
ШЕСТ КЊИГА О СВЕШТЕНСТВУ СВЕТОГ ЈОВАНА ЗЛАТОУСТОГА
(са грчког језика превео и примједбама пропратио протопрезвитер Јован

Вучковић, Нови Сад, 1894)

КЊИГА I

Глава 1.

Имао сам доста честитих и искрених пријатеља[1],који не само да познаваху
законе пријатељства, него их и чуваху потпуно, но између свију био је један,
који надмашујући све остале љубављу спрам мене, настојаше, да сви у
пријатељству спрам мене толико иза њега заостану, клико и они, који ми у опће
и нијесу пријатељи.[2] Он је био између онијех, који су непрестано са мном били,
јер се ми занимасмо истом науком и имађасмо исте учитеље.[3] Обојица смо
имали и једнаку ревност и марљивост за говоре, које смо морали израђивати, па
бијаше у нас и иста склоност, која се рађа из истоврсног занимања.[4] Не само
док смо учили, већ и кад смо престали учити и кад смо морали мислити, који
пут за живот да изаберемо, и тада се показасмо да смо једних мисли. Па било је
и других ствари, које утврдише и очуваше нашу једномишљеност. Ни један се
пред другим није могао поносити величином својега родног мјеста,[5] ја нијесам
био богат, а он није сиромашно живио; имање наше, и оно је било у сразмјери са
једнакошћу наших склоности. Па и наше породице биле су једнако уважене, и
све се слагало са нашом једномишљеношћу. А кад је требало посветити се
блаженом животу монашком и истинитој философији,[6] тад нам више не бијаху
мјере једнаке, његова здјелица лако се диже у висину, а ја сам своју, окован
свјетским жељама, вукао доље и оптерећавајући је младићским сновима,[7] на
силу сам је задржавао доље. Истина наше пријатељство остаде чврсто, као што
је и прије било, али престаде заједничко живовање, јер нијесу више заједно
могли живјети они који се нијесу једнаким послом занимали. Кашње, кад сам ја
из вртлога живота мало по мало почео изроњавати, прихватио ме он обадвјема
рукама, али бадава, више нијесмо могли доћи до оне пређашње једнакости. Па
пошто бјеше и старији, а при томе и силнијег духа, претече ме и узви се на
високо. Али је био добар, те цијенећи много моје пријатељство, бјеше се
одвојио од свијех осталих, те са мном све вријеме провођаше, а ово је он и прије
желио, но као што рекох, сметала је томе моја лакомисленост. Не бјеше пак ни
могуће, да се онај, који се бавио у судницама и којега узнемириваху забаве у
позоришту, састане често са онијем, који се задубио у књиге и никад не
излажаше у јавност. Препречаван прије овијем, чим ме предоби за једнаки
начин живота, одмах се показа тежња његова, која је одавна у њему била, те ме
не пушташе ни за један часак, већ увијек наговарај, да и један и други оставимо
своје куће, па да обојица у једној заједничкој кући живимо.[8] Он ме заиста н
наговори и ствар бјеше већ готова.

Глава 2.

Али непрекидна мајчина заклињања не дадоше ми, да му у овоме по вољи
учиним, или боље, да примим од њега овај дар. Јер кад је она опазила што сам ја
намислио, ухвати ме за десницу руку, поведе у своје одаје и сједнувши крај
мене, на ону исту постељу на којој ме родила, потекоше јој сузе потоцима и
поче говорити ријечи жалосније од суза, јадајући се мени. Синко, рече, мени не



би суђено, да за дуго уживам доброту твојега оца, но тако је била воља
Божја.[9] Тек што су ме минуле муке док сам те родила, умрије он и остави
прерана тебе као сирака, а мене као удовицу, које јаде познају само оне жене,
које су их подносиле. Нема ријечи којом би се могле описати незгоде и буре,
којима је изложена млада жена, коју, тек што је оставила кућу родитељску, у
свему још невјешту напрасно удари љута туга. Она мора да прими на се бриге,
које су и за њезине године и за њену женску природу преголеме. Мислим, наиме,
да треба исиравити немар слугу, пазити на њихову неваљалштину, бранити се
од сплетака својих сродника, стрпљиво подносити обијесно поступање јавних
службеннка и осорност при побирању данка. А кад ко умре и остави иза себе
пород, ако је кћи, задаје мајци баш не мале бриге, али ипак с њоме нема ни
трошка ни страха, напротив, син задаје сваки дан својој мајци велики страх и
тешке бриге, да и неспомињем новчани трошак, који мора да издржи ако га хоће
васпитати како треба. [10]Но ни све ово није ме могло склонити, да се по други
пут удам, ни другога мужа да доведем у кућу оца твојега, већ се уздржах у оној
бури и олуји, а не узмакох ни од пакленијех мука удовичких, јер ми је прије
свега Бог помогао. затијем не малу утјеху у онијем би једама давало ми је и то,
што сам гледала твоје лице, у коме ми се сачувала жива, сасвим вјерна слика
покојникова[11]. Ради тога, још кад си дијете био и нијеси ни говорити знао, онда
кад се родитељи највећма својој дјеци радују, био си ми од велике утјехе. А не
можеш ми заиста ни то рећи, нити ме укорити, да сам, честито живот удовички
проводећи, окрњила имање оца твојега ради потреба удовичких, као што знам
да се многој сирочади догодило, јер сам не само твоје неоштећено сачувала,
него нијесам никада ни штедила да потрошим за оно, што је потребно да стечеш
добар глас, а трошила сам само од мојега и од онога, што сам донијела у прћију.
Него немој ти помислити, да ти ја сад ово говорећи штогод пребацујем,
напротив, за све ово молим те, да ми цигло благодариш тијем, да ме не завијеш
у ново црнило, и на ново не разбудиш тугу, која се једва сталожила. Причекај
док ја умрем, а и мене ће ваљда брзо нестати. Млађарија се нада, да ће дочекати
дубоку старост, ми стари немамо ништа очекивати него смрт. А кад ме
сахраниш и са костима твојега оца саставиш, онда се дај на путовања и плови по
мору по коме год хоћеш, не ће тад никога бити, ко ће ти бранити. Али док сам ја
жива, притрпи се и живи код мене; јер да мене, која нијесам ништа скривила,
оставиш у овијем несрећним приликама, лудо би и без главе згријешио пред
Богом. Кад би се могао потужити, да те ја товарим бригама и да то нагоним да
управљаш мојим пословима, онда би могао презрети и законе природе и
васпитање и навику и све друго и онда бјежи од свега, као од невјере и
душманина. Али кад ја све чиним, да ти спремим што угодније живлење на путу
живога, онда, ако ништа друго, нека те бар ова веза код мене задржи. Па ако би
ти можда и рекао, да их је много који те љубе, ипак ти нико не ће дати толико
слободе за уживање, јер нема тога, коме је стало до твог напретка, колико мени.

Ово и још више мени је говорила мајка, а ја опет исто приповиједах ономе
племенитоме младићу. По њега не само да није дирнуо овај говор, већ још више
стаде наваљивати, тражећи од мене исто, што и прије.

Глава 3.

У оваквим приликама, док ме он још непрестано молио, а ја му не попуштао, од
једном пуче глас који обојицу збуни. Глас бјеше тај да ћемо обојица бити



постављени на част свештенетва.[12] Чим сам то чуо, спопао ме страх и сумња;
страх, да ме на силу не ухвате[13] сумља, јер чешће размишљах, од куд дође
тијем људима на памет тако што о мени. Испитујући сама себе, пе нађох у себи
ничега, што би било достојно те части. Племенити пак онај младић, дошавши к
мени па само, кад ми саопћи вијест, као да је ја нијесам прије чуо стаде ме
молити, да и овом приликом гледамо да се сложимо у дјелима и мислима као и
прије, јер он ће радо ићи за мном. којим год од ова два пута окренем, било да
умакнемо, или да се примимо.

Видећи га за примање склона, промислих да ћу нанијети штете заједници цркве,
ако се ради моје слабости стадо Христово лиши младића тако доброг и
способног да управља народом, с тога му нијесам хтио открити што мислим о
овој ствари, и ако прије ни једну од својих намјера нијесам пред њим скривао.
Рекавши му, да треба савјетовање о томе послу оставити за друго вријеме (јер за
сад није силе), уједно сам га наговарао, да о томе више не мисли и да се не
брине за мене, јер ћу као једномишљеник с њиме заједно бити, ако кад год што
слично пред нас искрсне. Послије мало времена, кад доће онај, који ће нас
рукоположити, ја се сакрих, а он не знајући ништа о томе, би доведен као због
њечег другуг и прими на се бреме, у наду, да ћу и ја, по ономе, што сам обећао,
свакако за њим поћи, или још боље, у мисли, да он иде за, мном. Чак и њеки,
који ту бијаху, видећи га зловољна због тога што су га ту довели, омануше га
својим приговорима. да није лијепо да се онај, кога су сви држали за
непокорнијег (то су о мени говорили), попуштајући одлуци отаца[14]) покорио, а
онај, који је сматран разумнијим и попустљивијим, хоће да буде непокоран и
тражи ташту славу у томе, да се противи и непослушан буде. И на ове ријечи он
се покорио, дознавши пак да сам ја умакао, дође к мени сасвијем поражен, сједе
крај мене и хтједе њешто рећи, али сможден овом неприликом и неспособан да
опише насиље што га је претрпио, чим би уста отворио да проговори, жалост би
му угушила ријеч прије него ли је изусти. Кад га видјех сузна и веома смућена. а
знао сам рашта је такав, од велике радости засмијах се и ухвативши га за
десницу руку силом га пољубих и захвалих Богу, што је моја пријевара уродила
добријем плодом,[15] онаквим, каквог сам вазда желио. А он, видећи ме веома
весела и радосна, па сазнавши, да сам га ја прије преварио, још се више
раздражи и помами.

Глава 4.

Пошто се мало умири узбуркана душа његова, рећи ће: кад си мене већ ни за
шта држао, па ако и не ћеш да имаш више обзира спрам мене (премда не знам
због чега), требао си бити бар пажљивији са својом одлуком.[16] Сад си дао
свакоме повода, да те осуђује и ето на сва уста веле, да једино из таште славе
нијеси хтио иримити свештенички чин и нема никога. ко ће те од тога укора
ослободити. Ја се не смијем ни показати, јер многи на мене нападају и нема дана
да ми не приговарају. Гдје год ме опазе у граду исти наши пријатељи, сваки ме
вуче на страну и мене највише за овај догађај криви. Јер веле, кад си знао,
(пошто он није ништа скривао од тебе) нијеси смио крити, већ си нам требао
казати, па бисмо се ми бринули, како ћемо га, ми уловити. А ја се стидим и мука
ми је рећи, да нијесам прије знао за твоју намисао, та рекли би, да наше
пријатељство није искрено! Па кад би и било, као што збиља и јест такво —по
ономе, како си ти сада спрам мене поступио — мени се ипак не би пристојало



тајити наше зло пред странцима и онима, који су до сада о нама лијепо мислили.
А стид ме рећи истину и казати како стоје ствари међу нама, те ја мислим, да ми
не остаје друго него мучати, у црну земљу гледати, уклањати се и избјегавати да
се ни с ким не састанем. Па ако бих и избјегао тај први приговор,[17] мораће ме
корити ради лажи; јер никад нико не ће вјеровати, да си ти и Василија ставио у
број онијех, који немају права да знају твоје послове. Па и не марим за то баш
толико, кад је теби то угодно, Али, како ћемо уклонити од себе грдње осталих?
Једни те коре да си то учинио из лудости. а други из славољубља. Они који су
безобзирнији у нападајима, пребацују нам и једно и друго, на вријеђају још и
оне, који су нам учинили част, говорећи да је право што им се догодило, и да су
требали и још већих неприлика од нас дочекати, кад су толике и такве људе
презрели, а младиће, који су се до малоприје у свјетским бригама ваљали (а
само за час обрве намрштили, у црно се обукли и претварају се да су смирени),
подигоше на такову част, какву они ни не сањаше да ће добити. Они, који су
строги живот проводили од ране младости до дубоке старости, сад су
потчињени, а над њима владају дјеца њихова[18] која још ни чула нијесу за
законе којих се треба у управи држати. Ово и још више оваково говоре и на нас
погледају. Ја не знам што би им одговорио. Дед, молим те, ти ми кажи. Мислим
да нијеси лудо и без главе побјегао и такву и од толико људи мржњу на се
навукао, већ да си то промишљено и са њеким разлогом урадио, па судим, да
ћеш нмати што и за обрану. Реци дакле, ако можемо нанијети пред нападаче
какав добар изговор. Не тражим ти одговора, нити за оно што си ме увриједио,
нити што си ме преварио и издао, ни у опће за све, што си од прије са мном
имао. Ја сам ти, што но се вели, срце у руке предао, а ти си се према мени тако
лукаво владао, као да ти се требало чувати од каквога непријатеља Ако си знао
да је корисна она намјера,[19] нијеси смио ради себе самога избјегавати корист;
ако ли је била штетна, морао си мене. за кога си вазда говорио да га више од
другијех цијениш, сачувати од те штете. Међутијем ти си учинио све, да ја до
овога дођем; требало ти је и пријеваре и притворпости спрам онога, који је
обично с тобом све искрено и зборио и творио. Него ипак, као што рекох, ништа
ти не пребацујем, нити те корим ради тога, што си ме оставио усамљена,
прекинувши оне састанке, из којих сам често и насладу и необичну корист имао;
све ти прашгам, муком и драге воље све подносим, не можда зато што би ти био
према мени племенито поступио, већ с тога, што сам се зарекао онога дана кад
сам твоје пријатељство заволио, да не ћу ни помислити да тражим од тебе
задовољштину, па ме ма како увриједио. Сам лијепо знадеш да није малена
штета, коју си ми нанио, кад се сјетиш само онијех ријечи, које су други о нама
говорили и онијех, које смо ми међу собом говорили, наиме, да је за нас велика
корист, што смо сложни и заштићени међусобним пријатељством. Сви остали
још говораху, да ће и многијем другим не мале користи донијети наша слога. Ја
пак, што се мене тиче,[20] никад нијесам цијенио, да ће коме год плода принијети,
али рекох, да ћемо ми имати не малу добит, јер ћемо бити непобједни за оне,
који би нас хтјели преобладати [21] И никад ти нијесам престајао говорити:
тешка су времена, непријатељи многобројни, нестало је праве љубави, мјесто ње
се уселила куга зависти, између замки води наш пут и ми ходимо поврх закриља
градских зидова; онијех који су готови да се радују нашој несрећи, ако нам се
кад год случи, има много и од свуда, а нема никога ко ће с нама бгалост
подијелити, или их је барем лако избројити. Пази да се кадгод не раздвојимо и
не будемо на, подсмијех и још горе што од подсмијеха да нам не буде. Брат на
брата наслоњен јесте као тврд град и као замандаљен[22] двор. Не раскидај дакле



ту праву свезу, не ломи ту пријеворницу. То и још више такво сам ти говорио
непрестано, ма нијесам такво што подозријевао, већ те држах спрам себе
потпуно здравим и сувише хтједох и здравога да лијечим, а нијесам знао да
болесну, као што се види, љекарију пружам. Па ми јадну ни тако не би вајде, и
од те превелике опрезности није било никакве користи. Ти си то све скупа
одбацио, нити си ишта к срцу примио; као лађу без терета, пустио си ме на
широко море, а нијеси ни помислио на страшне таласе, са којима се ја морам
борити. Ако се сад случи да ме когод опадне, да ми се наруга, да ме увриједи
или осрамоти (а тога мора бити често пута) коме ћу прибјећи, коме своје јаде
казати, ко ће ми помоћи, ко ће моје напаснике одбити и учинити да ме више не
напастују, ко ће ме тјешити и оснажити ме, да могу поднијети напасти од
другијех ? Нема никог, ако ти станеш подаље од тог страшног разбојишта и не
ћеш да чујеш вику за помоћ. Видиш ли сад какво си зло учинио? Кад си већ
урадио, видиш ли, како си ми смртни ударац задао? Али на страну то (што је
учињено не може се направити неучињеним, нити се може помоћи гдје помоћи
нема), шта ћемо онима вани рећи, чиме ћемо се бранити од њиховијех
пријекора.

Глава 5.

Не бој се, рекох ја. Спреман сам ти одговорити не само за ово, него и за оно, о
чему ти не

тражиш одговора, ја ћу ти дати разлог какав могу, и ако хоћеш, ја ћу са обраном
тога и започети свој говор. Ја бих збиља био чудноват и врло неразуман, кад бих
се за мишљење страних људи бринуо и чинио све, само да престану са својим
тужбама, а најмилијега од свију, који се тако љежно спрам мене понио, да се не
ће да тужи због увреде која му је, као што вели, нанесена, те је, не гледајући на
оно што се њега тиче, за ме још и забринут, њега кад не бих могао увјерити, да
му не чиним неправду, или да спрам њега покажем такав немар, који би био још
и већи но што је ревност његова за мене.

Чиме сам ти дакле неправду учинио, кад сам већ нашао за добро одавде
запливати у море обране? Можда тијем што сам те преварио и затајио ти своју
одлуку? Но то је било ради добра, колико твојега који се преварен, толико и
онијех којима сам те на пријевари издао. Ако је пријевара по свему и свачему
њешто гадно, и ако није слободно њоме се никада у нужди послужити, тад ме
казни како волиш, шта више, ти ме не ћеш хтјети казнити, но ја ћу изрећи над
собом исту осуду, као што је изричу суци злочинцима, кад им тужитељи кривњу
докажу. Но ако та ствар није увијек штетна, ако она, тек ради намјере онога који
се њоме служи, бива зла или добра, онда престани тужити се на пријевару и
докажи, да сам је ја удесио у злој намјери; док тога доказа нема, дотле би
праведни суци требали не само одустати од пребацивања и оптуживања, већ и
похвалити онога који је пријевару извео.[23] Пријевара учињена у право вријеме
и са потребним разбором, од толике је користи, да су се многи морали кајати за
то, што нијесу варали. И ако хоћеш и осмотрити међу војводама оне, који су од
вајкада најславнији, видјећеш да је већина њихових трофеја срећан успјех
пријеваре, а и да њих више хвале, него ли оне, који су очитом силом побиједили.
Ови већим дијелом свршавају рат са великим потрошком новца и живота, тако
да немају веће користи од побједе, јер побједигељ и нобијеђени зло пролази,
војска им пропане, ризнице се испразне. При томе њима не даду уживати ни



искључиву ратну славу, пошто не мали дио припада и онима који су пали јер
духом непобијеђени они су само тијелом подлегли, тако да не би никад
престали бити храбри, кад би им могло бити да не падну, као што су жељели, и
да их није смрт претекла и крај им учннила. Напротив, ко зна лукавством
побиједити, тај не само да упропасти непријатеља, већ га и смијешним учини. У
овом случају не однесу обадвије странке славе мудрости, као што у оном однесу
славу храбрости, овдје слава припадне само побједитељима, и што је од не мање
важности, сачувају они држави непомућену радост о побједи. Мудрост није
духу оно што је држави обиље у новцу и животима јер док се ово, кад га ко у
рату непрестано троши, истроши и нестане га, мудрост се све више множи, чим
се више употребљава.

Па не само у рату, већ и у мирно доба мора се признати потреба пријеваре, и не
само у државним пословима него и код куће, мужу спрам жене, жени спрам
мужа, оцу спрам сина, пријатељу спрам пријатеља, па и дјеци спрам оца. Ено и
Саулова кћи није могла из руку Саулових ишчупати својега мужа, док није оца
преварила а њезин брат, кад га је хтио заштитити у опасности, пошто га је
његова сестра избавила била, послужио се истим оружјем којим и жена.[24]

А Василије ће рећи : ма ништа од свег тог не може се на ме примијенити, јер ја
нити сам непријатељ. нити противник, нити један од онијех. који смишљају
штету. Све је баш противно. Препустивши све што се мене тиче твојој вољи,
слушао сам, што си ти заповиједао.

Јован : Али, љубазни и добри мој, зато сам ја и сам напријед већ рекао, да је
добро њоме (пријеваром) послужити се не само у рату и спрам непријатеља,
него и у миру и спрам најмилијих. Да је то корисно, не само за онога који вара,
већ и за преваренога, иди коме лијечнику и питај га, како они лијече болесника,
на ћеш чути од њих, да им није доста само њихова вјештина него да који пут
прибјегну к пријевари, те њезином помоћи повраћају болеснику здравље. Јер
кад зловоља болесничка и терет болести одбијају савјете лијечничке, тад се
мора натаћи маска пријеваре, да се као на позорници прикрије истина онога,
што се догађа. Ако ти је по вољи, ја ћу ти мјесто многих приповједити само
једно лукавство, за које сам чуо, да се њиме служе лијечници. Спопадне њеког
од једном жестока грозница и огањ је растао. Оно што би огањ могло било
ублажити, болесник није хтио да узме. већ је желио, непрестано искао и све,
који су к њему долазили молио, да му само даду доста сухога вина и да, му
дозволе подмирити ту убитачну жељу. Но тијем би не само грозница поскочила.
него би му и капљу спремио ко би му ту жељу испунио. Овдје више није могла
вјештина помоћи, јер будући са свијем одбијена није она више имала никаква
срества. Тад прискочи пријевара, и као што ћеш чути, показа велику силу
Лијечник на име узе земљани лонац, који је тек из пећи извађен био, замочи га
добро у вино, извади га празног и напуни водом, нареди да се соба, у којој је
болесник лежао застирањем многијех завјеса начини мрачном. да свјетлост не
изда пријевару и даде му лонац да испије, као да је најчистије вино у њему.
Болесника превари мирис још прије но што је лонац у руке и узео, па није имао
ни времена да испита шта су му дали, већ вјерујући мирису и обманут
помрчином халапљиво искапи лонац, те тако, подмиривши жељу, утоли огањ и
спасе се од сигурне пропасти. Видиш ли корист од пријеваре? А кад би ко хтио
набројити све пријеваре лијечничке, не би никад готов био. Увјерити се пак
можеш, да се тијем лијеком не служе само они који тијело лијече, већ га



употребљавају и они који се баве душевним болестима. Тијем је начином
блажени Павао привукао к себи оне миријаде Јевреја,[25] у таквим је
околностима обрезао Тимотеја,[26] он, који је Галатима пријетио, да Христос не
ће помоћи обрезанима.[27] И за то је он остао под законом, и ако је ради вјере у
Христа сматрао штетном законску праведност.[28]

Велика је снага у пријевари, само се не смије чинити у онакој намјери. Шта
више, то не би ни требало звати пријеваром, већ разбором, мудрошћу,
вјештином, која налази пролаза и кроз непролазна мјеста и погрјешке душа опет
поправља. Нити бих ја Финеса назвао убијцом, и ако је једним ударцем два
тијела пробо[29], нити Илију ради оне стотине војника и њиховијех заповједника
и оног потока крви, што је проли убијајући жречеве[30]. Кад би то дозволили и
кад би испитивали дјела људска, не гледећи на намјеру њихову, тада би могао,
ако би ко хтио, окривити Аврама ради убијства дјеце,[31] а његовог унука и
праунука ради злочинства и пријеваре. Јер онај је таквим начином присвојио
право првенаштва,[32] а други благо егинатско у табор израиљски пренио.[33] Али
то није тако, нити је тако, даље с тим безумљем. Ми их не само ослобађамо од
кривице. већ их и хвалимо ради тога, та и сам их је Бог за то благословио.
Варалицом може се с правом назвати само онај, који се пријеваром неправедно
служи. Варати се мора често, да се на тај начин до велике користи дође. Ко
управо иде, тај је учинио велику штету ономе, којега није хтио да превари.

Напомене

[1] У својој историји (књ. VI. гл. 3) забиљежио је Сократ особита три пријатеља
светога Јована Златоустога, и то: Евагрија, Теодора и Максима. Теодор је кашње
постао епископом мопевестским. Њему су управљена три писма Златоустога, у
којима га одвраћа од намјере да се жени, кад је исти, сит аскетског живота,
почео помишљати на женидбу. И са та три писма одвратио га је Златоусти од
намјере.

[2] Ево ђачкој омладини лијепа примјера дивне колегијалности. А други, опет
красни примјер има ђачка младина у њежном и искреном пријатељству између
светога Василија великог и светога Григорија богослова.

[3] Ти су учитељи били философ Андрагатије и ритор Ливаније.

[4] У згодној примједби к овоме мјесту опажа Селтман, како и свагдашње
искуство потврђује мисао, која је у основи ових ријечи. Истовјетан начин
васпитања, истовјетно занимање и рад на истовјетном пољу зближује срца
људска. Ријетко ће се одржати пријатељство из млађих дана, ако су пријатељи
пошли у животу разним путевима. А ако се баш и одржи, онда значи, да свезу
тога пријатељства одржава њека споредна прилика, љубав спрам нечега што је
ван круга главног занимања тијех пријатеља, н. пр. склоност к музици,
сликарству, или другој којој вјештини, или виши њеки заједнички интерес, н. пр.
питања религијозна, политичка, или друга каква. Осамљено васпитање обично
отуђује људе једног од другог. Ко дакле хоће да зближи људе, тај ваља да
створи такве прилике, у којима ће они заједнички радити, заједнички се борити,
заједнички све подносити. Ето зашто би требало, у интересу сложнијег рада
нашега свештенства, нодизати добро уређена богословска сјеменишта. Ако се у
другим, и православним и неправославним црквама, опажа развијенији дух
јединства у пастира црквених, сигурно није у томе мала заслуга њихових



богословских сјеменишта. А гдје се и поред тога покаже међу свештенством дух
пакости, злобе и неслоге, ту се брже увиђају зле пошљедице грјешне природе
људске и свештеник, који се с браћом заједнички учио и васпитавао, брже се
покрене да испита себе, па ако нађе кривицу на својој страни, лакше и брже се
рјешава да трпљењем својим, самоодречењем својим и љубављу својом
допринесе к испуњењу дивних оних ријечи: се что добро, или что красно, но
єже жити братіи вк8пъ.

[5] Код старијих народа био је развијенији отаџбински понос, него што је данас.
Но пријатељству ових пријатеља, није с те стране ништа сметало, јер обојица
као да су били родом из велике Антиохије.

[6] Златоустому су монаштво и истинита философија идентични појмови. А има
то и свога разлога. Климент александријски, у једноме своме епису (Στρώμματα,
књ. VII ) говори овако: „код нас се зову Философима они, који љубе ону истину,
која је узрок и учитељица свега, наиме, познање Сина Божјег." А живот
монашки, који се проводи одијељено од свијета и у заједници са Христом,
доводи човјека најлакше к Богу, начелу све мудрости. За то Златоусти и назива
тај живот срећним, блаженим. Хвали га он пак особито у 8. и 68. бесједи на
Матејево јеванђеље, па у 14. бесједи на прву посланицу Тимотеју. Из ове
бесједе — јер до ње није нашим људима лако доћи — навешћу неколико мјеста.
„Манастири су заиста домови плача. Тамо су хаљине од костријета и пепео,
тамо самоћа, тамо нема ни смијеха, ни силесије животних брига, тамо је пост,
тамо се на земљи лежи, тамо се не осјећа задах крви, све је тамо далеко од хуке,
буке и метежа свјетског. Они су тиха пристаништа, као свјетиљке намјештене у
луци, свијетле они с висине људима, који из далека долазе, привлачећи све к
својој тишини и чувајући од бродолома оне, који у њих погледају, те недајући
да остану у мраку они, који на њих гледају … Иди к пећинама светих! Тражити
склоништа у манастиру светога мужа, исто је што и одлазити са земље на небо.
Тамо не ћеш видјети оно што код куће гледаш, чисто је то мјесто по свачему,
тамо царује мучање и дубока тишина, тамо нема мојега и твојега. Проведеш ли
тамо дан, два, осјетићеш још веће задовољство. Свиће, или још боље, прије
свитања запјевао пјетао и гле, тамо нема онога што код куће бива: слуге рчу,
врата затворена, све спава као мртво, а гончин мула звецка звонцадма. Тамо
нема ништа од свега тога, већ сви, кад их настојник разбуди, одмах побожно
устају, на у складном кору подижу руке горе и пјевају свештене имне. Њима не
треба много времена, као нама, да растјерају сан и тежину главе олакшају …
тамо нико не призивље слуге, свако се сам послужује; не треба много одијела,
не мора се усиљавати да разагна сан, већ, чим је прогледао, одмах изгледа као
онај који је дотле већ будан, јер живот му је трезвен. Па и срце одмах је тријезно.
Руке су им свагда чисте, јер је и сан њихов благопристојан Тамо нећеш чути ни
ркања, ни зијевања, не ћеш видјети да се ко у сну раздрљио, ни голога, сви
снавају лежећи пристојније но што лежи будан човјек. Све то долази од благог
расположења душе. Они су заиста свеци, анђели међу људима. Као што рекох,
запјева пјетао и одмах ето настојника, ногом гурне онога који лежи и сви устају,
јер тамо није дозвољено спавати голишав. Уставши одмах стају у ред, те врло
складно и мелодично поје пророчке имне. Ни гусле, ни свирале, нити икакав
музички инструменат не издаје таквога звука, какав се може чути у дубокој
тишини и у пустињи. кад запоје ови свети људи … а дотле ми зијевамо,
чешкамо се, рчемо или лешкамо ! … Кад се пак почне раздањивати, тада они
одахну, и кад ми почнемо свој посао, они се одмарају. Напошљетку, грануо је



дан и ми, саставши се с другима, говоримо о дневним пословима, па онда један
одлази на јавни трг, јавља се старјешини, боји се казне, други иде у театар,
трећи за својим послом. Међутијем пак они свршивши јутрење молитве и
појање псалама, дају се на читање светога писма. Има међу њима и таквих који
су научили писати књиге. Сваки у својој засебној ћелији непрестано мучи, нико
не говори празне разговоре, нико ништа не говори. Затијем свршују они трећи,
шести, девети час и вечерњу молитву и подјеливши дан у четири дијела,
прослављају Бога на крају свакога дијела појањем псалама и имни. Док све
остало обједује, смије се, игра, излишним се јелом претоварује, дотле се они
занимају појањем имни, не имајући времена ни за објед, ни за тјелесна
задовољства. И остали свијет иде послије обједа за сличним пословима
окријепивши се најприје сном, а они су и ноћу будни. Они су заиста синови
свјетлости. Остали свијет, пробавивши већи дио дана у сну, постаје тром, а они,
остајући до касно у вече без јела и забављајући св имнама, још су тријезна. А
кад наступи вече, жури се други свијет у купатила и на забаве, а они, једва
једном, сједају за трпезу. Нема ту силне послуге, ни трке по кући, ни буке, не
доноси се много чинија од којих се распростиру јаки мириси, већ једни дају
само хлеба и соли, други још и уља, а који су слабији добивају зеља и воћа. И
просједивши не дуго и завршивши дан појањем имни, сваки иде на починак, на
постељу која је удешена, не за разњежавање, већ за успокојење. Не знају они за
страх пред властима, ни за надувеност велможа, ни за ропску бојажљивост, ни
за женски шум, ни за дјечји плач. Нема тамо ни силесија сандука, ни излишног
набављања одијела, ни злата ни сребра, нема код њих страже ии напољу ни
унутра, ни благајнице, ни ничег таквог, већ је све пуно молитве, све пуно имни,
духовног мириса, а тјелесног нема тамо ничег. Не боје се они од нападаја
разбојничког, јер немају ничег што би им се могло однијети, нема новаца, гу је
само тијело и душа. А да им то узму, неби им учинили штете већ корист. Они су
се ријешили свију свеза. За иста је гласъ радости въ селенiихъ праведныхъ
(Псал. 117, 5). Не чује се тамо ни вапај, ни јаук, тај кров не зна за такву грчину,
не познаје таквих узвика. Па умире се и код њих, јер по тијелу нијесу ни они
бесмртни ; али они смрт не сматрају смрћу. Преминуле прате они са имнама,
називајући то спроводом, а не погребом Чим се дозна да је њеко преминуо,
одмах пастаје радост и велико задовољство. Нико не смије чак ни рећи, да је тај
умро, већ свако вели: он је достигао савршенство. Држи са благодарење, велика
слава и весеље. при чему се сваки моли, да би и он имао такав свршетак и на тај
начин да изађе из ове борбе, да отпочине од трудова и подвига и Христа угледа.
А ако ко буде болестан, тад се не плаче и не стење, већ моли, и често подижу
болесника не руке лијечникове, већ вјера. Па ако баш и устреба лијечника, и
тада се показује ту велика филисофија и триљење Нема ту жене са расплетеном
косом, нема дјеце да оплакују своју биједу која још није настала; душа
болесникова слободна је од свега тога и гледа само на једно, на пошљедни
издисај, како би отишла омиљена у Бога." (Св. отца нашего Јоанна, архiеп.
Констант. Златоустаго: Бесҍдны на перв. посл. св апост. Павла къ Тимоθею. С.
Петербургъ 1859. стр 204—211).— Зар дакле Златоусти пема право, кад овакав
живот монашки назива правом философијом ?!

