старање о црквама,
али Серапионова разметања нико није могао поднети. Он се некако
додворио код Јована, па се тако погордио да на никога није обраћао
пажњу, а кроз то су многи замрзли и самог Јована. Једном Северијан
прође поред Серапиона, а овај се правио невешт, и није му указао част
као епископу, него је седео на свом месту, показујући тиме да га не
поштује. Северијан то није могао поднети, него рече да сви чују: „Ако
Серапион умре као хришћанин, то ни Христос није на себе узео
човечији облик." Серапиона је то ражестило, и јавно завади Јована са
Северијаном, рекавши Јовану оно шта је чуо, а то потврдише и неки
сведоци, мада је неке важне речи прећутао. За Јована је то било
довољно, па уклони Северијана из града. Када је за то чула царица
Евдоксија, поче да критикује Јована због тога, а такође нареди да се
Северијан што пре врати из Халкидона Витинског. То се и догодило.
Али Јован више није хтео да има заједницу са Северијаном, мада су му
многи говорили да то не чини. Најпосле, царица Евдоксија у цркви
светих Апостола спусти пред ноге епископа Јована свога сина
Теодосија, који сада царује, па преклињаше епископа да се помири са
Северијаном. Јован је то тешко прихватио, али то измирење није било
искрено, јер у срцу и даље беху завађени.
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XII глава
О томе како је Епифаније дошао у Константинопољ, и да би

учинио по вољи Тофилу, држао је скупове и рукополагао људе
против воље епископа Јована

Није прошло пуно времена, а у Константинопољ поново дође
Епифаније, наговорен на то од стране Теофила. Тада са собом донесе
ону забрану Оригенових књига, али та забрана није се односила и на
Оригенову личност. Епифаније нађе стан код цркве светог Јована,
недалеко од града, и позвавши неке људе на састанак, када се сви
окупише, рукоположио је једнога од њих за ђакона, па отиде у град.
Јован га је звако к себи, али Епифаније, да би угодио Теофили, није
хтео да оде до Јована, него је у свој дом сазивао народ и епископа, а
када ови дођоше, прочита им одлуку о забрани читања Оригенових
књига, па дода: „Ја немам ништа против њих, али тако се свидело мени
и Теофили, те смо их забранили." Неки од епископа, из поштовања
према Епифанију, потписаше се али већина то није хтела. Међу оне
који су одбили да се потпишу спада и епископ Теотим Сирски. Он је
овако говорио Епифанију: „Епиганије, да ли си ме чуо? Ја не могу
вређати тако старог човека, и поред тога што је тако побожан, али не
смем да дам глас за такво шта јер и наши стари у Оригеновим књигама
не нађоше ништа шта је потребно кудити." И одмах затим он изнесе
једну од Оригенових књига, па прочита један део да би показао да је у
њој учење Цркве.

XIII глава
Шта писац ове Историје каже у одбрану Оригена

Они којима се допало да тако куде Оригена, учинили су много да
народ у њему види оптуженог човека. Људи такво шта често чине због
своје слабости а такође неретко вичу на оне који су бољи од њих. Ту
ману је имао и епископ Мелетије, из Олимпа (место у Ликинији),
такође и Јевстатије, епископ који је управљао црквама у Антиохији, па
Аполинарије, Теофило. Ова четворица су викала на Оригена, свако на
свој начин. И свако од њих налазио је нешто због чега је кудио
Оригена, а опет никада нису били сложни око исте осуде. Штавише,
Методије који је толико пута вређао Оригена, након неког времена
потпуно промени ставове, те поче да говори у корист онога кога је до
скора нападао. Сматрам да су те њихове оптужбе Оригена још више
прославиле, јер када се сакупи све шта су они говорили, види се да нису
нашли ништа неправославно шта је Ориген рекао за Пресвету Тројицу.
И сам Атанасије, ревносни бранилац једносушности, у својим
размишљањима против аријеваца, снагом грома позива се на Оригена
као сведока за своје учење: „Шта ја мислим о Сину Божијем, то
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потврђује и Ориген, човек необичан, који не зна за умор у раду јер ето,
он каже да је Син исто тако вечан као и Отац..." Према томе, они који
куде Оригена истовремено куде и на Атанасија.

XIV глава
О томе како је Јован позвао к себи Епифанија, а овај не хтеде да

дође, него је и даље окупљао људе у близини цркве светих
Апостола, и о томе како Га је Јован прекоревао због тих

незаконитих поступака, и о томе како се онда Епифаније уплаши,
те се врати у своју отаџбину

Јовану не само да је било криво што Епифаније, супротно правилима,
рукополаже у његовој цркви, него га братски позва к себи, у
епископију, да ту живе заједно. Али, Епифаније поручи Јовану да не
жели да живи са њим, нити да се моле заједно, све дотле док не протера
Диоскора и његове присталице и док не потпише оптужбу Оригенових
списа. Јован се устезао да му учини по вољи, наглашавајући да такво
шта може урадити тек пошто Васељенски сабор донесе одлуку о томе.
Онда Јованови непријатељи наговорише Епифанија да примени неко
друго лукавство. Они се спремаше за сабор који је требао бити у цркви
светих Апостола, па су обигравали око епископа Кипра да он иступи
пред народ, и да осуди Оригенове књиге, затим да одлучи Диоскорове
присталице из цркве, а такође и да окриви Јована јер стаје на страну
осуђених. Јован дочује о свему томе, па следећег дана, пошто је
Епифаније већ ушао у храм, посла Серапиона да у Јованово име каже:
„Епифаније, ти чиниш много тога противно установљеном поретку.
Пре свега рукополажеш у црквама које су под мојом управом. Затим,
ти служиш самовољно у њима, а немаш допуштење од мене за то. Ја те
позивах к себи, али ти ниси желео да дођеш. А сада много тога чиниш
на своју руку. Пази се да не настане побуна народа и да на себи не
осетиш њихов бес..." Епифаније, када чује те речи, уплаши се али и
нападе жестоким речима на Јована, те отиде на Кипар.

XV глава
О томе како је Јован, након Епифанијевог одласка, говорио беседу

против жена, и како је због тога, настојањем царице, сазван сабор
у Халкидону којије свргао Јована са епископске катедре

Пошто је Епифаније отишао, Јован је некако сазнао да је царица
Евдоксија наговарала епископа Кипра против њега, а како је Јован био
жестоке нарави и свагда спреман да беседи, није му пуно требало да
пред народом проузнесе беседу којом је кудио жене. Они који су то
слушали у тим речима препознаше да се говори о царици, а то његови
непријатељи једва дочекаше, те о свему рекоше царици. Она се затим
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пожали цару, додавши да тиме Јован вређа и њега. Цар тада заповеди
Теофилу да сазове сабор против Јована, а на то га је наговорио и
Северијан, који још није заборавио увреду. За кратко време Теофил
окупи 45 епископа из разних места, те заједно са њима дође у
Константинопољ. Издат је био и царски указ да се сазове овај сабор, а
међу епископима који су дошли већина је већ раније била против
Јована. Међу сабранима било је и оних које је Јован сменио онда када је
ишао у Ефес, ради рукоположења Хераклида. По договору који су
имали, они затим отидоше у Халкидон (у Витанији). Тамо је тад био
епископ неки Кирин, родом из Египта, који се нарочито истицао у
оптужбама на Јована, а то су епископи слушали са великим уживањем.

У то време, епископ Месопотамије, Марута, некако несмотрено стане
на ногу епископу Кирину, од чега се овај разболе, те није могао заједно
са осталима кренути из Халкидона у Константинопољ. Од клира нико
није изашао у сусрет Теофилу, знајући да је он главни непријатељ
Јована, али путници из Александрије, они који су доносили храну на
продају, и који су били у близини са својим бродовима, они су сусрели
Теофила и честитали су му. Теофил није желео да уђе тамо где се
вршило богослужење, него одседне у једном од царских дворова
(Плакиди). Одатле су полетеле многе оптужбе на Јована. Али тада још
није било помена о Оригеновим књигама, него су се бавили сасвим
другим оптужбама. Када су све припремили, епископи се опет окупише
у предграђу Халкидона, код места које су звали Дуб (Храст), те
позваше Јована да дође и да се брани против оптужби. У исто време
наређено је да дође и Серапион, евнух Тигар и чтец Павле, јер су и
против њих подигнуте оптужбе. Но, како је Јован у својим судијама
видео само своје злотворе, одбијао је суђење, тражећи да се одржи
Васељенски сабор. Сабрани епископи су то одбацили, па га позваше
још четири пута, па како се он ни тада није одазвао, осуде га и свргну,
уписавши му у кривицу само то што је одбио да изађе пред суд. Негде
пред вече већ се рашчула вест о томе да је Јован свргнут, а то је
изазвало велико негодовање код народа. Читаве следеће ноћи народ је
чувао цркву да из ње не би извели Јована, а онда, када је дошао царски
указ да се Јован ухапси и прогна, плашећи се да не дође до
крвопролића, Јован се предаде.

XVI глава
О томе како је за Јованом послат евнух Бросон да би га вратио у

Константинопољ јер је дошло до негодовања народа

Тада је дошло до великих немира у народу, а и сами Јованови
противници почеше да говоре да је он лажно оптужен. Северијан је и
даље неуморно говорио против Јована, али те његове речи су само још

194

више распаљивале народ. Видећи шта се дешава, цар се предомислио и
нареди да се Јован врати назад, и то што пре. Царичин евнух по имену
Брисон, одређен је да стигне Јована у Пренети, трговачком месту које
се налази на путу за Никомидију, те да епископа врати у
Константинопољ. Али, Јован је још раније рекао да неће долазити у
Константинопољ све дотле док га не оправда сабор на коме ће бити
више епископа, те се због тога настани у предграђу које се звало
Маврија. То Јованово устезање да уђе у град дало је повода народу да
излије своје незадовољство. Када је Јован чуо за то, предомисли се па
уђе у град. Небројена маса народа изашла је пред њега, и са највећим
почастима га уведе у цркву. Када је ушао у храм, народ рече Јовану да
стане на своју катедру, и да одатле благослови народ. Јован је то
одбијао, али жеља народа је била јача. Том приликом је рекао једну
беседу, а тиме још више раздражи своје непријатеље, који почеше да
припремају нове замке.

XVII глава
О томе како се дигла буна због тога што је Теофил, упркос Јовану,
хтео да се позабави неком тужбом на Хераклида док је Јован био

на путу у заточење, о томе како су погинули многи грађани
Константинопоља и Александрије, и о томе како се уплаши

Теофил, па заједно са другим епископима побеже из
Константинопоља

Још пре овога, Теофил је смишљао како да оповргне Хераклидов
избор за епископа, те да и кроз то нађе кривицу против Јована. Али,
Хераклид тада не беше у свом месту, но ипак га оптужише због тога да
је неког човекао оковао и да га је таквог водио улицама Ефеса. Они
који су били на страни Јована, нагласили су да ту не може бити донета
пресуда над неким кога нема, али александријсци пребацише тим
људима да им је реч неумесна, и рекоше да се морају чути они који
оптужују Хераклида, без обзира што он није присутан. Из свега тога
дође до велике препирке која се затим претвори у тучу и многи
погибоше. Теофил, чувши са све то, побеже у Александрију. На њега се
угледаше и многи од епископа, тако да у Константинопољу осташе
само они који су били на страни Јована. После свега овога, нико толико
није осуђиван као Теофил.

Након одласка Теофила, умро је Диоскор, епископ Хермопоља, један
од браће коју су звали „дугајлије". Он је свечано сахрањен у цркви која
се налази у предграђу Дуб.
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XVIII глава
О статуи од сребра која је представљала царицу Евдоксију, и о

томе како је због те статуе поново прогнан епископЈован

У част царице Евдоксије беше постављена статуа од сребра, на
колони од порфира, где она беше представљена заогрнута лаком
хаљином. Ова статуа је стајала на узвишеном постољу, ни близу али ни
превише далеко цркве свете Софије, тако да је цркву од статуе
раздвајао само један пут. Постао је обичај да се код те статуе одржавају
народне игре, а епископу Јовану се чинило да се кроз те игре вређа
Црква, па због тога поче говорити против оних који су увели тај обичај.
Царица је помислила да су те речи усмерене против ње, па нашавши се
увређена, поче да ради на томе да се окупи сабор који ће поново
осудити Јована. Када је овај чуо шта му се спрема, рекао је беседу која
је започињала следећим речима: „И опет је ушао бес у Иродијаду, и
опет је распали, и опет игра несташно и опет смишља како ће добити
главу Јованову...". Ове речи још више увредише царицу, те се убрзо
окупише епископи: Леонтије из Анкире у Малој Галатији, Амоније из
Писидије Лаодикијске, Брисон из Филипа у Тракији, Акакије из Верије
у Сирији и још неки. Када дођоше ови епископи, поново се окупе и они
који су од раније дизали оптужбе против Јована. Али овом приликом
Јован се није удаљавао, него је пристао да се размотре оптужбе против
њега. У томе дође и празник Рођења Христовог, и цар, противно
обичају, не дође у цркву већ поручи Јовану да не може бити у заједници
са њим све дотле док се не покаже његова невиност. Противници
Јована били су неуморни мада никако нису налазили кривицу којом би
га осудили. По њиховим изјавама, требало је осудити Јована само због
тога што је без одлуке Сабора заузео катедру са које је збачен. А када
је Јовану напоменуто да су њих шездесет епископа њега вратили на
пређашње место уколико су ступили у заједницу са њим, Леонтије и
остали рекоше: „Јоване, већи је број оних који су те свргли." Али Јован
рече да то правило важи међу аријевцима, јер када су се оно сабрали у
Антиохији да би свргли православну веру, аријевци су поставили такво
правило из мржње према Атанасију. И поред тога, епископи не
прихватише ову Јованову замерку, па га поново збацише, заборавивши
да су тиме, индиректно, прихватили аријевце који су тако збацили
Атанасија. Цар поручи Јовану да не сме улазити у цркву пошто су га
осудила два сабора. Он је послушао цареве речи, али они који беху
одани Јовану, такође изађоше из цркве па проведоше Пасху сабравши
се у државним термама. Међу њима је било много епископа,
свештеника и других лица црквеног реда, који се од тада окупљаше на
разним местима, а такође добише и име „Јовановци". Јован, након два
месеца беше прогнан, и тада га изнесоше из цркве. Тог истог дана неки
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од Јовановаца запали цркву, и док је горела, дуну јак ветар те се запали
и зграда Сената. То је било 20. јуна. Хонорије тада по шести пут беше
конзул, а Аристенет по други пут.

XIX глава
О томе како је на место Јована постављен Арсакије, и нешто о

Кирину Халкидонском

Није прошло ни неколико дана, а за епископа у Константинопољу
беше постављен Арсакије, Нектаријев брат. У то доба Арсакије је имао
преко осамдесет година. Био је веома смирен човек, и Црквом је
управљао мирно и спокојно. Али те среће не беше и Кирин, епископ
Халкидона. Нагласио сам да му је повредио ногу епископ Марута
Месопотамски, и та рана се инфицирала тако да ни ампутација ноге
није била од помоћи. Ово говорим због тога што су многи веровали да
је то казна Божија јер је немилице нападао на Јована. Па како је у то
време (30. септембра) на Константинопољ пао и велики град (лед), и тај
догађај људи почеше да сматрају као излив гнева Божијег због
неправди које су нанете епископу Јовану. Смрт царице, четири дана
након тога што је падао лед, такође је тумачена на исти начин. Али
било је и таквих који су одобравали свргавање епископа Јована. Међу
њима су били они који су подржавали Новатијево учење, затим они који
су Пасху славили четрнаестог дана и многи из Азије и Лидије.

XX глава
О томе како је после Арсакија на место епископа

Константинопоља постављен Атик

Арсакије је кратко био епископ Константинопоља. Он је умро у време
прве промене конзулства, тј. када је конзул постао Стилкон, а Атемије
постао конзул по други пут (11. новембра). Како је било много оних
који су претендовали на место епископа, протекло је пуно времена у
жучним свађама, и тек када је настало друго конзулство, за епископа
беше изабран Атик, човек веома смеран и побожан. Он је био родом из
Севатије у Јерменији, и своју младост је провео у усамљености, живећи
као велики подвижник. По знању се није претерано истицао, али опет
беше зрелог размишљања и разума. О њему ћу касније говорити.

XXI глава
О томе како је епископ Јован окончао свој век узаточењу

Јован је умро на путу, и то у Коману, код Понта Евксинског, 14.
септембра. Он је као човек био веома уздржљив, али некако више би
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склон гневу него умиљатости, то је свагда говорио истину не зазирући
ни од кога. Али веома ме чуди како се није могао уздржавати у својим
беседама када је био тако уздржљив у животу. Тако је, на сабору
епископа, било одлучено да се само једном прима покајање од оних који
су се одрекли вере после крштења, а Јован, не марећи за то правило,
овако је говорио: „Прилази, па нека би се ти кајао и хиљаду пута" /из
ових речи се види да Сократ није одбацио заблуде новатијевства, као
и да није свагда добронамерно гледао на оно о чему је Говорио
Златоуст/. Због тих речи многи су га осуђивали, па и они који су били
око њега, а нарочито му је замерао Сисиније, епископ новатијеваца,
који је због тога и написао књигу у којој напада на Јована.

XXII глава
О разговору између епископа Јована и епископа Сисинија

Мислим да неће бити погрешно да кажем нешто и о том Сисинију. Као
што сам већ нагласио, то је био веома даровит човек, и добро је
познавао философију, а особито је био вешт у дијалектици и умео је
добро да тумачи Свето Писмо. То је најбоље осетио јеретик Евномије
јер се није могао одбранити када се, по правилима дијалектике,
препирао са Сисинијем. Али, Сисиније је волео да се господски одева, и
често је одлазио у бање. Једном га неко упита заштво два пута
седмично иде у бање, а Сисиније му одговори да је то због тога што
нема времена да иде још чешће. Другом приликом, када је ишао код
епископа Арсакија, чуо је како неко упита зашто овај носи белу одећу
која не приличи епископу? А тада Сисиније упита: „Реци ми где је за-
писано да епископ треба да носи црну ризу?" А пошто онај човек није
знао одговор, Сисиније настави: „Ти, дакле, ниси у стању да докажеш да
све-штено лице мора да носи црну одежду, а видиш, на мојој страни је
Соломон, који каже: Твоје ризе нека буду беле (Екл. 9, 8). А по
сведочењу Светог Писма, не само да се Спаситељ јавио у белим
одеждама (Лк. 9, 29), него је и својим апостолима показао Себе и
Мојсија и Илију у белим ризама..." Овим, и другим одговорима,
Сисиније је зачудио све који су тамо били. Када је епископ Леонтије
отео цркву од новатијеваца, дошао је у Константинопољ и ту је живео.
К њему дође Сисиније, па га поче молити да поврати цркви. Тада му
Леонтије љутито рече: „за вас, новатијевце, није црква јер ви
одбацујете покајање и људе одвраћате од милости Божије." Сисиније је
ћутао, а онда рече: „Али веруј, нико се тако не каје као ја". Тада га
Леонтије упита зашто се каје, а овај рече да се каје због тога што је
дошао да га види. Једном је Сисинија прекорео епископ Јован, рекавши
му да не могу бити два епископа у једном месту. „Па и нема их двојица у
једном месту"- рече Сисиније. Јовану то беше криво, па рече: „Гле ти
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њега, он жели да само он буде епископ." „Не кажем ја то,- иастави
Сисиније, него је моја мисао та да ја само за тебе нисам епископ, док за
друге јесам." Тада Јовану би још кривље па му запрети да ће му
забранити да проповеда, назвавши га јеретиком. „Ја ћу те наградити
због тога,-одговори Сисиније, ако ме ослободиш тог бремена." „Онда
ти нећу ништа бранити, ако ти је и то тешко бреме"- рече му Јован.
Сисиније је био чувен због свог образовања, и поштовали су га многи
од епископа. Поред њих, поштовали су га и чланови Сената. Постоји
много дела која је он написао, и то веома раскошним стилом, а
употребљавао је и поетске изразе. Но, већу славу је стекао беседама јер
је имао неку љупкост на лицу и у гласу којим је говорио.

XXIII глава
О смрти цара Аркадија

Убрзо након Јована умро је и цар Аркадије, човек миран и кротак,
који је пред смрт стекао име „богољубазни" и то на следећи начин: у
Константинопољу има једна велика зграда која се зове Карија. Овај
назив добила је због једног дрвета у дворишту о које је, по предању,
обешен мученик Акакије. То је дало повода да близу тог места буде
подигнута црква. Цар Аркадије пожели да види тај мали храм. Дође, и у
цркви се помоли Богу. Сви који су становали у близини, сакупе се да
виде цара. Једни су стајали пред кућом а други сташе дуж улице да би
што боље видели. Неки су ушли и у цркву. А онда, одједном поче да се
руши она зграда, али нико од окупљеног народа не беше ни огребан.
Сви који су то видели, казују да је то царева молитва сачувала многе од
погибељи.

Цар је имао сина Теодосије, који је напунио осам година када му је
отац умро. То је било 1. маја, друге године 297. олимпијаде, у време

конзула Васа и Филипа. Владао је заједно са својим оцем Теодосијем 13
година, а 14 година након смрти оца.

Живео је свега
тридесет и

једну
годину.
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КЊИГА СЕДМА

I глава
О томе како је по смрти цара Аркадија, који је за собом оставио

сина Теодосија,свиме управљао префект Антемије

Када је умро цар Аркадије, а то је било 1. маја, у време конзулства
Васа и Филипа, његов брат Хонорије управљао је западним облстима, а
над источним областима управљао је Аркадијев син, Теодосије Млађи.
Али управа беше у рукама префекта Антемија, унука оног Филипа који
је у време Констанција из цркве истерао Павла а увео Македонија. Овај
Антемије опасао је Константинопољ зиданим бедемом, а то је био и
најумнији човек оног времена. То је посведочено оним шта је радио и
шта је говорио. Он ништа није предузимао док најпре добро није
размислио, а имао је и обичај да се договара са својим саветницима о
свему шта ће се радити. Нарочито није пропуштао да се договори са
софистом Тројилом, који ни мудрошћу, ни познавањем државних
послова, није заостајао иза Антемија.

II глава
О константинопољском епископу Атику

У то доба Атик је већ трећу годину био епископ Константинопоља. Он
је, као што рекох, био веома образован и мудар човек, и за време
његове управе цркве се веома умножише. Својом благоразумношћу не
само да је држао у јединству православне хришћане, него су се и
јеретици чудили његовој истрајности и добрим поступцима. Уз те своје
обавезе, он се непрекидно бавио и науком, не дајући себи ни одмора ни
сна.