[7] Превео сам грчку ријеч (φαντασία ријечју сан јер су младићске мисли у
многоме налик на сан. Младић смишља и замишља, али дође старије зрелије
доба и замишљаји младићеви распрште се као сан. Снивао је тако и млади
Златоусти. Идеали његови, као што ће и сам мало кашње признати, били су тада
у судници и на позорници. Но на брзо нестаде тих идеала, и Златоусти постаде



велико свјетило у цркви Христовој. Са губитком младићских идеала није
штетовао!

[8] Велика је моћ пријатељства. Ко има вјерна пријатеља, сигуран је као у
тврдоме граду. Др8гъ вҍрен, кровъ крҍпокъ: ωбрҍтый же его, ωбрҍте
сокровищце (Премудр. Исуса сина Сирахова VI. 14); Блази два паче единагω …
якω аще надется единъ ω нихъ, воздвигнетъ др8гій причастника своегω: и горе
том8 едином8, егда падетъ, и не будетъ втораго воздвигн8ти его. И аще
оукрҍпится единъ, два станета нротив8 ему: и вервъ треплетена не
скорω расторгнется (Еклесиаста IV, 9. 10. 12).

[9] Примјер овај правог хришћанског поднашања Богом досуђене невоље не
уступа оном свијетлом примјеру у старом
завјету. Господь даде, Господь ωятъ, якω Господеви изволися, такω бысть: б8ди
имя Господне благословено во вҍки, тако се на своју невољу одзива праведни
Јов. (I, 21). А „тако је била воља Божја" одзива се ова жена удовица у тузи
својој.

[10] Заиста је врло тешка судбина удовица, сињих кукавица, па им и треба
указивати велико саучешће. Всякія вдовы и сироты не ωзлобите. Аще же
злобою ωзлобите я, и возстенавше возопіютъ ко мнҍ, слихомъ оуслыши гласъ
ихъ, и разгнҍваюся яростію и побію вы мечемъ, и б8д8тъ жены ваш вдовы, и
чада вашя сирогы (II Мојс. XXII, 22—24). Не презритъ (Господь) молитвы
сирагω, ни вдовицы, егда изліетъ прошеніе. Не слезы ли вдовичи по ланитома
тек8тъ., и воплъ ея на наведшего я, Господь не замедлитъ, ниже иматъ
долгогерпҍти ω них, дондеже сокр8шитъ чресла немилостивыхъ (Прем. Исуса
сина Сирах. XXXV, 14. 15. 19). Слично говори пророк Исаија (X, 1. 2), а
страшном ријечи пријети и Спасителљ онима који чине зло удовицама (Мат.
ХХШ, 14)

[11] Сам Златоусти приповиједа у једној својој бесједи („младој удовици“), да је
његов учитељ Ливаније питао неке другове његове, чији је он син. Ови су му
казали, да је он син једне удовице. Ливаније је тада питао, да ли му је мати стара
и откад је удовица. Чувши на то да јој има 40 година и да је у 20. својој години
обудовила, зачудио се Ливаније и рекао; гле, каквих жена има у хришћана! — И
о другој једној удовици хришћанци — Олимпијади — приповиједа се, да је по
смрти мужевљевој одлучила била ступити у ђаконисе. Познаници су је питали,
зашто не ступи у други брак, а она им одговори: да је мој владика (Бог) хтио да
живим с мужем, не би ми првог одузео!

[12] То је могло бити прије 375. године, јер тада се већ Златоусти склонио у
самоћу, у којој је провео шест година. А пошто је он до 371.године ишао к
својим учитељима у школу, то би се могло дакле претпоставити, да је између
372. и 374. године требао ступити у чин свештенички. Њему је тада моло бити
26—27 година, није дакле још имао прописане године, пошто 11. правило
неокасаријског сабора (око 315. године) захтијева, да онај који ће постати
презвитером мора, имати најмање 30 година. Судећи по овом случају, могло би
ге закључити, да се већ у доба Златоустога, у неким ванредним приликама,
одступало од прописа канонског. Но могло би бити да је Златоусти у то доба
одређен био за нижу њеку службу црквену, послије које би, кад дође до
прописаних година, добио виши степен.



[13] У старијој историји црквеној има примјера, да су поједине општине управо
присилиле њеке људе да се приме епископства. Најпознатији су случајеви те
врсте случај са Августином и Амвросијем.

[14] Овдје иисли свакако на епископе.

[15] Како Златоусти баш мисли о пријевари, чућемо мало ниже, у 5 глави.

[16] Вриједно је уочити дивни овај начин, којим увријеђени и ожалошћени,
можемо слободно рећи, и преварени пријатељ са пријатељем својим говори.
Колико ли би нам боље било, кад би се сви на овај начин угледали!

[17] Хоће да рече: све кад би се могао и оправдати од приговора да сам затајио
твоју намјеру, па кад бих рекао, да нијесам знао шта си ти намислио, изазвао
бих опет тијем други приговор, наиме, приговорило би ми се да лажем, јер да
није могуће, да као твој интимни пријатељ нијесам све знао.

[18] т.ј. они који би им могли синови бити.

[19] т.ј. одлука отаца, по којој су оба пријатеља требали у чин ступити.

[20] Као да вели: никад нијесам мислио да ће мој дио тога пријатељства коме
користити.

[21] Златоустоме ће браћа свештеници хтјети вјеровато, колико им је слога
потребна. Тешко пастирима, и тешко цркви кад су пастири несложни, те један
вуче на ову, а други на ону страну. Па и у малом је исто тако. Ако у општини
њекој има два или више свештеника, који не живе и слози и јединству, ту
страдају и сами свештеници, а страдају осим њих и други виши интереси
црквени. Непобједно је тек оно свештенство, које је сложно и једном мишљу и
тежњом одушевљено.

[22] толико колико и „закључани". Очевидно је да је Златоусти навео овдје на
памет реченицу из Прича XVIII, 19.

[23] Климент александријски овако говори: „истину мисли и истину говори,
осим ако кадгод ради лијечења (душевног), као и лијечник код болесника, мора
да употреби пријевару, као што чине и софисте" (Στρώμματα, VII, 9). Василије
велики, Јероним и Августин казују такође, да јс у сличној прилици дозвољено
послужити се пријеваром.

[24] Говори се овдје о жени Давидовој и Јонатану, брату њезину Види I.
Цар. XIX, 12—14; XX, 8 и слијед.

[25] Дјела Апостолска XXI, 26.

[26] Дјела Апостолска XVI, 3.

[27] Галатима V, 6.

[28] Филиписцима III, 7. 8. 9

[29] IV Мојс. XXV, 7. 8.

[30] IV Цар. I, 10 и слијед. Ср. III Цар. XVIII, 40.

[31] I Мојс. XXI и XXII

[32] Јаков брату својему Исаву. I Мојс. XXV, 29 — 3-1; XXVII, 15-30.



[33] Праунук Аврамов Мојсије. II Мојс XI, 2; XII, 35. 30.

ШЕСТ КЊИГА О СВЕШТЕНСТВУ СВЕТОГ ЈОВАНА ЗЛАТОУСТОГА
(са грчког језика превео и примједбама пропратио протопрезвитер Јован

Вучковић, Нови Сад, 1894)

КЊИГА II

Глава 1.

Могао бих многим још примјерима потврдити, да је слободно употребити снагу
пријеваре за добро, па још и више, да се то не би требало звати пријеваром, већ
похвалним разбором. Но будући да је за доказ тога доста и оно што сам рекао,
било би досадно и излишно дуљити говор о томе. На теби је пак, да сада
докажеш, нијесам ли својим поступком служио твојој користи.

А Василије ће: Па какву сам корист добио од тога разбора или мудрости, или је
назови како хоћеш. а да могу бити увјерен да ме нијеси преварио ?

Каква би корист, рекох, могла бити већа од те, што очевидно учинисмо оно, што
је Христос прогласио доказом љубави спрам Христа? У једном разговору са
врховним између апостола, рекао је он: Петре, љубиш ли ме? А кад је овај то
потврдио, настави он : ако ме љубиш, паси моје овце ![1] Учитељ пита ученика,
да ли га љуби, не зато што би он то хтио дознати, јер он продире у свачије срце,
него зато, да нам покаже, колико се он стара за вођење тога стада. [2]

Кад је то јасно, онда ће бити појмљиво и то, да је велика и неизмјерна награда
запала ономе, који се брине за оне, које Христос толико цијени. Јер кад ми.
видећи да се њеко стара за наше робове или скотове, премда се то све може за
новац купити, ревност ту сматрамо знаком љубави спрам нас, то коликом ће
наградом наплатити пастиру онај, који није новцем или другим чиме стадо
купио, већ смрћу својом, давши своју крв за цијену помиловања !

С тога, кад је ученик рекао: ти знаш, Господе, да те ја љубим, и кад је за
свједока своје љубави призвао самог љубљеног, [3] није се Спаситељ, на томе
зауставио, него је нагласио и биљег љубави. Није он тада хтио да се очитује,
колико Петар њега љуби (то нам је већ из многога другог доста познато било) не,
он је хтио и Петру и свима нама ноказати, колико он љуби цркву своју, како би
и ми показали много ревности у томе.[4] Јер, зашто није Бог чак ни једнородног
сина својега поштедио, него је и својега јединца жртвовао ?[5] Да помири са
собом оне, који су против њега били и да учини себи народ избрани.[6] Зашто је
чак и крв своју пролио? Да стече овце, које повјераваше Петру и својим
нашљедницима. С правом је дакле Христос рекао : ко је вјерни и мудри слуга
онај, кога ће Господ његов поставити над домом својим?[7] То опет као да су
ријечи онога који сумња, али онај који их је изрекао није био у сумњи, но исто
као што питајући Петра, да ли га љуби, није питао ради тога што би му требало
тек дознати за љубав ученикову, него је хтио показати изобиље своје љубави,
изговорио је и ријечи : ко је вјерни и мудри онај слуга, не ради тога што не би
вјерног и мудрог слугу познавао, него да нагласи, како је риједак такав и како је
велико то звање. Па, гле. како је и награда велика: поставиће га над цијелим



својим имањем![8] И хоћеш ли се још препирати са мном, да нијеси племенито
преварен, кад ћеш, ето, временом бити постављен над цијелим имањем Божјим
и кад чиниш оно, чиме је Петар, као што он рече могао био надмашити остале
апостоле? Он је рекао : Петре, љубиш ли ме више од овијех?

И могао му је рећи : ако ме љубиш трси се у ностут у леукању на голој земљи, у
ненрестаном стражењу, брани потиштене, буди сирочади отац и мјесто мужа
матери њиховој.[9] Али прелазећи преко свега тога. шта вели он? Паси овце
моје !

Глава 2.

Та све оно што споменух, могли би заиста лако извршити многи од потчињених,
не само људи но и жене.[10] Али кад треба црквом управљати и примити
повјерену бригу о толиким душама, тад се пред тешкоћом тога посла мора
уклонити сав женски род, а и већи дио људи; на сриједу морају бити изведени
они, који су много већи од свију, који врлинама душе све надмашавају као Саул
цио народ јеврејски величином тијела, и још много више. Чак држим, да се
мјера величине не може овдје ни примијенити, јер колика је разлика између
неразумних створења и разумнога човјека, толики размак мора бити између
пастира и стада, да не речем још и више што, пошто овдје опасност пријети
нечем већем. Коме нестане оваца, било да их вуци уграбе или лопови украду,
или се појави цркавица ил' друга несрећа, може му господар стада још њекако и
опростити; а да се и затражи од њега накнада, нема за њ веће штете осим
новчане. Онај пак коме су повјерени људи, то разумно стадо Христово, прије
свега, ради губитка оваца штетује не новац, већ душу своју. Па онда, он има
већу и тежу борбу. Јер он се нема борити са вуцима, а ни лопова се бојати, нити
се старати да стадо од куге сачува. А да с киме се има борити ? С ким се
сложити ? Чуј блаженог Павла који говори: ми се немамо борити са крвљу и
тијелом, него са поглаварима и властима, са господарима мрака свијета овога, са
дусима злобе нод небом[11]. Видиш ли стршну множину непријатеља и дивље
чете, наоружане не гвожђем већ им је доста оружја оно што имају у природи
својој? Хоћеш ли да видиш и другу војску, љуту и сурову, која вреба на оно
стадо? И њу ћеш с овог мјеста моћи видјети.[12] Онај, који је о онијем
непријатељима говорио, показује нам и ове, кад овако говори: позната су дјела
тјелесна, која су прељубочинство, блуд, нечистота, бестидност,
идолопоклонство, чарања, непријатељства, свађе, пакости, срдње, пркоси,
оговарања, лажна дошаптавања, надутости, немири и друго којешта, јер он није
све избојио, већ је пустио да се по овом и друго распозна[13] И код пастира над
неразумним створењима, напуштају они, што хоће стадо да упропасте, пастира,
чим опазе да бјежи, те су задовољни да ухвате коју животињу, овдје пак, ако
уграбе и све стадо, ипак не ће да се окане пастира, већ све жешће нападају и
постају дрскији и не мирују дотле, док га не баце на земљу и не побиједе га. При
томе и болести животиња лако је опазити, било да је глад, или куга, или рана,
или друга каква болест, с тога је овдје лакше у невољи и помоћи. А има њешто
још веће, што олакшава лијечење болести неразумног стада Шта је то? Ако
стадо не ће, пастир га може присилити да узме лијек; везати је лако, ако треба
палити и резати, на за дуже времена и затворити код куће ако је потреба, једну
храну мјесто друге дати, воду му одузети у опће и све друго што је за здравље
тога стада потребно, лако се може учинити. Но човјек не може лако опазити



болести људске, јер нико не зна шта је у човјеку, осим духа његовога, који је у
њему [14]

Глава 3.

Па како ће њеко спремити лијек за болест, кад природе њезине не нознаје, кад
више пута и не зна, да ли је ко болестан? А кад је болест опазио, и тада има
грдне муке.[15] Сваког човјека није могуће на силу лијечити, као што пастир
овцу лијечи. Јер, и овдје ће требати везати, храну ускратити, палити и
резати,[16] али примање љекарије не стоји до онога који лијек спрема, већ до
болесника. Имајући то на уму мудри онај човјек, и рекао је Коринћанима: не као
да ми владамо вјером вашом, него смо помагачи ваше радости.[17] Осим свега
хришћанима је најмање дозвољено. да на силу погрјешке грјешника
исправљају;[18]) свјетске судије тек врше силу кад ухвате злочинце и под закон
их ставе, па ако се ови и опиру, они их спречавају, да по својој вољи живе.
Овдје се такав не смије силом поправљати, већ упућивањем. Нама ни закони не
дају силу, којом би грјешника сузбијали, а да су нам је и дали, ми је не би
смјели нигдје ни употребити, јер Бог не награђује оне који се на силу, већ оне,
који се својевољно од зла уздржавају.

За то треба много вјештине, да се болесници наговоре, да пристану на лијечење
од свештеника, па не само то, већ да им за лијечење буду и захвални. Јер кад се
њеко ко је свезан отима, (а може то). тад зло бива још горе; кад се не осврће на
ријечи које попут гвожћа сијеку, ствара тим неосвртањем нову рану и случај за
лијечеље постаје узроком још веће болести. Нема тога ко би га могао присилити
и против његове воље лијечити.

Глава 4.

И шта да се чини ? Ако преблаго поступаш са оним с којим би требало оштрије
и ако не засијечеш дубоко код онога код кога треба, тад обрезујеш истина један
дио ране, а други остављаш; и ако без милости зарежеш као што треба, тад онај
клоне од бола, баца од себе све, и љекарију и завој, те скрхавши јарам и
раскинувши везе стрмоглавце иде у понор. Ја бих ти могао многе набројити,
који су, на своје највеће зло, до тога дотјерали, само за то, што је захтијевано
праведно кајање за њихове гријехе. Не смију се епитимије давати сразмјерно
пријеступима, већ треба настојати да се дозна и намјера грјешника, да не
учиниш још већи расцјеп, а хтио си оно што је подерано саставити, да не
учиниш још већи пад, у ревности са којом си хтио подићи оно што је пало. Они
који су слаби и растресени, који су спутани насладама свјетским, па и они који
су охоли на поријекло и силу своју, могли би се ослободити од зала која су
њима овладала, и ако не са свијем, бар дјелимично, кад би се благо[19] и по мало
одвраћали од онога у чему гријеше. Но ако њеко од једном употреби оштрије
средство, одузимље им могућност и најмањег поправљања. Јер кад је душа
једном већ приморана да изгуби стид, тад постаје неосјетљивом, не слуша ни
пријатељске ријечи. нити се да пријетњама савити, нити доброчинствима
управљати, него бива гора од онога града, којега пророк казни ријечима: изглед
ти је као у жене блуднице, немаш стида спрам никога.[20] Зато пастир треба
мудрости[21] и хиљаду очију, да може посматрати стање душе са свију страна.
Јер као што многи долазе до очајања и посумњају у своје спасење, с тога што не



могу грку љекарију поднијети, исто тако опет постају лакомислени, гори и на
веће гријехе бивају наведени ради тога, што за своје погрјешке нијесу морали
поднијети епитимију која би им одговарала. Према томе свештеник не смије
ништа оставити не испитано,[22] већ испитавши тачно све, мора своја средства
мудро употребљавати, да му труд не остане јалов.[23]

Он има заиста много посла не само у овоме, већ и онда, кад треба прикупљати
отргнуте чланове цркве. Чобанин има стадо, које за њим иде куд га год води, па
ако се погдјекоја овца и одбије од правога пута и остави добру пашу, па пасе на
мршавим и врлетним мјестима, доста је један јачи глас његов, да се одвојене
овце скупе и стаду поврате. Али ако је један човјек скренуо са праве вјере, треба
пастиру много рада, истрајности и стрпљења. Ту се не да силом вући, ни
страхом приморати; упућивањем га мораш повратити к истини, од које .је отпао.

Јака дакле душа треба, да не клоне, да не очајава о спасењу онијех који су
заблудјели да непрестано мисли и говори оно : не би ли им како дао Бог да
познаду истину и избавио из замке ђаволске [24] За то је и рекао Господ у
разговору ученицима: ко је дакле вјерни и мудри слуга? Ко сам за се у аскези
живи, користи себи самоме ; корист пак пастирске службе протеже се на цио
народ. И ко дијели новац сиротињи или на други који начин помаже
потиштенима, и тај у њеколико користи ближњима, али толико мање него
свештеник, колика је разлика између тијела и душе. С правом је дакле Господ
рекао, да је ревност за стадо биљег љубави спрам њега.

А ти, рече он, зар не љубиш Христа?

Јован: И љубим и љубићу га без престанка, али се бојим, да не ражљутим онога
којега љубим.

И каква би, рече он, загонетка могла бити замршенија? Кад Христос наређује да
онај, који га љуби, пасе овце његове, а ти велиш, да их баш ради тога не пасеш,
јер љубиш онога, који је то наредио ?

Ово, рекох, није загонетка, него је то сасвим јасно и једноставно, јер кад бих ја
био побјегао, а врстан био за то звање као што Христос хоће, тад би те моје
ријечи могле довести у забуну. Но пошто мене слабост душе моје чини
неспособним за ту службу, каквог онда још разјашњења требају моје ријечи? .Ја
се наиме бојим, кад бих стадо Христово преузео једро, здраво и угојено, па га
невјештином својом покварио, да бих тад против себе подигао Бога, који га је
толико љубио, да је самога себе дао за спас и славу његову.

Шалиш се, рече он, кад то говориш; кад би озбиљно говоријо, тад не знам чиме
би могао боље посвједочити, да сам с правом жалостан, него ли овим ријечима,
којима си хтио разагнати моју зловољу. И као што сам увиђао већ прије, кад сам
знао да си ме преварио и изневјерио, још више увиђам сада, кад си хтио од
пребацивања да се одбраниш, како си ме у велику несрећу гурнуо. Јер кад си
ради тога избјегао ову службу, што си знао да душа твоја није дорасла за овај
тешки посао, онда си најприје требао мене од тог ослободпти, па ма ја колико
воље за то имао, некмоли што сам теби одлуку о том сасвијем препустио. Но ти
си само на се гледао, а мене си превидио. Па да си само превидио, још би се
њекако дало оправдати. Али ти си ми и ступицу ставио, само да лакше паднем у
руке онима, који су ме хтјели ухватити! Ти не можеш прибјећи ни изговору, да
те мишљење свијета преварило и навело, да у мени претпоставиш нешто велико



и вриједно, јер ја не спадам у оне којима се свијет диви и одликује их, а кад би
то и било, тн нијеси смио истинитим сматрати мишљење свијета. Да ти нијесам
никад дао, да ме из опћења са мном познаш, имао би њеког разложитог узрока,
да по говору свијета судиш, али кад ме нико није тако познавао, кад си ти боље
знао душу моју него родитељи и учитељи моји, онда шта ћеш моћи још рећи,
чиме би слушаоцима могао доказати и увјерити их, да ме нијеси намјерно
гурнуо у ову опасност? Но на страну с тијем, ја те не силим, да на ово
одговориш. Реци само шта ћемо за обрану своју изнијети спрам онијех, који нас
коре?

Не ћу ја, рекох, о томе говорити прије но што будемо на чисто са оним што се
тебе тиче, ма ме ти хтио и хиљаду пута ослободити од одговорности. Ти рече да
би ми незнање привриједило опроштење и да би ме ријешило од сваке оптужбе,
кад бих те ја наиме био довео у садашњи положај не познавајући тебе, а пошто
сам те напустио не из незнања, већ потпуно те познавајући, то да нема за ме
оправдана изговора, нити праведне обране. Ја напротив тврдим обратно А зашто?
Зато, што за овакву ствар треба великог испитивања и јер се онај који хоће да
предложи способна за свештенство, не смије задовољити говором свијета, него
ваља да и покрај тога и више но остали врсноћу његову испита.[25] Јер и блажени
Павао, кад вели: он ваља да има и добро свједочанство од онијех споља — не
пориче тачно и потпуно испитивање и не поставља то свједочанство за
најглавнији биљег њихове врсноће. Тек пошто је напријед о многоме говорио,
додаје на пошљетку још и ово, показујући да се при оваквим изборима не
смијемо задовољити само овијем, већ са осталим да треба и ово спојити. Та
често се догађа да је мишљеље свијета лажно, али ако му је претходило тачно
испитивање, тад престаје сумња, да би од њега могло бити опасности. С тога је
он управо ово свједочанство „споља'' и ставио послије свега осталог. Није
просто рекао: ваља да има добро свједочанство, него је уметнуо и оно „и", јер је
хтио рећи, да га треба потпуно испитати, прије но што се саслуша глас онијех,
који су напољу.[26] А пошто сам ја тебе познавао боље но твоји родитељи, као
што си сам признао, то би било и право ријешити ме сваке кривице.

Баш зато, рече он, не би се ти ни могао извући, кад би те ко хтио оптуживати.
Или се зар не сјећаш, колико си пута од мене чуо и заиста се увјерити могао,
како је слаба моја душа? Нијеси ли ми се зато ради малодушности непрестано
ругао, јер бих ја пао и од најмање бриге?

Сјећам се, рекох, врло добро да сам такве ријечи од тебе чуо, нити бих хтио то
порицати. А ако сам ти се кадгод ругао, чинио сам то у шали, а не у збиљи.

Глава 5.

У осталом ја се не ћу сад о томе препирати, само бих желио, да исто тако будеш
праведан, ако ја споменем које од твојих добрих својстава. Све ако си и
покушао да ми лаж докажеш. не ћу ни ја тебе штедити, него ћу доказати, да си
говорио не по истини, већ више по скромности а за свје дока истинитости овога
што рекох нећу призвати никог другог, већ рођене твоје ријечи и дјела. Но
најприје хоћу да те запитам: знаш ли ти колика је моћ љубави? Не гледећи на
сва чудеса, која ће апостоли починити, Христос је рекао: по том ће свијет
познати да сте моји ученици ако љубите, друг друга.[27] Павао пак вели, да је она
извршење закона,[28] и кад ње нема, да су залуд сви дарови благодати.[29] То



највеће добро. тај биљег Христових ученика, то што премашује дарове
благодати, нашао сам чврсто усађено у души твојој преобилно богатим плодом.

Да се ја, рече он, о томе старам и са највећом ревности да пазим на ту заповијед,
то признајем, али да је ни у пола нијесам извршио, то ћеш ми признати, ако не
ћеш да говориш по милости већ по истини.

Глава 6.

Прелазим сада, рекох на доказивање и учинићу сад оно чиме сам пријетио,
доказаћу наиме да ти више тежиш да будеш скроман, неголи истинит.
Споменућу пак њешто што се недавно догодило, да не би ко посумњао, е хоћу,
приповиједајући старе догађаје, да прикријем истину сјенком давнине ; што ћу
добра да речем, томе се не може приговорити, да можда по заборавности
говорим. Кад је оно један од наших присних, окривљен лажно ради насиља и
срамне дрскости, пао у велику биједу, тад си ти прискочио у сред невоље, а није
те нико звао, нити те молио онај који је у опасности био. Такво је ето било твоје
дјело. А да те и ријечима твојим побиједим, споменућу оно, што си ти говорио.
Њекоји нијесу одобравали ову твоју срчаност, други су је пак хвалили и
узносили. Онима који су те кудили рекао си: па шта ћу, кад ја друкчије и не
знам љубити, него да дадем и живот свој, кад треба спасти пријатеља који је у
опасности! И тада си, и ако другим ријечима али по смислу једнако, рекао оно
исто што је и Христос својим ученицима казао, кад је одређивао границе
савршене љубави. Веће од ове љубави, вели он, нико нема, него да живот свој
положи за пријатеље своје.[30] Па ако се од ове не може веће наћи, онда си ти
доспио до њезиног савршенства и онијем што си урадио, као и онијем што си
говорио, ти си се попео на врхунац њезин. Зато те и изневјерих, зато и смислих
ону пријевару. Јесам ли те дакле увјерио, да сам те на овај пут навео, не у злој
намјери, не у жељи да те стрмоглавим у опасност, већ знајући, да ће то бити
корисно ?

Према томе, рече он, држиш ти да је моћ љубави довољна за поправљање
ближњих ?

Она, рекох, у најмању руку кадра је бар помоћи томе, а ако хоћеш да изнесем
доказе и за твоју мудрост. онда ћу и на то пријећи и доказаћу, да си ти још у
већој мјери мудар него што си њежно љубазан.

Застидјевши на ово и поцрвењевши говораше он: оставимо сад мене на страну,
ја већ од почетка нијесам хтио да о томе расправљамо. Него ако ти знаш рећи
што паметно онима вани, то бих хтио радо од тебе чути. зато окани се тог
залудног млатања по зраку, па реци како ћемо се бранити спрам осталијех. т. ј. и
спрам онијех који нам част исказаше, а и онијех, који их сад сажаљавају, јер су
осрамоћени.

Глава 7.

Баш се и сам, рекох, журим тамо. Кад сам свршио говор с тобом, лако ми је
приступити томе дијелу обране. Каква је дакле оптужба и какве су кривице ?

Василије: Веле да смо их осрамотили и да смо их силно увриједили, јер не
примисмо част, коју су нам хтјели исказати.



Јован: А ја прије свега велим да не треба гледати на уврједе спрам људи. ако би
се морало спрам Бога згријешити, кад би им се хтјело поштовање исказати. Чак
ни за оне који би се на то љутили, не би та љутња била без опасности, већ би им
велику штету нанијела. Јер ја мислим да су они, који су Богу предани и само на
њега гледају, толико побожно расположени, да у томе не би налазили уврједе,
па ма тим и хиљаду пута били обешчашћени. Да мени пак ни на крај памети
није било да такво шта учиним види се из овога. Кад бих ја дотле доспио од
обијести и славољубља, као што ти њеколико пута већ рече да многи за мном
говоре, тад бих заслуживао, да ме оптужитељи прогласе за највећег злочинца,
јер бих омаловажио тако поштоване и велике људе, осим свега добротворе. Ако
већ заслужује казан вријеђање онијех, који нас нијесу вријеђали, то колико већу
казан заслужује вратити наопако онима, који су својевољно одлучили, да нам
почаст искажу (јер тек ваљда нико не ће хтјети рећи, да сам им ја учинио какву
било услугу, већу или мању, па да би ми они за то доброчинство наплатили
били)? Па ако то мени никад ни на крај памети није било, и ако сам се ја ради
другог њечег уклонио испред грдног терета, тад зашто не ће да опросте, кад већ
не могу то да одобре и кад жале што сам штедио своју душу? Та ја сам тако
далеко био од тог да те људе осрамотим, да бих чак хтио устврдити, да сам их
својим одрицањем управо штовао.

Не чуди се и ако је чудновато ово што рекох, одмах ћу ти дати и разјашњење. Да
сам примио службу, ако не сви, али они који воле ружно говорити, могли би
били свашта сумњати и свашта рећи и о мени који сам био изабран и о онима
који су бирали, као: да они гледају на богатство, да их опсјењује сјај обитељи,
да сам им ласкао и да су ме за то поставили, а не бих знао рећи, не би ли ко
посумњао, да сам их и новцем за то придобио, на онда: Христос је призвао на ту
службу рибаре, ћилимаре и царинике,[31] а гле ови презиру оне који од
надничарског рада живе, него ако се ко свјетским наукама бави и у беспослици
живи, тога они примају и узносе. Јер за што би иначе превидјели оне који су се
за добро цркве неизмјерно знојили, а да на толику част попну онога, који никада
није окушао тога труда и који је, шта више, цио свој живот провео у некорисном
занимању са свјетским наукама. То и још више таквог могли би они били
говорити, да сам достојанство примио али сад не могу. Сад им је одузет сваки
изговор за оптужбу, нити могу пребацити мени улизивање, нити онима
подмитљивост, осим ако који не ће баш да буде махнит. Јер како би њеко ко се
улагивао и новац трошио да добије извјесно достојанство, оставио га друго ме
баш онда, кад га је требао добити? То би било исто као да њеко, ко се око њиве
трудио да му усјев буде богат и да му се каце преливају вином, послије
неизмјернога зноја и силнога трошка, препусти род другоме баш онда, кад би
требао жети и сабирати. Видиш ли да би ови тада имали повода, да их оговарају,
као да нијесу праведан избор учинили, премда је све ово што сам рекао далеко
од истине? Али ја им сад не дам ни писнути, ни уста отворити. Ово би било, и
још више, што би у први мах говорили. А кад бих службу примио, онда се не
бих могао одбранити од свакидашњих нападаја, па ма ја све безпријекорно
урадио, некмоли што бих због неискусности и младости учинио и многе
погрјешке. Овако пак ослободио сам их сад од овога пријекора, а у противном
случају био би их изложио безбројннм пребацивањима. Јер шта се све не би
рекло ? Повјерили су тако угледне и велике послове неразумној дјеци, оштетили
су стадо Христово, хришћанство су ставили на ругло и подсмијех! Али сад су
злоби затворена уста.[32] А ако би о теби тако говорили, ти ћеш их дјелима
својим брзо научити, да се мудрост не мјери по годинама и да се старост не



мора само ради сједине узносити, те да не треба младића коначно искључити од
те службе,[33] али свакако новокрштеног,[34] јер између њих је велика разлика.

Напомене

[1] Јован XXI, 15. и слијед. — Могло би се учинити чудноватим, да Златоусти св.
апостола Петра назива „врховним''. Али не треба заборавити, да наша црква и св.
апостолу Павлу, заједно са св апостолом Петром, даје придјев
„первоверховный".

[2] Колико се он (Христос) стара, или, колико је њему на срцу то стадо. Оне пак
који не маре за стадо назива Христос најамницима (Јован X, 13). Ето пастиру
мисли водиље, која га може провести кроз црне часове тешкога искушења.
Наиђе ли на њега умор, немило искуство, па и неблагодарност свијета ако
запријети да убије у пастиру сву вољу и снагу за даљи рад и он доспије на тачку
на којој почине равнодушност спрам стада, тада нека само размисли о том,
колико је Господу на срцу стадо његово, и мар ће његов опет оживјети,
равнодушност не ће моћи њиме овладати, он ће се сачувати да не постане
најамник.