III глава
О Теодосију и о Атију који беху епископи у Синаиди

У Пакацијанској Фригији, у месту Синаида, епископ је био Теодосије,
човек који је константно прогањао јеретике, а нарочито македонијевце.
Али, разлог због кога их је он прогањао није била вера, него је он био
човек незасит новцем, те је прогањао јеретике због глобе. Једном
приликом он отиде у Константинопољ да би издејствовао још више
власти за нове прогоне. У међувремену, македонијевци у његовој
области (на челу са Агапитом), начинише сабор где их њихов епископ
поче саветовати да прихвате православље, и када му то пође за руком,
уђе у цркву са свима окупљенима, па помоливши се Богу, заузе престо
на коме је обично седео Теодосије. Сјединивши народ и проповедајући
православну веру, добио је под своју управу и цркве које су биле под
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Синаидом. Кад се све ово већ окончало, дође Теодосије и са собом
донесе заповест за обласне власти. Не знајући шта се у међувремену
догодило, он уђе у цркву али га одатле истераше хришћани, те се врати
у Константинопољ и поче да се жали епископу Атику. Атик помисли да
је та промена дошла у корист Цркве, па је настојао да утеши Теодосија,
предложивши се да се повуче и да живи у миру. Овај га послуша, а
Атик посла писмо Агапиту у коме му је поручио да буде спокојан и да
управља епископијом, не плашећи се увређеног Теодосија.

IV глава
О томе како је Атик крстио болесног Јеврејина,

и како је овај оздравио

У време епископа Атика дешавала су се чудесна исцељења. Ево једног
од њих: један Јеврејин је боловао дуго година и на њему су испробали
све ондашње лекове, али без помоћи. Такође му нису помагале ни
Јеврејске молитве. Најпосле тај болесник одлучи да затражи помоћ у
хришћанском крштењу, верујући да ће само ту наћи себи лека. Чује за
то епископ Атик, па одмах поче болесника поучавати истинама вере, и
када је у њему пробудио наду у Христа, заповеди да се донесе болесник
до крстионице. Изнемогли Јеврејин прими крштење са искреном вером,
и гле чуда: следећег трена он устаде и стаде на своје ноге. На њега се
угледаше многи незнабошци, те повероваше у Христа и крстише се.
Али за Јевреје који су жељни знамења, ово је мало вредело, те су и
даље одбијали да прихвате истину.

V глава
О томе како је новатијевски свештеник по имену Саватије, родом

Јеврејин, отишао од својих једноверника

И поред свих тих знамења, било је много оних који су и даље чинили
нечастива дела, јер не само да Јевреји нису веровали у та чуда, него за
њима кренуше и други. Саватије, о коме је већ било речи, није био
задовољан свештеничким чином, него је стално радио на томе да
постане епископ, а тада се одвоји и од новатијеваца због тога што је
желео да прихвати јеврејско светковање Пасхе. Он је, не обазирући се
на свога епископа Сисинија, наредио да се треба сакупљати на једном
месту у граду, које се зове Ксиролофос, где је сада Аркадијев трг, те је
смислио нешто што је могло бити веома опасно. У дан када се врши
богослужење, он је читао део из Јеванђеља о коме се говори о
празновању Пасхе, додавши при томе нешто што се до тада никада није
чуло, а чега ни нема у Светом Писму, тј. да је проклет свако ко слави
Пасху ван пресних хлебова. Те речи дођоше до ушију људи, па они из
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новатијевске заједнице који беху припрости и неискусни, поведу се за
Саватијем. Но, то шта је он учинио доведе до велике несреће јер не
прође пуно, а Саватије је светковао Пасху по свом обичају, тј. са
Јудејима и пре хришћана. По обичају дође много народа, и док је
трајала ноћна служба, наиђе на њих неки демонски страх. Тада наста
велики метеж и том приликом погибе седамдесет људи. Због тога се
многи одвојише од Саватија, али било је и таквих који су и даље били уз
њега. А како је Саватије дошао до епископства путем нарушене
заклетве, рећи ћу нешто касније.

VI глава
О томе ко су у то време биле старешине међу аријевцима

Доротеј, кога су аријевци довели из Антиохије у Константинопољ,
поживео је 119 година, па је умро 6. октобра, када је Хонорије по седми
пут био конзул, а Теодосије по други пут. Након њега старешина је био
Варва. У време његове управе, аријевце је послужила срећа јер су у
свештеничком чину имали два веома речита човека: Тимотеја и
Георгија. Први се свагда бавио изучавањем Аристотелових и
Платонових списа, а други је изучавао Оригена и често је тумачио
Свето Писмо пред народом. Тимотеј је раније припадао
„псафиријевцима", а Георгија је рукоположио Варва. Имао сам
прилике да разговарам са Тимотејем, и уверио сам се да је веома вешт у
давању питања и у тумачењу Светог Писма. За своје речи позивао се на
Оригена, као на поузданог човека, те ми је због тога било чудно како су
та два човека били са аријевцима. У осталом, ако су они и били у тој
заблуди, ипак су у многоме успели да модификују аријанизам,
избацивши много тога. После неког времена умро је новатијевски
епископ Сисиније, а на његово место дође Хрисант.

VII глава
О томе како је после александријског епископа Теофила на његово

место дошао Кирило

Убрзо затим умро је и Теофил, епископ Александрије. То је било 15.
октобра, у време деветог конзулства Хонорија и петог конзулства
Теодосија. Тада наста отимање око епископског места јер једни су
хтели да за епископа поставе архиђакона Тимотеја, а други Кирила,
који је био син Теофилове сестре. Све то доведе до велике пометње у
народу. Вођа војске, Абунданције, био је на страни Тимотеја. Али за
епископа ипак изабраше Кирила, који је одмах затворио новатијевске
цркве у Александрији, одузевши све као и све што је имао њихов
епископ Теопемпт.
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VIII глава
О Марути, месопотамском епископу,

и о томе како је он раширио хришћанство у Персији

Негде у исто време дошло је до ширења хришћанства у Персији, а то
је било овако: Римљани су имали посла са Персијанцима, и тада се
дошло до идеје да је тамо, у Персију, потребно послати епископа
Маруту. То се и догодило. Цар Персије када је видео Маруту, схватио је
да је то веома побожан човек, и слушао га је пажљиво. Али то је било
криво тамошњим врачевима који су били уз цара. Они се уплашише да
ће епископ наговорити цара да прихвати хришћанство, па одлучише да
се послуже преваром. Познато је да су Персијанци склони клањању
ватри, а и цар је имао обичај да се поклања огњу који се није гасио у
његовом дому. Врачеви тада затрпају неког човека крај те ватре, па му
рекоше да када цар дође на молитву, да из свег гласа повиче: „Доле цар
јер је прихватио хришћанског свештеника!" Када је цар Исдигерт зачуо
те речи, он хтеде да отера Маруту, и ако га је прекоревала савест. Али
епископ Марута, као прави човек Божји, поче да се моли и тада му се
откри та превара. Због тога и рече цару: „Не допусти да ти се људи
подсмевају, него поново уђи у своје одаје, па када зачујеш глас, а ти
откопај земљу и видећеш да је реч о превари." Цар је тако и поступио,
па када све то виде, разљути се на врачеве и казни их давањем десетка,
а Марути допусти да може градити храмове где му је воља. Од тог
времена поче да се шири хришћанство по Персији. Након што се
Марута вратио у Константинопољ, цар га поново посла у Персију, као
посланика. Када се вратио у Персију, врачеви су поново хтели да му
науде. Одлучили су да ваздух загаде неким смрадом, а да за то оптуже
хришћане. Али цар више није имао милости према врачевима, него
нареди да се ови ухвате и казне. Цар умало није примио крштење када
је епископ Марута, заједно са персијским епископом Авдом, постом и
молитвом спасао царевог сина од мука које су му задавали демони.
Разлог због чега цар није примио хришћанство је изненадна смрт. По
његовој смрти власт је прешла у руке његовог сина Варарана, у време
чије власти је дошло до распада савеза између Персије и Рима.

IX глава
О тадашњим епископима у Антиохији и Риму

Негде у то време умро је Флавијан, епископ Антиохије, а на његово
место дође Порфирије. После Порфирија, епископ Антиохије био је
Александар. У Риму, после епископа Дамаса, који је 18 година био
епископ на тој катедри, дошао је Сирикије, а након овог Анастасије,
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после кога дође Инокентије. Он је први почео да прогони новатијевце у
Риму, и одузео је од њих многе цркве.

X глава
О томе како је у исто време Рим пао у руке варвара,

и како га је опустошио Аларих

Тада би суђено да Рим падне у руке варвара. Некакав Аларих,
варварин, савезник Римљана, онај исти који је помагао цару Теодосију
када је овај заратио против тиранина Евгенија, и који је због тога
одликован римским почастима, није био задовољан оним шта је имао. У
осталом, треба рећи да он није ишао на то да постане цар. Он крену из
Константинопоља, па крену ка западу. Када је стигао у Илирик, почео
је рушити све шта му се нашло на путу. Онда је требао да пређе преко
ушћа реке Пинеј, а то је поред планине Пинд, на путу који води у
епирски град Никополис. Тада му Солуњани изађу у сусрет па му убију
око три хиљаде људи. Али то га није зауставило, него он пође даље. На
крају, варвари освојише и Рим, и опустоше га, палећи зграде и
пљачајући. Тада су неке од сенатора силно мучили да би их на крају
поубијали. А да би се наругао царском достојанству, за цара постави
неког човека и назва га Атила, а онда нареди да га покажу као цара у
пратњи са царском стражом. Дан касније је наредио да се тај исти обуче
онако како су били обучени робови. После тога, ругајући се као да је
цар Теодосије кренуо са војском на њега, отиде из Рима. Али у томе је
било истине јер је царска војска била на путу ка Риму. Говори се да је
Алариха, када је полазио на Рим, саветовао један побожан човек
(вероватно монах, судећи по ономе како је живео) да се не радује ономе
шта чини, нити да буде срећан што је побио толике људе, али Аларих
му на то рече: „Ја не идем тамо својом вољом, јер ме из дана у дан
узнемирава нешто у мени, говорећи ми да опустошим Рим!"

XI глава
О епископима који су тада били у Риму

После Инокентија, епископ Рима је био Зосим (који је управљао две
године), а после њега три године је римским црквама управљао
Бонифације, кога је заменио Целестин. Овај Целестин је отео цркве од
новатијеваца који су живели у Риму, и принудио је њиховог епископа
Рустикула да се са својим верницима састаје тајно по приватним
кућама. Пре Целестина, новатијевци су живели у миру, али им пакост
нанесе туђа завист јер римско свештенство, као и александријско,
одавно је прекорачило постављене границе. Ето због чега су римски
епископи бранили окупљања, а уз то су их и пљачкали, само због тога
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што нису мислили као они (римски епископи). За епископе у
Константинопољу не могу да кажем нешто овакво, јер они нису
показивали да им је стало до самовласног господарења. Штавише, могу
да кажем да су они пазили на новатијевце, допуштајући им да се
окупљају на богослужења унутар града.

XII глава
О Хрисанту, епископу новатијеваца у Константинопољу

Када је умро Сисиније, на његово место доведоше Хрисанта, који
никако није желео да седне на ту катедру. Хрисант је био син
Маркијана, који је био новатијевски епископ пре Сисинија. Док је
Сисиније био млад, служио је у придворној војсци, а касније, за
владавине цара Теодосија, био је префект над Италијом, а касније је
постављен за намесника на Британским острвима, и био је веома вешт у
тим пословима. Када је зашао у године, и вратио се у престоницу,
изгледало је да ће Хрисант примити обавезе префекта царске столице,
али га његови људи узведоше на епископску катедру, и поред тога што
је то упорно одбијао. А што су га поставили за епископа против његове
воље, то је било због тога што је Сисиније на самрти рекао за њега да је
то човек који ће умети да ради оно шта се очекује од епископа, те
новатијевци то схватише као препоруку и закон, па зато не хтедоше
никога другог за епископа. Хрисант се због тога сакри, а Саватије,
помисливши да је тада права прилика за то, погази заклетву коју је дао,
па позва неке епископе да га рукоположе. Међу онима који су га
рукоположили био је и Хермоген, кога је Саватије проклео и одлучио
од заједнице због тога што је писао хуле на закон. Међутим, народу то
не беше по вољи, па почеше да траже Хрисанта, а када се дочуло да је у
Витанији, оду тамо па га на силу поставе за епископа. Хрисант је био
мудар и смирен човек, једном речју онакав какав се само пожелети
може. Он је умножио цркве новатијеваца у Константинопољу, делио је
сиротињи од свог иметка, а из црквене касе није хтео ништа да узима,
осим за два благословена хлеба, и то само недељом. Толико му је било
стало до своје цркве да је узео софисту Троила, затим најврснијег
беседника оног времена, Авлавија, па их рукоположи за свештеника.
Беседе које је написао Авлавије, јесу сведочанство његове вештине и
лепоте језика. Он је касније постао епископ новатијанске цркве у
Никеји, и у исто време учио је тамошње софисте.
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XIII глава
О томе како је у Александрији дошло до сукоба хришћана и
Јудеја,и о томе како је живео епископ Кирило са префектом

Орестијем

У исто време, одлучио је епископ Кирил да прогна Јудеје из
Александрије, а то је било овако: прост народ у Александрији свагда је
спреман на побуне, само ако се нађе повод за то. Тај народ је увек
спреман за најсвирепије злочине и неће се смирити док се не пролије
крв. Некако се догодило да се људи наваде на театар и на комендије, па
како је то суботом, а Јудеји тога дана не раде и иду на скупове да чују
шта им каже њихов закон, то је суботом увек била прилика за свађу.
Истини за вољу, префект Александрије је неколико пута сузбијао те
свађе, али Јевреји никако нису могли мировати у својој мржњи према
хришћанима. Па како су увек били спремни на зло, нарочито ако је оно
усмерено ка хришћанима, то су се веома брзо окупљали на уговорена
места. Орестије, тадашњи префект Александрије, знајући за то,
наредио је да се постави више чувара око позоришта и на местима где
би могли избити сукоби. У позоришту су били и људи епископа Кирила,
да би сазнали за наредбе префекта, а међу тим људима био је и Јеракс,
некада учитељ оних који подучавају децу, а како је нарочито подржавао
епископа Кирила, није пропуштао прилику да наведе слушаоце да
аплаудирају Кирилу када би овај беседио. Када је гомила Јудеја
угледала тог Јеракса, настаде вика, јер су говорили да је он ту само због
побуне народа. Треба знати да је Орестије већ од раније мрзео епископа
Кирила, те одлучи да ухвати Јеракса и стави га на муке пред
окупљеним народом. Када је Кирило сазнао за то, позва Јевреје к себи
и рече им да хришћане оставе на миру. Али Јудеји се нису обазирали на
његове речи, него се још жешће усмерише на хришћане. Ја ћу овде
испричати само о томе како је дошло до прогона Јевреја из
Александрије. Јевреји се међусобно договоре да свако од њих начини
некакав прстен од палминог лишћа, ради препознавања, па онда једне
ноћи нападоше на хришћане. Разаслаше своје људе по разним деловима
града да узбуне народ вичући да гори црква која се зове по Александру.
Када хришћани чуше за то, сакупише се са разних страна да би спасли
храм, а онда искочише Јевреји и почеше да их убијају. Тек када је
свануло видело се колики је то био злочин. Кирило, заједно са
разјареним народом крену ка синагогама и поче терати Јевреје из
града, а народ је узимао њихов иметак. Тада је Адаматије, учитељ
медицине, побегао у Константинопољ и приђе к епископу Атику,
прекрсти се па се поново врати у Александрију, где је мирно живео.
Међутим, Орестију је било криво што се све то догодило, и жалио је
што је град остао без пуно становника, те о свему јави цару. У исто
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време, и Кирил је јавио цару о ономе шта су учинили Јевреји, а такође
је и послао људе код Ореста, рекавши да је спреман да му помогне (а то
је желео и народ Александрије). Али, Орест је то одбио. Тада Кирило
узе Јеванђеље у руке, и држаше га пред Орестијем, мислећи да ће га
тиме застидети. Али префект не попусти, и они осташе непомирени, а
то даде повода за оно шта ће се тек десити.

XIV глава
О томе како су монаси из Нитрије дошли у Александрију да би

одбранили Кирила,
и о томе шта су урадили са префектом Орестијем

Неки од монаха који су живели у Нитријским горама, који своју
жестину показаше још у време Теофила када је овај несмотрено устао
на Диоскора и његову браћу, распалише се ревношћу и беху спремни да
бране Кирила. И тако је њих око пет стотина оставило своје манастире,
те дођоше у Александрију да сачекаји префекта. И када га угледаше,
приђоше му и почеше да му пребацују да приноси жртве идолима, да је
нечастив и незнабожац и још много тога. Префект помисли да је то
Кирилово дело, па повика из свег гласа да је он хришћанин и да је
крштен. Али, монаси се нису обазирали на то, те један од њих, по имену
Амонија, удари Орестија каменом у главу. Када су то видели стражари,
разбежаше се. Тада грађани покушаше да одбране префекта од монаха,
и некако успеју у томе. Такође су ухватили и Амонија, те га доведоше
пред Орестија да му суди. Овај нареди да буде мучен до смрти. О свему
томе префект је јавио и цару, а такође цару посла писмо и Кирил, а
тело мртвог монаха сахрани у једној од цркви, и промени му име у
Тавмасије, желећи да буде прибројан међу мученике, и да хвале његову
великодушну борбу за благочешће. Овај поступак Кирила нису
одобравали хришћани знајући да је монах пострадао због свог геста и
да га нико није приморавао да се одрекне Христа. Временом и Кирило
није постицао то, те све паде у заборав. Али непријатељство између
Кирила и Орестија није престајало.

XV глава

У Александрији је живела једна жена по имену Ипатија, кћер
философа Теона. Она је својом ученошћу надмашила све савремене
философе, а држала се Платона. Предавала је све философске науке
онима који су желели да је слушају. И заиста, са свих страна долазили
су к њој да се уче философији. То је била једна од жена о којима треба
говорити са поштовањем. Мимо тога, она је била смерна и излазила је
пред особе које су биле на власти и није показивала стид што долази
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међу мушкарце. На ову жену се подигну људска завист. Па како је она
често била са Орестијем, разговарајући са њим, људи је почеше
оптуживати да она наговара префекта да се не помири са Кирилом. За
људе са усијаном главом, није било тешко да почине зло тој жени. И
тако је њих неколико, са неким Петром на челу, одлучило да казне ту
жену. Када се она једном враћала кући, они је ухвате, те је одвуку у
цркву која се звала Кесарион, ту је свуку до гола и испребијају до
смрти, а њено тело донесу до Кинарона и тамо га запале. Због овога би
веома жао епископу Кирилу и свим хришћанима у Александрији. То се
десило четврте године Кириловог епископства, у време десетог
конзулства Хонорија и шестог конзулства Теодосија, у марту, током
Великог поста.

XVI глава
О томе како су Јудеји поново заподенули свађу са хришћанима, и

како су зло прошли

Није прошло пуно времена, а Јудеји поново насрнуше на хришћане. У
месту које се зове Инместар, између Халкиде и Антиохије Сирске,
Јудеји су имали обичај да обављају неке игре. У време тих игара, Јудеји
су много лудовали, а када се распалише вином, почеше да се ругају
хришћанима и самом Христу, подсмехујући се крсту и онима који су
веровали у Спаситеља. Њихова лудост их наведе на ово: ухватили су
неко хришћанско дете, привезаше га на крст и распеше. Касније су то
дете тукли све док оно није издахнуло. Ово је био повод да дође до
сукоба између хришћана и Јудеја, а када је о томе дознао цар, би издата
заповест старешинама тих области да се пронађу кривци и да их казне,
те тако Јевреји љуто платише злочин који су починили у своме
безумљу.

XVII глава
О новатијевском епископу Павлу,

и о чуду које се десило
када је хтео да крсти неког варалицу

У то доба, 26. августа, умро је новатијевски епископ Хрисант, који је
седам година управљао црквама. Тада су били конзули Монаксије и
Плинта. Место епископа тада би поверено Павлу. Он је прво предавао
римску књижевност, а после отиде у пустињу и ту, око себе, у
манастиру окупи ваљане људе и поче живети као монах. Ја сам се
уверио да је он био заиста прави монах јер се у свему угледао на
Евагрија: стално је постио, мало је говорио, није јео месо животиња, а
вина и уља би узимао тек понекад и то веома мало. Непрекидно се
старао о сиромасима, обилазио је затворенике и заузимао се за многе
код старешина, а ови су га слушали због његове побожности. Да не бих
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одужио, рећи ћу за један догађај који заслужује да се запамти: један
Јеврејин, варалица, показујући се да је хришћанин, често се крштавао
да би на тај начин дошао до новца. Пошто је био међу многим
јеретицима, јер се крстио и код аријеваца, македонијеваца, најпосле
дође код Павла, па му рече како жели да се крсти. Павле саслуша
његове речи, али му нагласи да га не може крстити док га најпре не
поучи и док не проведе одређени број дана у посту. Јудејац, и ако му
није било до тога, пристаде на пост, али истовремено је обигравао око
епископа да не одлаже крштење. Павле, верујући да је све то искрено,
попусти па припреми све потребно за крштење. Али када је Јеврејин
требао да уђе у крстионицу, као неком невидљивом силом, неста воде
из крстионице. Епископ и они који су тада били ту, помисле да је вода
исцурела кроз неку пукотину, па поново насуше воде. Али, чим је
Јеврејин требао да уђе у крстионицу, поново нестаде воде. Тада му
Павле рече: „Ти или нас вараш или си крштен а да не знаш за то".
Народ се сакупи када се о томе рашчу, а тада један човек препозна
Јеврејина и повика да га је већ крстио епископ Атик.

XVIII глава
О томе како су заратили Персијанци и Римљани, по смрти цара

Исдигерда, и о томе како су Персијанци побеђени

Када је умро персијски цар Исдигерд, који никакве пакости није чинио
хришћанима, на царски престо дође његов син Вараран. Овај,
подговорен од врачева, насрну на хришћане и поче их, по персијском
обичају, мучити. Персијски хришћани видевши опасност, побегну к
Римљанима са молбом да их заштите. Епископ Атик прими ојађене
хришћане, и трудио се да им помогне онолико колико је могао. О свему
је јавио и цару Теодосију. Међутим, Римљани су већ дуже време били
незадовољни Персијанцима, јер нису хтели да пусте копаче злата које
су изнајмили од Римљана, а поврх свега, отимали су товаре од римских
трговаца. Персијски цар одмах посла делегацију, и затражи од Рима да
хришћани буду враћени, али ови не присташе на то. На тај начин се
прекину мир и започе рат.