[3] т. ј. самога Христа навео је за свједока, рекавши: ти знаш.

[4] У пастирском раду главни покретач треба да је љубав „која је претежнија од
разума" (Ефесцима III, 19).

[5] Ср Римљанима VIII, 32. Јован III, 16.

[6] Титу II, 14. Иначе „народ избрани" обиљежје је за народ Израиљски. као што
се види из II. Мојс. XIX, 5. V. Мојс. УП, 6; XIV, 2.

[7] Матеј XXIV, 45.

[8] Матеј XXIV, 47.

[9] Ове су ријечи састављене по премудр. Исуса сина Сирахова. Види IV, 4. 8. 9.
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[10] Јеси ли се читаоче довољно спремио, да pомно и усрдно пратиш значајне и
велике ријечи, којима Златоусти почиње сада цртати узвишеност пастирске
службе ?! Сваку ријеч треба к срцу примити, о свакој озбиљно размишљати.

[11] ЕФесцима VI, 12.

[12] Овдје се преставља свето писмо као згодно, узвишено мјесто, с ког се,
особито у вријеме рата, мотри војска непријатељска, њезин табор и кретање
њезино.

[13] И овде је Златоусти на памет наводио ријечи св. ап. Павла из посланице
његове Галатима V, 19. 20. и друге посланице Коринћанима XII, 20.

[14] I. Коринћанима II. 11. — Погрјешно би било на основу ове изреке стварати
закључак, да у вријеме Златоустога у тајни покајања није било обвезно и
исповиједање гријеха. О обвезности тога исповиједања има на другим мјестима,
баш код самог Златоустога, несумњивих доказа Тако, говори о томе св
Златоусти у петој бесједи својој на књигу постања, у другој бесједи о крсту и
разбојнику, у деветој бесједи на посланицу Јеврејима. Али, зар сви људи



исповиједају своје гријехе, зар многи не оклијевају са исповијеђу, зар се многи
никако и не исповиједају, зар се и при исповиједи много тога не заборави,
њешто опет из самообмане не престави онако како јест, и т. д, За то је и поред
све обвезности исповиједања гријеха у тајни покајана, опет истинита изрека
Златоустога „човјек не може лако опазити болести људске."

[15] И превелика мука! Св. Григорије богослов, у књизи својој „περὶ φυγῆς"
лијепо вели: „заиста је вјештина над вјештинама и знање над знањима,
управљати човјеком, том најхитријом и најшаровитијом животињом".

[16] Требаће давати љекарију према томе каква је болест, према природи гријеха
сходну епитимију. Али ето код нас хоће да се заборави, да за болест треба
љекарије, да гријешнику треба епитимије, особито онда кад стање његове
савјести и природа гријеха то изискује. Често пута опет преписује се љекарија
тек онако од ока, даје се епитимија без обзира на стање савјести грјешникове,
без обзира на природу гријеха.

Неће ваљда бити не скромно, ако овдје споменем њешто из своје свештеничке
праксе. Прве дане свештеничке службе провео сам у једноме крају нашега
народа, гдје се за епитимију готово и не зна. Питао сам старије, како они при
исповиједи поступају и увјерио сам се, да је тамошњем свијету непозпат појам о
епитимији. Осим врло ријетких можда случајева, обавља се тамо цијела тајна
покајања врло површно, још боље би било рећи : никако. Народ долази на
исповијед тек од обичаја, а одлази испод епитрахиља исповједникова исто
онако непробуђен и празна срца, као што је и дошао. И то се већ тако
увријежило, да човјек разрогачи очи ако му речеш, да би ово или оно морао
учинити ради свога поправљања. А ако једном и другом случајно речеш, да не
може приступити к тајни св. причешћа, онда се тек на чуду нађе И сада се
сјећам каквих сам неприлика имао са тамошњим покајницима. Парохија у којој
сам служио, средиште је за њеколико наших околних села и парохија. Свијет из
тих оближњих парохија долазио је често на исповијед у парохијалну цркву, при
којој сам служио. Но мало по мало, послије мога доласка у службу, почеше
страни парохијани изостајати са исповиједи у нашој цркви. Чуо сам да се код
својих кућа туже, да их мучим на исповиједи

Да избјегнем те приговоре, почео сам се био прилагођавати пракси које се
остали при исповиједи држе. Али на брзо је био Промисао досудио да
промијеним мјесто служења. Дошао сам у други крај, у другу службу. При крају
једне коризме замоли ме један сеоски свештеник, да му дођем у помоћ. Пред
тим је он био болестан, па му је остало доста свијета без исповиједи. У његовој
цркви исповиједао сам му парохијане. И ту сам дошао у грдну неприлику. Прва
дође преда ме једна жена, побожно и скрушено, са скрштеним рукама на прсима,
клекну преда ме и побожно слушаше, док сам читао прописане молитве. Кад је
дошао ред да она исповједи своје гријехе, исповједила их је укратко, али
искрено и отворено. Нијесу били тешки, а сама ми казиваше, да озбиљно
настоји око тога, да се тих својих, гријешних навика опрости и тврдо се нада, да
ће јој то поћи за руком. Послије њезине исповиједи ставим јој још њеколико
питања, на која она најповољније одговори, Изречем јој над главом опросну
молитву. Но она не устаје. Мишљах, е незна да је готова, па јој кажем да може у
име Божје поћи, и сутра ће се причестити. Она се подиже са кољена, али остаде
предамном стојећи и збуњено ми рече : „А заборавио си ми, оче, покору дати !"
Одмах сам видио шта је. Свијет тај навикао је да сваки пут, кад се исповиједа,



добије епитимију, чак и онда кад му епитимије и не треба. Покорио сам се
обичају. Исповиједао сам и дијелио епитимије. А кад сам исповиједање
прекинуо, припитао сам пароха, како он при одређивању епитимија поступа. И
дознао сам, да он има три епитимије за све могуће врсте гријеха. Пост, молитва,
даривање цркве, искључиви су му лијекови за све душевне болести. При томе
још дају се ти лијекови без потребног упуства. Покајник исповједи да је њешто
украо, други се тужи да се не може да одвикне од псовке, трећи каже да живи са
ближњим у завади, један опет увјерава, да од пошљедње исповиједи није
учинио никаква дјела, које би му душу теретило, други опет казује, да се бори са
њеком својом злом навиком, ради које му је при задњој исповиједи ускраћена
била св. причест, али још није успио да се коначно излијечи, обећава да ће
борбу наставити и тврдо се нада, да ће уз помоћ Божју савладати ту своју
навику, па моли да му се пружи св причест, која ће га охрабрити и снагу му
подићи и т. д. Сад рецимо свакоме од овијех рече се: пости покрову
богородичину, или пости три прва четвртка, или донеси у цркву свијећу, или
уља, или тамјана. И човјек одлази, ма он незна како ће му та епитимија помоћи.
Већим дијелом мисле ти људи, да су учинили све, кад су одређене дане у посту
ипровели, или кад су извршили оно што им је наложено. Они врше епитимију,
али је и не доводе у свезу са својим гријехом. За то се слабо и поправљају.
Наилазио сам при тој исповиједи и на такве, који се десет петнаест година
исповиједају, добивају епитимију, драговољно је пиримају, потпуно је изврше,
па ипак никако да дођу до свете причести! Друкчије би пак то било, кад би се
епитимија одређивала према природи гријеха и кад би се покајнику давао и
напутак, по коме би се имао владати, па да вршење епитимије од користи буде.
Шта ће пост ономе, који и онако свагда пости ? Зашто налагати нарочите њеке
молитве ономе, који се свагда моли и никад није ружном ријечју језика свога
окаљао ? За што да даје нарочиту милостињу онај, који од своје сиротиње
дијели убогоме, туђе никад ништа узео није, али говори ружне ријечи? Молитва
ће једва излијечити онога, који туђе граби, милостиња ће једва очистити језик
ономе, који хули и псује и оговара, пост ће једва призвати к памети онога, који
ништа нема, који се и иначе задовољава кором сухога хљеба, а при томе је ипак
немаран и спрам садашњег и спрам будућег живота својега. Па још кад се све
ово задаје на такав начин, да човјек све то врши као њеки просто спољашњи акт,
при коме се на узрок и сврху и не помишља! Не иде ли се дакле у томе скроз
кривијем путем ? !

[17] I Коринћанима I, 24.

[18]) Силом се Вог не моли. Добра ријеч отвара гвоздена врата. Лијепим
начином долази духовни пастир даље, но што може силом доћи. Насилно је пак
све оно, гшто год хоћемо да њеко учини, а не зна ни зашто, ни крозашто.

Бујност младе своје природе ваља особито да обуздавају млади пастири, да не
би како погријешили спрам ових мудрих ријечи св. Златоустога, те покушали на
силу и брже боље своје, па и боље, назоре и увјерење изводити За њих је свагда
опасност, кад долазе у нову зањих парохију. Ту могу наћи доста тога, са чим се
сложити не могу. Али мудро нека пођу на посао. На јуриш ће једва шта
извојштити, прије ће сав успјех проиграти. Тиха вода бријег рони !

[19] Ено како св. аиостол Павле кротко и благо почиње први стих десете главе у
својој другој посланици Коринћанима.



[20] Јеремија III, 3.

[21] Будите мудри као змије, вели Спаситељ (Матеј X. 16).

[22] И о овоме сам стекао поучно искуство. Приликом исповиједи, о којој сам на
пређашњим страницама говорио, снашла ме и друга неприлика. На моја иитања
одговорила ми је њека жена да је удата, да са мужем у љубави живи, да пази на
своју дјецу, најстарије учи већ и прекрстити се и т. д. Не бијаше ничег, рашта би
јој св причест морао ускратити. Отпустим је са опросном молитвом и речем јој
да сутра лијепо к светој причести пристуни. Жена та погледа ме тада зачуђено и
чисто бранећи се рече ми : „Бог с тобом, оче, — ни за живу главу." Сад сам тек
био на чуду. Брже боље поновим у памети сву њезину исповијед, ма нигдје да
опазим бар и најмање што, ради чега би је могао сматрати недостојном свете
причести. Запитам тада њу, за што не ће да се причести. Она ми одговори : „не
тука ме." Сад опет нијесам знао, шта хоће с тијем да рече. И тек послије
поновног питања дознам, да се она збиља не може причестити, јер живи у блуду,
пошто са човјеком, кога она својим мужем назива и с којим дјецу рађа, није
вјенчана. Тако живи она с њиме већ шест година.
Ето како човјек дође у неприлику, кад не испита све потанко

[23] Цио овај комад, почињуђи ријечима: „не смију се епитимије давати.. унесен
је у духовни регуламенат, који је, на заповијед Петра великог, издао св.
управљајући синод руске цркве.

[24] II Тимот. II, 25. 26.

[25]Од пријеке је потребе пажљиво испитивање кандидата за свештенички чин.
Строго узевши, сви ми, као људи, нијесмо врсни да свештеничку службу без
пријекора вршимо. Зато би се хтјело анђела. Но кад људи примају на се ту
службу, морају они, бар у извјесној мјери, и врсни бити за тај посао. Иначе ће
бити велико зло и за њих и за цркву. Свети апостол озбиљно опомиње Тимотеја:
р8ки скорω зе возлагай ни на когоже (I. Тимот. V, 22). А то он говори и
данашњем епископу. Дуго и строго ваља разбирати и испитивати прије но што
се рукоположење над њеким обави. Али, те велике бриге као да су данас
скинуте са нашега епископа. Само што му их није скинуо онај, ко му их је
наложио, нити му их је правомоћно скинуо онај, ко је сву пуну власт од Господа
примио, т. ј. црква Његова.

Нашем епископу преставља се данас кандидат са свједоџбом богословског
училишта и изборним записником њеке црквене општине, која је приволом
конзисторије дотичнога кандидата за њеку црквену службу изабрала. При
самоме пак рукоположењу посвједочиће још и свједоџба духовника
кандидатову врсноћу. А шта ради епискон? Он само рукополаже као каква
машина!

Вриједно је мало дубље у ову ствар загледати. Да ли су документи. са којима се
наш кандидат данас епископу преставља, збиља такве природе, да га он може,
завиривши у њих, одмах мирне савјести и рукоположити ?

Први је докуменат свједоџба богословског училишта. А како се долази до ње ?
Ево. По смислу закона треба положити испит зрелости у јавној гимназији
(Највиши рескрипт од 10. авг. 1868. §. 105) да се стече квалификација за
ступање у богословско училиште И пошто у овоме питању никакве друге норме
нема, то онај који уписује слушаоце у богословију, нема ни права даље што



разбирати и испитивати, само кад је ту свједоџба о положеном испиту зрелости.
Ко је, какав је тај кандидат, да ли је он згодна личност за будућег свештеника, о
томе се не пита. Оно истина захтијева се и данас, на основу ваљда старије
праксе, да кандидат при ступању у богословеко училиште, поднесе крсни лист и
лијечничку свједоџбу, али и то бива мимо закона, јер закон то не иште. О
владању тога кандидата нико не разбира. Чак и онда, кад донесе у матуритетској
свједоџби и најлошију оцјену из владања, и онда га треба примити, јер ма и са
рђавим владањем, ипак је ту матуритетска свједоџба. Сад је кандидат примљен.
Али који га је епискои примио на своју бригу, на своју душу? Ни један. Наш
кандидат није клирик ни једне посебне дијецезе, он је клирик цијеле
митрополије. О њему се нема, ни старати посебно ни један енископ. О њсму се
брине једино професорски збор богословског училишта. Па рецимо да су у томе
збору најсавјеснији људи, то ипак ни при најбољој вољи не могу они свестрано
проучити свакога ђака. Они не могу сву душу својих ђака упознати, јер они су
мало с њима. Сјеменишта немамо у коме би њеко старији могао помно мотрити
и вјеродостојно судити о природи, склоностима и навикама кандидата. Наш
кандидат прелази из године у годину, спреми се рецимо толико колико је нужно
да буде са првом класом оцијењен и професор му на крају потписује
абсолуторну свједоџбу. А догоди се, заиста се догоди, да професор мора да
потпише такву свједоџбу и ономе ђаку, за кога је у дну душе своје увјерен, да по
природи својој абсолутно није за свештеника. Да, није за свештеника, али
течајем бављења у богословији одржао се, да са дисциплинарним правилима не
дође у такву колизију, да би га професори могли на искључење предложити.
Једино још што су му професори учинили то је, да су му у свједоџбу
забиљежили рђаву оцјену из владања. Али свједоџба је ипак ту.

Са документом на тај начин стеченим компетује наш кандидат за њеко мјесто.
Конзисторија констатује да компетенат има абсолуторну богословску свједоџбу
и припушта га избору. Ма имао и рђаву оцјену из владања. ништа не смета, о
томе нико не пита. Данас си добио рђаву оцену, за њеколико дана поднио си ту
свједоџбу конзисторији, у првој сједници ће те она припустити избору. Ти
нијеси ни показао да си се поправио, нико ти то није ни посвједочио, — али то
код нас није ни потребно!

Молбеница је дошла црквеној општини. Можда није добро што искрено
говорим, али како му било да било, ипак морам констатовати факт, који нам је
свима добро познат, наиме, да су ријетке наше црквене општине, које ће хтјети
и моћи врсноћу кандидатову испитивати. Већина их бира не по свједоџби,
најмање пак по оцјени из владања. Општине, с малим изузетком, имају други
критеријум. Сродство, пријатељство, воља људи од утјецаја, команда
политичких власти, партијска дисциплина и ћуд, чак гозбе, пијанке и
подмићивање, па и прљавији још мотиви, одлучују при избору, бар у већини
случајева. Али, скупштина је била законита, при самоме избору није се
догодило немира, изборни записник је уредно састављен, и виша власт одобрава
избор.

Истом сада долази ред на онога који ће кандидата рукоположити. Оно и у
конзисторији има он своје мјесто, али шта ће, зар да вјечито буде
незадовољства?! Сад је све готово, сад би он требао да испита савјесно,
праведно и самостално, да ли је изабрани достојан да прими рукоположење. Но
сада већ боље му је и неиспитивати. Зар вјечито да диже буру ?



Остао је још духовник. Он ће кандидата испитати. Али и у томе ми зло стојимо.
Кандидат је дошао у сједиште еписконово у вече, прије дана рукоположења.
Брже боље нађе једнога свештеника, или ако у двору има за то одређена личност,
лети к њој, или сутра дан рано дај брже препиши са формулара лијепу ону
свједоџбу, да је духовни отац све помно испитао и кандидата вриједним
пронашао. Та ће се свједоџба прочитати јавно у цркви, пред Богом и пред
људима. Велим: прочитати, — али добро је, ако се прочита. Често је који
зловољни протођакон само промрмља тако, да ни епископ, ни свештеници, још
мање ко од народа и једну ријеч чује и разумије. Па и то још није највеће зло.
Веће је зло то, што је свједоџба та који пут сушта лаж, јер кандидата није нико
ни исповиједао! Но ваљда у већине свијета има још душе, па се овај гријех
сигурно не догађа често. Али, кад се кандидат баш и исповједио, и онда је од
тога слаба корист. Кад се он за ту важну исповијед спремио ? Обично бива
овако: кандидат сврши богословију, затијем јури по свијету, тражи си жену,
спрема сватове, сватове одсватује, дотле си је и њеко мјесто осигурао, па
послије сватова брже седај на кола, те јури на рукоположење. Нико ваљда неће
хтјети тврдити, да су сви ови послови згодни за то, да се кандидат повуче у се,
да помњив и свестран поглед баци на своју прошлост, да најсавесније испита
своју душу и своје срце, да размисли о ономс што ће с њиме бити, па тек онда да
ступи пред искусног, савјесног и љубави пуног свештеника, коме ће открити
душу своју и отворити му срце своје и запитати га: да ли сам достојан
рукоположења ? Од нас данас не ишту ни цигли један дан поста, молитве и
побожног размишљања прије судбоносног рукоположења. Све то иде на врат на
нос. Ма за то таква исповијед прије рукоположења и не вриједи много.

Са таквим ето гаранцијама о достојности кандидатовој полаже епископ
посвећене руке на главу његову ! Па није ли епископ на тај начин пристао у туђе
гријехе, и ако га апостол, на наведеном мјесту, од тога одвраћа ?!

Но рећи ће ко, да божанска благодат, која немоћи лијечи и попуњује оно што
оскудјева, својом силом све надомијешта. Истина је, она и лијечи, и попуњује, и
надомијешта, али благодат Божја ме дјелује присилно. А да ли је срце сваког
кандидата и да ли је душа његова отворила двери своје, да прими благодатну
љекарију за немоћи своје? О томе и јест питање. То би требао зчати и о томе би
требало увјерити онога, који но апостолском нашљедству рађа цркви
свештенике, ако не ће да их ради у тешкоме гријеху.

Опет ће ко рећи : лако је мудровати, али закони, па оскудица у свештенству и
друге неприлике оправдавају начин, којим се данас до рукоположења долази.
Може бити да оправдавају, но ја не верујем да на то оправдање Бог пристаје, не
вјерујем да оправдава корист цркве. Није ово мудровање, већ сушта истина. Над
законом Божјим нема другога закона, у цркви треба да влада Његов закон, а
Његов закон не ће да се онако чини, као што се код нас чини. Јест оскудица у
свештенству, али њој се не доскаче овијем нашим начином. Има и других
неприлика, али највећа је ипак пасти под суд Бога великога!

[26] При постављању на епископску, па у опће и на свештеничку службу, био је
у старој цркви обичај, да се о лицу, које ће бити постављено у њеки
свештенослужитељски чин, саслуша и мишљење вјерних. То хоће Златоусти
овдје да рече, премда самој одредби св. апостола, коју Златоусти наводи (I. Тим.
III, 7 ), тумачи дају смисао такав, као да се њоме тражи и добро мишљење о
кандидату са стране онијех, који још нијесу чланови цркве. Но и ово не мијења



саму ствар ни мало. Јер, ако је требало добро свједочанство од невјерних, тијем
прије требало је оно од вјерних.

По једноме анонимном споменику старе хришћанске грчке литературе
(т.-звани Κανόνες ἐκκλησιαστικοὶ τῶν ἁγίων ἀποστόλων — canones ecclestiasticus)
изгледа, као да се само при постављању епископа гледало и на то, да кандидат
ужива добар глас и код нехришћана, а при постављању презвитера и ђакона на
то се није обзирало. Епископ је по положају своме представник цркве и спрам
друштва нехришћанскога, као такав долази он у додир и са личностима
нехришћанским, за то он треба осим осталога још да је и човјек, који има велику
славу и код незнабожаца. (Види: Прибавленiя къ твореніямъ св. отцевъ. Москва
1887. Ч. 40. стр. 76. 378.), то пак својство не иште се од презвитера и од ђакона.

Но како било да било са нехришћанима, али хришћани, вјерни, имали су њеко
право при постављању свештенослужитеља, или још боље да речем, имали су у
томе њекога учешћа, као што су имали и имају учешћа и у другим црквеним
пословима.

Питање о начину и мјери тога учешћа вјерних у пословима црквеним има и
данас за нас практичног значаја, с тога треба да се овдје тијем питањем мало
више позабавимо, бар колико се тиче постављања свештенослужитеља.

Архимандрит Милаш, садањи преосвештени епископ задарски Никодим, унио је
резултате расправљања питања о учешћу вјерних у пословима црквеним у своју
књигу „Православно црквено право" (Задар 1890), из које књиге уче сви наши
ђаци, млађи, старији, па и најстарији људи наши, црквено-правне односе у
нашој цркви. О нашем питању говори он у §§ 55. 56. и 97. У §. 55. се каже, да је
„црква признала свјетовњацима онај положај у цркви, који су они имали у
самоме почетку, признавајући их пуноправним члавовима цркве и учесницима у
пословима црквеним у одређеним границама" (види стр. 226). У §. 56. вели се,
да „божанско дјејствовање у цркви не само што се не туђи од човјечанског
судјеловања, него га управо изискује" (види стр. 230), а ово судјеловање
човјечанско, у власти управљања спољашњим животом цркве, показало се „и у
избору свештенослужитеља" (види стр. 231.), те тако „народу у ужем смислу
припада да бира дотичнога и да га предлаже" и т. д. (види стр. 232) А тек у §. 97.
говори се: „епископ је обично слушао претходно мишљење свога клира о
дотичним кандидатима, и тада је свој суд изрицао у погледу лица, које се имало
да постави за пароха", а исто тако „слушао је епископ и глас дотичнога народа,
и овај глас народа у прва времена цркве много више значио је за епископа, него
ли глас клира . . . у опће без народа нико није био постављан на јавну службу
цркве . . ." (види стр. 370).

Тако читају та мјеста они, који под сваку цијену хоће да прошире права народа
у цркви. Остали пак, који би томе проширивању хтјели да стану на пут, читају
оно друго. Једни се позивају на оно што су они прочитали, други опет на оно
што су они нашли и прочитали. И сваки налази оправдања за своје тежње,
тежње управо протуположне, у једној и истој књизи, у једноме и истом издању
„православног црквеног права", од једнога и истог писца. А то значи, или да А.
Павловъ није прецизно говорио, или пак да г. писац није згодно прибрао оно
што је А. Павловъ о овим питањима говорио. Јер на њега се г. писац позива
(види 3. ноту на §. 97).



Ко је крив, да ли г. Павловъ или наш г. писац, о томе ја овдје не могу
расправљати. Казаћу само оно што сам научио о томе питању по једноме чланку
под натпнсом „Объ учасіи паствы въ дьлахъ церковныхъ, по правиламъ древнеи
церквй, и о каноническомъ значеніи его (у журналу „Христiанское Чтенiе".
Санктнегербургъ 1861. Декабрь. стр. 343—410).

На првом мјесту морам рећи, да се ту не учи, да су вјерни пуноправни чланови
цркве. Тако се учити и не може, јер и ако вјерни, по гледишту православне
цркве, нијесу бесправни, као што римска црква хоће, нијесу они у њој ни
пуноправни, као што хоће протестантство. Они имају њека права. Која су пак то
права, и колики им је опсег, о томе није наше овдје расправљати, јер хоћемо
само да говоримо о постављању свештенослужитеља.

Учешће народа у постављању свештенослужитеља дозвољено .је, оправдано је
ако се помишља на праксу у цркви за вријеме св апостола, онда је сасвијем
оправдано оно што се вели, да је епискон обично слушао мишљење народа, али
никако не стоји оно што се вели, да без народа нико није постављан на .јавну
службу црквену.

Оправдано је кад се рече: епископ је обично слушао народ, ако се то тако
разумијева, да је могло бити прилика, у којима га није ни слушао. Јер неоспорна
је истина, да се ни св. апостоли нијесу у свакој прилици, кад је требало кога
поставити на јавну службу црквену, на народ обраћали. Исти апостоли, који су
допустили судјеловање вјерних при избору апостола на мјесто Јуде Искариота,
који су то судјеловање допустили при избору седморице ђакона, нијесу тражили
тога судјеловања код Тимотеја и Тита, ни у Дерви, а нијесу ни Титу савјетовали,
да по гласу народа поставља на црквене службе. У њеким приликама су
дозвољавали, да народ у томе послу судјелује, у њеким опет нијесу то
дозвољавали. То свједочи и Климент римски у I. посл Коринћанима, у гл. 42. И
као што се види из споменутих примјера, они су то дозвољавали онда, кад су
могли бити увјерени, да ће глас народа бити чист и да може бити чист, а нијесу
то могли дозволити онда, кад су имали повода мислити, да би глас народа могао
штетан бити по саму цркву.

Апостоли су дакле поступали како кад. Једном су силом своје власти
постављали на црквене службе, а другом приликом ослонили су се у том на
судјеловање народа. Тако је било и послије њих. Ако је било могуће и ако је
било потребе, нашљедници св. апостола сматрали су дужношћу хришћанске
љубави своје, да припитају народ при постављању на разне службе. Нијесу пак
то могли чинити, нити су смјели то чинити н пр. онда, кад је требало кога
поставити за општину која, која није била у вјери тврда, јер тада су могли већ
напријед знати, да глас народа не ће бити излив праве и чврсте хришћанске
свијести, јер тако су и свети апостоли поступали. Уз тог епископима није било
потребно обраћати се на народ за његово мишљење, кад су имали већ мишљење
њекога већег, н. пр. самога Бога. Целерина није св. Кипријан примио у клир на
основу избора са стране народа (Epist 33). Ето Целерин је без народа постављен
на јавну црквену службу, и остао је у њој.

Па шта значи све ово? Ништа друго, него да не стоји она тврдња, да без народа
није нико постављан на јавну црквену службу. Позитивно пак значе ова факта,
дани у старој апостолској цркви, ни касније послије њих, судјеловање народа
при постављању на црквене службе није било conditio sine qua non, да оно није



било постављено као правни увјет, до којега би стајала правоваљаност самога
постављања. Ако се могло очекивати, да ће се од народа добити вјерна и
истинита свједоџба о лицу, које треба поставити и ако су биле све прилике за то,
да се таква свједоџба добити може, онда је слушан глас народа, ради учвршћења
јединства и љубави хришћанске. Нијесу ли пак прилике биле такве, онда се
постављање обавило и мимо народа, чак и против његове воље. Историјски
таквим се преставља изборно право пуноправнога народа у цркви. То нам
потврђују и ријечи св. Златоустог, који ће ено у књ. III. гл 16 рећи, да „епископ
мора бити такав, да би кадар био намјестити оног који је способан, ма се сви
противили, а исто тако и одбити онога који није такав, ма се сви за њега упели,
те гледати једино само на корист цркве". . . Би ли он могао овако говорити, кад
би знао, да се без народа не може нико поставиги на никакву службу црквену?
Шта је значио избор у вријеме Златоустога, види се лијепо из овијех његових
ријечи: „биће их који мисле, да ја нијесам ни биран, или да сам као невриједан
послије избора одбијен" (књ. III. гл. 2) То нијесу ријечи којима би се могло
потврдити разлагање нашег „православног црквеног права" о значењу гласа
народног при постављању на црквене службе.

Какво пак то право изгледа са каноничког гледишта, то се може лако дознати из
самијех канона. Ено 4. канон првог васељенског сабора, па 5. канон
лаодикијског сабора. Важне су пак за наше питање ријечи Валсамонове, којима
он пропраћа 2. апостолски канон. Он
вели : οὐδὲ γὰρ ψηφίζεσθαι πρότερον πρεσβύτερον ὴ διάκονον, ἀνεδιδὰχθημεν, ὴ
ἕτερον κληρικὸν, καὶ οὕτω χειροτονείσθαι αὐτόν (Beveregius, Synodicon p, 2) т. ј.
нијесмо научени да се презвитер, или ђакон, или други који клирик најприје
изабира, па онда рукополаже.

Из свега излази, да ни у доба св. апостола, ни послије њих, народ није био
свагда увлачен у избор свештенослужитеља, а кад је он био и припитан, ни тада
није глас његов у свакој прилици морао бити саслушан. Народ је могао бити
упитан, глас његов могао се послушати. Но од овога „могао" па до онога како
наше „правосл. цркв. цраво" говори, велик је размак. Главно је пак да говор
„правосл. цркв. права" није исправан.

[27] Јован ХШ, 35.

[28] Римљанима ХШ, 10.

[29] I. Коринћанима ХШ, 1-3.13-, XIV, 1.

[30] Јован XV, 13.

[31] Матеј IV, 19; Дјела апостолска XVIII, 13; Лука V, 27

[32] Псалам СVI, 42,

[33] Иста мисао је у I. посланици Тимотеју IV, 12. — Криво би Златоустому
учинио свако, ко би из овијех ријечи хтио извести, да он хоће овијем да
прогласи начело, да само младе људе треба унапређивати у црквеној служби.
Већ из самих његових ријечи види се, да он за извјестан случај признаје
оправдавост приговора против онијех, који би младог још човјека подигли на
високи степен у црквеној служби. Да су успјели, вели он, њега поставити за
епископа, тад би се томе с правом могло, између осталога, приговорити и због
тога, што је он млад. Но и Василије је млад. Али он ће својим радом показати,



да са његовим постављањем није учињена погрјешка. Ако .је да-кле њеко млад,
не треба с њиме форсирати, али за то га не треба ни искључити сасвијем из
напредовања, шта више, ако је исти иначе погодан, ваља га и на највише мјесто
поставити, не обзирући се на његову младост. При једнакој врсноћи, особито
ако је њеко мјесто са лакшим живљењем спојено, треба свакако дати првенство
ономе ко је старији. Тако треба да поступа и црквена власт, а тако исто ваља да
мисле и аспиранти на разна мјеста у црквеној служби.

[34] I Тимотеју III, 6.

ШЕСТ КЊИГА О СВЕШТЕНСТВУ СВЕТОГ ЈОВАНА ЗЛАТОУСТОГА
(са грчког језика превео и примједбама пропратио протопрезвитер Јован

Вучковић, Нови Сад, 1894)

КЊИГА III

Глава 1.

Што сам до сад рекао, то исто могу рећи и о уврједи онијех, који су ме хтјели
одликовати, а то исто могу навести и за доказ, да се од те части нијесам уклонио
ваљда с тога, да њих осрамотим; да pак нијесам био ни високоумљем надувен,
то ћу ти сад доказати. како боље будем знао. Кад би ми било понуђено мјесто
војсковође или краља, па да сам овако урадио, још би можда когод с правом и
посумњао тако што, или боље, не би ме нико корио ради високоумља, већ свако
ради лудости, Но пошто ми је било понуђено свештенство, које је толико изнад
краљевства, колико и душа изнад тијела, то хоће ли се ко усудити да ме
прогласи високоумним? И неби ли било неспретно кудити као луде оне, који
одбијају оно што је незнатиије, а оне, који то чине у најважнијим питањима,
ријешити истина оптужбе ради лудости, па их оптуживати ради високоумља. То
би било исто као да њеко прогласи лудим, никако пак високоумним онога, који
би презирао чорду и не би хтио бити говедар, а онога, који не би хтио примити
краљевство над цијелом земљом и власт над свима стадима, да прогласи
надутим, а не лудим.