Римски цар посла један део војске, под водством Ардавурија, кроз
Јерменију. Та војска продре у Персију и опустоши област Азазин.
Ардавурију у сусрет изађе персијски војсковођа Нарсеј, те дође до
битке у којој су победили Римљани, а Нарсеј некако успе да умакне.
Тада се он досети да ће за њега бити боље ако изненада упадне кроз
Месопотамију у Римске области, и да се на тај начин освети
Римљанима. Али за тај његов план дознаше Римљани, па се вратише у
Месопотамију. Нарсеј није имао довољан број војника, и није се
усуђивао да одмах нападне на Римљане, и зато, када је дошао у
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погранични град Низиба, поручи Ардавурију да се договоре око
предстојеће битке. Али Ардавурије поручи по гласнику: „Реци Нарсеју
да га Римски цареви неће питати када ће га напасти." Цар, мислећи да
је Нарсејева војска јака, посла у помоћ Ардавурију још војника и
свеколико своје надање ослони на Бога. А да је због своје вере био
награђен од Бога, видеће се из следећег: док је трајао овај рат,
становници Константинопоља су били веома неспокојни јер су се
плашили за исход борби. Људи који су ради својих послова путовали у
Константинопољ, када беху у Витинији, чуше глас анђела Божјих који
рекоше да становници Константиниоља не губе наду, него да се моле
Богу и да верују да ће Римљани победити. Овај глас не само да је
охрабрио грађане, него је охрабрио и војску. Па како је бојно поље
пренето из Јерменије у Месопотамију, Римљани опседну Персијанце,
који се затворише у град Низбу, и тамо их много пострада. Када је цар
Вараран чуо да је опустошена Низба, поче се припремати за нови
напад, те позва у помоћ и Сарацене, којима је тада владао Аламундар,
један веома храбар човек. Он је рекао цару Персије да ће све бити у
реду и да ће за кратко време пред њега извести Римљане као робље и
да ће му предати Антиохију Сирску. Али ово обећање се не испуни, јер
Бог ули такав страх у Сарацене да се они разбежаше. Њима се чинило
да их Римљани нападају, па почеше да беже и да бацају оружје. У
покушају да пређу реку Еуфрат, удавило их се на хиљаде. Римљани,
који су под опсадом држали Низибу, чувши да персијски цар са собом
води пуно слонова, уплашише се, и запалише своје дрвене куле и
вратише се на границу. Ако бих причао о свим биткама и о свему шта
се дешавало, у многоме бих одужио своју причу и отишао бих далеко од
онога чега сам се прихватио.

XIX глава
О Гласнику Паладију

За све ове догађаје цар Теодосије је брзо сазнао јер је имао једног
човека који је тако брзо јахао на коњу да му је до границе са Персијом
требало три дана јахања. Један од оштроумних људи тог времена рече:
„Овај човек својом брзином и јахањем, учини малом и највећу Римску
цржаву." И сам цар се чудио његовој брзини, али ово је довољно речи о
том Паладију.

XX глава
О томе како су Римљани поново победили Персијанце

Римски цар је био у Константинопољу, када је чуо да га је Бог подарио
срећом те је победио Персијанце. Због тога он посла Илиона ради
преговора о миру. Овај дође у Месопотамију, где су се Римљани
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ушанчили, и одреди Максимина, веома речитог човека, и који је
Ардавурију придодат као саветник, да иде и преговара са
Персијанцима. Када је Максимцн изашао пред цара Персије, и рекао му
да је дошао ради преговора, цар се обрадује том гласу и беше вољан да
се упусти у преговоре јер му је војска гладовала. Али тада дођоше
војници које Персијанци зову „бесмртници", а којих је било око десет
хиљада, па почеше говорити о томе да се изненада нападну Римљани.
Цар пристаде на то, затвори римске преговараче, а своје „бесмртнике"
пусти да чине шта им је воља. Ови, када су дошли до договореног
места, поделе се у намери да опколе Римљане. Римљани их угледаше, и
спремише се да им пруже отпор, али нису видели други део Персијанаца
који изненада нападе. Али баш када је требало да започне битка, по
вољи Божијој, појави се на једном брду римска војска коју је предводио
Прокопије. Када он виде да су Римљани у опасности, нападе с леђа на
Персијанце, и за кратко време „бесмртници" пострадаше од римског
оружја. Када је персијски цар сазнао како му је прошла војска, правио
се невешт, па поново прими преговараче и рече им: „Пристајем на мир,
не због тога што попуштам Римљанима, него због тога што су ми по
вољи јер ми се чини да су они најблагоразумнији..." Тако се заврши рат
који је почео ради заштите хришћана у Персији. То је било у време
конзулства оба Августа, а Хонорију је текла тринаеста, а Теодосију
десета година власти. После уговореног мира, хришћани у Персији су
били поштеђени прогона.

XXI глава
О томе како се показао Акакије, епископ Амиде према заробљеним

Персијанцима

Тада је настала прилика за Акакија, епископа града Амиде да се
прослави својим добрим делом. Римски војници нису желели да пусте
заробљене Персијанце, а њих је било око седам хиљада, и полако су
умирали од глади. Акакије је знао за то, и сазва клир који му је био
подчињен, па им рече: „Нашем Богу, у кога верујемо, нису потребне ни
посуде ни чаше јер Он нити једе нити пије. А како је Црква стекла
много златних и сребрних судова, које приложише верни, мислим да је
вредно да се те посуде продају и да се тако откупе заробљеници, да се
нахране те да им се да за пут шта им је потребно и да се врате својим
кућама." Овај поступак честитог Акакија довео је цара Персије у
ситуацију да није знао како да поступи. Говори се да је цар пожелео да
види Акакија, и да је епископ отишао у Персију по налогу цара
Теодосија. После тога, како је Бог обрадовао Римљане и они победише
у рату, нађоше се многи даровити људи који су кроз беседе хвалили
цара. И сама царица је саставила неколико песама, а то је могла јер јој
је отац био атински софиста Леонтије, који је своју кћер поучио у
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многим наукама. Када је цару била воља да је узме за жену, Акакије
најпре учини све по закону, и кроз свето крштење уведе је у
православну цркву, дајући јој име Евдоксија (раније се звала Атинаиса).
И тако, као што рекох, било је много оних који су говорили у похвалу
цара. Једни су то чинили да би постали познати цару, а други да покажу
колико су способни у беседништву.

XXII глава
О лепим особинама цара Теодосија Млађег

Ја немам намеру да цар зна за мене, нити ми је жеља да показујем
какав сам у писању, него једноставно желим да испричам о лепим
особинама Теодосија, као што и захтева истина, јер ми се чини да би
наши наследници остали ускраћени када не би знали о томе. Пре свега,
и поред тога што је рођен, негован и васпитаван на царском двору, он
опет није био размажен. Штавише, био је разборит и они који су
разговарали са њим, уверили су се да зна пуно тога. Поред тога, био је
телесно јак и добро је подносио хладноћу и врелину. Исто тако, постио
је често, нарочито среду и петак, како би показао да жели да живи
хришћанским животом. На двору је завео ред који је био сличан ономе
у манастирима. Рано је устајао, и заједно са својом сестром, певао је
антифоне у славу Божију. Знао је наизуст Свето Писмо, и ако би био у
друштву са епископима, разговарао би са њима о питањима вере попут
неког свештеника који није од јуче у чину. А књига, нарочито оних које
се баве тумачењем Светог Писма, сакупио је више него што их је имао
Птоломеј Филаделф. Незлобивошћу срца и љубављу према човеку,
надмашио је многе. И ако се цар Јулијан издавао за неког философа,
опет се није могао уздржати од гнева када су га исмејали становници
Антиохије, а Теодосије, и ако је одбацио Аристетолове силогизме, ипак
се показао као философ на делу јер је умео да се уздржи од гнева и
угађања себи самоме. Никада се није светио онима који би га увредили,
и нико га никада није видео љутог. Једном га неко из пратње упита
зашто не кажњава смрћу оне који га увреде? А он тада рече: „Камо
среће да сам у стању да умрле враћам у живот", а другом приликом
рече: „Није велика ствар одузети живот некоме, али ја га нисам у стању
оживети јер то може само Бог." Није била реткост да је осуђене на
смрт помиловао. Једном је у амфитеатар увео звери да се боре
међусобно, а народ је викао да се међу зверове пусте људи. Чувши то,
цар им рече: „Зар у вама нема љубави према човеку?" Тиме је укротио
неумесну жељу народа. По својој побожности поштовао је оне који су
били посвећени да служе Богу, а особито је одликовао оне који су били
побожнији од других. Кажу, да када је умро неки хевронски епископ у
Ко-нстантинопољу, узео је одећу покојника и њоме се покривао,
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мислећи да ће барем мало светиње стећи и за себе. Једне године која је
била хладна и влажна, народ га замоли да се одржи забава на
хиподрому. Цар то одобри, али се подиже јак ветар са снегом и начини
се права мећава. Тада цар позва народ да се сви заједно помоле Богу да
их сачува од зла које их је могло задесити. И за неколико минута, сви су
узносили хвалу Богу и сав град се претвори у велику цркву, а цар је
ходао кроз народ, непрекидно певајући химне. И није се преварио у
нади јер време се разведри, а и та година беше изузетно родна, Ако су
настала ратна времена, цар је молитвом притицао Господу, угледајући
се на Давида, и био је уверен у то да Бог води бригу и о онима који
ратују. Навешћу и то како је он, уздајући се у Бога, победио тиранина
Јована, а то је било 15. августа, када су конзули били Асклепиодот и
Маријан, после онога рата са Персијанцима, и пошто је умро Хонорије.
Ондашње догађаје убрајам јер сматрам да заслужују да буду запамћени.
Јер оно шта се догодило у време Мојсија са Јеврејима када су прелазили
Црвено море, слично се десило и са његовим војницима када их је
послао у рат са тиранином.

XXIII глава
О Јовану, који је по смрти цара Хонорија, владао попут тиранина
у Риму, и о томе како је БОГ, услишивши молитве Теодосија, ТОГ

тиранина предао у руке римској војсци

Када је умро цар Хонорије, самодржац Теодосије дознавши за то, не
хтеде то да каже народу него је цареву смрт крио, а војску је тајно
опремио и посла је до Солуна да буде у приправности ако дође до
побуне у западним областима. Пошто се тако обезбедио, тада
обнародује да је умро његов деда. Али у исто време Јован, као први
међу царским секретарима, није био задовољан тим својим положајем,
већ хтеде да буде цар, па посла гласнике самодршцу Теодосију и замоли
га да њега, Јована, прими к себи као савладара. Теодосије ухапси
посланике, а затим одреди Ардавурија да крене на Јована. Ардавурије,
дошави у Солун, пређе затим у Аквилеју, али га том приликом сусретне
несрећа: док се превозио, подиже се супротан ветар па га тако доведе у
руке тиранину Јовану. Овај, имајући у рукама Ардавурија, мислио је да
сада цар нема где те да ће морати да му испуни жељу. И цар је био
веома збуњен када је чуо за све то, а Ардавуријев син, Аспар, није знао
шта да ради од муке када је чуо да му је отац заробљен. Сада се поново
по-казало колико је снажна царева молитва, јер се јави анђео
Господњи, у облику пастира и понуди се Аспару и његовој дружини да
их спроведе кроз мочваре у околини Равене, јер је тамо Јован држао
заробљеника. Говори се да тим путем нико никада није прошао, али Бог
учини, те се ови туда провукоше, па Аспар са војском нападе и победи
тиранина. Сада се опет указла прилика да цар покаже колико је смеран
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и предат Богу јер када му јавише да Јована нема међу живима, рекао је
народу: „Хајдемо сви заједно у цркву, да се захвалимо Богу што је
својом десницом победио тиранина." И заиста, сав народ, заједно са
царем устаде и отиде у храм.

XXIV глава
О томе како је цар Теодосије прогласио свога сина и сина своје

тетке Плакиде, Валентијана, прогласио за цара

Када је савладан Јован, самодржац Теодосије даде се у бригу кога ће
да постави за цара на западу. Он је имао сестрића Валентијана, који
беше још дете, а родила га је Плакида, кћи цара Теодосија Великог, и
сестра двојице августа: Аркадија и Хонорија. Валентијанов отац био је
Констанције, кога је Хонорије прогласио за цара, и који је једно време
владао са њим а онда умре. Тог истог Валентијана сада је за кесара
прогласио цар Теодосије, и посла га у западне области, а управљање
државним пословима пренесе на његову мајку Плакиду. Међутим, он и
сам пожури пут Италије, да свога сестрића тамо прогласи за цара, али и
да би тамошње становништво обаве-стио да се не поводи вољом
тиранина. Али, дошавши у Солун, разболе се па с тога посла царски
венац свом сестрићу по патрицију Илиону, а сам се врати у
Константинопољ.