Не, није тако. Ко тако говори, тај говори горе о себи, неголи о мени. Већ и сама
помисао, да је људској природи могуће презирати ту част, јесте против оних,
који је износе, свједоџба њиховог гледишта на свештенство. Јер кад га они не би
држали за њешто обично, о чему не треба многа говорити, тад им не би ни на ум
пало такво што и помислити. Зашто се још нико није усудио, да у питању о
достојанству анђела што слично посумња и да тврди, да има људске душе, која
се не би хтјела попети на висину њихова бића? Сви наравно сматрамо те силе за
њешто високо, и то нам не да ни помислити, да је човјек у стању и замислити
већу какву од те части. И за то би се ето могло са више права пребацити
високоумље онима који мене ради њега коре. Та не би они о другима тако ни
посумњали, кад најприје они сами не би презирали ту ствар као незнатну.



Глава 2.

Говоре ли пак да сам ја ради славе овако радио, туку се сами својим оружјем,
сами противу себе ратују. Ја и не знам, шта би друго и могли рећи, кад би ме
хтјели да одбране од пријекора таштог славољубља. Да је икад било у мени те
страсти, ја бих био морао прије примити, него ли бјежати. А зашто? Зато, што
бих тијем до славе дошао. Да њеко у овоме добу, тек што се одрекао свјетских
брига, на једном постаде у очима свију толико угледан, да добије првенство над
онима који су цио живот у оваквом послу провели и да добије више гласова
него сви остали, то би могло свакога побудити, да у мени гледа њешто ванредно
и велико, а то би ми стекло части и угледа. Овако пак, изузевши њеколицину,
већи дио цркве не зна ме ни по имену. а да сам ја понуђену част одбио, и то не
знаду сви, зна само њих њеколико, па и ови мислим не знаду све потанко ; биће
их који мисле, да ја нијесам ни биран, или да сам као невриједан послије избора
одбијен и да нијесам својевољно умакао.

Глава 3.

Василије: Али они који знају истину снебиваће се.

Јован: И ипак ти су ме, као што велиш разгласили, да за славом грамзим и да
сам обијесан. Па од куд се можеш надати похвали? Од већине? Али већина не
зна истину ? Од мањине ? Но и ту се све против мене окренуло, тебе и није
ништа друго овамо довело него да дознаш, шта треба у обрану против њих
изнијети. Па и рашта ја говорим тако опширно о овоме? Ако ћеш се мало
стрпјети, увјерићеш се, да ми не би смјели пребацивати високоумља, нити
грамжења за славом ни онда, кад би сви знали нстину; осим тога још увјерићеш
се, да је то не мало зло не само за оне који би тако луди били, ако у опће има
таквог човјека, што ја за свој дио не вјерујем, него и за оне који друге тијем
сумњиче.

Глава 4.

Свештенство се истина обавља на земљи, али оно има значај небеске уредбе. И
то с пуно права. Службу ову није установио човјек, ни анђео, ни арханђео. нити
ма која створена сила, већ сами Господ, те је и призвао оне, који још у тијелу
бораве, да наочигледном преставе службу анђеоску. Због тога мора евештеник
бити тако чист, као да стоји на небу посред онијех сила Та јесу ли већ биле за
страхотопоштовање и пуне светога страха оне ствари из доба прије благодаги,
као прапорци, шипци, камење на прсима и оплећку, капа и повеза, дугачка
хаљина, златна плоча,[1] светиња над светињама и она највећа тишина на том
мјесту. А ако ће ко да расмотри ствари у добу благодати, видјеће да су све оне
ствари пуне страхоноштовања и светога страха незнатне спрам овијех и да и у
овом вриједи оно што је о закону речено, да ту наиме оно што је славно није
славно, ради веће славе.[2] Јер кад видиш Господа принесена на жртвуда ту
лежи и свештеника гдје над жртвом стоји молећи се, а сви окрвављени
драгоцјеном крвљу њеном, мислиш ли да си још међу људима и да на земљи
стојиш, нијеси ли на једном узнесен на небо и не гледаш ли чистом душом
небеске ствари, гонећи све тјелесне мисли из душе? О чуда! О човекољубља
Божјег! Онога који горе са оцем сједи, држе у том часу руке свију[3] и он се сам



даје онима који га хоће да приме и загрле; а то чине сви очима (вјере). Па да ли
мислиш да је то њешто такво, што би се могло омаловажити, или је такво, да би
ко против тога устати могао? А хоћеш ли и из другог једног чуда да унознаш
узвишеност ове светиње? Замисли Илију и онај многобројни народ око њега и
жртву постављену на камен; сви други су мирни и муче, једини се само пророк
моли, од једаред ето с неба пламена на жртву.[4] Све је то дивно и чудновато.
Но обрати се сад к ономе што се овдје догађа и видјећеш не само оно што је
чудновато, већ и оно што превазилази свако чуђење. Ту наиме стоји свештеник,
који с неба своди не ватру, већ духа светога; он се дуго моли, но не да пламен на
небесима запаљени сажеже оно што је доље постављено, него да благодат сиђе
на жртву и тијем запали душе свију и учини их свјетлијима од сребра ватром
очишћенога. Па ту страшну тајну ко би могао омаловажавати, ако само није
бијесан и луд. Или не знаш, да ни једна људска душа не би била кадра
поднијети ту ватру жртве ове, да би она са свијем уништила све, кад не би
помоћ Божје благодати била велика.

Глава 5.

Ко хоће да размисли како је то нешто велико, да се човјек, још у тијелу и крви
спутан, може примаћи блаженом и бесмртном оном бићу тај ће зацијело моћи
увидјети, какве су части удостојени свештеници, благодаћу духа светога.[5] Јер
преко њих свршава се и ово (жртвоприношење) и друго штошта, ни мало
незнатније, ни по узвишености, ни по значају за наше снасење. Њима, који на
земљи станују и на њој живот свој проводе, наређено је да врше небеске
послове; они су добили власт какву Бог није дао ни анђелима ни арханђелима.
Овима није речено : што свежете на земљи биће свезано на небу и што
раздријешите биће раздријешено.[6] Оно истина имаду и владари на земљи
власт да вежу, али само тијела, но она свеза захваћа душу и прелази чак на
небеса, те што свештеник доље ради, то Бог горе утврђује и одлуку слугу својих
потврћује господар. А шта им је иначе и дао, него сву небеску моћ ? Којима
опростите, вели он, гријехе, опростиће им се, и којима задржите, задржаће
се.[7] Каква би власт могла бити већа од ове ? Сав суд даде Отац Сину,[8] а ја
видим да га Син свега предаје овима. Као да су се већ на небо преселили и
узвисили се над природом људском и ослободили се наших немоћи, толико је
велика њихова част. Па кад би владар који предао толику власт којему од својих
поданика, да може затворити кога хоће и опет га пустити, сви би му завидјели и
сматрали би га угледним. А кад њеко добије од Бога толико већу моћ, колико је
више небо од земље и душа од тијела, зар се њекима чини, да је добио тако
незнатну част, да само и посумњати могу, да би њеко, коме је то повјерено,
могао чак и презрети тај дар ? Без трага с тим безумљем! Безумље је да како
очевидно, презирати тако високо звање, без кога не можемо задобити ни
спасења, ни осталих обећаних блага. Јер када нико не може ући у царство
небеско ако се на ново не роди водом и духом,[9] и ако је искључен од вјечнога
живота онај који не једе тијело Господње и не пије крв Његову.[10] а то све не
свршава се иначе него преко оних светих руку, мислим свештеничких, онда
како би ко без њих могао избјећи огњу пакленоме, или задобити обећани
вијенац? Јер они су, они сами, којима су повјерени духовни порођаји којима је
наложен онај порођај који бива крштењем.[11] преко њих ми се облачимо у
Христа и спајамо се са Сином Божјим[12] и постајемо удови оне свете главе; с
тога не само да морамо спрам њих имати више страхопоштовања, него ли спрам



владара и краљева, већ их морамо и штовати више него родитеље, јер ови су нас
родили од крви и тјелесне воље,[13] а они су нам очеви по Богу, за блажени
препорођај, истиниту слободу и благодатно усиновљење.

Глава 6.

Јудејски свештеници имали су власт да лијече тјелесну губу, шта више, не да
лијече, него само да прегледају оне који су излијечени[14] — и ти знаш како су
се тамо отимали за свештенство. А ови[15] добише власт да нечистоту душевну,
а не само тјелесну губу, не само испитају кад је очишћена, него да је и потпуно
лијече ; зато ко би их презирао заслужио би веће проклетство и казан, него ли
другови Датанови.[16] Јер ови на пошљетку и ако су сегли за службом која им
није припадала, имали су о њој бар велико мишљење, што су доказали,
употребљавајући све, да је само задобију; дрскији би био од њих ко би се
усудио презирати исту службу, па још кад је она сад величанственије украшена
и толико проширена. Што се тиче презирања није све једно, да ли њеко тежи за
чашћу која га не иде, или да је презире, напротив, ово пошљедње толико је више
од онога, колика је разлика између презирања и штовања. Која би дакле душа
могла бити толико несрећна, да омаловажава толико добро? Рекао бих да је
нема, већ ако баш ко од демонског бјеснила страда.

Но да се вратим онамо, од куд сам почео. Бог је дао свештеницима већу власт
него ли родитељима, не само ондје гдје се ради о казни, него и ондје гдје се ради
о том да се добро учини, и разлика између њих толика је, колика и између
садањег и будућег живота. Они рађају за онај, а ови за овај живот. Ови чак не
могу ни тјелесну смрт од своје дјеце одбити, нити отјерати болест кад се појави,
а они су већ често нута спасли душу која је била болесна и близу пропасти тијем,
што су једнима ублажили казан, а друге су већ из самога почетка сачували да ни
не падну у њу и то не само поучавањем и опомињањем, већ и помоћу молитве.

Они имају власт не само да нас на ново роде, већ да нам и опросте касније
гријехе. Болује ли, вели, ко међу вама, нека дозове презвитере црквене, нека се
моле за њега мажући га уљем у име Господње, и молитва вјере спашће
болесника, и подигнуће га Господ, и ако је гријехе учинио, опростиће му се.[17]

Онда родитељи не могу ништа помоћи дјеци, ако су се она замјерила кому од
онијех, који су у власти и који су силни, свештеници пак помирују не поглаваре,
не цареве, него самога Бога, који је често пута разгњевљен.

Па хоће ли се послије овога ко одважити, да ме осуди ради обијести? Ја мислим
да је ово што сам рекао кадро душе слушалаца испунити толиким страхом, да не
ће осуђивати са обијести и дрскости оне који бјеже, него оне који сами долазе и
теже да добију ову част. Ако они, којима је повјерена управа над градовима,
обарају и градове и себе упропашћују, кад нијесу разумни и врло оштроумни, то
шта мислиш, колико ће више снаге, не само од себе већ и одозго, требати онај,
кога је запало, да украси невјесту Христову, ако је рад да не згријеши?

Глава 7.

Нико није Христа више љубио но Павао, нико није удостојен био веће
благодати, и поред свега тога он се ипак боји и стрепи за ову власт и за оне који
су му потчињени. Бојим се, вели он, да како, као што змија Еву превари, тако и



чуства ваша да се не одврате од простоте, која је у Христу.[18] И опет : у страху
и великом дрктању бијах међу вама[19]. И ако се тај човјек, који је уздигнут био
до трећега неба и који је толико смртних опасности претрипо колико је дана
послије свога обраћења живио, човјек који није хтио ни власт од Христа
добивену употребити, да се само не саблазни когод од вјерних,[20] тај човјек
који те ишао и даље но што је Бог и заповиједао, који није никад на своју корист
гледао, већ на корист потчињених,[21] ако се тај вазда страшио гледајући
величину свога звања, како ће тек нама бити, који већином за својом коришћу
идемо, који не само да не идемо даље но што је Христос заповједио, већ
понајвише још и скраћујемо пут? Ко ослаби, вели он, и ја да не ослабим? Ко се
саблазни и ја да се не саблазним.[22]

<Такав треба да буде свештеник, и не само такав, јер ово је мало и управо ништа,
спрам онога, што хоћу да речем. А што? Желио бих, вели он, да ја сам одлучен
будем од Христа за браћу своју, која су ми родио тијелу.[23] Ако ко може ту
ријеч рећи, ако ко има душу, која је кадра узвисити се до овакове жеље, тај с
правом може бити осуђен, ако побјегне. Но ако ко нема те врлине, као што је ја
на примјер немам, тај не заслужује укора кад побјегне, већ кад прима. Ја не бих
ни онда, кад би се тицало њеке војничке части, па кад би они, који имају власт
да дају ту част, нашли кројача или чизмара или каквог год зана[55]тлију и
хтјели му војску предати, — и тада ја не бих хвалио јадника који не би бјегао и
све чинио да се не стрмоглави у очиту пропаст. С тога ако је доста звати се
просто пастирем и вршити посао како било,[24] и ако при томе нема никакве
онасности, тада нека ме свако осуђује ради таштог славољубља; но ако онај,
који прима ту бригу, мора имати много мудрости. а осим мудрости још и много
благодати од Бога, и јачине моралне, и чистоће живога и натчовјечанске врлине,
тад ми не ћеш ускратити опроштења, што се нијесам хтио лудо и без разбора
упропастити. Та кад би ме њеко, возећи велику товарну лађу пуну веслача и
скупо цјених ствари, на крму ставио и заповједио ми, да пловим преко јегејског
или тиренског мора, ја бих већ на прву ријеч утекао. И ако би ко питао за што, ја
бих му одговорио : да не потопим лађу.

Глава 8.

Гдје се дакле тиче новчане штете, или опасности за тјелесни живот, ту неће
нико корити оне, који су много опрезни; но кад онима који претрпе бродолом,
предстоји потонути не у то море, него у понор ватре, гдје их чека смрт која не
раставља душу од тијела, већ је с њим заједно шаље у вјечну муку, зар тада још
хоћете да се љутите на ме и да мрзите, што се нијесам лудо бацио у толику
несрећу? Молим вас и преклињем, немојте тако. Ја познајем своју душу, слабу и
незнатну, ја познајем величину оне службе и многострану тешкоћу тога дјела.
Силнији су таласи који ударају на душу свештеникову, од ветрова који море
узбуркавају.

Глава 9.

Прпје свега ту је она страшна литица празне славе, опаснија од онијех, о којима
баснословци причају.[25] Поред њих су истина многи већ препловили и срећно
прошли, по мени је то тако тешко, да и сад, кад ме ништа не сили на ту опасну
матицу, не могу да се отресем страха. И да ми ко даде ту службу, предао би ме,



тако да речем везаних руку на леђи, животињама на оној литици, да ме сваког
дана растрзају.

А какве су те животиње? Гњев, клонулост духа. завист, свађа, опадања, оптужбе,
лаж, притворство. рађење о глави, молитве против онијех, који нијесу ништа
скривили, радост при срамоти саслужитеља, жалост при напретку њиховом,
жеља за хвалом, жеља за чашћу, (од свега највише ово убија душу људску),
поуке за насладу, неплеменита ласкања ниско пузање, презирање сиротиње,
робовање богатима, неразложито исказивање почасти и штетна услужност, што
је опасно и за оне који то чине и за оне којима се чини, ропски страх који
приличи само најгорима измђу робова, губитак слободе у говору, много
притворне смирености али нигдје истине, уклањање од обавештаја и укоравање
особито неумјерено спрам нижих, а спрам властодржаца нико се не усућује ни
уста отворити.

Све ове звјерове још и више, храни она литица и која они једном ухвате, тај
мора пасти тако ниско да ће често и женама за вољу учинити много тога што
није пристојно ни споменути. Божански закон искључио их (жене) је истина од
ове службе, али оне хоће на силу да се увуку у њу, па пошто саме по себи ништа
не могу то раде све преко других и наоружале су се толиком силом, да по својој
вољи бирају и збацују свештенике и бива са овијем натрашке (ту се види
изведена пословица о изврнутом реду) наиме да поглаварима управљају
потчињени; па бар да су људи, не, него баш они којима ни учити није
дозвољено[26] Шта велим учити ? Ни говорити у цркви није им дозвољавао
блажени Павао.[27] Ја сам пак чуо њеког гдје говори, да су се оне толико
осмјелиле, да куде и саме предстојнике црквене и да насрћу на њих жешће, него
ли господари на своје слуге Но нека нико не мисли, да ја ове оптужбе на све
свештенике бацам, има их, много их има, који су се отели из ових замки више
их је него ли заробљених.[28]

Глава 10.

Но ја не бих хтио само свештенство кривити ради ових зала, тако луд не бих
хтио бити. Сви који имају памети не коре и не криве гвожђе ради убијстава, ни
вино ради пјаности, ни снагу ради обијести, ии храброст ради неразборитог
срљања, већ оне који се добивеним од Бога даровима не служе онако као што
треба. Свештенство би баш с правом могло приговорити нама, који га не
вршимо као што треба. Ја га и не сматрам узроком споменутих зала, јер ми смо
га, колико је до нас стојало, упрљали тијем и таковијем прљотинама дајућита
свакаквим људима. А ови, не упознавши прије тога ни своју душу, ни тежину
посла, примају драговољно оно, што им се даје; но кад треба радити, тад им се
смркне од незнања, те уносе безброј зала у свијет, који им је повјерен.

То ето, то је што се у мало и мени не догоди, да ме Бог брзо није извукао из оне
опасности, чувајући и своју цркву и моју душу. Или, реци ми шта мислиш,
одкуд иначе тако велики немири у цркви? Ја мислим ни од куд другдје већ отуд,
што се избори и попуњавања предстојника обављају неразборито и од ока, јер
глава, која би требала бити нај јача, да може развести и на добро окренути
шкодљиву пару, која долази из доњих дијелова осталога тијела, ако је сама по
себи слаба и не може да одбије оне навале које болест носе. постаће и сама још
слабија но што је, а са собом заједно упропастиће и остало тијело. Па да се то и



сад не догоди, сачувао ме Бог у служби попут ногу, која ми је још у почетку
досуђена.

Осим споменутог много је још тога, мој Василије, што свештеник мора имати, а
чега ја немам ; измећу осталог наиме и ово: његова душа мора бити потпуно
чиста од жеље за овом службом. Јер ако он страсно тежи за овом чашћу, па је
добије, тад ће се пламен већма распалмти, и он ће, настојећи свом силом да му
што сигурнија буде, подносити хиљаду зала, било да ласка, било да прогута што
неплеменито и недостојно, било да новац троши. Да неби коме изгледало да
говорим што невјеројетно, не ћу зато сада ни да споменем, да су њеки напунили
цркве убијствима, да су опустошили градове, а све у борби за то достојанство.
Ја пак мислим да би спрам тога посла требало имати толико страхопоштовања,
да би се већ у самом почетку требало уклањати од ове службе, а, кад се до ње
дошло, тада да не би требало чекати на суд другијех, ако се што таково
погријешило, што би имало за пошљедицу свргнуће, већ би се човјек сам требао
одрећи тога достојанства ; јер вјеројетно је, да би на тај начин бар милосрђе
Божје задобио. Држати достојанство а бити га недостојан, значи лишити се
сваке извине и још већма распалити гњев Божји, товарећи на се други,још тежи
пријеступ. Но ни један не ће то поднијети; јер страшно је, заиста страшно је
грамжење за тим достојанством.[29] И не говорим ја то противно блаженоме
Павлу, већ у потнуној сагласности са његовим ријечима. Јер шта вели он ? Ако
ко владичанства жели добро дјело жели ;[30] а ја сам рекао, да многи страшно
желе не дјело, већ власт и моћ.

Глава 11.

Ја мислим да треба свом ревношћу изгнати из душе ту жељу, и у самом почетку
не дозволити јој да душу обузме, како би човјек могао у свему слободно радити.
Јер ко нема жеље, да се у тој власти шири, тај се не боји ни свргнућа; а ко се тог
не боји, тај ће моћи све чинити са слободом, која хришћанину приличи. Но који
се боје и страхују да ће бити збачени, ти подносе горко ропство, које је пуно
многих неприлика и често су принуђени, да увриједе људе и самога Бога. Али
душа не треба да буде у таковом стању, већ као што видимо у ратовима да се
храбри војници и весело боре и јуначки гину, тако и они, који ову службу
добију, ваља да служе и одступају с власти, као што приличи људима
хришћанским, знајући да такво свгрнуће доноси вијенац не мањи но што га
доноси и сама служба. Јер кад њеко трпи оваково што због тога, што није хтио
поднијети ништа што је тог достојанства недостојно и неприлично, спрема он
казан и онима који га, незаконито збацују, а и себи још већу награду. Блажени
сте, вели он (Господ), кад вас узасрамоте и успрогоне и реку на вас свако зло,
лажући, мене ради. Радујте се и веселите се, јер је велика плата ваша на
небесима.[31] А то бива кад ко буде од другова свргнут или из злобе или
другима за вољу, или из непријатељства, или из другог њеког неправедног
узрока. Па кад он то мора поднијети од противника, мислим да не треба
трошити ни ријечи, а да се покаже добит, коју му они својом злоћом спремају.

На то се дакле мора од свуд гледати и добро испитивати, да ли не тиња гдјегод
која скривена искра оне жеље. Већ је прекрасно ако они, који су од самог
почетка били слободни од те страсти, знају је избјећи кад су власт добили ; но
ако когод прије, но што добије то достојанство, храни у себи тог страшног и
дивљег звијера, тад се не да ни исказати у какву ће ватру пасти, кад га добије. А



ја (и не мислим да бих ти икад хтио из скромности слагати) имам доста те жеље
у себи, те поред осталог није ме и то мало плашило и у бијег натјерало. Јер као
што они, који тјелесну љепоту љубе, трпе страшне муке своје страсти, док могу
бити близу онијех које љубе, а кад су се што даље удаљили од онога за чим
чезну, одмах се опросте и бјеснила, исто тако и онима, који за овом власти теже,
бива несносно зло, док су јој близу, али кад су напустили пад, тад су угасили и
чежњу заједно са очекивањем. Један је дакле то разлог (мога бјегства) и није
слаб, па кад би и сам самцит био, довољан је да ме одврати од тога достојанства.

Глава 12.

Но има уз њега и други, не мањи. А какав је то ? Будан мора свештеник бити и
опрезан, и на све стране хиљаду очију имати, јер не живи само за себе, већ и за
толику множину људи.[32] А да сам ја лијен и нехатан и за само своје спасење
једва довољан, то би могао потврдити и ти сам, који се од свију највише стараш,
да из љубави прикријеш погрјешке моје. О посту ми немој овдје говорити ни о
стражењу, ни о лежању на земљи, ни о осталом строгом држању тијела. Та ти
знаш, колико сам ја и од тога далеко. Но све кад бих ја и то извршио тачно и
срећно, не би ни то било доста, да ми што користи за ону службу, поред
лијености која је у мени. Могло би то јако користити човјеку затвореном у једну
собу и запремљеном само бригом о себи. Но ономе, који је међу толику
множину подијељен и посебне бриге за свакога свог потчињеног има, какву би
то сигурну корист давало за њихово напредовање, кад он не би имао баш
снажну и врло јаку душу ?

Глава 13.

Па не чуди се ако ја тако тврдокорно захтијевам још један оглед за чврстоћу
душе. Као што видимо многима није баш ни тешко презрети јело и пиће и
угодну постељу, особито људима сељачког сталежа, који су од малена тако
отхрањени, па и многим другима, јер њешто вјеџбање, а њешто и навика,
олакшавају незгоде тијех трудова. Увреде пак и погрде и жестоке ријечи и
безобзирно подсмијевање нижих и призивање на суд и неосноване и
неоправдане приговоре од претпостављених и потчињених, то не може
поднијети множина, већ само један или други. Па и један и други од онијех који
су у томе јаки, кадар је при том толико главу изгубити, да постане бјешњи од
најљуће животиње. Такове треба одбијати чим више од ограда свештенства. Јер
ако се предстојник не пати глађу и ако није необувен, то још не мора шкодити
опћој ствари цркве;[33] али дивља ћуд штетна је и за оног који је има и за
његову околину. За оне који оно не чине, нема пријетње Божје, али онима који
се наpросто гњеве, пријети се pаклом и ватром пакленом.[34]

И тако, као што онај који тежи за таштом славом, ако добије власт над многима,
више хране ватри даје, тако и онај који сам за себе и опћећи с њих мало, не
може да обузда свој гњев и лако плаnе, ако му се pовјери предстојништво над
читавом множином, учиниће много зла онима који су му повјерени; исто као
дивља звијер коју драже многи са свију страна, не може ни он бити ни сам за се
миран, а повјерене му људе бациће у хиљаду зала.

Глава 14.



Ништа не мути чистоћу свијести и бистроћу мисли толико, колико гњев који
срља без реда и са великом жестином. Вели (св. Дух). да гњев и разумне
упропашћује.[35] Као у помрчини ноћне борбе, не може душевно око
разликовати пријатеље од непријатеља, нити непоштене од поштених, већ са
свима једнако поступа; па ако му се и зло случи, подноси све драговољно, само
да задовољи насладу душевну. Јер ватра гњева у њеку је руку наслада, шта више
она тиранише душу јаче него ли тјелена наслада, јер сасвијем ремети њезино
здравље. Она распирује обијесни понос, неумјесно непријатељство и
неразбориту мржњу и чини човјека вазда спремним, да без основа и разлога
напада и сили га, да чини још и више тому слично, јер душу занесе бура страсти
и нема тачке на коју би своју снагу наслонила и одупрла се тој великој навали.

Василије: Ма не ћу више трпјети да се претвараш, јер ко не зна, да си ти далеко
од те болести ?

Јован: Шта, зар хоћеш, мили мој, к ватри ближе да ме примичеш и да дражиш
умирену звијер? Или ти не знаш да се ја не држим на ногама својом снагом. већ
тијем што љубим мир? А ко је такав, ко је радо сам за се и дружи се с једним и
другим пријатељем, тај може лако избјећи ту распаљивост; не бих пак рекао да
ће то моћи, кад падне у понор толиких брига. Јер тада ће не само себе, већ са
собом и многе друге довести на руб пропасти и учиниће их да буду лијени у
тежњи за благошћу. Опћи је обичај у већине потчињених, да гледају на
понашање претпостављених као на примјер, и да им постану слични.[36] Па
како ће утишати распаљивост других онај који сам букти ? И ко ће из свијета
пожељети да се умјери, ако предстојника види гњевљива ? Јер није, могуће није
сакрити погрјешке свештеника, и најситније брзо се виде.[37] Борац, ако је
можда и најслабији, може се прикрити ако остане код куће и ни с ким не
започиње борбу; али кад се скине и за двобој спреми, лако ће се осрамотити.
Исто тако и они између људи, који за се и без (јавног) посла живе, имају у
самоћи свој застирач својих погрјешака. Изађу ли пак на јавност, тад морају
хаљину самоће скинути и у спољашњем држању показати сваком душу своју
голу. И као што њихова добра дјела сваком користе, јер их нукају на сличну
ревност, исто тако и њихове погрјешке чине људе немарнијим у вршењу врлина
и тромијима спрам тежње за добром. За то мора красота душе његове
(свештеникове), просијавати са свију страна, како би могао душе гледалаца и
веселити, а уједно и освјетљавати.[38] Јер гријеси обичних људи, пошто су као у
њеком мраку учињени, упропашћују само оне који су их учинили, погрјешка
пак човјека угледног и многима познатог, свима је на штету, пошто чини
тромијима на труд за добро оне, који се паду клоне, а на самопоуздање наводи
оне, који би хтјели на се пазити.

Осим тога прекршаји незнатних људи, ако и дођу на јавност, не задају ником
веће какве ране; али оне, који су на врхунцу тог (свештеничког) достојанства
прије свега свак види[39] и затијем, ако и у најнезнатнијем чему посрну, изгледа
другима и мало великим; јер сви мјере гријех, не по мјери оног што је учињено,
већ по достојанству онога, који је погријешио. Оштром ревношћу и
непрекидном трезвеношћу живота, као челичним оружјем, мора бити свештеник
наоружан и огледати се на све стране, да му не би ко, нашавши голо мјесто и
занемарено, задао смртну рану. Та свак се поставио готов да угризе и обори, не
само непријатељи и противници, него многи и од онијех, који се издају за
пријатеље.[40]



Такве душе дакле треба изабрати, као што су била милошћу Божјом његда
тјелеса онијех светих (младића) у вавилонској пећи. Јер овој ватри не служи за
храну тријешће и смола и грање, него њешто горе од овог.[41] Ту није
подметнута она обична ватра, њих (свештенике) облизује пламен злобе, који све
прождире, који се подиже са свију страна и јаче напада и испитује њихов живот,
него ли она ватра тијело онијех младића. И нађе ли и најмањи траг стрњике,
хвата се одмах за њу и сажиже тај злочести дио, а сав остали дио зграде, па да је
и сјајнији од сунчаних зрака, опаљује и димом га својим сасвијем гари.

Док је живот свештеников у свему лијепо складан, дотле му све засједе не могу
наудити; но је ли он случајно и најмање што превидио — као што је природно
код њеког ко је човјек и ко плови по мору живота овога које је препуно заблуда
— тад му не помажу остале врлине, да избјегне језицима приговарача, јер она
мала погрјешка потавњује све остало.[42] И сви хоће да суде о свештенику, не
као о оном, који у тијелу борави, не као о оном, који је добио људску природу,
већ као о анђелу и оном, који је ослобођен од сваке слабости. И као што пред
тираном, док има моћ, сви стрепе и ласкају му, јер га не могу срушити; а кад
виде да се ствари окрену, тад, одбацивши притворно поштовање, у трен постају
непријатељи и противници они, који су до мало били пријатељи, па упознавши
његове слабе стране, нападају га и руше с власти, — исто тако и код свештеника
силно се оружају они, који су га недавно и док је власт имао штовали и служили
му, чим само нађу и најмању згоду, и не само као тирана, већ и њешто горе,
хоће да га свргну. И као што се онај боји од своје тјелесне страже, тако и овај
највише стрепи од онијех, који су уз њега и с њиме служе. Други нити не теже
толико за његовом власти, нити знаду толико његове ствари, колико они.
Налазећи се у близини, они опазе прије но други ако се што догоди, и могу лако,
задобивши вјере својим потворама и нравећи од незнатнога велико њешто,
упронастити онога, кога злобно оптужују (јер то бива обратно од оне ријечи
апостолске). те ако страда један уд, радују се сви уди; и ако се један уд слави,
страдају сви уди,[43] осим ако се ко може свему одупријети великом
побожношћу.

У такову ме дакле борбу шаљеш? И мислиш да је моја душа дорасла тако
многостручној и разноликој борби? Од куд и од кога ти то знаш ? Ако је Бог то
открио, изнеси ту наредбу, и ја ћу се покорити; немаш ли је, те ако глас свој
дајеш по људском мишљењу, тад се отми већ једном заблуди! Право је да се
мени више вјерује, кад се што мене тиче, него ли другима, јер нико не зна оно,
што се човјека тиче, осим духа човјекова, који је у њему.[44] Да бих ја био
учинио смијешнима и бираче и себе кад бих примио ту власт, и да бих се само
са великом штетом могао повратити у положај у коме сам сада, о томе сам те
мислим увјерио, ако не прије, а оно сад овим ријечима. Та није само завист, већ
и њешто горе од зависти, грамжење наиме за том власти, обично је оружало
много њих против онијех, који су је а и имали. И као што се сребољубивија
између дјеце љуте на старост родитеља, исто тако гдје који, кад виде да им се
далеко одмиче изглед на свештенство, а не свиђа им се убијати, настоје да
свештеника сруше с власти, јер сви желе да дођу мјесто њега и сваки поједини
од њих нада се, да ће добити ту власт.

Глава 15.



Хоћеш ли да ти покажем још и другу врсту овакве борбе, препуну безбројних
опасности? Иди и погледај јавне свечаности, при којима већим дијелом бивају
обично избори на црквене службе, па ћеш видјети гдје се на свештеника
набацује толико тужаба, колико је год потчињених. Јер сви, који су гласни да
подјељују ту част, цијепају се тада у многе странке, па може човјек видјети,
како се ни збор свештенички не слаже ни међу собом, ни са онијем, који има
епископство, већ стоји сваки при своме мишљењу, један овог, други оног
бирајући. А узрок томе је, што сви не гледају једино на оно, на што би
искључиво ваљало гледати, на врлину душе, већ има и других обзира, ради
којих се добива та част. као, овај вели: нека буде тај изабран, јер је из одличне
породице; онај онег: овај, богат је и не ће му бити нужде да живи од прихода
црквених; овај: (тога треба бирати) јер га непријатељи гоне. Овај се упиње да
његов блиски иријатељ, онај опет да његов сродник, а трећи да његова улизица
добије предност пред другима, на способнога нико не ће ни да гледа, ни да
подвргне испиту душу.[45]

Ја сам пак далеко од тога, да бих могао ове разлоге сматрати темељитим при
оцјени свештеника; чак ни онога, који би показивао велику побожност — а та
значи много у тој служби — не бих се усудио, тек ради ње, онако, на брзо
бирати, ако поред побожности нема можда и много разума, Јер ја познам много
њих, који су увијек од свијета одијељени били и постом се истрошили, па док су
год могли бити сами за себе и о себи се бринути, дотле су били Богу мили и из
дана у дан напредовали су у тој својој мудрости,[46] а кад морадоше у свијет
ући и неуки свијет исправљати, тад се једни одмах показаше, да нијесу дорасли
за такав посао, други опет присиљени да истрају, изгубивши пређашњу своју
ревност, нашкодише себи грдно, а другима ништа не користише.

Но ако би њеко и на најнижем ступњу службе остао и до дубоке старости
доспио, не бих ја ни тога подизао на веће достојанство, само из поштовања
спрам његове старости. Јер шта тада, ако он и при тој старости остане
неспособан?

Рекох ово сада, не ваљда што бих хтио, да се сједина не поштује, или можда да
се сасвијем искључе од овога предстојништва сви они, који долазе из збора
монашкога — (јер бивало је да се многи, који дођоше из тога стада, сјајно
показаше у тој служби, —[47] већ у намјери да докажем, кад ни побожност сама
но себи, ни дубока старост кад није довољна да учини достојним свештенства
онога, који га има, да ће то тијем мање моћи учинити (мало час) споменути
разлози. А њеки износе и друго, још незначајније. Њеки наиме бивају примани у
ред клирика зато, да се не би здружили с непријатељима, њеки опет због своје
пакости, да не би, видећи се презренима, учинили какво велико зло. А може ли
што бити још незаконитије од овог? Људи злочести и пуни свакојака зла, милују
се дакле ради онога ради чега би их требало казнити, и баш због онога, ради
чега не би смјели ни праг црквени прекорачити, пењу се они чак на
свештеничко достојанство ! И реци ми, хоћемо ли још питати за узрок гњева
Божјега, кад повјеравамо послове тако свете и страшне људима злочестим и
недостојним, да их оскврњују? Јер кад се у таковим пословима повјерава
водство онима, који се у њима ни мало не разумију, или онима, који им нијесу
ни издалека дорасли, онда ће они учинити од цркве да она не ће бити ништа
различна од Еврина.[48]



И ја сам прије њекад исмијевао свјетовне поглаваре, што дијеле звања не по
врлини душевној, већ но богатству, старости и заузимању људском. Но од кад
сам дознао, да се та бесмислица и међу нас увукла, од то доба није ми то толико
страшно. Јер какво је чудо, ако тако гријеше људи свјетски, који траже славе у
свијета и за новац свашта чине, кад и они, који се чине, да су им овакви
поступци скроз непознати, нијесу ништа бољи од њих, већ борећи се о небеском,
као да се ту ради о ком јутру земље, или о другом чему овакве природе, грабе из
гомиле људе невјеште и постављају их на управу онога, рашта се није устезао
ни једнородни Син Божји одрећи се своје славе, човјеком постати, ропско
обличје примити и попљуван бити и заушке примити и тјелесно умријети
најсрамнијом смрћу![49] И не застају они само на томе, већ у лудости иду и
даље. Јер не само да изабиру недостојне, него и одбацују оне, који су вриједни.
Као да би се баш морала рушити сигурност цркве с обје стране, или, као да онај
први узрок не би био довољан, да распали гњев Божји, тако они наваљују на њ и
други, ни мало лакши. Ја наиме мислим, да је једнако зло и способне одбити, и
неспособне утиснути. И тако ето бива да стадо Христово не може нигдје утјехе
наћи, нити одахнути.

Не заслужује ли то да се оспу сви громови ? Не заслужује ли горега пакла, а не
само онај, којим се нама пријети? И ипак трпи и подноси толика зла Онај, који
не ће да грјешник умре, већ да се обрати и да живи.[50] Како ћеш се надивити
Његовом човјекољубљу ? Како се начудити Његовој милости? Они, који су
Христови, упропашћују оно што је Христово, горе него ли непријатељи и
противници, а Он благи, још је милосрдан и зове на покајање! Слава Теби
Господе, слава Теби! Колики је у Тебе бездан човјекољубља, колика сила
незлобности! Они који су ради имена Твојега од незнатних и ниских постали
славни и угледни, обраћају славу ту против Онога, који их је прославио,
одважују се на оно, на што се не би смјели одважити и злоставе Твоју светињу,
одбијајући и одбацујући оне, који су врсни, само да неваљали могу у пуном
миру и потпуној сигурности рушити све штогод хоће. И ако хоћеш да разбираш
узроке тога зла, увјерићеш се да су слични горе споменутима, јер имаду исти
коријен, исту тако да речем матер — завист; но сами по себи нијесу истоврсни,
већ различни. Тако наиме веле : овога треба уклонити јер је млад, онога јер не
зна ласкати, трећега јер се овом или оном замјерио, четвртога да се не би
увриједио овај или онај, кад би видио да је одбијен његов предложеник, а овај
да је изабран, петога јер је добричина и кротак, шестога јер је страшан
грјешницима, а седмога због каквог другог узрока, јер нијесу у неприлици, за
изговор, колико им год треба А кад нема никаквог узрока, онда се изговарају и
на велики број онијех, који су већ свештеници,[51]па веле да се то достојанство
и не смије давати напречац, већ лагано и постепено; и тако би они били кадри
наћи узрока, колико год би им се хтјело.[52]

И ја бих те сад радо запитао: шта треба да ради епископ у борби с толиким
вјетровима, како да се одржи против толиких таласа, како да одбије све те
ударце?[53] Ако с праведним разбором ствар удеси, тад су и онима који су
избрани, сви непријатељи и противници и они ће радити све, да му напакосте,
подижући буну сваког дана и извргавајући сваком руглу оне, који су избрани,
или док њих не протјерају, или своје не увуку. Ту ти је исто, као кад крмар на
лађи својој има за сапутнике гусаре, који вазда и непрестано вребају и на њега и
на весларе и на путнике. Ако пак претпостави удворност онима (т.ј. бирачима)
својему спасу, те припусти оне, које не би смио, тад ће мјесто њих имати Бога за



непријатеља. А шта може бити страшније од тога? Па и мучнији но прије биће
му положај и спрам онијех (т. ј. бирача), јер ће постати јачи, пошто ће се једни и
други узајамно помагати.[54] Исто као што ушљед јаких противних вјетрова
дотле мирно море почне из небуха бјеснити, комешати се и пловце гутати, тако
се и тишина цркве, кад јој приђу покварени људи, претвара у велику буру и
бродоломље.

Глава 16.

Помисли дакле, какав мора бити онај, који ће издржати такву буру и свладати
толике препоне, које сметају опћем добру. Да, и достојанствен и чедан, оштар и
благ, кадар да заповиједа над другима, а и да сам и снисходи, неподмитљив и
услужан, смирен и слободан, оштар и тих мора он бити, да би се лакше могао
одупријети свему овоме и да би кадар био намјестити оног који је способан, ма
се сви противили, исто тако и одбити онога који није такав, ма се сви упели (за
њега), те гледати једино само на корист цркве и не радити ништа из мржње или
из пријатељства.[55]

Чини ли ти се сад, да сам с разлогом одбио ту службу? Премда ја још нијесам с
тобом све свршио, још ја имам штошта рећи, само нек ти не буде досадно
слушати пријатеља искренога, који хоће да се оправда због онога, што му ти
пребацујеш. Јер, ово ће ти добро доћи не само за моју обрану, него ће ти можда
бити од не мале користи и у вршењу саме службе. Та и потребно је да онај, који
ће да ступи на тај пут живота, најприје све добро испита и тада се службе
прихвати. А за што ? Зато, јер ће онај, који све добро познаје, ако ништа друго,
имати бар ту корист, што га не ће изненадити, кад што слично пред њега
искрсне.

Хоћеш ли дакле да почнем најприје са старањем над удовицама, или са
надзором над дјевицама, или с тешкоћом судског дијела? Свако од овога
скопчано је са особитом бригом и страхом, још већим од бриге. Па да почнемо
са онијем што се чини да је најлакше Изгледа да старање о удовицама само
једну бригу налаже онима, који се тог посла лате, наиме бригу око издавања
новца. Но томе није тако Много већ пажње треба, док се оне (удовице)
попишу.[56] Хиљаду неприлика створило је непомњиво и олако пописивање
истих. Има их које су упропастиле куће, растргле бракове, које су често
ухваћене у крађи и у крчмама и сличном прљавом послу. Да се такове хране из
црквених средстава, то би и Бог казнио и свијет најжешће осуђивао, а оне, који
би хтјели добро учинити, то би заустављало. Та ко би хтио имутак, који му је
заповјеђено да Христу даде, трошити на оне, што срамоте име Христово ? С
тога се мора врло пазити и испитивати, да не би како ни ове, о којима смо
споменули, а ни оне, које су кадре саме хранити се, пале на терет трпези онијех
које су збиља оскудне.

Послије ове пажње долази друга не малена брига, да им, као из извора, довољно
тече, што им је за живот потребно и да никад не пресахне. Недужна ова
сиротиња јесте у њеку руку незаситљиво, незадовољно и неблагодарно зло; и
хоће се велике мудрости и многе ревности, да јој запушиш уста, отклањајући
сваки повод за тужбу. И свјетина чим види њекога да се узвисио над новцем,
држи га одмах споособним за овај посао. Но ја мислим да му није довољна само
та врлина, већ да њу мора имати прије свега (јер без ње би био прије грабљивац,



него ли старатељ, и вук, а не пастир), а за њом одмах и другу. А та је, извор
свакога добра за људе, трпљење, које води и носи душу као у тихо
пристаниште.[57] Јер тај род удовица, њешто због сиромаштва, њешто због
година, а њешто и по природи својој, превећ је слободан (тако је најбоље рећи),
и оне вичу у невријеме и туже се без узрока и плачу због онога, због чега би
морале захвалне бити и јадају се на оно, што би требало хвалити. А управитељ
мора све то јуначки подносити, нити га смију раздраживати неумјесна
досађивања, ни неразборита пребацивања. Тај свијет ваља штедјети и не
вријеђати га, ради његове несреће, и крајња би суровост била подсмијевати се
његовој несрећи и болове сиротиње увећавати боловима увреде. С тога и онај
најмудрији муж, имајући на уму себичност и гордост људске природе и
познавајући својства сиротиње, која је кадра сломити и нај јачу душу и довести
је до тог, да без стида једну и исту молбу често понавља, опомиње да се нико не
ражљути, кад га моле и да онај, ко је дужан помоћи, не постане непријатељем,
разгњевивши се на непрекидна мољакања. Он вели: Не вријеђајући пригни
сиромаху ухо своје и у кротости одговори му љубазно.[58] Па не сномињући
онога, који на гњев наводи (јер шта да рече оном који је пао?), наставља ономе
који је кадар слабост његову (сиромаха) поднијети, опомињући га, да га
благошћу погледа и кротком ријечју подигне још прије, но што му удијели. Ако
ко и не закида од њих (т.ј. од удовица), али ако их обаспе хиљадом пријекора и
погрди их и љути се на њих, тада својим давањем не само да не олакшава
жалост, која потјече из сиромаштва, него увећава биједу својим грдњама. Јер и
ако их је и празан стомак и натјерао, да сасвијем погазе стид, ипак их тишти
таква суровост. И кад их глад гони да просјаче и да просјачећи буду и досадне,
па ради те досадности буду укорене, тад ће се у душу њихову уселити толико
очајање, да ће је покрити црном и густом тамом. Зато мора онај, који се стара за
њих, толико трпјељив бити, да очајање њихово не само не. повећава својом
зловољом, већ утјехом својом, колико га има, да га ублажи. Јер као што онај,
који је увријеђен ни у највећем изобиљу не осјећа корист од новца, због ране
увредом нанесене, тако се и онај, који чује милу ријеч, те са даром и утјеху
добије, већма радује и весели, и оно што му је дано, удвостручава се начином
којим је дано. Ово ја не говорим по своме, већ по ономе, који је дао горњу
опомену. Јер он вели: Дијете. доброчинствима не придаји грдњу, нити иједном
дару ријеч увредљиву. Не разгаљује ли роса жегу? Тако је и ријеч јача неголи
дар. Ето, ријеч је боља од дара, а обоје је у човјека милостива.[59]

И не само кротак и трпјељив, већ исто тако и господаран мора бити старатељ
удовица. Кад није тога, пријети опет опасност имутку сиротиње. Тако је њеко,
коме је била повјерена ова служба, сабравши доста блага, и ако га није сам изно,
но мали је тек дио раздао онима, који су били у невољи, а остало је закопавши у
земљу чувао све дотле, док нијесу надошла незгодна времена, те све предала у
руке непријатељима. Треба дакле велике смотрености, да се имутак црквени ни
не нагомила, ни не спласне, већ да се све што се скупи, брзо разда сиротињи, а
црква да се богати побожношћу своје дјеце.

А шта мислиш, колико тек трошка и бриге и мудрости захтијевају од
предстојника примање странаца и његовање болесника? Свакако се за то хоће
трошка, не мање од оног, што смо споменули, често је потребно и више; и
предстојник мора га намицати њежно и мудро, како би навео оне, који што
имају, да радо и вољно дају, те бринући се за помоћ биједнима, да не увриједи
душе дароватеља? А трпљења и ревности треба овдје још много више показати.



Болесници су зловољни и своје ћуди, и ако се од свуда не покаже много
тачности и пажње, може болеснику и најмања омашка учинити велико зло.

Глава 17.

При старању пак о дјевицама има у толико више страховања, у колико је то
благо драгоцјеније и то стадо царскије од других. (Та и у збор тијех светих
увукло их се тма пуних свакојака зла), стога је и жалост овдје већа. И као што
није свеједно, да ли гријеши слободна дјевојка или њезина робиња, тако исто
није, да ли дјевојка или удовица. За ове није ништа страшно, ако којешта говоре
и једна другу оговарају и лажу и без стида буду и свуда се показују и по тргу се
врзу; али дјевица се спрема за њешто више и предаје се највишој мудрости и
обећава, да ће на земљи живјети анђеоски и залаже се, да у своме тијелу врши
оно, што врше безтјелесне силе. Зато јој и не приличи да често и много излази
из куће, нити јој је слободно говорити таште и празне ријечи, а оговарања и
лагарије не смије познавати ни по имену. Због тога треба њој најсигурнијег
надзора и највеће помоћи. Јер и непријатељ светиње највише њих гони и вреба и
свагда је спреман да је прождре, ако која посрне, па и многи људи плету им
замке, а сврх свега тога још и бијес природе. Она је спремна на двоструку борбу
у исто доба, против нападаја спољашњих и против унутрашњих немира. Ради
тога мора предстојник много страховати и још више се бринути и жалостити,
ако се што (не дај Боже) изненада догоди. Кад је кћи за оца потајно стражење и
брига за њу разгони му сан,[60] кад је толики страх да не буде неплодном, или
да не прецвјета, или да не буде презрена, шта ће тек радити онај, који се нема
бринути за ово, већ за њешто много више од тога? Овдје није човјек који
презире, већ сами Христос, нити на пријекорима остаје неплодност, него зло
свршава погибијом душе; јер вели: свако дрво, које добра рода не рађа, сијече се
и у огањ се баца,[61] и на коју је женик омрзнуо, није јој доста да узме распусну
књигу и да оде,[62] она мора вјечном кажњу откајавати омразу његову. Рођени
отац има још доста тога што му олакшава чување кћери, јер и мати и дојиља и
много слушкиња и домаћа сигурност, помажу родитељу при чувању дјевојке.
Њој не ће бити дозвољено да се по тргу мете, нити је приморана да се онда, кад
изађе, даде видјети свакоме, кога сретне, јер је скрива вечерњи сумрак, као и
кућни зидови, ако не ће да се покаже. Осим свега нема ни узрока, који би је
силио да изађе људима на очи. Ни старање за разне потребе, ни узнемиривања
онијех, који неправду чине, нити друго што таково, ништа је не сили да се срета
с људима, јер за све она има оца ; а сама она има једну ту бригу, да не рече и не
учини ништа, што не би приличило њезиној части. Овдје пак (т. .ј. код дјевица о
којима се црква стара) има доста тога, што отежава, управо онемогућује тај
надзор оца духовнога). Наравно, он је не може држати ни код куће код себе, јер
да заједно живе, не би било ни пристојно, а ни безопасно. Све да се и одрже и
сачувају чисту светињу, имали би ипак, ради онијех душа које су саблазнили,
одговарати исто, као да су узајамно и згријешили. Кад се дакле то не може, онда
му је гешко проучавати покрете њезине душе, те неуредне обуздавати, а чисте и
правилне вјеџбати и усавршавати. А није лако пазити и на изласке њезине.
Оскудица и самоћа не дозвољавају му (т. ј. оцу духовном) да буде оштар
надзорник пристојности, која јој приличи. Пошто је она упућена, да се у свему
сама послужује, то има доста изговора за излажење, — ако би хтјела лудовати.
А онај, који јој заповиједа да свагда буде код куће, морао би уклонити те новоде
и снабдјети је довољно свачим, што је потребно, па и слушкињом, која би била



уз њу; морао би је задржати и од погреба и бдјенија, јер знаде, лукава змија она
знаде штрцнути свој отров и кроз добра дјела. Да, дјевицу треба са свију страна
зидом опасати, ријетко преко године да излази ван куће и само јој онда
дозволити, кад је баш неизбјежна и нријека потреба.

Ако би пак ко хтио рећи да није потребе, да се епископ бави таквим пословима,
тај добро нек утуви, да бриге и одговорности свакога падају на њега. Зато је за
њега много боље, да радећи све сам, избјегне жалбе које би морао подносити,
ради туђих погрјешака, него ли да остави посао, па да страхује од одговорности
за оно, што су други учинили. Осим тога, онај који све сам чини, обавља све са
највећом лакоћом, а онај, коме треба да најприје своме мишљењу прикупи
свачије и тада да ради, тај од свога нерада нема толико уживања, колико муке и
немира од онијех, који му противрече и његовим се наредбама противе.

Но ја не бих могао избројити све бриге за дјевице. Та само кад их треба
пописати, задају оне необичног посла ономе, коме је повјерено то дјело.

Глава 18.

Судски пак дио има хиљаду тешкоћа, много дангубе и толико терета, колико га
немају подносити ни свјетовне судије. Посао је то, пронаћи оно што је право ; а
мучно је не повриједити га, кад је нађено. Па није ту само дангуба и терет, већ и
не малена опасност. Већ је многи од слабијих, упаднувши у парницу, изгубио
вјеру, будући да му није учињено по вољи. Јер многи од онијех, којима је
неправда учињена, не мрзе мање оне, који им не помажу, од онијех који су им
неправду учинили, нити хоће да разумију ни замршеност посла, ни тешкоћу
прилика, ни ограниченост свештеничке власти, ни ништа, већ су као неумољиве
судије који знају само једно оправдање — да се ослободе наиме од невоље која
их гњечи — и ко им то не може учинити, тај никада не ће избјећи њихову осуду,
па ма им навео хиљаду оправдања.[63]

Кад сам већ споменуо то повољивање, ево да ти одмах откријем и други повод
незадовољству. Ако онај који има епископство не обилази куће сваки дан више
но беспосличари, биће због тога страшнога незадовољства. Јер не само болесни,
него и здрави хоће да буду пригледани, не што би их побожност на то гонила,
већ више за то што многи траже у томе за се части и одликовања. А ако се кад
догоди, да којега богатијега и моћнијега чешће походи, ради какве пријеке
потребе и опће користи црквене, одмах ће га због тога дати на глас, да је
удворица и ласкавац.[64]

Но шта ја говорим о повољивању на суду и посјетама? Та само поздрављање
донијеће им толику силу приговора, да ће често под теретом жалости и клонути.
Већ и за сами поглед стављају се под одговорност. Јер и оно, што они невино
учине, многи оштро разабиру, испитујући и висину гласа и начин погледа и
јачину смијања. Ономе је, веле, проговорио са љубазним осмјехом, веселим
лицем и јасним гласом, мени пак слабије и сасма обично. Сједе ли пак многи
заједно и не лети ли му поглед при разговору преко свију, тад ће остали рећи, да
је то увреда.[65]

Па ко би могао, ако није јак, одупријети се толиким приговарачима, било уопће
да га не осуђују, било пак да се опере, кад га почну осуђивати? Јер треба или не
имати приговарача, или ако је то немогуће, ваља се опрати од њихових



приговора, а не иде ли ни то, и нађе ли се њеки, да баш без узрока и разлога
напада, треба се чврсто одупријети зловољи ради тих нападаја. Ко је с разлогом
нападнут лако ће поднијети нападача, јер пошто нема жешћег тужитеља од
савјести, то ћемо вањске тужитеље који су блажији лакше поднијети, кад нас је
већ осудио тај најстрашнији. Али онај, који се не осјећа да је крив, ако буде
неосновано нанаднут, брже се и ражљути, а лакше се и ожалости, ако није
можда већ прије научио подносити глупости свијета. Јер није, могуће није да не
плане и да се не смути на толику неправду онај, који се неосновано оцрњује и
осуђује.

А шта ће се рећи о боловима, који се морају поднијети, кад треба кога
искључити из опћине црквене ? Па кад би зло са болом свршило?! Али је ту и не
мала погибао. Бојати се, да тај преко мјере кажњен, не страда толико, као што
блажени Павао рече, да не утоне у превеликој жалости.[66] И ту дакле треба
највеће опрезности, како претпоставка користи не би била за њега узроком
највеће несреће. Јер што он послије таквог лијечења згријеши, за сваку
погрјешку пада кривица на лијечника, који није рану добро прорезао. Колико он
дакле мора казни ишчекивати, кад не само да мора одговарати за оно што је
учинио, него се подвргава и највећој опасности за оно, што су други згријешили?
Јер ако ми толико стрепимо ради казни за властите гријехе, пошто огњу оном
избјећи не можемо, чему се има тек надати онај који ће да одговара за њих
толико ? А да је то истина, чуј блаженога Павла који говори, или управо не њега,
већ Христа, који у њему збори: слушајте вође своје и покоравајте им се, јер се
они старају за душе ваше, као који ће одговор давати.[67] Или је мален страх од
те пријетње? То се не може рећи.

Него, ово би могло бити довољно, да се и најупорнији и најжешћи увјере, да сам
се ја дао у бијег не из лудости, нити из славољубља, већ једино бојећи се за се и
погледајући на теретност посла.

Напомене

[1] II. Мојс. XXVIII, 4—43. Ту су набројене и описане хаљине за Арона, које је
требао обући, кад ће се посветити за свештеника.

[2] Што је у староме завјету елавно, губи елаву, пред већом елавом (новога
завјета). Ср. II. Коринћанима III, 10.

[3] У ово доба вјерни су још примали тијело Христово у руку.
Св. Кирил јерусалимски поучава хршнћанина како ће примати свету причест:
„подметни лијеву руку под десну, као пријесто, јер та ће примити цара, и прими
на длан тијело Христово и реци амин . . . онда приступи к чаши са крвљу. .
(Тайновод. поучен. V, 18).

[4] III. Царства XVIII.

[5] Па та неизмјерна част и захтијева од свештеника, да савјесношћу и ревношћу,
побожношћу и сваком другом врлином остали свијет наткриљује. Велика је част,
велика служба, но велике су и дужности, а велика и одговорност! С те стране
ваља сваки свештеник да посматра своје достојанство

[6] Матеј XVIII, 18.

[7] Јован XX, 23.



[8] Јован V, 22

[9] Јован III, 5.

[10] Јован VI, 54. 55.

[11] Апостол вели Галатима: чадца моя, имиже паки болҍз8ю), дондеже
Христосъ возобразится во вастъ (Галатима IV, 19).

[12] Галатима III, 27.

[13] Јован I, 13.

[14] III. Мојс. XIV

[15] т. ј. новозавјетни свештеници.

[16] IV Мојс. XVI, 1-35.

[17] Јаков. V, 14. 15

[18] II Коринћанима XI, 3

[19] I Коринћанима II, 3.

[20] II Коринћанима XII, 2.

[21] Сам није тражио своје користи, а опомиње верне да ни они не траже своје
користи. Хришћани служе један другоме. Ср. I Кришћанима X, 24; XIII, 5.
Филипис II, 4.

[22] II Коринћанима XI, 29.

[23] Римљанима IX, 3.

[24] Како није доста само име, већ се ишту дјела, која имену одговарају, о томе
лијепо говори св. Амвросије милански: . . . якоже всякой х8дожникь по качеств8
своегω дҍла с8дится, такъ и ω сващеникҍ не но иномъ чем8либо с8дитъ надобно,
какъ но тр8д8 и честности (св. Амросія: ω важности чина священическагω,
Москва 1820. Гл. 3).

[25] Очевидно је да Златоусти овдје мисли на Омирове сирене, о којима исти
спомиње у XII. пјевању Одисеје

[26] I Тииотеју II, 12

[27] I. Коринћанима XIV, 34.

[28] Ни један свештеник не треба никад да заборави ове ријечи светога овог
човјека. У животу и раду свештеникову има жена лијепих и узвишених задаћа,
али она треба да остане свагда скромна и чедна Неразборито мијешање жене у
оне послове који њој не припадају, производи свагда само штету. Напротив од
велике ће користи бити по успјехе пастирске службе свештеникове, ако његова
жена прими на се њеки дио домаћих брига, ако пази да ничим не узнемири дух
мужа својега, ако прими на се дужност посјећивања болних, подучавања дјеце,
особито женске, ако, другујући са женама у парохији, шири међу њима здрава
начела правога хришћанског живота, начела хришћанског васпитања дјеце и т. д.
Благо свештенику, који има такву жену. С поносом може је он, нопут св
апостола, назвати својом сапутницом и помоћницом. Тешко пак ономе, који не



само да нема овакве помоћи у својој жени, већ му она још и квари оно што он
можда добра и учини. За то ваља млади кандидат свештенства добро да отвори
очи, кад себи тражи жену. Али његове очи обично нијесу викле да гледе по
женскоме свијету, нијесу вјеште да нађу врлину која је вазда
скромна; неуочљива, скривена. Он није кадар да провиди лукавство
и притворотво. И обично је он упућен при бирању жене на савјете других људи,
старијих, вјештијих. Па ако су ти случајно енископи, свештеници, тад му треба
да савјетују, али не по нријатељству, сродству и другим обзирима, већ онако
како ће највише користи бити за будућег свештеника, за живот његов и службу
његову пастирску.

Обично свештеници, који имају женске дјеце ишту од епискона препоруку за
своје кћери и ови радо препоручују кандидатима свештеничким, да се жене из
кућа свештеничких То је сасвијем право, и кад би било среће, било би то
сасвијем добро. Но не бива добро, јер многи свештеници не васпитавају своје
кћери онако како би требало, па да оне буду добре жене свештеничке. Многи
или им не даду никаквога васпитања, или их криво васпитају. А шта ће кукавни
млади човјек-свештеник са женом, која дигне нос, па јој опанак народни заудара,
која најмање умије да штује и цијени важну службу свештеничку, која
безувјетно хоће да живи са духом свијета површнога, лакомисленога, чак и
неваљалога.?! Нека се кандидатима свештеничким препоручује да узимају за
жене кћери свештеничке, али нека и свештеници васпитавају своје кћери онако,
како прави свештеници хришћански треба да васпитавају своју женску дјецу,
хришћански, свештенички.

[29] Св. Златоусти има овдје пред очима онај дио пастира црквених који се, као
лоши пастири, у служби црквеној налазе. Но спрам тих и таквих пастира стоје у
историји хришћанске цркве и пресвијетли примјери несебичности и
самопрегорења за добро цркве. Један такав примјер имамо у св. Григорију из
Назијанза. Подигла се бура што је он постављен био на столицу епископа
константинопољског. У сабору епископа избија ради тога на површину страсно
незадовољство. Мир црквени дошао је био у опасност. Но Григорије не даде, да
се немир распламти. „У колико сам ја крив, вели он озловољеним епископима,
баците ме у море; нијесам бољи од Јоне пророка, мир ће се повратити", — и сам
силази са своје столице, премда ништа није крив био.

[30] I Тимотеју III, 1

[31] Матеј V, 11. 12

[32] I Тимотеју III, 2.

[33] Пастир треба добро да схвати ове ријечи. Није све само у спољашњем
мучењу тијела. То треба пастир да има на уму и при удешавању својега живота,
а и при разгледању живота других људи. Јединим оним питањем при тајни
покајања: „је си ли постио", које цигло многи духовници покајницима стављају,
навешће они човјека на криву мисао, као да је све само у посту. Та тијем се пред
Богом хвалио и Фарисеј, свој пост сноменуо је он на првом мјесту (Лука ХVIII,
12), али није отишао оправдан (Лука ХVIII, 14)

[34] Тако на пр. у Матеја V, 22.

[35] Приче Соломонове XV, 1.



[36] Премудрости Исуса сина Сирахова X, 2.

[37] О, кад свештеници не би заборављали ову истину!

[38] Ср. Матеја V, 16.

[39] Ср. Матеја V, 14.

[40] Ни у данашње вријеме нема свештенство више искрених пријатеља, но што
их је имало у доба, кад је Златоусти своме Василију овако говорио. Па ипак као
да се многи свештеници мало осврћу на ове мудре ријечи. Колико их је, који су
нред партајским својим једномишљеницима показали једну или другу своју
слабост, учинили пред њима ово или оно неупутно дјело, а ти њихови
једномишљеници употребили су то касније противу њих. Па да је само лично
противу њих, ни по јада! Против цркве и против вјере, против најсветијих
интереса вјере и цркве води се борба и са оваквим оружјем! А колико је
опет пута заробљена слобода и савјест свештеникова у ропству, у које је
околина свештеникова ухватила свештеника, баш са њеегових непромишљених,
често пута сувише дјетињастих поступака ?! Примјера не би требало наводити,
но ипак ћу навести један, друге врсте. Удов њеки свештеник са четверо нејаке
дјеце, узео у кућу газдарицу, да му пази на дјецу и за господарством
му пригледа. У прво вријеме газдарица се показала дјеци као права мати, око
господарства је свом пажњом настојала, а свештеанка је штовала и предусретала,
као што се само могло жељети. Једне пак недјеље огријеши се свештеник љуто
о један од прописа црквених, који му казују како мора бити спремљен за свету
литургију. За ово је знала и газдарица. Није дуго потрајало, а газдарица постаде
спрам дјеце немилостива, спрам господарства немарна, спрам свештеника
осорна. Овај је позове на ред. Ријеч по ријеч, и свештеник јој запријети да ће ју
отпустити, ако се не поправи. Тек тада се осу газдарица на њега и пркошљиво га
позове нека ју отпусти, па ће бар и владика знати, како му се попови спремају за
литургију. Сад истом дође несретном свештенику до свијести шта је урадио.
Газдарица је остала у кући, па у бризи само за се и своју родбину запустила је
кућу и дјецу свештеникову Овај је својим рођеним очима гледао пропаст своје
дјеце и своју, и ипак је морао трпјети у кући својој највећег свог злотвора, — ни
писнути није смио. — Други један свештеник учинио је за вријеме литургије
њешто што учинити не би смио. Чин тај његов видјели су њеки људи, који су у
опћини црквеној хтјели главну гијеч да воде. И кукавни свештеник морао је од
то доба с њима у слогу, можда чак и против бољег свог увјерења, па и против
старије, искусније и врсније своје браће. — Није давно било како сам слушао у
једној парохији, да газдарица парохова пред парохијанима пријети болесноме
свештенику, да ће га још прије смрти на робију послати, само ако не направи
тестаменат у корист њезину и ,њезине" дјеце. Како ће и тај кукавац стојати у
својој парохији, ако га је Бог у животу одржао!

А како тек лове свештеника они, који јавну или потајну борбу воде против саме
цркве ! У свијету је много таквих, зато свештеник и нема у свијету много
искрених пријатеља. Ради онога чему он служи, свијет ће га вазда гонити. Но он
сам не треба да се даде свијету у руке.

[41] Ср Данила III, 46

[42] И у данашње доба понављају се често примјери, да иначе у свему добар
свештеник, ради врло незнатних ситница, долази у незгодан положај.



[43] Обратно говори апостол у I посл. Коринћанима XII, 36.