XXV глава
О томе како је Атик управљао црквама, како је у црквени диптих

записао Јованово име и како је предвидео своју смрт

Под управом Атика послови Цркве су ишли добро због тога што је он
мудро управљао а такође и што је својим беседама потицао народ на
добродетељ. Знајући о поделама унутар верника, јер су Јовановци
држали своје скупове изван храма, Атик је наредио да се у молитвама
помиње Јован, исто онако како се помињу и други епископи који су
умрли. Овим наређењем Атик је желео да дође до помирења и да
Јовановци поново буду у заједници. Мимо тога, Атик је помагао
сиротињу и то не само у својој него и у другим епископијама. Тако је
послао триста златника свештенику Калиопију у Никеји, поручивши му
у писму:

„Калиопију, Атик који му жели да је здрав у Господу
Дознао сам да у вашем месту има на хиљаде оних који чекају

милостињу. Када кажем да их има на хиљаде, онда не мислим на неки
одређен број, него управо на велико мноштво људи. Па како се нашао
човек који обилато даје онима који умеју паметно располагати новцем,
он посла новац, ја шаљем теби, брате, ових триста златника, па их
расподели како треба. Сматрам да ћеш их дати онима којима треба.
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Када почнеш да делиш, не гледај како ко верује, него нека ти је пред
очима помисао да нахраниш људе."

Исто тако он се бринуо и за сиромахе који су били далеко од њега. Уз
то, Атик се свагда борио против празноверја. Када је дознао за
хришћане који се због светковања Пасхе одвојише од новатијеваца, и
да су пренели тело Саватија са острва Родос, где је умро у
заточеништву, па су га сахранили и да долазе на молитву крај његовог
гроба, посла ноћу људе којима је заповедио да ископају Саватија и да га
пренесу у другу гробницу. Када су они који су се састајали крај гроба
окупили и када су видели раскопан гроб, престаше долазити. Мимо
тога, Атик је био срећан у давању имена. Тако је уточишту на ушћу
Понта (Јевскинског), које се одавно звало Фармакеос, преденуо име у
Терапиа, како се бешчасним именом не би каљало место где се верни
окупљају на молитву. Једном предграђу Константинопоља дао је име
Арсирополис, а то је било овако: постоји једно старо уточиште код
улаза у Босфор, и зове се Хрисополис. То место помињу многи древни
писци, као нпр. Страбо, Никола Дамаскин и познати беседник
Ксенофонт. Овај последњи, казује у шестој књизи о Кировим походима,
и у првој књизи о грчким догађајима, да је Аликвијад заправо град
Хрисополис опасао зиданим бедемом, и наредио да се ту узима десетак
од оних који су пловили из Понта. Атик, угледавши место према
Хрисополису како је пријатно и весело, назва га Акрополис, и од тада
се задржа то име. А када су му неки говорили да новатијевцима не
треба допуштати да се окупљају на богослужења унутар града, он је
говорио: „Ви не знате шта су они заједно са нама претрпели у време
прогона Констанција и Валента. Они (новатијевци) такође су сведоци
вере, јер и ако су се давно одвојили од Цркве, опет нису унели ништа
ново у веру." Када је једном био у Никеји да би рукоположио неког
епископа, видео је тамошњег епископа новатијеваца, Асклепијада,
старца и упита га за године и колико је дуго епископ. Овај му рече да је
епископ педесет година, на шта Атик каза: „Ти си срећан човек што
тако дуго година служиш доброј ствари! Новата хвалим, али не
одобравам оно шта раде његови следбеници". Старац га упита зашто
тако мисли, а овај рече: „Новата хвалим због тога што није желео
имати заједницу са људима који су принели жртве. И сам бих тако
поступио, а новатијевце не могу да хвалим због тога што они одлучују
од заједнице световна лица и због малих греха." На то рече Асклепијад:
„По Светом Писму постоји и осим приношења жртве још много
грехова због којих ви одлучујете само клирике, а ми и световна лица; а
што се тиче опраштања, то остављамо самом Богу". Атик је предвидео
када ће умрети: када је полазио из Никеје, рекао је тамошњем
свештенику Калиопију: „Ако желиш да ме видиш живог, а ти настој да
дођеш у Константинопољ пре позне јесени. Ако закасниш, нећеш ме
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затећи живог." И није се преварио, јер Атик се упокоји 10. октобра,
двадесет и прве године свог епископства, када је Теодосије по
једанаести пут био конзул а Валентијан тек први пут. Цар Теодосије,
враћајући се из Солуна, није га затекао несахрањеног, јер је Атик умро
дан пре његовог доласка. Ускоро после тога, 23. октобра, проглашен је
Валентинијан.

XXVI глава
О Сисинију, који је после Атика био епископ Константинопоља

Када је умро Атик, поново дође до расправа ко ће бити следећи
епископ. Једни су предлагали свештеника Филипа, други Прокла, који
је такође био свештеник. Али народ беше за Сисинија. Овај Сисиније, и
ако је био свештеник, није био одређен ни за једну цркву унутар града,
него је служио у једном предграђу које се звало Елеј. Ово предграђе је
према граду, и ту је обично био сабор о празнику Вазнесења Господњег.
Тог Сисинија су предложили јер је био веома побожан човек, а још
више угледа донело му је то што је помагао сиротињи. И тако, жеља
народа била је прихваћена, и Сисиније је постао епископ 28. фебруара,
када је Теодосије био конзул по дванаести пут, а Август Валентијан
Млађи по други пут. Свештеника Филипа све то веома разљути, па је
због тога, када је писао о историји хришћанства, написао много тога
ружног о епископу Сисинију, срамотећи и њега и оне који су га
рукоположили.

XXVII глава
О свештенику из Сида, Филипу

Филип је био родом из Сида, а то је град у Памфилији, одакле је био и
софиста Тројило, кога је Филип представљао као свог рођака. Док је
био ђакон, налазио се скоро стално уз епископа Јована, а волео је и
науку, па је сабрао много књига. Он је много писао, а карактер његовог
слога у многоме личи на азијски. Он је написао књигу у којој је обарао
оно о чему је писао цар Јулијан. Написао је и Историју хришћанства,
поделивши је на 36 књига, а свака се састојала од неколико томова. Уз
то, садржај сваког тома је веома широк. Том делу он није дао име
Црквена Историја, него Хришћанска Историја, и унео је у то дело
много тога да би показао да му нису непознате и философске науке.
Због тога често користи нешто из геометрије, нешто из астронимије,
аритметике, музике... После тога, бави се описима острва, планина,
дрвећа и других мање битних ствари. Због тога је његово дело постало
преопширно, и по моме мишљењу, није од неке користи.
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XXVIII глава
О томе како је Сисиније поставио Прокла за епископа Кизика, и о

томе како становници ТОГ Града не хтедоше да Га приме

Када је умро епископ Кизика, Сисиније је поставио Прокла за новог
епископа. Али, када се Прокло спремао да пође на своју катедру,
Кизичани поставе другог, по имену Далмације. Они су то урадили
супротно закону који је бранио рукополагати противно вољи епископа
Константинопоља. А што су они пропустили да се обазру на тај закон,
то је испало по томе, што је поменути закон давао то право само Атику.
И тако оста Прокло без управе над црквом, али је стекао славно име
проповедајући у Константинопољу. О њему ће више речи бити касније.
Међутим, недуго потом умре Сисиније, не навршивши ни две године на
епископској катедри. То се десило 4. децембра, када су конзули били
Јерије и Ардавурије. Сисиније беше уздржљив, живео је честито и био
је наклоњен сиротињи, а по карактеру је био једноставан и
приступачан, и клонио се парница.

XXIX глава

Када је умро Сисиније, самодршцима се није свидело да на то место
изаберу ни једнога од оних који су служили по константнопољским
црквама, него наумише дозвати човека из Антиохије. То беше човек по
имену Несторије, родом из Германикије. Имао је леп глас и био је
даровит беседник. С тога је изабран као способан за проповедање.
После три месеца дошао је Несторије, и многи су говорили да је
неуздржљив. А какав је био, људи су видели после прве његове беседе.
Пошто је рукоположен 10. априла, када су конзули били Филок и Тавр,
он је ту, пред народом, своју беседу усмерио на цара, рекавши: „Дај ми
царе земљу очишћену од јереси, а ја ћу ти дати небо! Помози ми да
истребим јеретике, а ја ћу ти помоћи да победиш Персијанце!" Ове
речи су биле по вољи већини простог народа, који су највише и мрзели
јеретике, али је ту било и таквих људи који су из тих речи нагађали шта
се налази у души беседника, и погодили су да је он лакомислен,
напрасит и славољубив. И заиста, пети дан након рукоположења, науми
Несторије да сруши аријевску цркву, и тиме их доведе до очајања. Јер
када видеше како разваљују зграду у којој су се они окупљали на
молитву, они подметну пожар и запале је. Ватра узе маха и захвати
оближње зграде, те се због тога узбунише грађани, и већ су аријевци
били спремни на освету, али Бог није допустио да се то деси. Од тог
доба Несторија су звали „пожар". Он је наумио да науди и
новатијевцима јер је непријатељски гледао на њиховог епископа Павла,
који је изашао на глас као веома побожан, али самодршци одвратише
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Несторија од те намере. А шта је он починио у Азији, Лидији и Кирији,
онима који светкују Пасху четрнаестог дана, и колико их је погинуло
због његове кривице када се подигла буна у Милету и Сардима, боље и
да не говорим. Али нећу пропустити да кажем шта га је стигло, због
свега што је чинио и због његовог неуздржљивог језика.

XXX глава
О томе како су Бургундци примили хришћанство за време

владавине Теодосија Млађег

Најпре ћу рећи о тадашњим догађајима за које треба знати. Зна се за
варварски народ који је живео са оне стране Рајне, по имену Бургиндци.
То је миран народ који се најчешће бави обрадом дрвета. На њих су
често нападали Хуни. У својој невољи, Бургундци не хтедоше тражити
помоћ од људи, него од Бога. Па како су сазнали да Бог у кога верују
Римљани помаже онима који га поштују, то сви до једнога одлуче да
прихвате хришћанство. Како су се налазили у једној Галској варошици,
замолише тамошњег епископа да их крсти. Епископ их поучи основама
вере, крсти их и отпусти да се врате у свој завичај. Сада ови нису више
били плашљиви као пре, и без страха су се упуштали у борбе са
тиранима. Нада у Бога их није преварила, јер пошто хунски вођа Оптар
умре због своје неумерености у јелу, Бургундци нападну на Хуне, и без
обзира што их је било мање, победе их. Од тог времена Бургундци су
веома одани хришћанству. Негде у то време умро је и Варва, епископ
аријеваца, онда када је Теодосије био конзул по тринаести пут, а
Валентијан по трећи пут, тј. 24. јуна. На његово место дошао је
Саватије.

XXXI глава
О томе шта су трпели македонијевци од Несторија

Међутим, Несторије, радећи супротно обичајима Цркве (као што се
види из догађаја који су се десили), приморавао је друге да се угледају
на њега. Тако је епископ града Герме у Хелеспонту, Антоније,
угледавши се на Несторија како прогони јеретике, почео гонити
македонијевце много жешће од других, а тај поступак је правдао
изговором да му тако наређује патријарх. Македонијевци су носили
терет мучења, а када Антоније преврши меру, тада ови, не могавши то
више трпети, падну у очајање и пошаљу људе да убију Антонија. Тек
што се догоди то убиство, Несторије не пропусти да искористи тај
догађај за своје зле циљеве, и наговори самодршце да одузму цркве
македонијевцима. Због тога они изгубише цркву у Константинопољу,
испред бедема града, затим цркву у Кизику и многе друге дуж
Хелеспонта. Тада неки од њех пређоше у православље.
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XXXII глава
О свештенику Анастасију који је навео Несторија на нечасне мисли

Код Несторија је живео свештеник Анастасије, који је заједно са њиме
дошао из Антиохије. Несторије га је веома ценио, често радећи онако
како га је Анастасије саветовао. Једном, када је Анастасије говорио
беседу у цркви, рекао је између осталог: „Драго мије да нико за Марију
не може да каже да је Богородица, јер Марија је човек, а човек не може
родити Бога..." Од ових речи се многи тргоше, и када наступи жамор у
цркви, иступи Несторије у одбрану Анастасијевих речи јер му не беше
по вољи да се ухвати у нечасној науци онај ко га је ценио. Тада и он
поче говорити против Богородице. Па како је ово питање било
неједнако схваћено, јер су и људи различите памети, стога се у цркви
начинише партије. Несторије изађе на глас код многих као човек који
учи да је Господ обичан човек, те да у Цркву уводи јерес Павла
Самостатског и Фотина. Због свега тога догодила се велика препирка и
пометња да је било неопходно сазивање Васељенског сабора. Али, кад
након овог времена прочитам оно што је писао Несторије, сматрам да
је он био човек који је мало знао, па ћу због тога говорити о њему
онако како треба, јер као што ја овде не помињем његове недостатке
зато што имам злу вољу на њега, исто тако не казујем што знам за њега
само да бих другима угодио. Ја бих рекао да се Несторије није повео за
Павлом Самостатским, ни по Фотину, нити је он рекао за Господа да је
обичан човек. Он је зазирао од израза „Богородица", а то је било због
тога што је био недовољно образован човек по питањима вере. Он је
имао дар лепог говора, и због тога је себе сматрао веома ученим, док у
ствари није било тако. Занет својим даром беседништва, није се
обазирао на оно шта су древни писци записали, него је ценио само своје
мишљење. Пре свега, није знао да у древним рукописима Јованове
Саборне посланице стоји записано да сваки дух који одваја Исуса од
Бога, није од Бога, а да су те речи другачије тумачили сви они који су
хтели одвојити божанско од човечијег у Исусу. Још су древни тумачи
запазили да неки настоје да изокрену значење тих речи Јованових,
управо у намери да одвоје Бога од човека, међутим, Христос је
Богочовек. Наши стари, стојећи на тој основи, ни једнога трена нису
посумњали у то да је Марија Богородица. Јевсевије Памфил, у трећој
књизи, у опису живота цара Константина, каже: „Емануил је имао вољу
да се роди нас ради, и место где се родио телом, по сведочењу Јудеја,
зове се Витлејем. Због тога је преблагочестива царица Јелена веома
богато украсила ту свету пећину и одала част Богородици..." А Ориген,
тумачећи посланицу Римљанима, рекао је зашто се Марија назива
Богородица, и веома је то темељно објаснио. Очевидно је, дакле, да
Несторије није знао шта су раније писали, него је устао, као што рекох,
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против тога. А да Несторије није рекао за Христа као Фотин или Павле
Самостатски, који казују да је Он (Христос) човек, то се види из
његових беседа јер он нигде погрешно не учи о Спаситељу.

XXXIII глава
О томе како су одбегли робови
оскрнавили олтар Велике цркве

Док се то дешавало, у Цркви се догоди нешто веома гнусно: слуге
неког Велмужа, који беху пореклом варвари, претрпевши нешто од
стране свога господара, побегну у цркву, и са мачевима у рукама отворе
себи пут у олтар. Када су их молили да изађу, нису желели да
послушају, него заузимањем олтара нису допуштали да се обављају
богослужења. Прошло је неколико дана, а варвари не изађоше, него су
чак и убили једног клирика, а једнога су ранили. Најпосле, видевши
безизлазност у којој су били, извршише самоубиство. Неко ко је ту био,
рекао је да све то не слути на добро јер је црква оскрнављена, сетивши
се древних стихова: „Свагда је на зло слутило кад год је храм опогањен
злочином...". И није се преварио, јер овај немили догађај наговестио је
да ће се народ поделити и да ће зло проћи они који су криви.

XXXIV глава
О првом сабору у Ефесу, који је сазван против Несторија

(О Трећем Васељенском сабору)

Није прошло пуно времена, а појави се царски указ којим се
заповеда епископима да се окупе у Ефесу. Због тога Несторије, одмах
по Васкрсу, отиде тамо. Са њим пође и мноштво народа. Ту је застао
многе од епископа. Одоцнили су само Кирило Александријски, који је
дошао око Педесетнице, и Јувеналије Јерусалимски, који је стигао у
пети дан после Духова. Јован Антиохијски још дуже је изостао.
Најпосле, они који су се окупили, започеше заседање, не чекајући
Јована. Кирило Александријски почео је седницу беседом којом је
покушао да уплаши Несторија, кога од раније није трпео. Пошто многи
признаше Христа за Бога, Несторије рече: „Ја не могу рећи да је Бог
онај који је био (беба) од два или три месеца, те због тога перем руке од
таквог дела, и нећу вам више долазити." Рекавши то, изађе заједно са
оним епископима који су делили његово мишљење. И тако се он, са
својима, засебно окупљао. Међутим, Кирилова страна позивала је
Несторија, али овај није хтео да дође, него поручи да ће се јавити на
Сабор када стигне Јован Антиохијски. Тада су они који беху на
Кириловој страни прочитали беседе које је саставио Несторије, а које
се односе на спорни проблем, па нашавши да је он хулио на Сина
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Божијег, збацише га. На то, они који су били уз Несторија, збацише
Кирила, а уз овог, и епископа Мемнона Ефешког. Убрзо затим дође и
Јован Антиохијски. Када је чуо шта је урађено, окриви Кирила да је
запометнуо кавгу и да је пожурио да окриви Несторија. Тада Кирило, у
договору са Јувеналијем, обори и Јована из освете. Али када је
Несторије видео да се ствари компликују, те да ће лако доћи до великих
подела, покаја се и признаде да је Марија Богородица. Тада је рекао:
„Нека се Марија и зове Богородица, само да дође крај овим невољама."
Онда, као већ свргнут, он буде послат у заточење у Оазу, где и сада
живи. Ето, тако је окончан тај Сабор. То је било 28. јуна, у време
конзулства Васа и Антиоха. Када се Јован вратио у Антиохију, сакупи
многе епископе па свргну Кирила, који се већ вратио у Александрију.
Но, недуго затим дође до помирења, и они посташе пријатељи и врате
место један другом. Међутим, у Константинопољу не беше мира: и ако
је Несторије био заточен, његове речи продреше у народ и дође до
подела. Људи из клира, као једним устима, бацаше анатему на
Несторија. То је код нас, хришћана, обична пресуда над онима који хуле
на Бога, и када шаљемо у свет своје мишљење приковано на стубу.

XXXV глава
О томе како су неки епископи изабрали Максимијана за епископа
Константинопоља насупрот жељи народа који је желео Павла

Пошто је Несторије био заточен, требало је изабрати новог
епископа, и једни су хтели Филипа, али више гласова је било за Прокла.
Они који су били за Прокла, одржали би свој избор да се не нађе неко у
власти, а ко је познавао правила Цркве које забрањује премештати
епископа из његове у другу епархију. Том човеку се поверовало, и зато
народ попусти. Тако је, дакле, на четири месеца од како је био оборен
Несторије, на место епископа дошао Максимијан, човек који је живео
подвижничким животом, а био је и свештеник. За њега се већ од пре
говорило да је веома побожан, а о свом трошку је зидао гробнице за
оне које се говорило да су благочестиви људи. Био је невешт у
беседништву, и волео је живети подаље од световне буке.

XXXVI глава
О томе да писац ове књиге жели да докаже да се епископи

могу премештати са једне на другу епископију

Пошто је дошло до тога да се позивају на канон Цркве по коме
Прокло, који је био епископ Кизика, није могао добити катедру
епископа Константинопоља, рећи ћу сада неколико речио и о томе.
Мени се чини, да нису били у праву они који су тврдили да је поменуто
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правило исправно. Ти људи, или су мрзели Прокла, или не познају
каноне па нису ни знали за оно шта се дешавало у појединим црквама.
Јемсевије Памфилов, у шестој књизи своје Историје, казује како је
Александар, као епископ једног места у Кападокији, дошао у Јерусалим
због молитве, а ту га задржаше људи и поставише га за епископа,
уместо Нарциса. Види се, дакле, да наши претходници нису обраћали
пажњу на то да ли је један епископ већ постављен, него су допуштали
да они буду премештани. Навешћу и поменуто правило, а тада ће се и
видети како су га они погрешно тумачили: „Ако неки епископ,
рукоположен за одређено место, не оде тамо или због тога што га
тамошњи народ не прима, или због нечега другог, а нема кривице на
њему, тада тај епископ може да задржи своју част само ако не прави
неред и забуну у оној цркви где треба да буде. У свему, тај епископ,
треба да слуша вољу обласног сабора који буде одлучивао о њему." А
да су многи епископи, када је била потреба Цркве, заиста премештани
из једног у друго место, навешћу неколико примера: Периген је био
рукоположен и одређен да иде за епископа Петраса, а када га народ
није хтео да прими, епископ Рима посла Перигена за митрополита у
Коринт, где је било упражњено место. Григорије Назијанзин најпре је
био епископ Сазимаха, места у Кападокији, а доцније је премештен у
Назијанз. Мелетије је прво био у Савастији, а после у Антиохији.
Епископа Доситеја Селевкијског преместио је Александар Антиохијски
у Тарс (Киликија). Ревенерције је прво био епископ у Арху (Финикија),
а касније у Тиру. Јован из Горда (Ливија) премештен је у Периконис.
Паладије је из Хеленупоља премештен у Аспуну. Александар је из
Хеленупоља премештен у Адријан. Теофило, из Амапеје (Азијске) у
Евдоксипољ (Саламварија, Силиврија). Поликарп, из Сексантаприста
(Мизија) у Никопољ (Тракија). Јерофил, из Трапезопоља (Фригија) у
Плотинопољ (Тракија). Оптим, из Агдамије у Антиохију (Писидија).
Силуан, из Филипоља (Тракија) премештен је у Троаду.

XXXVII глава
О епископу Силуану који је

из Филипоља премештен у Троаду

Силуан је прво био ритор у школи софисте Тројила, али касније поче
да живи строгим хришћанским животом, те скину са себе одећу ритора.
Епископ Атик га прими к себи, и рукоположи га за епископа
Филипоља. Након три године проведене у Тракији, он се пожали да не
може трпети тамошњу хладну климу јер је слабог здравља, те због тога
замоли Атика да другога одреди за ту епископију. Атик је то
прихватио, а Силуан дође у Константинопољ, где је наставио са
подвижничким животом. Често су га виђали како је ходао у сандалама
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начињеним од трске, показујући тиме да није нежан према себи. Кроз
неко време умро је старешина цркве у Троади, и народ тог места
тражио је да им буде постављен нови епископ. Док је Атик размишљао
о томе кога да постави, пред њега дође Силуан, и тада му Атик рече:
„Сад нећеш моћи да се жалиш на зиму и хладноћу јер у Троади нема
зиме. Ето, Бог ти је уготовио место које приличи твом слабом здрављу.
Не оклевај, брате, него пођи у Троаду..." И заиста, Силуан тамо отиде,
а сада ћу рећи какво се чудо догодило на обали Троаде. У тамошњем
бродоградилишту био је направљен брод за превоз великих стубова, и
требало је брод поринути у море. Народа је било пуно, али никако нису
успевали да помере брод. Тако прође неколико дана. Онда свима паде
на памет да ђаво не допушта да брод буде у мору, те затражише од
епископа Силуана да се помоли, уздајући се да им је он једина нада.
Силуан, као смеран човек, поче себе називати грешником те да је њима
у том послу потребан праведник. Али народ је и даље наваљивао, те
тада епископ дође на обалу, проузнесе молитву па се и сам, заједно са
народом прихвати ужади којом су вукли брод. И само што сви заједно
повукоше ужад, брод лако уђе у воду. Ово чу-до још више разбукта
веру у тамошњим људима.