[44] I Коринћанима II, 11.

[45] Ето вјерне слике и нашијех избора. Само кад би Златоусти данас говорио,
морао би још додати, да при избору свештеника одлучују и страначки обзири и
подмићивање, о чему се у његово доба није знало. Него не треба заборавити да
свети Отац све ово осуђује.

[46] Управо : у философском (монашком) начину живота.

[47] У почетку нијесу монаси постајали свештеницима. У доба пак св.
Златоустога на истоку је било већ доста епископа, који су као монаси примили
чин свештенички. Свети Василије још савјетује монаху, да не прима
свештеничкога чина. На западу су били први епископи из реда монашког, при
концу IV. вијека, Евсевије верцелски и Мартин епископ турски.

[48] Мореуз, назван данас Golfo di Negroponte, познат од старина са јаке струје и
неправилне плиме и осјеке, које се тамо у 24 сахата седам пута мијењаху.
Платон утребљава (у Федону) име Еврипа, као слику за њешто несигурно,
непостојано.

[49] Филипис. II, 7; Матеј XXVI, 67; I Петр. III, 18.

[50] Језек. XVIII, 23; XXXIII, 11.

[51] Одлучио сам се за овакавпревод грчкога τὸ πλῆθος των ὄντων, но могло би
се то исто превести и изразом „величина иметка". Преводиоци се разилазе у
схваћању тога мјеста, а нема нигдје ничег што би могло послужити за сигуран
ослонац. Мени се учинило да је згодније схватити, као велики број свештеника,
само зато, што за овијем ријечима долазе ријечи, у којима је нови изговор, које
овако боље кореспондују са онијем.

[52] Дивно говори св. Златоусти у овој 15. глави III. књиге о томе, што не треба
да утјече на бирање кандидата за црквене службе. И епископи, који бирају
епископе и црквене достојанственике постављају и на степене свештенства
рукополажу, а тако исто и сви они, који било каквог удјела при томе имају, сви
без разлике морали би свагда кад избору приступају, живо се сјетити овијех
ријечи светога Златоустога. Коријен свију невоља, које цркву, а с њоме и саму
вјеру, сналазе, лежи већим дијелом у незгодном избору лица за црквене службе.
Ти избори нијесу ништа друго, него подизање ступова у цркви, који ће имати на
себи држати и носити читаву зграду хришћанскога морала. Па ако се мјесто
здравих ступова усаде трошни и трули, моралном црвоточином изједени, зар
онда свијет да се са поуздањем и вјером на те ступове ослони?! А кад год се не
бира по правди Божјој, кад год се избор чини из ситних рачуна себичних и
прљавих, онда се сваки пут усађује у цркву ступ, који убрзава катастрофу у
рушењу цијеле зграде.

Ову главу из овога списа, св. Златоустога требало би управо прије сваког избора
прочитати и у дух ријечи св. Златоустог уживјети се. Није могуће да нас то не
би сачувало од многе штете, срамоте и гриоте.

[53] У епископа је дакле врховна одлука при постављању свештеника. Он има
право примити, а има право и одбити кандидата. Наравно, и једно и друго треба
да чини тек послије свестраног и најсавјеснијег испитивања.



[54] Уметнуо сам ријеч „бирачи," ради лакшег разумијевања. Смисао је овај :
припусти ли епископ у службу недостојне људе, онда ће бирачи, којима је
попустио у неправедном њиховом захтјеву, постати још јачи, јер ће имати уза се
те неваљале свештенике. Тијем ће наравно положај епископов спрам тијех
бирача бити тежи, него што би био. да им није попустио, јер тада они не би
имали овијех савезника-свештеника. Други пак дио бирача, који није хтио те
недостојне кандидате, моћи ће на епископа оправданије ударати, јер ће
неваљалство тијех недостојних свештеника оправдати њихове нападаје. Од свуд
дакле зло за епископа, ако при постављању свештеника не поступа по
праведном разбору и ако при томе почне угађати ма коме. И код људи и код
Бога зло ће проћи.

[55] У душу своју и у срце своје мора сваки епискои живо записати ове ријечи.
А и свештеника ће оне, у кругу његова дјелања, сачувати од погрјешна корака.
Само их ваља свагда на уму имати. Од прве до задње, све су оне драгоцјене и
презнамените.

[56] У старије доба водило је свештенство списак удовица и сирота, како би се
знало, коме ће хришћанско милосрђе у помоћ притећи. Код нас су данас дјела
јавног хришћанског милосрђа сведена на жалост на најмању мјеру. Њеколико
сиротињских домова, то је све што ми за убоге и сироте имамо, и она крајцара
што је просјаку дадемо, то је све што за сиротињу чинимо. Са нас свештеника
скинут је данас велики терет, о коме Златоусти на овоме мјесту говори. Али да
је тај свети муж и данас међу нама, једва би нам одобрио. Не би нам могао
одобрити, јер Бог не одобрава овакву вашу равнодушност спрам сиротиње. У
сретнијим православним црквама оснивају се друштва, читави заводи подижу се
за опскрбу сиротиње; свештеници, епископи, манастири имаду увијек
постављену трпезу за убоге, старе, кљасте, хроме и слијепе. Тамо хришћанска
љубав и милосрђе није празна ријеч, већ дјело, коме се свијет мора поклонити.

[57] Трпељивост, трпљење, врло је потребно својство за свештеника. То
својство треба да покаже свагдје, особито пак онда, кад дође у додир са
сиротињом. Ступајући пред свештеника, сиротиња треба да види, да долази
пред слугу Бога милости и љубави, а не пред грубог и осорног господина. Ми
пак понајвише баш и сретамо сиротињу грубо и осорно. Колико их оде са прага
свештеничког ожалошћених и увријеђених, колико их отјерају пси манастирски
са капије манастирске?! Грозно ли нас осуђује дух светога Оца нашег Јована
Златоустога ! Да, али ко ће сваком удијелити? Тако се ми изговарамо. Тешко је
то, особито кад је сиромах човјек постао тек свештеником, или су га осула
многа дјеца, или је на мршавој парохији. Тешко је сваког просјака нахранити,
кад су приходи манастирски слаби и незнатни. Истина је то све. Но ми не
смијемо заборавити, да брижно око Оца небескога гледа, хоћемо ли сиромаху
дати бар залогај тврдога хлеба, хоћемо ли га напојити бар чашом студене воде
(Мат. X, 42); не смијемо заборавити, да Његово ухо слуша, хоћемо ли дати бар
љубазну и утјешну ријеч биједноме сиромаху, ако већ немамо ни хљеба, па ни
воде, да му дадемо. Гледа и слуша и уписује на рачун својега слуге!

[58] Премудрости Исуса сина Сирахова IV, 8.

[59] Премудрости Исуса сина Сирахова ХVIII, 15—17.

[60] Премудрости Исуса сина Сирахова XI, 11. 9.



[61] Матеј III, 10.

[62] V Мојсиј. XXV, 1.

[63] Тежак је био положај епископа у старо доба и ради судске власти, коју су
они имали и у грађанским парницама Ако су странке биле вољне, могле су спор
свој изнијети епископу на пресуду. Свака би пак хтјела право добити, па која не
добије, та је тада озлојеђена на епископа судију.

[64] Приговарају му већ и тада, кад из потребе и ради опће какве користи
црквене чешће посјећује богатије и угледније чланове пастве А како ће му тек
приговарати, када то чини не из овијех, већ из својих личних разлога! Па још
ако при том сасвијем занемари све остале.

[65] Колико ли ће тек прилике бити за овакве увреде, кад се свештеник, који је
вођа или члан њеке партије, срета са вођом или чланом противничке стравке ?!

[66] II Коринћанима II, 7.

[67] Јеврејима XIII, 17.

ШЕСТ КЊИГА О СВЕШТЕНСТВУ СВЕТОГ ЈОВАНА ЗЛАТОУСТОГА
(са грчког језика превео и примједбама пропратио протопрезвитер Јован

Вучковић, Нови Сад, 1894)

КЊИГА IV

Глава 1.

Василије, саслушавши ово и мало поћутавши, рече: да, кад би ти настојао био да
добијеш ову службу, онда би тај твој страх био оправдан. Онај који се
прогласио способним за посао, тражећи да га добије, тај се не може изговарати
незнањем, кад штогод погријеши, јер је сам себи одузео могућност таквог
изговора наметањем и отимањем за службу, те не може рећи, да је против воље
и на силу учинио зло, јер је по слободној вољи и жељи на то доспио. У таквом
случају рећи ће му његов судија: па зашто си, познавајући своју неспособност и
не имајући потребне разборитости за тачно обављање тог важног посла, отимао
се и одважио се узимати на се нослове, који превазилазе твоју снагу ? Ко те је
приморавао? Ко те је на силу вукао, ако си се отимао и бјежао? Но ти не би
никад тога чуо. Нити би сам себи имао таково што пребацити, Јер свима је
познато, да ти нијеси ништа, ни велико ни мало, употребио зарад те части, већ
да је то срећно дјело другијех. И што онима одузима сваки изговор кад
погријеше, то би теби давало доста разлога за оправдање.

На то ја махну главом и тихо осмјехнувши се, дивећи се његовој
простосрдачности, рекох му:

И ја бих желио да је то тако као што ти, од свију најплеменитији, велиш, но не
зато, што бих тада могао примити оно од чега сам побјегао. Јер кад ми и не би
грозила никаква казан, ако бих немарно и невјешто управљао стадом Христовим,



мени би било теже од саме казни и само то, што су ми повјерени тако велики
нослови, а ја се спрам онога, који ми их је повјерио, показујем толико наопак.
Па зашто сам дакле желио, да би се мишљење твоје одржало? Да би онима
биједнима и несрећнима (јер тако треба назвати оне, који не знају добро
управљати том службом, па ма ти и хиљаду пута рекао, да су на силу довученн
и да у незнању гријеше), да би њима било могуће избјећи ономе вјечноме огњу,
црноме мраку, црву који не умире, растргавању и пропасти заједно са
притворицама. Али шта ћу ти? Није тако, није.

Хоћеш ли доказаћу ти истинитост мојих ријечи најприје на царевању, које пред
Богом не значи онолико колико свештеничка служба. Онај Саул,[1] Кисов син
није по својој тежњи постао царем, већ је пошао да тражи магарад и питајући за
њих дошао к ономе пророку, а овај му говораше о царству. А он ипак не потрча
одмах, премда је од пророка чуо, него се повуче и брањаше се говорећи : Ко сам
ја и шта је дом оца мојега? Па шта ? Кад је зло употребио дану му од Бога част,
зар су га могле ове ријечи избавити од гњева онога, који га је царем учинио? А
он је баш могао рећи Самуилу који га је оптуживао: зар сам се ја сам наметнуо
за цара, зар сам се ја грабио о власт ? Ја сам хтио живјети као и обични људи
мирно и спокојно, а ти си ме довукао на то достојанство. Оставши у оној
забитности, лако би ја избјегао ове погријешке. Јер без сумње, да сам ја један од
онијех многих и незнатних, не бих био ни послан на овакво дјело, нити би ми
Бог повјерио био рат с Амалићанима ; а да ми тај није био повјерен, ја се ни кад
не бих огријешио толиким гријехом. Али је све то слабо за обрану. Не само
слабо, него и опасно, те још јаче распаљује гњев Божји. Јер онај, који је
подигнут преко својих заслуга. не смије за извршење својих погрјешака
подметати величину свога достојанства, него мора употребити велико Божје
старање о њему за јаче подстицање свога нобољшања. Онај који мисли да зато,
што је добио веће достојанство, смије гријешити, тај не ће ништа друго, него да
прикаже човјекољубље Божје као узрок својих гријеха, као што то обично и
говоре они, који немају побожности и живот свој немарно проводе. Но ми не
смијемо бити такви, нити пасти као они у такво безумље, већ се вазда трудити,
колико да по силама својим себе подигнемо, толико да нам и разум и језик
остане свет.

Ни Илије[2] — махнувши се царевања, да пређемо на свештеничку службу, о
којој и говоримо — није тежио да добије власт. Па шта му је то помогло, кад је
згријешио? И шта велим : да добије? Њему није било могуће ни побјећи, ако би
и хтио, ради силе закона јер он је био од племена Левијева, те је морао примити
власт, која му је од старина по роду припадала; а ипак и он мораде тешко
откајати неваљалство својих синова. Па шта, и онај који је био првим
свештеником јудејским, о коме је Бог толико с Мојсијем говорио, замало ли не
паде у пропаст, да братовљева заступство не ублажи гњев Божји, кад оно он
један не могаше се одупријети чудости онолике гомиле?[3]

Па кад сам Мојсију споменуо, лијепо се може доказати истинитост мојих ријечи
и онијем, што се њему догодило. И сами тај блажени Мојсије тако је далеко био
од тога, да приграби вођство над Јудејима. да га је одбијао кад му је давано, а
кад му је Бог заповиједао, противио се дотле, да је разгњевио онога, који је
налагао, па не само тада, него и послије, кад је већ добио вођство, жељаше он
умријети, само да га се ријеши. Убиј ме, вели он, ако ћеш тако чинити са
мном.[4] Па шта? Кад се он на води огријешио, могоше ли та тврдокорна



одбијања оправдати га и склонити Бога да му опрости? И ради чега је другог
лишен обећане земље? Ради ничег другог, као што сви знамо, већ ради тога
гријеха, због којега тај дивни човјек не достиже оно, што су његови поданици
достигли, него, послије многих трудова и мука, послије неисказанога лутања и
ратова и побједа, умрије ван земље, за коју се толико трудио; претуривши
незгоде мора, не уђе у тихо пристаниште.[5]

Видиш ли, да не само онима, који се отимају за свештенство. него ни онима који
га добивају по вољи других, не остаје никаква изговора за оно што погријеше ?
Јер кад су морали они, који су се више пута Богу противили кад им је власт
давао, поднијети толику казан, и ништа није могло избавити од те опасности ни
Арона, ни Илија, ни онога мужа блаженога, њега светога, њега пророка, њега
дивнога, њега најкротчијега мимо све људе на земљи,[6] који је као пријатељ с
Богом разговарао, зар ће нама који смо тако далеко од његовог савршенства,
бити за обрану доста, што ћемо бити свјесни тога, да нијесмо тежили за влашћу,
особито кад та постављања (хиротоније) бивају већином не по Божјој благодати,
него и по људском заузимању ?

Јуду је Бог изабрао и у онај свети збор уврстио и дао му, као и другима,
апостолско достојанство ; дао му је и њешто више но другима, наиме да
управља новцем.[7] Па шта? Кад је он то обоје наопако употребио, те издао
онога кога је требао проповиједати и зло располагао са оним што му је било
предано да добро управља, зар је умакао казни? Баш због свега тога учинио си
је казан тежом. И то је врло право. Јер не треба од Бога. повјерене части
употребљавати за вријеђање Бога, већ за што веће угађање њему. Онај који
држи да може заслужену казан избјећи због тога, што је добио веће почасти, тај
чини исто, као кад би који од невјерних Јудеја, чувши Христове ријечи: Да
нијесам био дошао и говорио им, не би гријеха имали;[8] и: да нијесам био дјела
творио међу њима којијех нико други не твори гријеха не би имали,[9] довикнуо
Спаситељу и доброчинитељу: а зашто си дошао и говорио. зашто си дјела
творио, да нас жешће казниш?! Али то је говор бјеснила и крајњег лудила.
Лијечник није дошао да лијечи с намјером да те више упропасти, него да те
коначно ослободи од болести, али ти си се сам отео из његових руку, и ето ти за
то теже казни. Јер као што би се опростио и пређашљих зала, да си се подвргао
лијечењу, исто тако не ћеш се моћи очистити ни од садашњих, пошто си утекао,
опазивши (лијечника) да долази, а кад то не можеш, онда ћеш бити кажњен и за
то, а и зато што си, колико је до тебе стајало, осујетио настојање лијечниково. С
тога ми не потпадамо под једнаку одговорност прије но што смо од Бога
одликовани и кашње пошто смо већ одликовани, већ кашње под много већу. Јер
ко није постао добар, пошто је уживао добро, тај заслужује да буде и љуће
кажњен. Пошто дакле видимо, да нам је слабо ово оправдање и да оно не само
не спасава оне, који му прибјегавају, него их још све више издаје, то нам ваља
тражити друго, јаче.

Василије: А какво? Та ја нијесам више ни при себи, тако си ме застрашио и
ужаснуо тим твојим ријечима!

Глава 2.

Немој, рекох, молим те и преклињем, немој да толико клонеш. Јер има, помоћи
има; за нас слабе, да се никад не упуштамо, а, за вас јаке, да наду на спас не



полажете ни у шта друго, већ поред благодати Божје у то, да не чините ништа,
што би било недостојно тога дара и Бога., који га је дао. Јер највећу казан
заслуживали би они, који би, добивши по жељи својој ту службу, вршили је зло,
или због немарности, или због покварености, или због неспособности, но због
овог не остаје никаквог изговора ни онима, који нијесу жељели; и њима је
одузета свака обрана. Треба наиме, мислим ја, па ма хиљаду њих звало и
приморавало, не гледати на њих, већ испитавши најприје своју душу и пажљиво
све размотривши, истом тако попустити онима, који су нас заокупили. Та да
зграду подигне, не би се усудио понудити се ни један, који није неимар, нити би
се хтио болесна тијела латити, ко није вјешт лијечењу, него ће се опирати. ма их
и много било, који би силом нагонили, нити ће се стидјети својега незнања. А
онај који хоће, да му повјерена буде брига о толиким душама, зар да прије не
испита сам себе, него да прими службу, ма био од свију и најнеспособнији, само
зато, јер онај заповиједа или онај нагони, па да му се не замјери? Не ће ли он и
себе и њих бацити у очиту пропаст? Могао је самога себе спасти, а убија собом
и друге. Па откуд се може надати спасу? Откуд ће опроштење добити? Ко ће нас
тад измолити? Можда они. који нас сад нагоне и на силу вуку? Али баш и њих
саме ко ће спасти у оно доба? Та и њима треба других, да би огњу избјегли.

Да ја ово сад не говорим зато да те плашим већ по истини, чуј шта говори
блажени Павле својему ученику Тимотеју, правоме и љубљеноме својему сину:
Руку не мећи брзо ни на кога, нити имај удијела у туђим гријесима.[10] Видиш
ли од каквог сам ја не само приговора, већ и казни, колико је до мене стајало,
спасао оне који су ме хтјели дотле довести ? Јер као што избранима не помаже
за обрану да реку: ја нијесам дошао позивајући се сам, а нијесам утекао јер
нијесам ништа знао; исто тако и онима, који постављају (хиротонишу), не би
ништа помагало ако би рекли, да нијесу постављенога (хиротонисанога)
познавали. Већ баш стога, што су га не познавајући га унаприједили, кривица
бива већом и тобожња обрана отешчава оптужбу. Није ли зар ненаметно, да онај,
који би хтио само роба купити и лијечнике пита, и јемце за куповину тражи и
сусједе распитује, и са свијем тијем да се не задовољи, већ и подоста времена за
огледање тражи, а они који треба кога да намјесте на овакову службу, да му
насумце и од ока, да се њекоме учини по вољи, или због пркоса другима,
посвједоче ваљаност и да га приме, не чинећи никаквог даљег испита? Ко ће нас
дакле тада измолити, кад и они који би нас требали заштитити, требају заштите?
Према томе ваља да и онај, који хоће да поставља (хиротонише), много испитује,
а онај који хоће да буде постављен, још много више. Јер и ако има бираче за
другове у казни, кад у чему погријеши, ипак се ни он не ослобађа од казни, већ
ће претрпјети још и већу, осим ако се бирачи нијесу руководили каквим
људским обзиром и радили противно ономе, што су увиђали да је боље. А кад
би се у томе затекли и кад би намјестили недостојнога намјерно под каквим
било изговором, тада они, који су недостојног намјестили, подпадају под исту
казан, можда још и већу. Јер ко даје моћ ономе, који ће цркву да упропашћује,
тај ваља да буде и одговоран за све, што овај учини. А ако он за ништа од овог
не би био крив и ако би рекао, да је заведен био мишљењем свијета, ни тада не
би остао некажњен, већ би добио њешто мању казан од постављенога
(хиротонисанога). А зашто ? Зато што није ништа чудно, да бирачи буду на то
заведени лажним мишљењем, али избрани не може рећи, да он себе није
познавао, исто као ни други. И стога, што му предстоји тежа казан, неголи
онима који су га намјестили, треба он да држи над собом оштрији испит, но они
и ако би га они по незнању нагонили, ваља да им приступи и тачно им каже све



разлоге, чиме ће их извести из заблуде и доказавши, да је избора недостојан,
избјећи терет толиких послова. Кад се има савјетовати о војничким, трговачким,
ратарским или другим земаљским пословима, зашто тад не ће ни ратар да
изабере пловидбу, ни војник ратарство, ни крмар војевање, ма му се хиљаду
пута смрћу пријетило? За цијело стога, што сваки предвиђа опасности од своје
невјештине. Кад се дакле тиче штете у ситнаријама, толико ћемо зар бити
опрезни и не ћемо се покорити приморавању онијех, који нас силе; а кад онима,
који не знају руковати свештенством, пријети вјечна погибао, хоћемо ли се
једноставно и лудо подврћи толикој опасности, изговарајући се на туђе
присиљавање? Али нам то неће примити Онај, који ће нам негда судити. Јер ми
треба да покажемо више опрезности у стварима духовним, него ли у тјелесним,
а овако испада, да не улажемо ни подједнаку ! [11]

Па реци ми, кад би ми држећи њекога за неимара ко није неимар, позвали га на
тај посао, а он пристане, те лативши се одмах материјала спремљенога за
градњу, исквари дрво, исквари камење, а кућу тако подигне, да се одмах сруши,
да ли би му било доста за обрану, што је од других принуђен и што није дошао
непозван? Никако. Па и право је и праведно. Он је требао одбити, ма га други и
звали. И пошто онај, који је искварио и дрвље и камење, нема никуд прибјећи,
да не да задовољштине, зар се онај, који је душе погубио и немарно градио, нада,
да ће му помоћи да избјегне казан, то што су га други принудили ? И како да то
не би било преко мјере лудо ? Ја на име још не додајем, да нико не може
присилити онога који не ће. Али нек буде да је њеко, будући из[94]ложен
великоме насиљу и многоврсним доскочицама, морао се уловити, не ће ли га
бар то избавити од казни? Немојмо, молим те, немојмо се сами толико варати,
нити се претварати, као да не знамо ни оно, што и најмања дјеца знају. Јер за
цијело не ће нам ни то, ако се изговарамо незнањем, ништа помоћи на суду.

Ти нијеси сам тежио да добијеш ту службу познавајући своју слабост ? Добро и
лијепо. Но знајући то, ти би се морао уклонити, ма те други и звали. Или си ти
био слаб и неспособан док нико није звао, а чим их се нашло који би ти
подијелили част, одмах си постао јак ? Смијешно је то и лудо и достојно највеће
казни. Та зато Господ и опомиње онога, који хоће кулу да гради, да не удара
темеља прије но што прорачуна свој имутак, како не би дао много повода онима,
који туда пролазе, да му се смију.[12] Но његова штета остаје на подсмијеху, а
овде је казан огањ вјечни[13] и црв који не умире и шкрипање зуба[14] и
најцрњи мрак и растргавање[15] и увршћавање међу притворице.

Али моји тужиоци не ће да знају ништа од овога, иначе би престали кудити
онога, који не ће лудо да погине. Не расправља се ту сад о старању за пшеницу
или јечам, нити за волове и овце, нити штогод томе слично, већ о самоме тијелу
Исусову. Јер црква Христова — по ријечима блаженога Павла — тијело је
Христово;[16] и коме је оно повјерено, тај треба да га развије до најбољега
стања и највеће љепоте, пазећи на све стране, да ма каква пјега или
мрљотина,[17] или друга, каква мана, не накази ону љепоту и добро стање И
шта друго, него да га по силама људским покаже достојна његове главе,
бесмртне и блажене? Јер кад се они, којима је стало до атлетске снаге, служе и
лијечницима и учитељима рвања и потпуном диетом и непрестаним вјеџбањем
и на хиљаду других ствари пазити имају (јер и најмања маленкост, ако је
превиде, руши и брка све), то како ће они, који на његу добију ово тијело, које
се има борити не са тијелима, већ са невидовним силама, сачувати га



неповријеђена и здрава, ако немају надчовјечанску врлину и не познају сваку
љекарију, која је души корисна?

Глава 3.

Или ти не знаш да је ово тијело подвргнуто многоврснијим и болестима и
искушењима, него ли наша пут (σάρξ) и да, се лакше но ова квари и да теже
исцјељује?

За оне који ова (наша) тијела лијече, пронађене су и разне љекарије и спреме
разних оруђа и згодна храна за болеснике; често природа ваздуха помогне да
болесник оздрави, а који пут и сан, који је дошао у згодно вријеме, ријеши
лијечника свакога труда. А овдје не може се ни на што од тога, мислити, већ
поред дјела (примјера) има само једно срество, једап пут за лијечење, — учење
ријечју.[18] То је оруђе, то храна, то најбоља благост ваздуха, то је мјесто
љекарије, то мјесто ватре то мјесто гвожђа ; и ваља ли жећи и сјећи, овијем се
треба послужити па ако то не помаже, све остало биће залуд. Тијем подижемо и
душу која је пала, и укроћујемо ону која се распалила, и одрезујемо што је
сувишно, и попуњујемо недостатке и чинимо све друго што је потребно за
здравље душе наше. Туђи живот може побудити на сличну тежњу за бољим
животом, али ако душа болује од кривих догмата, ту је од велике потребе ријеч,
не само за сигурност својих, већ и за спољашњу борбу. Кад би ко имао мач вјере
и штит духа у толикој мјери, да би могао чудеса чинити, те силом чудотворства
својега запушавати уста бесрамника, тај не би требао помоћи од ријечи ; па ни
тада није на одмет сила њезина него и врло потребна. Јер и блажени Павао свуд
је много бесједио, и ако су га свуда прослављали ради чудеса. И један други из
истог збора опомиње, да се ваља побринути за ту силу, говорећи : Готови
будите на одговор свакоме, који вас запита за разлог надању у вама.[19] И сви
скупа нијесу ради ничег другог повјерили онима који су били са Стеваном
старање о удовицама, него зато, да би се сами могли занимати службом
ријечи,[20] У осталом, ми се не би за то бринули, кад би имали чудотворну моћ.
Али кад од те моћи нема ни трага, а непријатељи многи са свију страна
непрестано нападају, одмах је потреба да се њоме (ријечју) заштитимо. како нас
не би рушиле непријатељске стријеле, а да ми њих оборимо.

Глава 4.

Због тога се морамо много трудити, да се ријеч Христова богато усели међу
нас.[21] Јер ми се спремамо не за једну врсту борбе, него је тај рат разноврстан
и разни га непријатељи распирују, па се не служе сви ни једнаким оружјем, нити
су стали да нас на један начин нападну. Зато ко хоће са свима да се бори, мора
познати вјештину свију, мора бити и стрељач и праћкар, и четник и водник, и
војник и војвода, и пјешак и коњаник, вјешт борби на мору и на бедемима Јер у
војничким ратовима одбија сваки навале онако, какву је задаћу добио ; овдје пак
није тако, већ ако онај, који хоће да побиједи, не познаје свијех врста вјештине,
ђаво ће умјети са једне једине стране, ако је случајно превиђена, увући своје
гусаре и расијати овце. али не ће, ако опаз да је пастир у својој струци вјештт и
да добро познаје његове доскочице. Стога се треба добро са свију страна
оградити. Јер и град, док је утврђен са свију страна. смије се онима који га
нападају, налазећи се у потпуној сигурности. Но ако ко провали стијену, ма



само колик враташца, нема му више користи од зида, макар и све остало да је
читаво. Тако исто је и са градом Божјим. Опасује ли га са свију страна, мјесто
зида, окретност и мудрост пастирева, тад ће сви покушаји непријатељски
свршити срамотно и смијешно и они који су у њему, остаће неповријеђени. Но
ако га ко успије и дјелимнчно порушити, рушиће одатле (тако да речем) и све
остало, и ако га неће сасма разорити. Јер каква је корист ако се он храбро бори
против Јелина, а Јудеји га пљачкају, или ако побиједи и једне и друге, а
Манихеји буду плијенили, или ако савлада и ове, буду ли они који уносе
судбину[22] давили овце које су унутра? А нашто и набрајати све јереси
ђаволске? Ако их пастир не зна срећно све одбити, моћи ће вук, ма само помоћу
једне једине, прождријети већину оваца.

Па код војника обично се увијек очекује побједа или пораз онијех који се боре
или онијех који нападају; а овдје бива са свијем друкчије. Јер више пута борба
против другијех учини, да у потпуном миру и спокојству постану побједиоци
они, који у почетку нијесу улазили у битку, нити се ишта трудили, и ко у томе
нема много вјештине, прободен својим мачем, постаје смијешан и пријатељима
и непријатељима. На примјер (што сам рекао покушаћу ти разјаснити и
примјером) они, који су примили глупост Валентинову и Маркијонову, и сви
који од њихове болести пате. избацују закон, који је Бог Мојсију дао, из списка
божанских књига; а Јудеји толико га штују, да ако вријеме и не дозвољава
држати га у свој пуноћи, они и против воље Божје за њ устају. Црква пак Божја,
избјегавајући обадвије крајности, иде средином. те се не да нити ујармити у
његов јарам, нити допушта да се исти грди, већ га хвали, ма да је и укинут, јер је
њекад до одређенога времена био користан. С тога, ко хоће да се бори с једнима
и другима, мора познавати ту умјереноет, јер у намјери да поучи Јудеје, да се у
невријеме држе старога законоданства, ако га стане безобзирно нападати,
радиће не мало на руку јеретицима, који хоће да га хуле. А ако га стане
прекомјерно хвалити и приказивати га као потребна још и данас, у тежњи да
овима запуши уста, отвориће уста Јудејима. Они опет, који лудују лудилом
Савелијевим и бјесне Аријевим бјеснилом, отпали су од здраве вјере и једни и
други са неумјерености; оба дијела задржавају име хришћанско, но да им се
испитају догмати, видјело би се, да једни нијесу ништа бољи од Јудеја, осим
што се само по имену разликују, а други да су врло налик на јерес Павла
Самосатског, а и ови и они далеко од истине. Па велика је и овдје опасност, узан
и тијесан је пут, с обадвије стране опасан врлетима, није малена зебња кад
хоћеш једног да обориш, да те други не рани. Јер ако ко рече да је божанство
једно, Савелије ће одмах ту ријеч употребити за своје лудило ; а ако опет ко
дијели, говорећи да је друго Отац, друго Син, а друго опет Дух свети, одмах се
подиже Арије, преврћући разлику у лицима у промјену бића. Али се треба
клонити и избјегавати колико безбожно сливање онога, толико и безумно
дијелење овога исповиједајући и једно божанство Оца, Сина и Духа светога и
признавајући три ипостаси; јер тако ћемо моћи сузбити нападање обојице.

Могао бих ти навести и друге још многе борбе, из којих се одлази са хиљаду
рана, ако се не бори храбро и мудро.

Глава 5.

Шта пак да ти речем о чангризању са стране домаћих? Јер ово није ни мало
незнатније од спољашних нападаја, но задаје учитељу још и више муке. Једни



само из љубопитсва без даљег разлога и сврхе, хоће да се баве и онијем, што
нити би им користило кад би проучили, нити га могу проучити. Други опет
захтијевају од њега да им разјасни судове Божје и нагоне да се премјерава та
велика бездна јер вели : судови су твоји бездна велика[23].

И наћи ћеш их мало, који се брину за вјеру и живот. већину пак, гдје преврће и
тражи оно што наћи не може, а да нађе, Бога би ражљутио. Јер кад се ми
упињемо да проучимо оно што он није хтио да знамо, не ћемо сазнати, (та како
би, кад Бог не ће?) а од испитивања биће нам само опасности. Па ипак премда је
то тако, ако би ко силом своје власти хтио запушити уста онима, који теже да
пронађу оно што је недокучиво, дошао би на глас, да је охол и незналица. Стога
и овдје мора предстојник уложити много мудрости, да не само задржи од
залудног запиткивања, него да избјегне споменуте пријекоре. А за све то није
дана никому друга, већ једино помоћ говора. И нема ли ко те моћи, душе њему
потчињених људи, мислим слабијих и љубопитљивијих, не ће бити ни мало
мирније од лађа бури изложених. Зато свештеник мора све учинити, да би ту
силу задобио.

Глава 6.

А зашто се није (рече Василије) Павао трудио да задобије ту врлину? Па се ни
не стиди својега сиромаштва у говору, већ отворено признаје, да је невјешт, и то
пише Коринћанима, који су били с говорништва славни и до тога много
држали.[24]

Баш то, рекох, то и јесте што многе обично упропашћује и чини хладнијима за
истинито учење. Јер не будући у стању испитати дубљину ума апостолског,
остају цијело вријеме дријемајући и зијевајући, те преузносе ту невјештину, но
не ону што је Павао себи приписивао, већ ону, од које је он толико далеко био,
колико ни један од људи под небесима.

Но овај говор нек остане за друго вријеме, а сад ћу ти ово рећи. Метнимо да је
Павао у овоме био незналица до оне мјере колико они хоће, но шта се то тиче
људи данашњих ? Та он имађаше силу већу од говора, која је била кадра
учинити више и веће, јер само кад се показао, и ћутећи, бијаше он страшан
демонима. А данашњи људи да се сви скупе, не би могли ни безбројним
молитвама, ни сузама оно, што су тада чинили убрушчићи Павлови.[25] Павао
је молитвом својом васкршавао мртве и чинио друга таква чудеса, да га они
вани (т. ј незнабошци) држаху за Бога[26] и прије но што је ријешен овога
живота, био је удостојен да буде однесен до трећега неба и да чује ријечи. које
није дозвољено људској природи слушати.[27] А данашњи људи. — но ја не ћу
да речем ништа непријатно ни ружно, јер ни ово не говорим да их нападам, већ
што се дивим, како не стрепе стављајући себе спрам таковога човјека! Јер да и
оставимо чудеса, да пријеђемо на живот тога блаженога и да размотримо његово
анђеоско живљење и ту би још боље, него у чудесима, видио гдје и ту побјеђује
борац Христов. Ко да опише ону ревност, ону благост, оне непрестане
опасности, оне учестане бриге, она непрекидна неспокојства због цркве, оно
саучешће спрам немоћних, оне многе биједе, она необична гонења, она умирања
свакога дана?[28] Које мјесто у васељени, која земља, које море, не познаде
борбу тога праведника? Њега је упознала и пустиња примајући га кад је био у
опасности. Он је прошао све начине засједа и добио је побједу сваке врсте, нити



је икада престајао бити се нити побјеђивати. Но ја не знам, како дођох до тога,
да ружим тога човјека, јер његова велика дјела превазилазе сваки говор, мој
накотолико, колико и мене они, који су вјешти у говору. И при свем томе (јер
блажени ме не ће судити по успјеху, већ по намјери) ја не ћу да престанем, док
не речем оно, што је од реченога толико боље, колико и он од свију људи. Шта
је дакле то? Послије толиких великих дјела, послије тијех небројених побједа,
желио је он да оде у ад и вјечној казни да буде предан, да би се само Јудеји, који
су га често и камењем били и колико је до њих било и убијали, спасли и Христу
приступили.[29] Ко је тако љубио Христа ? т ј. ако се ово треба звати љубављу,
а не њечим, што је више од љубави. Хоћемо ли се сад испоређивати с њиме,
послије толике благодати, коју је одозго добио ? Шта би од тога било још
дрзовитије?

А да ни он није био таква незналица, као што они мисле, покушаћу и то
доказати. Они називају незналицом не само онога, који није увјеџбан у блијеску
вањскога говорништва, него и онога, који не умије обранити истину догмата. И
добро суде. Али Павле не вели да је у обојем невјешт, већ само у једном и
потврђујући то чини, тачну разлику, рекавши да је у ријечи невјешт, али не у
разуму[30].Кад бих ја изискивао мекоћу Сократову, и величанственост
Димостенову и достојанственост Тукидидову, и узвишеност Платонову, тад би
се наравно могло изнијети на сриједу ово свједочанство Павлово. Али ја
прелазим преко тога свега и преко непотребнога накита онијех вани и не бринем
се ни за израз, ни за изговор; нека буде њеко и сиромашан у говору и у склопу
ријечи прост и једноставан, само нека нико не буде незналица по разуму и
правилном познавању догмата и нека, покривајући своју лијеност, не одузима
од онога блаженога апостола највеће његово добро и главну његову похвалу.

Глава 7.

Чиме је он, реци ми, и задобио Јудеје, који су били у Дамаску, док још није
чинио чудеса? Чиме је надјачао Јелинисте.[31] Зашто је био послан у Тарс? Зар
не тијем и за то, што је побјеђивао силом ријечи и дотле их доводио, да су
помишљали и на убијство, немогући подносити свој пораз?[32] Јер дотле још
није био почео чудеса чинити. И не ће ваљда ко рећи, да му се народ због чудеса
дивио и да су противници његови поражавани славом тога човјека, јер дотле је
владао само говором. А чимс се борио и расправљао са онима у Антијохији,
који су хтјели по Јудејску да живе?[33] А онај Ареопагит, из онога
најпобожнијега града,[34] није ли заједно са женом својом пристао уза њ, само
ради проповиједи?[35] И онај Евтих зашто је пао с прозора?[36] Није ли зато,
што је до дубоке ноћи слушао ријечи његова учења? А у Солуну и Коринту и
Ефесу и у самоме Риму? Нијесу ли пролазили узастопце цијели дани и ноћи у
тумачењу св писма? И шта још да говорим о распрама са епикурејцима и
стојицима?[37] Јер ако бих хтио све набројити, развукао би ми се говор на дуго.

Кад се он дакле говором много служио, и прије чудеса и с њима заједно, како
смију тад звати незналицом онога, који је својим разговорима и говорима
свакога врло задивљавао? Зашто су га Ликаонци држали за Меркура?[38] Што
су мислили да су они[39] богови, то је било ради чудеса; а што су њега држали
за Меркура, није било ради тога, већ ради говора. Па и чиме је тај блажени
наткрилио остале апостоле ? И рашта је по цијелој васељени тако много у
устима свију? Рашта му се дивимо не само ми, већ и Јудеји и Јелини, више но



другима? Зар не због изврсности његових посланица, којом је не само тадањим
вјернима, већ и онима који су постали од тада до данас, као и онима који ће до
доласка Христова постати, користио и користиће, док год буде рода људског ?!
Као зид од дијаманта подигнут, тако његови списи заштићавају цркве по
васељени и као њеки храбар јунак стоји он и данас на попришту, заробљујући
сваки разум за покорност Христу, и рушећи мисли и сваку висину која се
подиже на познање Божје[40]. А све то чини он с оним дивним и мудрости
Божје пуним посланицама, које нам је оставио.

Но списи његови нијесу нам згодни само за обарање лажних и учвршћавање
истинитих догмата, него нам великим дијелом користе и за добар жи вот. Њима,
се и сада служе предстојници, кад хоће да уреде и удесе и к духовној љепоти да
приведу чисту дјевицу, коју је он (т. ј. Павао) с Христом заручио;[41] с њима
одгоне и болести, које јој пријете и чувају здравље, које је задобила. Такове и
тако јаке остави нам та незналица лијекове, које по искуству добро познају они,
који их свакад унотребљавају. Из овога се види, да је он и на ту страну улагао
много ревности.

Глава 8.

Пишући и ученику своме чуј шта говори. Пази на читање, опомињање,
учење;[42] па домеће и корист од тога говорећи: јер ово чинећи спашћеш и
самога себе и оне који те слушају.[43] И опет : слуга Господњи не треба да се
свађа, него да буде кротак к свима, поучљив, трпјељив;[44] и даље: ти стој у
томе што си научио и што ти је повјерено, знајући од кога си научио, и будући
да из малена умијеш свето писмо, које те може умудрити;[45] и опет : све је
свето писмо ;Богом задахнуто и корисно за учење, за карање, за поправљање, за
упућивање у правди, да буде савршен човјек Божји.[46]

А чуј шта још додаје пишући Титу о постављању епископа. Он вели : епископ
треба да се држи вијерне ријечи по науци, да буде кадар покарати и оне који се
противе.[47] А како ће неко ко је незналица, као што они веле, моћи и покарати
оне који се противе и запушити им уста? Па зашто би се требало пазити на
читање и на писмо, ако треба грлити ту неукост ? То је само излика и изговор и
покривач немара и лијености.

Но, рећи ће, он то заповиједа свештеницима; јер и ми говоримо сада о
свештеницима. Али да се то тиче и онијех, који су под њиховом управом, чуј
како опет у другој посланици опомиње друге: Ријеч Христова нека се богато
усели међу вас у свакој премудрости[48] И опет: Ријеч ваша да бива свагда у
благодати (т. ј. пријатна), сољу зачињена, да знате како вам свакоме ваља
одговарати.[49] Па и оно: будите готови на одговор,[50] речено је свима.
Пишући Солуњанима вели: Сазидавајте сваки ближњега, као што и
чините.[51] А кад говори о свештеницима (онда вели): Свештеници који добро
управљају нека добију двоструку част, особито они, који се труде у ријечи и
науци.[52] Јер то и јесте права сврха учења, да се ученици и онијем што се
говори, приводе ономе блаженоме животу, који је Христос прописао. Јер
дјелање не замјењује учења и то нијесу моје ријечи, већ самога Спаситеља Ко
изврши, вели он, и научи, тај ће се великим назвати.[53] Кад би дјелање било
учење, било би сувишно ово друго и доста би било рећи само: ко изврши. Но
баш дијелењем тога двога показује, да, су друго дјела, а друго ријечи и да једно



другоме треба ради савршенства сазидања. Или зар не чујеш шта говори
ефеским свештеницима онај избрани сасуд Христов: За то гледајте опомињући
се да три године дан и ноћ не престајах свјетујући свакога од вас.[54] Па шта је
требало суза или свјетовања ријечима, кад је тако свијетлио животом својим
апостолским? Оно може и овај (т. ј. живот) помоћи нам у извршавању
заповиједи, но никако не бих рекао, да сам он (т. ј. живот) може учинити све у
томе.

Глава 9.

Кад се на пр. изроди распра о догматима и сви се боре са истим књигама св.
писма, какву може у том случају живот помоћ пружити? Шта користи силни
зној, ако се когод послије тијех трудова, због великог незнања паднувши у јерес,
отцијепи од тијела цркве ? Знам многога са којим се то догодило, па каква му је
корист од дурашности? Никаква, као ни од здраве вјере, ако је живот покварен.

Стога онај који је добио да друге учи, мора бити од свију највјештији у оваквим
распрама. Јер ако он и стоји чврсто, нити га противници могу ранити, ипак она
гомила слабијих, који су му потчињени, кад види вођу савладана и да нема шта
да рече противницима, кривиће за пораз не његову слабост, већ лабавост
догмата, те због невјештине једнога, свалиће се многи народ у крајњу пропаст.
Па ако се сасвијем и не предаду противницима, ипак су принуђени да
посумњају у оно, што би имали вјеровати; и чему су са тврдом вјером
приступали, томе више не могу бити одани са истом сталношћу, напротив због
пораза учитељева, овлада душом њиховом толика бура, да се то зло свршава са
бродоломљем. А каква се погибао и какав се огањ купи на његову несрећну
главу због сваког појединог од тијех, који пропадају, то не мораш од мене
дознавати, јер сам све знаш. Па не хтјети бити узроком пропасти толикога
свијета и не заслуживати себи већу казан, но што је она која ме сада тамо чека,
то ли је дакле гордост, то ли је таштина? Па ко може то рећи ? Нико, осим ако
ко не ће да окривљује без узрока и да мудрује у туђој несрећи.
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ШЕСТ КЊИГА О СВЕШТЕНСТВУ СВЕТОГ ЈОВАНА ЗЛАТОУСТОГА
(са грчког језика превео и примједбама пропратио протопрезвитер Јован

Вучковић, Нови Сад, 1894)

КЊИГА V

Глава 1.

Довољно сам већ показао, колико вјешт мора бити учитељ у борби за истину.
Но уз то имам још и друго њешто споменути, што је узроком небројене



опасности, управо боље да речем, није оно узрок, већ управо они, који са тијем
не знају владати као што треба, јер посао је то по себи врло спасоносан и од
користи, само кад се за њега нађе добрих и ревних људи. Па што је то ? Тоје
велики посао око састављања проповиједи, које се јавно народу говоре.

Прије свега већина пастве не ће проповједнике да сматра као учитеље, већ
излази из одношаја ученика, понаша се исто као публика код свјетских
позорница, и као што се тамо народ дијели и ови уз овога, а они уз онога
пристају, тако се и овдје цијенају, те једни држе уз једнога, а други уз другога,
слушајући говорнике као присталице, или противници. И то још није једино зло,
има и друго, ни мало мање од овога. Ако се наиме догоди, да њеки говорник
уплете у свој говор штогод што су други израдили, пребацују му то већма него
ли онима, који покраду (туђи) новац. А много пута и не узевши ни од кога
ништа, већ дошавши само нод сумњу, мора да подноси оно, што подносе они,
који су у крађи ухваћени. А шта ја и говорим о ономе, што су други израдили?
Та он не смије ни исте своје производе често износити.[1] Јер већина је навикла
да га слуша не ради назидања, већ ради забаве, као они који оцјењују глумце
или свираче на харфи. Ту је снага говора, против које сам мало час
био,[2] потребнија неголи код софиста, кад се они морају међу се да гложе.

Треба ту дакле јака душа, која моју маленкост далеко надмашује, да обузда ту
неуредну и штетну склоност свјетине и да је може склонити на корисно
слушање тако да народ за њим (т. ј. пропонједником) иде и слуша га, а не да
њиме управља ћуд народа. Но то се не да друкчије постићи, већ на ова два
начина, презирањем наиме похвала и силом говора.

Глава 2.

Нема ли једнога од овога двога, тад ће и оно што је ту, одијељено од онога
другога, постати бескорисно. Јер ако је њеко равнодушан спрам похвала, али не
говори поуку растворену благодаћу и сољу,[3] већина ће га ни за шта држати, и
он неће имати никакве користи од своје душевне јачине. А ако је у овоме вјешт
али се заноси шумним одобравањем,[4] тад је опет опасност и за њега и
свјетину, јер ће из тежње да се допадне, хтјети слушаоцима више ласкати, него
ли користити. И као што онај, који презире похвале, а нема духа говорничког,
никакве користи не даје народу и ако му не угађа јер не зна ништа казати, исто
тако ни онај који грамзи за одобравањем, и ако има средства да свјетину бољом
учини, даје јој мјесто онога што је корисно оно, што јој је слађе, како би на тај
начин добио шумније одобравање.

Глава 3.

Савршен поглавар треба дакле да је у обојем јак, па, да једним друго не
поништи. Јер ако би он, поневши се на амвон, почео говорити оно што је кадро
потрести оне који безбрижио живе, па онда се збуни и запне, па због муцања
буде морао поцрвењети, онда је одмах нестало користи од говора. Укоравани,
које његов говор вријеђа, а не могу друкчије да му се освете, ругаће се његовој
неспособности. мислећи тијем покрити своју срамоту. Зато он (т. ј.
проповједник), као добар кочијаш, мора потпуно обојим владати, како би обоје
по потреби могао употребити. Јер истом тада, кад њему нико не може
приговорити, добива он потпуну слободу, да све своје потчињене по вољи



укорава и да им повлађује, без тога пак ово се не може чинити. Но није доста
показати се само великодушним презирачем похвала, мора се и даље ићи, да
корист не би била опет непотпуна.

Глава 4.

Па шта још треба презирати? Мржњу и злобу. Добро је не бојати се сувише и
непрезати од преухитрених приговора (јер предстојник не може бити поштеђен
од нерасудних приговора), али их и неомаловажавати, већ треба, ма да су
неосновани, и ма да потичу од незнатних људи, настојати да се чим прије
подаве. Ништа не увећава тако ни добар ни зао глас, као неразборита свјетина.
Вична да слуша и говори без разбора, говори она о свему без свијести, не
обзирући се ни мало на истину. Зато не треба свјетину презирати, већ одмах,
чим је ружна сумња поникла, треба је тријебити, приговараче разувјеравати, па
ма они били и најглупљи од свега свијета; свако средство треба употребити,
само да се уништи зао глас. Па кад све учинимо, а опадачи не ће да замукну,
тада их треба презирати. Ко при таквим случајевима брзо клоне, тај никад не ће
моћи учинити ништа велико ни славно, јер клонулост и непрестане бриге сатрће
снагу његовог духа и коначно ће га ослабити.[5] Свештеник дакле спрам своје
пастве треба да је такав, какав је обично отац спрам неодрасле своје дјеце. И као
што се не осврћемо ни на њихову (дјечју) зловољу, ни на њихове ударце. ни на
дреку њихову, нити много полажемо на то, кад нам се смију или ласкају, исто
тако ни свештеници не треба да се надимају ради похвала својега стада, нити да
се жалосте ради приговора његових, ако су неумјесни. Знам ја, љубазни мој, да
је то тешко, можда и немогуће. Јер мислим да се ни један човјек није толико
узвисио, да се не би радовао, кад га хвале. Радује ли се пак, онда је и природно
да и тежи за том насладом. А ко за насладом тежи, тај ће се морати једити и
жалостити, ако је не постигне. Као што су они, који се радују богатству,
несрећни кад падну у сиротињу, и навикнувши се расипати, не знају подносити
оскудан живот, исто тако бива и онима, који за похвалом теже ; гине им душа
као од њеке унутрашње глади, не само кад их куде, него и онда кад их вазда не
хвале, особито пак ако су у томе отхрањени, или кад чују да се други похваљују.
Онај који са таквим страстима на поприште учитељства полази, колико ће тек
имати неприлика, колико жалости! Нити море може да буде када мирно од
таласа, ни душа његова од брига и жалости.

Глава 5.

Па ако би њеко имао и потпуну силу говора (а то се у ријетких може наћи), ни
тај није слободан од непрестанога труда. Јер пошто силу говора не даје природа
већ учење, то да је ко и до врхунца усавршен, може је и тада изгубити, ако је не
одржава ревношћу и вјеџбањем. Они који су вјештији морају дакле бити и
марљивији од неуких,[6] јер није једнака штета ако су обојица немарни, већ је у
толико већа, у колико је већа и разлика између њихових способности. Овима, т.
ј. неукима, неспособнима, не ће нико замјерити, ако не рекну што о чему би
вриједно било говорити, а онима, ако не изнесу свагда њешто што би
превазилазило и мишљење које о њима свак има, од свуд ће се јако приговарати.
Осим тога они, који су јако невјешти добивају велику похвалу и за мали успјех,
а ако успјеси овијех нијесу задивили и изненадили, то не само да не ће бити
похваљени, него ће их многи и кудити. Јер слушаоци нијесу засјели толико да



суде говоре, колико славу говорникову. Ако је дакле њеко у говорништву све
надмашио, треба му тада више од свију и најмарљивије ревности. Јер њему не
помаже ни то, што као човјек не може у свему имати успјеха, и ако његови
говори не буду у потнуном складу са величином његове славе, однијеће безброј
приговора и покуда од свјетине. Нико ту не помишља, да је случајна
нерасположеност, клонулост, неспокојство, брига, а често и гњев помрачио
бистрину душе и да му то није дало да чисто и јасно своје мисли развије, уопће,
да као човјек не може бити увијек у свему једнак, нити у свему срећан, већ да
може каткад и погријешити и мање учинити, него што одговара његовим силама
На то, као што рекох, нико не ће да помисли, но судећи му као да је анђео
кривице товаре. Па још и ово. Човјек је од природе склон, да хоће да превиђа
врлине својега ближњега, ако су и многе и велике, а ако се гдје укаже погрјешка,
па ма и малена и стара, одмах се и опази и брже боље осуђује и довијека се туби.
И те мале и незнатне погрјешке често су потавниле славу многих великих људи.

Глава 6.

Ти видиш. мој племенити (друже), да и најврснијем говорнику треба много
марљивости, а поред марљивости мора он уложити још и стрпљења више но сви
о којима сам напријед споменуо. Јер многи га непрестано нападају, без узрока и
повода и мрзе га, не имајући да му пребаце што друго, осим да га сви уважавају.
И јуначки треба подносити њихово отровно клеветање. Јер пошто ту своју
паклену злобу, која се у њих без основа зачела, не могу да сакрију, стога они и
оговарају и грде и клеветају, тајно и јавно пакосте. А душа коју све то стане
вријеђати и гњевити, мора свиснути од бола. Па ови му не пакосте само лично
сами, него употребљавају и друге да то чине. И често изаберу кога слабог
проповједника, обасипају га похвалама и преко мјере га преузносе. Једни чине
то по незнању, други и по незнању и из пакости, да закину славу способнога, а
не да прославе онога, који славе не заслужује.

Па не само са овима, већ често и са неукошћу цијелог народа мора се врстан
проповједник борити. Јер пошто се цио сабрани збор не може скупити из
образованих људи, већ се већи дио скупа састоји из људи простих, а остали, и
ако су од њих образованији, заостаје иза људи који су способни да суде о
краснорјечивости, још много више но сви остали иза њих, и једва је само један
или други ту, који има ту способност, то ће најбољи проповједник добити мало
одобравања, који пут ће и без похвале проћи. Треба се дакле чврсто спремити на
те непријатности и праштати онима, који се по неразумијевању тако понашају, а
над завидљивцима плакати, као над људима несрећним и достојним сажаљења,
те бити увјереним, да ни ово ни оно не може наудити његовој врсноћи.

Ни највјештији сликар, који све остале вјештином надмашава, ако види да се
људи. који се у вјештини неразумијевају, потсмијевају његовој слици, коју је он
ванредно добро насликао, не треба очајавати ни ту слику своју, због суда
невјежа сматрати ружном, исто као и ону која је ружна, због хвале невјежа,
дивном и прекрасном.

Глава 7.

Врстан вјештак нека буде и судија својих производа, оно што је направио нека
сматра лијепим или ружним тада, кад сами дух који је то смислио, изриче



овакву или онакву пресуду, а суд непозваних, лажан и нестручан, нека му ни на
ум не долази. Ко је ступио на поприште учитељства, нека дакле не гледа на
одобравање других људи и нека дух његов не клоне ради њих, већ састављајући
проповиједи тако да угоди Богу (ово нека му је једино правило и сврха врсне
израде проповиједи, а не пљескање и похвала), ако задобије одобравање људи,
нека га не одбија, а ако га од слушалаца не добије, нека га и не тражи, нека се и
не жалости. Јер довољна је награда, од сваке друге и највећа за његов труд то,
ако у себи може бити свјестан, да је своју поуку тако саставио и удесио, да Богу
угоди.[7]

Глава 8.

Обузме ли га чежња за сујетним иохвалама, не ће имати никакве користи од
великих трудова својих, нити од дара свога говорничкога. Јер душа, која не зна
поднијети бесмислене приговоре свијета, клоне и губи вољу за говор. За то се
треба прије свега научити, презирати похвале, јер није доста знати говорити, па
да се сачува тај дар, ако и ово нема. А ако хоћемо тачније да испитамо, онда
ћемо видјети да ова врлина, презирање наиме похвала, треба и мање даровитим
говорницима, исто као и даровитим. Јер овакав мора многе погрјешке чинити,
ако се занио чежњом за славом од свијета. Слаб да се изравна са онима, који се
у говорништву одликују, он се неће задржати да им не завиди, не пањка, без
основа их куди, и много тако недостојно да чини, него ће све покушати, па ма га
стало и спаса душе, само да њихову славу умањи до мјере ништавости. Осим
тога, такав се уклања испред напорног посла, као нека обамрлост застире душу
његову. Јер много се трудити, а пожњети мало одобравања, то је кадро оборити
и у дубоки сан уљуљати онога, који не зна похвале презирати. Па и ратар кад се
мора трудити на мршавој земљи и крш тежати, брзо ће одустати од посла, ако
баш нема воље за тај посао, или ако нема страха од глада, који је на вратима.
Кад и они, који умију силно говорити требају толиког вјеџбања ради очувања
својега дара, то колико ће онај, који се ништа није спремно, већ у говору мора
тек мислити, претрпјети терета, колико муке, колико забуне, да са великим тим
напором узмогне бар и најмање што истесати.

А ако когод од оних, који су му потчињени и нижи степен заузимају, у овоме се
више но он прослави, онда ту треба божанска душа, да се не распали завишћу и
не падне у ијед Јер бити на вишем степену достојанства, а надмашен од нижега,
па то великодушно подносити, то не може ма каква па ни моја, већ адаманатска
душа. Жалост та да се још њекако поднијети, кад је нижи, који се боље одликује,
благородан и скроман, али ако је он дрзак, безобразан и частољубив, мора онај
(виши) сваког дана жељети смрт, јер овај ће му тако загрчити живот
омаловажавајући га јавно и потајно, ругајући му се и отимајући му све више
власт, хотећи да сам буде све. А у свему томе јак му је ослонац слобода
говорничка и приврженост све пастве и љубав свега свијета. Или ти зар не знаш,
каква је љубав за говоре освојила сада душе хришћанске, и (незнаш ли) да су
они, који се том вјештином баве, не само код незнабожаца него и код сувјерника,
од свију у највећем уважењу? Како ће дакле човјек поднијети толику срамоту,
кад сви, док он говори ћуте и досаду осјећају и свршетак говора као олакшање
терета очекују, а другога ма и дуго говорио радо слушају и постану зловољни
кад хоће да заћути и љуте се кад хоће да замукне ? Истина све се ово теби сада
може чинити ништавим и безначајним, јер немаш искуства, али је то ипак кадро



убити дух и обеснажити душу, осим ако се човјек није отео свијем људским
страстима и не настоји да буде као оне бестјелесне силе, које не мучи ни завист,
ни славољубље, ни друга која такма болест. Ако дакле има таквог човјека, који
је кадар сатрти славољубље, ту дивљу звијер, коју је тешко уловити и савладати
и силне јој главе одрубити, или још боље, не дати им да израсту, тај ће онда
лако моћи и те силне навале одбити и остати спокојан као у тихом пристаништу.
Али ко се није од тога ослободио, у његовој ће души бити свакојаке борбе,
непрестаног немира и жалости и много другијех зала. А шта и да спомињем
друге тешкоће, које не зна ни изрећи ни појмити нико, ко их није сам на дјелу
том упознао?

Напомене

[1] т. ј. не смије један и исти говор, ма да је његов, понављати.

[2] Види напријед књ. IV. гл. 6.

[3] Колошанима IV, 6. — Хришћанска мудрост називље се сољу (Матеј V, 13).

Такве нијесу поуке онијех, који непрестано само грде, као да вазда пред собом
гледају најневаљалије људе, па псују и вичу и рукама млатају и цијелим се
тијелом кидају, те човјека само драже. Сјећам се овдје једне изреке Албана
Штолца, у којој исти, до душе мало драстично, али ипак вјерно карактерише
проповједнике, који се овако понашају. Вели он да су ти људи налик на
месарске псе, који животињу само драже и безуспјешно муче. Од тих паса бољи
је месар, јер он бар не мучи.

[4] Одобравање то исказује се на истоку још и данас пљескањем. По свршеној
проповиједи, ако су слушаоци задовољни, вичу они ироповједнику „живио". То
бива и код нас. Бар у Карловцима и њеким околним мјестима слушао сам то.
Колико се знаде први је Павао Самосаћанин добио аплаус од публике (Јевсевије,
цркв. истор. VII, 20). Свети Јован Златоусти корио је своје слушаоце ради тога,
што су давали од себе знаке, да им се његов говор допада, но није их могао од
тога одвикнути.

[5] И ове ријечи треба сваки свештеник добро да упамти. Многа племенита
душа пропала је ради пакости свијета опакога, који је можда и опазио слабост
њезину, па је пакошћу својом боцкао и кињио, док је није од посла одбио.

[6] Ево проповједнику правилног назора о импровизацији. Ни најбољи нека се
не одаје на импровизацију у апсолутном смислу. Нијесмо ми дорасли св.
апостолима, не смијемо ни очекивати, да ће нам Дух свети метати у уста ријечи,
које треба да говеримо (Матеј X, 19). Зато треба бар размислити о ономе што ће
се говорити.

[7] Богу треба угађати, а оно друго само долази. Баш онда кад проповједник
мисли, да се проповијед његова није свијета примила, може се касније можда
увјерити, да је она плода донијела.



ШЕСТ КЊИГА О СВЕШТЕНСТВУ СВЕТОГ ЈОВАНА ЗЛАТОУСТОГА
(са грчког језика превео и примједбама пропратио протопрезвитер Јован

Вучковић, Нови Сад, 1894)

КЊИГА VI

Глава 1.

И тако ти је овдје, као што си чуо. А како ћемо издржати тамо, кад будемо
морали давати рачун за сваког од вјерних? Тамо није казан стид, него нас
очекује вјечна погибао. Јер о ономе: слушајте учитеље своје и покоравајте им се,
јер се они старају за душе ваше, као који ће дати одговор,[1] и ако сам напријед
говорио, не ћу ни сада да ћутим, јер страх од те пријетње непрестано потреса
душу моју. Ако је за онога, који саблажњава и најмањега, боље да се објеси
камен воденички о врат његов[2], и ако сви, који задају ране савјести браће
своје, гријеше о самога Христа,[3] то шта ће тек имати да поднесу и какве казне
да претрпе они, који нијесу упропастили само једнога, или двојицу, или тројицу,
већ толику множину? Јер не може се ни искуством извињавати, нити се на
незнање изговарати, нити се заштићавати позивањем на потребу и силу ; такав
изговор могли би прије потчињени, кад би ишло, наводити за своје погријешке,
него ли претпостављени за туђе. А зашто? Зато што онај, који је постављен да
исправља незнање других и да предвазвјешћује паклену борбу, кад она настуна,
не може се изговарати на незнање и рећи : нијесам трубе чуо, нијесам
предвидио борбу. Јер зато је ту и постављен, као што Језекиљ вели, да другима
затруби и објави опасност, која пријети.[4] И зато је казан неизбјежна, па ма и
један само пропао. Јер ако стражар, (вели Бог) видјевши мач гдје иде. не затруби
народу и никакав знак не да, а мач дошавши погоди коју душу, она ће погинути
ради својега безакоња, али ћу крв њезину искати из руке стражареве [5] Окани
се дакле увлачити ме у ту неминовну казан.

Глава 2.

Па ми не говоримо о војводству или о царевању, већ о дужности која изискује
анђеоско савршенство. Јер свештеник мора имати душу чистију од сунчаних
зрака, да га никад не остави Дух свети и да би могао рећи : ја више не живим,
него живи Христос у мени.[6] Ако већ они, који у пустињи живе и уклонивши
се из града и јавности и тамошње хуке и наслађујући се непрестано миром и
тишином, не ће да се ослоне на безопасност својега усамљеничкога живота, већ
постављају и много других стража, ограђујући се са свију страна, пазе да све са
великом опрезношћу и зборе и творе, како би се могли у слободи и неокаљаној
чистоћи приближити Богу, колико је то људима дозвољено, какву тада
свештеник мора имати и снагу и јачину, да би могао душу своју отети од сваке
нечистоће и сачувати неокаљану духовну љепоту ? Њему је потребна много
већа чистоћа, него ли ономе. А коме је већа потребна, тај је више но онај
изложен и многобројним опасностима, које су кадре окаљати га, ако им
непрекидном трезвеношћу и неуморним напором душу своју не учини
неприступном. Јер и љеполико лице, и драж покрета, и стројност хода, и мекоћа
гласа, и писане обрве, и наличено лице, и сплетени курјуци, и бојадисана коса и
скупоцјеност одијела, и блијесак украса, и љепота камења, и мирисаве масти, и
све остало што род женски смишља, кадро је узнемирити душу, ако она није



отврднула у занту уздржања. У осталом није никакво чудо збунити се нод
утиском овога, али да ђаво и са противним од ових стварима може погодити и
оборити душе људске, то је оно шта је пуно чудноватости и загонетности.

Глава 3.