XXXVIII глава
О Јудејима са Крита,

од којих су многи прихватили хршићанство

У то време, многи од Јудеја који су живели на острву Крит,
прихватише хришћанство, а то би овако: један Јудеј, варалица, поче
говорити за себе да је он Мојсије, и да је послат с неба да Јудеје, који су
живели на острву, преведе преко мора. „Ја сам онај,- говорио је тај
Јудеј, ко је некада спасао Израиљ када сам их превео преко Црвеног
мора..." Тако говорећи, он обиђе многа места на острву, највише она
где су живели Јевреји, настојећи да му сви поверују. Уз то, он је Јевреје
саветовао да оставе сво благо које су имали, јер ће их он превести
преко мора у обећану земљу. Јевреји му повероваше, напустише све
послове и кренуше за њим не обазирући се на оне који су их одвраћали.
Када је освануо дан који је тај варалица означио за време поласка, он
пође напред, а за њим сви остали. Доведе их до једне стене, па им
нареди да скачу у море. Они који су били први, послушају те погинуше
на лицу места. Неки су падали на оштро камење, а други су се давили у
мору. Још више би изгинуло да се тамо не нађоше неки рибари,
хришћани, те извлачише дављенике на суво. Када људи дођоше к себи,
увидоше своју безумност, па почеше друге да одвраћају од погибељи.
Тада Јевреји кренуше да траже оног варалицу, али га не нађоше. Тада
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схватише да је то био сам ђаво, и видећи своје раније заблуде, многи
прихватише хришћанство.

XXXIX глава
О пожару око новатијевске цркве

Није прошло пуно времена а новатијевски епископ Павле стекну
славно име и многи су сматрали да је он велики човек који је Богу по
вољи. Догоди се велики пожар, такав да га до тада нико таквог не виде.
Већи део града је изгорео, пропадоше многа складишта са храном,
срушише се тзв. „Ахилове бање"... Ватра је бивала све јача и најпосле
дође до новатијевске цркве у близини Пелагра. Када епископ Павле
виде да ће црква изгорети, он уђе у олтар, и све своје наде усмери ка
Богу, да би Он спасао цркву и све што је у њој. Павле се такође молио и
за град и за све људе у њему. И показа се да је Бог примио молитву
овога човека јер ватра не повреди ништа и ако је у једном трену
покуљала у храм кроз врата и прозоре. И тако црква победи ову силу.
Пожар је беснео два дана и онда га нестаде. Том приликом уништен је
већи део града док се на цркви нигде није видео траг паљевине. То се
десило 17. августа, у време када је конзул био Теодосије (по четрнаести
пут) и Максим (по први пут). Од тог времена новатијевци сваког 17.
августа чине спомен на тај догађај. Па и сви остали, који знају за то
чудо, са поштовањем се односе према томе, клањајући се Богу на томе
месту. То не чине само хришћани, него и незнабошци.

XI. глава
О томе како је после смрти Максимијана

за константинопољског епископа изабран Прокло

Епископ Максимијан управљао је црквом две године и пет месеци, а
онда се упокоји. То је било 12. априла, у време конзула Арсофинда и
Аспара. Тада је био и Велики пост. Да би спречио отимање око
епископске катедре, цар заповеди епископима који су били у
Константинопољу да се за епископа доведе Прокло. Са овом царевом
наредбом подудариле су се и посланице епископа Целестина Римског
које је он послао епископу Кирилу Јерусалимском, епископу Јовану
Антиохијском и епископу Руфу Солунском, у којима је говорио о томе
да се епископ може преместити из једне у другу епископију. И тако,
Прокло би постављен за константинопољског епископа и учини обред
над упокојеним Максимијаном.
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ХLI глава
О епископу Проклу

У својим младим годинама Прокло је био чтец. Са великом вољом је
ишао у школу и изучавао беседништво. Када је дошао у зрелије године,
био је уз епископа Атика обављајући послове секретара. Па како се
показао као вешт у том послу, Атик га рукоположи за ђакона. Након
тога рукоположио га је за свештеника, а напоменуо сам како га је
Сисиније рукоположио за епископа Кизика. Прокло је био човек добре
нарави, и тиме је многе надмашио. Био је кротак и својом благошћу је
позивао људе да спознају истине вере. Дао је реч да неће никога
прогонити, а кроз то је вратио Цркви достојанство кротости и угледа се
на цара Теодосија.

ХLII глава
Због чега писац говори о лепим

особинама цара Теодосија Млађег

Због свега тога, Прокла је хвалио и сам цар. Цар је такође био
налик на врлинске људе и никада није давао за право онима који су
настојали да гоне друге људе због њихове вере. Смело би се рећи да је
цар својом благошћу надмашио све оне за које се зна да су били
„освештани". Због тога му је и сам Бог помогао у савладавању
злотвора без великих мука.

ХLIII глава
О томе како су прошли они варвари који су помагали тиранину

Јовану

Када је тиранин прошао онако како је прошао, варвари, које је он
позвао у помоћ против Римљана, спремали су се да упадну у Римске
области. Цар, дознавши за то, ослони се на Бога и, по своме обичају,
стаде на молитву, те је због тога и добио оно шта је искао. Неће бити на
одмет да се зна како су прошли варвари. Вођу варвара, који се звао
Ругас, убио је гром. Затим наиђе помор међу његове људе, те многи
поумираше. Онда паде огањ са неба и поби и оно мало што их оста у
животу. Варваре тада ухвати страх не само због тога што су оружјем
кренули на Римљане, него још више због тога што су се уверили да ове
чува Бог. У исто време, Прокло је на себе скренуо пажњу својом
беседом у којој је речи пророка Језекиља применио на догађаје који су
се десили.
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ХLIV глава
О томе како се цар Валентинијан Млађи оженио Евдоксијом,

кћерком цара Теодосија

Цар Теодосије је имао кћер Евдоксију, чија мати беше Евдокија. Ту
кћер запроси Валентинијан, кога је Теодосије поставио за цара над
западним областима. Цар Теодосије пристаде на то, и би договорено
венчање које се требало одржати на граници два царства. Бирајући
прикладно место за ту свечаност, смислили су да венчање буде у
Солуну, али Валентинијан поручи Теодосију да се не брине око места
јер ће сам доћи у Константинопољ. Тако је и било. А после венчања,
заједно са женом, врати се на запад.

XLV глава
О томе како је епископ Прокло наговорио цара да се тело Јована

(Златоуста) пренесе из места где је умро као заточеник у
Константинопољ,

и како је Јованово тело положено у цркви светих Апостола

Убрзо након овог венчања, епископ Прокло својом благоразумношћу
обрадова Цркву тиме што је у њу вратио оне који су се одвојили када је
био заточен Јован. Тело епископа Јована било је сахрањено у Коману,
али Прокло наговори цара, те 35 година након што је Јован збачен,
пренесе његове мошти у Константинопољ, са великом свечаношћу у
којој је учествовао сав народ, те положи епископове мошти у цркву
светих Апостола. Ово је дирнуло све оне који су поштовали Јована, и
сада се сви вратише у Цркву. То је било када је текла шеснаеста година
конзулства цара Теодосија.

Не могу а да не приметим како је завист поштедела Јована пошто је
умро а Оригена није, него га двеста година пошто је умро, Теофил
одлучи од Цркве, а Јован, посредовањем епископа Прокла, би враћен у
заједницу тридесет и пет година после упокојења. Прокло је, без сумње,
у многоме својом добротом надмашио Атика, и паметни људи ће знати
како да оцене ове ствари.

ХLVI глава
О смрти новатијевског епископа Павла,

и о томе како је на његово место постављен Маркијан

Нешто касније умро је Павле, епископ новатијеваца. То је било 21.
јула, у време конзулства које смо већ поменули. На дан када су га
сахранили, некако се све секте помирише јер су сви били ту, и пратили
су његово тело, певајући псалме све до гробнице. Павле је пред своју
смрт учинио нешто вредно памћења, те зато мислим да ће бити
прикладно да понешто кажем и о томе: Павле никада није одступио од
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правила подвижничког живота, чак ни у болести, него се свагда једнако
молио Богу. Када му је дошао тренутак смрти, позва свештенике од
оних цркви које су биле под његовом управом, те им рече: „Гледајте да

себи изаберете епископа док сам ја жив, како не би било поделе међу
вама када умрем." Тада свештеници рекоше да он учини избор те да
напише име будућег епископа. Павле пристаде на то тек када су сви
обећали да ће испунити његову жељу. Тада он написа Маркијаново име,
а тај Маркијан је био свештеник, и подвижништву га је учио сам Павле.
Но, он тада није био присутан. После тога Павле нареди да се писмо
запечати, а најстаријем од свештеника заповеди да оно буде предато
Марку, који је био новатијевски свештеник у Ститу, а тада је био у
Константинопољу. Том приликом рекао је Марку: „Ако је воља Божија
да преживим, вратићеш ми то писмо неотоворено, а ако је воља Божија
да умрем, ту ћеш прочитати име онога који ће ме наследити." Рекавши
то, Павле је издахнуо. У трећи дан по смрти, сакупе се свештеници и
народ, па отворе писмо и прочитају Маркијаново име. Сви повикаше да
је достојан, и без оклевања пошаљу по њега. Они који су били послани,
послужише се невином преваром те наговоре Маркијана да пође са
њима из Тивериопоља (Фригија), рукоположе га и поставе за епископа.

XLVII глава
О томе како је цар Теодосије послао у Јерусалим своју жену

Евдокију

За добра која је Бог учинио Теодосију, цар је гледао да се одужи тиме
што ће испунити своја обећања којима се заветовао зарад захвалности.
Због тога је приложио многе дарове храмовима Христа Спаситеља, а
своју жену Евдокију послао је у Јерусалим, јер је и она дала завет, ако
уда кћер. Евдокија је даривала цркве и на путу до Јерусалима, а такође
и када је дошла у тај град обилно је помагала храмове, као и оне по
целом истоку.

ХLVIII глава
О Таласију, епископу Кесарије Кападокијске

У то време, док је трајало седамнаесто конзулство цара Теодосија,
смислио је епископ Прокло нешто чиме ће изненадити многе, нешто
што није учинио ни један од пређашњих епископа. Када је умро Фирмо,
епископ Ке-сарије Кападокијске, и хришћани из Кесарије дођоше са
молбом за новог епископа, Прокло је размишљо ко је погодан за то
место. И док је он размишљо о томе, једне суботе дођоше у цркву
чланови Сената да се виде са њим. Међу тим људима био је и Таласије,
који је био префект над народима и градовима у држави. Прокло је чуо
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да се говори о томе да цар њему (Таласију) намерава да да управу над
источним областима, али не обазирући се на то, Прокло је
рукоположио Таласија и постави га за епископа Кесерије.

Завршетак

Овим окончавам своје казивање, и молим Бога да све цркве, градови и
народи, да сви живе у миру. Јер када би било тако, тада они, који имају
намеру да пишу историју, не би имали посла. Па и ја, који написах ових
седам књига по твојој жељи, Теодосије, свети човече Божји, не бих
имао о чему говорити да не беше људи којима су биле драге смутње и
који нису превише ценили живот у миру.

Ова, седма књига, обихвата период од тридесет и две године, а свих
седам књига казују о догађајима који су били за сто и четрдесет година,
почев од прве године 271. олимпијаде, када је Константин проглашен за

цара, па све до друге године 305. олимпијаде,
када је настало седамнаесто

конзулство цара
Теодосија.
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