Већ многи који избјегоше овијем замкама, уловише се у сасвијем противним.
Јер и запуштено лице, и неуређена коса, и прљава хаљина, и немарно кретање, и
простачко држање, и прости говор, и незграпан ход, и неустројен глас, и живот
оскудан, и презреност, и незаштићеност, и напуштеност навела је оног, који то
гледа, најприје на сажаљење, на онда и у крајњу пропаст. И многи, избјегавши
прије споменуте замке, које су сплетене од златних украса и масти и хаљина и
осталог што споменух, падоше у ове, сасвијем различне и погибоше. Ако дакле
и сиромаштво и изобиље, налицканост и запуштена спољашњост, држање и
изабрано и грубо и све у опће што прије набројих, у души посматрача борбу
потпирује, гдје ће он тада, моћи одахнути, опкољен одасвуд оваквим замкама?
Гдје да нађе склониште, не велим, да избјегне коначни пораз (јер то није тешко),
него да сачува душу своју неповријеђену чак и од нечистих помисли? Ја
прелазим преко почасти, тог узрока небројених зала. Јер оне, које долазе са
стране жена, слабе чврстоћу цјеломудрености и често обарају онога, који се није
научио бити свагда на опрезу од оваквог лукавства. Но ако ко не прима са јаком
душом (равнодушности) оне (почасти) са стране људи, биће уловљен од двије
противне страсти, од ропског ласкања наиме и лудога високоумља. Он је
приморан да се савија пред својим поштовачима, а и надимајући се над нижима
због почасти, које од ових добива, стрмоглављује се у бездну безумне гордости.

Ја толико велим, а колика је отуд штета, то не може без искуства нико потпуно
знати. Јер није само то, напротив, и много веће и жешће опасности морају
загрозити онима, који се посред свијета крећу.

Онај који је заволио пустињу, слободан је од свега овога; а ако му када
неумјесна мисао и представи овако што, ипак је та маште пуна слика слаба и
може се одмах погасити, јер пламен не добива гледањем хране споља. Монах се
има бојати само за се, а ако мора мислити и за друге, то их је лако избројити. Па
да би их и више било, ипак их је мање, него у опћинама, и старање за њих
предстојнику много је лакше, не само због малобројности, него и зато што су
сви одлучени од свјетских послова и немају се бринути ни за дјецу, ни за жену,
ни за друго што таково. А то чини да буду послушни управитељима и
заједнички дом да, имају, како би се њихове погрјешке лако могле опазити и
поправити, јер непрестани надзор учитеља није њешто незнатно за напредовање
у врлини.

Глава 4.

Већина пак онијех, који су свештенику потчињени, спутана је животним
бригама и тијем постају тромији за духовно дјелање. Зато мора учитељ, тако да
речем, свакога дана сијати, како би се бар том непрекидношћу могла ријеч
поуке задржати код слушалаца. Јер и богатсво велико, и величина власти, и
безбрижност, која се рађа из раскошнога живота и много друго штошта, дави
посијано сјеме, а често не може посијано сјеме ни пасти кроз густо трње на
површину земље. С друге стране опет љута несрећа и невољна сиротиња и



непрекидна злоћа и друго којешта, противно прије споменутом, одузима вољу
за бављење божанским предметима. А гријехове (потчињених) не може већи
дио (т. ј. свештеника) ни да зна, јер како би, кад већину (потчињених) ни по
спољашњем изгледу не познају.

И толика је ето тешкоћа у дужностима његовим (т. ј. свештениковим) спрам
народа, а ако ће ко да расмотри дужности његове спрам Бога, видјеће да су оне
ништа, јер толико веће и помњивије ревности изискују ове дужности. Јер какав
треба да је онај, који се моли за цио град, шта велим град, та за цијелу васељену,
и који умилостивљава Бога за гријехе свију, не само живих, већ и мртвих? Ја
мислим да није слобода ни Мојсијева ни Илина довољна за такву молитву. Јер
као да му је повјерен сав свијет и као да је он отац свију, тако приступа он к
Богу, молећи се да ратови посвуда престану, и буне се умире, моли мира,
плодовитости и да се наскоро стишају све невоље које притискују и појединца и
државу; за то се он у свему мора одликовати над онима, за које моли толико,
колика је разлика између самога предстојника и потчињених. А када он
призивље Духа светога и свршава најстрашнију жртву и непрестано у додиру
стоји са опћим свију Владиком, реци ми, које ћемо му мјесто тада дати? Какву
ћемо од њега захтијевати чистоћу и какву побожност? Помисли само какве
морају бити руке, које то свршавају, какав ли језик, који изговара те ријечи ; а
душа, која такав дух прима, не мора ли бити чистија и светија од свега? Тада
стоје и анђели уз свештеника, и цио олтар, и све мјесто око жртвеника пуно је
небесних сила, у славу Онога, који ту лежи. И вјеројатно је то већ због оног,
што се тада свршава. Ја сам њекад чуо како њеко нриповиједаше, да му је
говорио њеки презвитер, муж слављен и вичан да гледа откривења, да је био
удостојен гледања таквог призора, и да је у том тренутку, колико му то бијаше
могуће одједанпуг опазио множину анђела који бијаху обучени у свијетло
одијело и жртвеник окружаваху и главе пригибају, као што је то обичај војника,
који стоје пред царем. И ја вјерујем. Говорио ми је п други њеко, који није ни од
кога чуо, већ сам удостојен био да види и чује, да оне, који хоће одавде да оду,
анђели одводе одавде ако су се са чистом савјести причестили светим тајнама,
стражећи их при одласку, ради онога што су примили. А ти ни мало не стрепиш
приводећи моју душу тако светој тајни и подижући на свештеничко
достојанство обученог у прљаве хаљине кога је Христос из збора осталих
гостију искључио?[7] Душа свештеникова треба да свијетли као свјетлост која
освјетљује васељену, а моју душу, ради нечисте савјести, окружава вазда таква
тама, да је вазда у мраку и никад не може погледати слободно на Господа
својега. Свештеници су сô земљи,[8] а моју неразборитост и неискусност у
свему, може ли мирно поднијети ико осим тебе, који си свикао да ме
прекомјерно љубиш? Свештеник, као онај, који је удостојен такве службе, не
мора бити толико само чист, већ и веома разуман и искусан, са свима приликама
живота мора он бити познат исто онако као и они, који се у свијету крећу, а од
свега опет слободнији, неголи монаси, који живе у планинама. Јер будући да он
мора опћити с људима, који имају жене и дјецу васпитавају и слуге имају и
богатство имају и јавне дужности обављају и у власти су, то и он мора бити
многостран. Велим многостран, али не лукав, не лажа, не лицемјер, већ пун
потпуне слободе и смјелости, а да се и зна мудро прилагодити, када то прилике
ишту, љубазан бити уједно и оштар. Јер он не смије са свима потчињеним
једнако поступати, као што ни лијечницима не користи да свакога болесника по
истом начину лијече, нити крманошу да зна само један начин борбе против
вјетрова, јер и ову лађу колебају непрестано буре, а те буре настају не само



споља, већ се подижу и изнутра, тако да треба велике пажње и велике тачности.
А све то, при свој различитости, води к једној сврси, а та је : слава Божја и
сазидање цркве.

Глава 5.

Велика је борба монаха, велик њихов труд. Но ако ко испореди њихове напоре
са савјесним вршењем службе свештеничке, наћи ће међу њима толику разлику,
колика је између обична човјека и цара. Јер и ако је тамо и велик труд, ипак у
борби учествује и душа и тијело, или још боље, већи дио подноси снага тјелесна,
те ако ова није јака, тада ће добра воља остати на самој себи и не ће се моћи у
дјело привести, јер и непрестани пост и лежање на земљи и стражење и
неумивање и тешки зној и остало чиме се тијело мучи, све то мора изостати, ако
није јако тијело, које би то требало подносити. Овдје је пак чисти посао душе и
она не треба доброг тјелесног састава, па да покаже своју врлину. Јер шта нам
помаже јачина тијела у томе, да не будемо ни самовољни, ни гњевљиви, ни
жустри, да будемо трезвени и цјеломудрени и пристојни и све остало, чиме је
блажени Павао изобразио слику савршенога свештеника.[9]

Глава 6.

О врлини монаха не може нико ово исто рећи. Као што они, који свакојака чуда
изводе, многих оруђа требају, и точкова и ужета и мачета, а философ сву своју
вјештину има у себи, и споља ништа не треба, тако је и овдје; монах наиме
треба здраво тијело и згодно мјесто за свој начин живота, како не би био
превише одсјечен од опћења са људима, а ипак да ужива тишину самоће, при
томе је њима (т. ј. монасима) потребна и најзгоднија клима, јер ономе који се
мучи са постовима, није ништа тако штетно, као промјенљивост климе, а каква
све они посла имају са спремањем одијела и хране себи, настојећи да све сами
себи ураде, о томе не ћу сада ни да говорим. Свештеник пак не треба ништа
слично за се самога, без свега овога учествује он у свему што није баш штетно,
имајући све своје знање скривено у ризницама своје душе. Ако ће ко да
преузноси самотно живљење и уклањање од опћења с људима, то сам и ја готов
сматрати ово као знак јачине, али не као знак потпуне снаге у души. Онај, који
се у луци ставио на крму, не даје још чврстог доказа за своју вјештину, али нико
не може рећи да није вјешт крманош онај, који је био кадар спасти своју лађу
посред мора и буре.

Глава 7.

Зато дакле не треба да се преко мјере дивимо монаху ако се, живећи сам за се,
не узнемирује и у многе и тешке гријехове не пада, јер нема ничег, што душу
његову боцка и узрујава. Али кад њеко, давши се у службу цијелом народу, и
присиљен да носи гријехе многих, остане непомичан и постојан, управљајући
душу своју и у бури као у тишини, онда је право, да му сви пљескају и диве се,
јер он је дао доказ своје снаге. Сад се дакле немој ни дивити, да ја, избјегавајући
јавност и саобраћај са свијетом, немам много приговарача, нити се томе треба
дивити, што нијесам гријешио, јер сам спавао, и што нијесам пао, јер се нијесам
ни борио, што нијесам рањен, јер се нијесам ни био. Па ко би, реци ми, ко би
могао издати и открити моју злоћу? Овај кров зар и собица ова? Али они не



могу дати гласа од себе. Или можда мати моја, која ме боље но ико зна ? Но
нити ја с њоме много опћим, нити икад до свађе дођосмо. Па да је и то било,
ипак ни једна мати није толико непријазна и спрам дјеце зло расположена, да би,
без очите потребе, или без какве силе, јавно ружила и оговарала оно, што је са
боловима носила и родила и одхранила. Кад би ко хтио тачније испитати душу
моју, нашао би у њој много неваљалога. То није непознато ни теби, који ме
својим похвалама обично узносиш над свјема. А да ја ово сада не говорим из
скромности, сјети се, нијесам ли ти свагда говорио — јер често је овакав
разговор међу нама био — да би ја, кад би ми ко оставио на избор, како би се
најволио прославити, службом наиме предстојника цркве, или животом
монашким, по сто пута рађе изабрао оно прво. Та ја нијесам никада престајао
срећнима називати оне, који су кадри ту службу добро вршити, дакле неће нико
сумњати, да ваљда не бих утекао од онога што сам хвалио, кад бих се држао
способним примити га.

Шта сам могао чинити ? Ништа није тако несложно с предстојничком службом
у цркви, као она празноћа и она немарност, коју неки држе да је њека аскеза, а ја
је сматрам као застирач властите неспособности, да се њиме покрије већина
властитих слабости и да се исте на видику не покажу. Јер ко се навикао, да
ужива у такој безпослености и да живи у потпуном миру, тај ће и поред великих
способности бити смућен и колебаће се, јер се није извјештио и изгубиће не
мали дио своје снаге, јер је није вјеџбао. А ако је он уједно и слабих умних
способности, и неискусан у оваквој борби — а такав сам ја — тад примивши ову
службу неће се ништа разликовати од каменитог кипа. Зато између онијех, који
из оне школе долазе у ову борбу, мало их се одликује, већином се осрамоте и
малакшу и заплету се у послове непријатне и трудне. И то није ништа чудновато,
јер пошто борба и вјеџбање њихово није истоврсно, то се не може ни
разликовати онај који се бори, од онијех који су неувјеџбани.

Онај који долази на ово поприште, осим свега мора највише презирати славу,
узвисити се над гњевом, пун бити највеће мудрости. Онај пак, који усамљен
живот проводи, нема прилике за ово вјеџбање, јер уз њега нема свијета, који би
га гњевио, па да се привикне укроћавати силу гњева, нема их који би му се
дивили и пљескали му, па да се научи презирати похвале свијета, а не брину се
они много ни о мудрости, која је потребна у црквама. Па када изађу у борбу, у
којој се нијесу огледали, колебају се, збуне се и не знају шта ће, многи често не
само да не усаврше своју врлину, него изгубе и оно са чиме су дошли.

Глава 8.

Василије: Па шта? Хоћемо ли поставити на службу црквену оне, који мисле о
свјетовним пословима, који су осједјели у борби и свађи, који су препуни
свакојака зла и који су на раскош навикли ?

Јован: Сахрани Боже, мој љубазни. Кад се тиче избора свештеника, на ове се не
смије ни мислити; него ако је ко могао, опћећи и дружећи се са сваким, чистоћу
и спокојство, светост и чврстоћу и трезвеност и остале врлине, којих има у
монаха, сачувати још више него и сами монаси цијеле и неповријеђене. А онај,
који има много погрјешака, али их у самоћи може да прикрије и не
приближујући се никоме на дјелу их не покаже, тај, ако ступи на средину, не ће
доћи ни до чега другога, него да буде на подсмијех и да се великој опасности



извргне. Није далеко било, па би и мени то било, да није промисао Божји брзо
отклонио ватру од моје главе. Јер овакав не може се сакрити, кад на јавност дође;
све се тада открива и као што ватра огледа материју металску, тако и камен за
огледање клира испитује душе људске и ако је њеко распаљив, или частољубив,
или горд, или што друго, све показује и одмах открива све погрјешке, и не
открива само, него их још и приказује и као веће и као грђе. Та и тјелесне ране
постају неизљечиве, кад се раскопавају, а страсти душевне, кад се драже и
узбуђују, постају бјешње и нагоне оне, који су им потчињени, да још више
гријеше, јер онога који је не смотрен наводе на славољубље, хвалисање и
среброљубље, навлаче га на раскош, немар и лијеност, а мало по мало и у већа
зла, која се из овијех рађају. Јер у свијету има много тога, што је кадро ослабити
јачину душе и прекинути ред у добром животу. Понајприје опћење са женама.
Јер предстојник, који је и позван да се за све стадо брине, не смије се старати
само за мушки дио, а да занемари жене, које баш и требају веће ради веће
склоности гријеху, већ се мора онај, који је еписконство примио старати и за
њихово здравље, ако не више, а оно исто толико, јер је потребно и њих
надгледати, кад су болесне и утјешити, кад су у тузи, и оне, које су лакомислене
опоменути, и дати помоћ онима, које су у невољи. А док то ради, може лукави
ђаво наћи много пролаза, куд ће се ушуњати, ако се човјек није осигурао јаком
стражом. Јер поражује и узмућује душу и поглед не само неваљале, већ и
цјеломудрене жене и ласкање прелашћуте и поштовање заробљује, те топла
љубав, тај извор свакога добра, постаје узроком безбројних зала за оне, који се
њоме не знадоше право користити. Осим тога и непрестане бриге затупљују
оштрину ума и крила му чине да су тежа од олова, а уз то још, ако је страсности,
онда је све унутра као димом обузето.

Глава 9.

Па ко би могао и избројити све оне невоље, које настају од оговарања, увреде,
погрде, пребацивања са стране виших и са стране нижих, са стране умних и са
стране глупих? Јер баш ова врста људи, који нијесу кадри здраво судити, воли
да куди и не прима радо оправдања. А ни њих не смије добар предстојник
презирати, него ваља свакоме на сваки приговор да одговори и то са великом
смјерношћу и стрпљењем, волећи им и простити нерасудне клевете, неголи да
се озловољи и ражљути. Јер кад се блажени Павао бојао, да не би код ученика
пао под сумњу да краде, и кад је због тога још и друге узео за управљање
новцем, „да нас ко — вели он — не покуди за ово изобиље, о ком се ми
старамо,"[10] то не морамо ли и ми све учинити, да уклонимо сваку гадну
сумњу, па била она и лажна и глупа и неприродна спрам поштења које уживамо?
Та ни од једнога гријеха нијесмо ми тако далеко, колико Павао од крађе, па и
при свем том што је тако далеко био од ниског тог злочина, није он прелазио
преко сумњичења са стране народа, и ако је оно било тако глупо и лудо. Лудо
збиља бијаше посумњати и најмање у ону свету и дивну душу. Ипак је он при
свем том за раније уклонио сваки повод сумњи, премда глупој и коју је могао
смислити само луд човјек, и није омаловажавао глупост свијета и није рекао:
коме ће доћи на ум, да посумња на ме такво што, кад ме сви штују и диве ми се
и ради чудеса и ради чистоће живота; већ је предвидио и наслућивао ту гадну
сумњу, и ишчупавши је с коријеном уништи је, управо не даде јој ни да се
заметне. А зашто? Трудимо се — вели он — о оном што је добро, не само пред
Господом него и пред људима.[11] Толико, управо још и више морамо се



старати. како би могли не само зауставити и уништити сваку ружну сумњу, која
се појавила, већ и напријед предвидјети од куд би она могла искрснути, па
уништити узроке, из којих се она рађа и не чекати, док се она увријежи и у
устима народа рашири се, јер тада већ није лако истријебити је, него је тешко,
можда и немогуће, а није ни не кажњиво, зато што бива тек послије, но што је
народу штета нанешена.

Него, докле се ја нећу зауставити, пошавши за оним, што се неда достићи?
Набрајати све тешкоће у овој служби није ништа друго, него мјерити море. Јер
кад би се њеко и очистио од сваке слабости — а то је немогуће — ипак је
принуђен подносити небројене муке, ако ће да исправи туђе погрјешке; јесу ли
ту пак и властите слабости, онда погледај ту бездну мука и брига и колико их
мора поднијети онај, који хоће да одоли и својим и туђим гријесима.

Глава 10.

Василије : А зар се ти сада не мораш мучити и зар немаш брига, живећи сам за
се ?

Јован: Имам и сада. Јер може ли онај, ко је човјек и ко живи овај многотрудни
живот, бити слободан од брига и борбе ? Али није све једно бацити се у пучину
морску и препливати ријеку, јер таква је разлика између овијех и онијех брига
Кад би ја и сада могао бити од користи другима, ја бих то и сам хтио и то би био
предмет моје топле молитве, али кад не могу другоме користити, онда сам
задовољан, ако успијем бар самога себе спасти и од буре сачувати.

Василије: Па ти то дакле сматраш за нешто велико и мислиш да ћеш се и сам
спасти, не будући од користи никоме другом?

Јован: Добро си и лијепо рекао, јер ни сам не могу да вјерујем, да би се могао
спасти онај, који није ништа радио за снасење својега ближњега. Јер није ни
ономе љењивцу ништа помогло што није умаљио таланат, него га уби то, што га
није донио умножена и подвостручена.[12] Но ипак ја мислим да ћу добити
мању казан. кад будем позван на одговор зашто нијесам друге спасавао, неголи
да сам и себе и друге упропастио и много гори био примивши толику част. Ја
вјерујем да ће у садањим приликама моја казан бити онолика, колика је
величина мојих гријеха, а да сам примио ту службу, онда би она била не само
двострука и трострука, већ и многострука зато, што бих саблазнио многе и
удостојивши се велике части увриједио Бога, који ме њоме обдарио.

Глава 11.

Зато Бог и Израиљћане жешће укоравајући показује им тијем, да су они
заслужили велику казан, ради гријеха почињених послије добивених од Њега
одликовања, на им вели: само вас познадох између свију племена на земљи, зато
ћу на вама одмаздити неправде ваше,[13] и опет : узимах између синова ваших
за пророке и између младића ваших за освећење.[14] И још прије пророка,
хотећи показати да гријеси, ако су учињени од свештеника, заслужују много
већу казан, неголи учињени од обичних људи, наредио је, да се за свештенике
приноси иста онолика жртва, колика и за цио народ.[15] А тијем он ништа друго
не показује, него да ране свештеникове ишту много више помоћи, и то онолико,
колико и ране цијелога народа. А не би толико искале, кад не би биле тешке, а



тешке су, но не по природи својој, већ по достојанству свештеника који их
прави.

А шта ја говорим о људима, који у овој служби служе, кад кћери свештеникове,
којих се свештенство ништа не тиче, ради самог очина достојанства, добивају
оштрију казну за своје гријехе ; пријеступ је једнак и њихов и кћери обичних
људи, блуд на обадвије стране, но оне ипак имају да ноднесу тежу казан. [16]

Видиш ли са коликом ти очевидности доказује Бог, да он много тежу казан
иште од начелника, неголи од потчињених. Јер онај, који кћер свештеника више
но друге због њега казни, не ће сигурно онога, ради кога је њезина казан
повећана, казнити као остале, него много јаче. Па и с пуно разлога. И пророк
Језекиљ, с намјером да то исто потврди, разликује суд над овновима, од суда
над овцама.[17]

Глава 12.

Чиним ли ти се сад, да сам страховао страхом, који има разлога? Јер осим онога
што сам рекао, ако ме сада и стаје много труда, да надамном потпуно не
овладају душевне страсти, ја ипак подносим тај труд и не бјежим од борбе.
Мене и сада зароби сујета, али ја се већином отмем и увиђам да сам заробљен
био, и догоди се да укорим и душу, која се дала заробити. И сада јуришају на ме
неуредне жеље, али слабији пламен распаљују, јер очи тјелесне не имају гдје
ватре да ухвате. А да ко зло говори и оно што говори да ја слушам, од тога сам
потпуно ослобођен, јер нема никог с ким бих се разговарао, пошто зидови ови
не могу од себе гласа дати. Али не иде ми тако лако, да се сачувам од гњева и
ако узаме нема људи, који би ме љутили. И од самога сјећања на неваљале људе
и њихова дјела, расте ми срце, али не до вршка, јер чим узаври, ја га одмах
укроћавам и наговарам га, да се смири говорећи му, да је врло неприлично и
кукавно, заборављајући на своје зло, бавити се са туђим Али ступивши у свијет
и окружен безбројним незгодама, не бих могао себи овако савјетовати, нити
наћи оваквих мисли, које би ме васпитавале, већ као што они, које у провалију
носи вртлог или друга непогода, могу предвидјети пропаст у којој ће свршити,
али не могу измислити какве помоћи, тако бих и ја, упаднувши у велику буру
страсти, могао видјети велику ка- зан, која сваким даном све већа постаје, али
при- брати се онако као сада и одољети толиким љу- тим са свију страна
болестима, то ми не би било онако као прије могуће. У мене је душа љекаква
слаба и малена и могу је лако побиједити не само ове страсти, већ и завист, која
је љућа од свега. А не зна она поднијети равнодушно ни приговоре, ни почасти,
него је ове необично надимљу, а они убијају. Као што љути звјерови, ако су
кријепки и јаки, одољевају борцима, особито ако су ови слаби и невјешти, но
кад би их ко глађу изнурио, смирио би тад и њихово бјеснило и одузео би им
већи дио снаге тако, да би се могао с њима упустити у борбу и рвање и онај,
који није баш одвише храбар, — тако бива и са слабостима душевним. Ко их
ослабљује, тај их подвргава правом разбору, а ко их помно потхрањује, тај сам
себи отештава борбу с њима и чини их за се тако страшнима, да цијелог свог
вијека живи у ропству и страховању.

Па каква је храна за ове звјерове? За сујету почасти и похвале, за грубост
величина силе и власти за завист слаба ближњега, за среброљубље дарежљивост
онијех који дају, за неуздржљивост раскош и често дружење са женама и друго



за остало. Ако ступим на јавност, све ће ово жестоко навалити на ме и душу ми
растрзати и у страх ме нагонити и отештавати ми борбу против тога. Останем ли
пак овдје и тада ћу то све тек са великом муком савладати, али ћу уз Божју
благодат ипак савладати, и неће им (звјеровима — страстима) остати ништа
друго, него да реже. Зато и ја чувам ову собичицу и не излазим напоље и не
састајем се и не дружим ни с ким, а тушта других сличних приговора морам да
слушам; радо би их до душе одбио, али сам јадан и жалостан зато што не могу.
Стога и тебе молим, да рађе сажаљеваш онога. који толико страда, него да га
оптужујеш.

Но ја те још не увјерих. Дакле вријеме је да истресем преда те и оно што једино
имам још скривено. Многима ће можда бити још и невјеројетно, но ја се нећу
стидјети и то изнијети на сриједу. Јер и ако ће оно што ћу рећи открити моју злу
савјест и безброј гријехова, али пошто Бог, који ће ми њекад судити, потпуно
све зна, то шта би ми могло и користити незнање људи? Шта је дакле то
скривено ?

Од онога дана, у који си ми донио глас онај,[18] често ми се чинило као да ће се
тијело моје сасвијем распасти, такав је страх, такво очајање овладало душом
мојом. Јер помишљајући на славу невјесте Христове, њену духовну красоту,
њезину мудрост, њезину љепоту и свјестан својих недостатака, нијесам
престајао оплакивати и њу и себе и непрестано уздишући и као без главе
говорио сам самоме себи : ко је то смислио, шта је тако згријешила црква Божја,
чим је толико разгњевила Господа својега, да буде предана мени од свију
најнедостојнијем и да толику срамоту претрпи? Размишљајући о томе сам у
себи, па неспособан да поднесем и саму ту нескладну мисао, често сам лежао
пуст као луђаци, не могући ништа ни видјети ни чути, а кад прође то бунило —
јер који пут је и престајало — замијене га сузе и туга и кад је било и суза доста,
онда би опет долазио страх, који је мој дух узнемиривао, смућавао и потресао. У
таквој сам бури проживио минуле дане, а ти нијеси знао и мислио си, да ја
живим у тишини. Но сад ћу покушати, да ти откријем буру, коју је претрпјела
душа моја. Можда ћеш ме тада извинити и са пребацивањем престати. Али како
ћу, како то открити? Ако би хтио, да јасно видиш, не би могао друкчије, већ да
на длан добијеш срце моје. Но пошто је то немогуће, то ћу ти покушати —
колико будем могао — бар у блиједој слици приказати помрчину тога мог
очајања, а ти по тој слици суди о самоме мом очајању.

Представимо њеку невјесту, кћер господара цијеле земље под небом и та
невјеста да је тако лијепа, да превазилази људску природу и љепотом својом куд
и камо надмашује сав род женски и да је такве душевне љепоте, да за њом
далеко заостају сви мушкарци, што их је било и што ће их још бити, а чистоћом
живота, да надмашава предјеле сваке философије, а својим изгледом да
потамњује дражи свакога тијела; младожења пак невјестин због свега овога, не
само да гори за њом, већ осим тога осјећа спрам ње такву страст, која надмашује
и најманитије од онијех, који су је икада љубили. Па док од толике љубави
спрам ње гори, чује он изненада, да ту прелијепу милу његову хоће да одведе
човјек њеки незнатан и презрен, низак по роду и наказан по тијелу и најгаднији
од свију људи!

Можда сам ти тек мали дио својега бола пред очи изнио? Да ли је доста, да сам
слику и оволико насликао? Мислим да је оволико доста за преставу мојега



очајања, а ради тога једино и узео сам је у помоћ. Да ти пак преставим колики је
био мој страх и збуњеност, прећи ћу на други спис.

Замисли војску састављену из пјешака и коњаника и морнара, множина лађа
поплавила море, а гомила пјешака и редови коњаника прекрилили равницу и
врхове брегова, на сунцу блијешти сјајно оружје и према сунчаним зрацима
одбљескује сјај кацига и стријела, а звека копаља и топот коња ниже се до
самога неба, не види се ни мора ни земље, свуд само челик и гвожђе. Спрам те
војске поставили се и непријатељи, њеки дивљи и сурови људи. Наступило је
већ и вријеме судара. Тада да њеко на једанпут узме једно дијете, које је у пољу
одрасло, које не зна ни за што друго осим фруле и пастирске палице, па га
наоружа убојним оружјем и поведе око читавог табора и покаже му чете и
четовође, стријелце, праћкаре, капетане, војводе, тешко наоружану пјешадију,
коњанике, копљанике, лађе, заповједнике лађарске и на лађама натоварене
војнике и силесију сложенога оружја на лађама, па да му покаже и дио убојни
ред непријатељски, њихов свирјепи изглед и необичну опрему ратну и
непрегледну множину њихову, богазе и дубоке провалије и непрелазне врлети,
да му покаже и непријатељске коње, који лете као да су им виле крила дале и
пјешадију, која, кроз ваздух лебди и сву силу и све врсте свакојаке чаровитости,
па да наброји све ужасе битке, облаке од копаља, мећаву од стријела, ону велику
таму и мрак ону црну ноћ, коју ствара силесија баченог оружја, које густоћом
својом заклања зраке сунчане, ону прашину, која застире очи као и помрчина,
потоке крви, стењање онијех који падају, дреку онијех који стоје, гомилу
поваљаних, кола крвљу нопрскана, коње који са својим јахачима стрмоглавце
падају ради силесије поваљаних љешина, земљу на којој је све помијешано: крв,
копља. стријеле, копита коњска и људске главе једно уз друго, рука и точак,
оклоп за ноге и расцијепане груди, мозак прилијепљен за мачеве, истргане
врхове стријела са очима на њих набоденим. Па и муке борбе на мору нека му
наброји, лађе које букте на сред воде, друге које са момчадијом тону, брујање
воде, буку лађара, урлик војника таласе помијешане са пјеном од крви, који
ударају о све лађе, мртве на палубама, оне који се даве, оне који пливају, оне
који су на копно бачени, оне које таласи амо тамо бацају и који сметају лађама у
кретању. И показавши му вјерно све жалости рата, нека му још напомене све
биједе заробљеништва и ропство, које је страшније неголи икаква смрт. И
казавши му све то, да му тада заповједи, да одмах сједне на коња и да прими
вођство над свом том војском! Мислиш ли да би то дјетенце било кадро ма и
само ту приповијетку саслушати и да не би већ од првог погледа испустило
душу.

Глава 13.

И немој мислити, да ја ту ствар говором претјерујем и зато што не можемо
видјети оно што је невидљиво, јер смо у тијелу овоме као у њекој тамници,
немој зато мислити, да је претјерано оно што сам говорио. Јер ти би видио
њешто и много веке него што, је ова битка и много страшније, кад би само
једном тијем очима могао сагледаги паклену ону силу ђаволску и бијесни њезин
нападај. Ту нема челика ни гвожђа ни коња, ни кола, ни точкова, ни ватре, ни
стријела, то се тамо не види, али су ту друга оруђа много страшнија. Ови
противници не требају оклопа, ни штита, ни мачева, ни копаља. И само један
поглед на ту паклену војску кадар је убити душу, ако случајно није јака и, осим



своје снаге, ако није заштићена јаким промислом Божјим. Кад би било могуће,
свукавши ово тијело, или и заједно са тијелом, бистро и слободно сву ону силу
(ђаволску) и сву његову борбу против нас наочигледно видјети, тад не би видио
потоке крви, ни мртве љешине, већ толико убијених душа и тако тешко рањених,
да би ти она слика рата, коју сам мало час пред тобом извео, изгледала као њека
дјечја игра, и више дјетињарија неголи битка, — толико је онијех, који сваки
дан гину. А ране ове не доносе једнаку смрт, већ колика је разлика између душе
и тијела, толика је разлика између ове и оне смрти. Јер кад душа задобије рану и
падне, онда не лежи као тијело без осјећања, него се већ ту почиње мучити
узнемирена злом савјешћу, а кад оде одавде, у доба суда, предаје се вјечној
казни. Остаје ли пак ко неосјетљив за ударце ђавола, тај ће се ради те
неосјетљивости достати већега јада.

Јер кога послије првога ударца не заболи, тај ће лако добити и други, а послије
овога трећи. Проклетник онај не престаје до пошљедњег даха ударати, кад
наиђе на немарну душу, која се на прве ударце не осврће.

А ако би хтио испитивати начин тога нападаја, видио би да је тај много жешћи и
много различитији. Јер нико незна толико начина преваре и лукавства, колико
онај проклетник, у томе и лежи највећа његова сила, нити је ико кадар, ни спрам
најљућих својих непријатеља, гајити онолику незаситљиву пакост, као овај
пакосник спрам рода људскога.

И жестину којом се он бори, ако би ко хтио испитати, у томе је тек тешко
испоређивати га са људима. Та кад би ко хтио, изабравши најљуће и најбјешње
звјерове, испоредити их са бјеснилом његовим, видио би да су они у
испоређењу с њиме врло благи и питоми. Таком јарошћу дише он, кидишући на
наше душе.

Па и вријеме обичне битке кратко је, но и у то мало времена има доста одмора
(јер и кад се ноћ спусти, и умор од сјече, и вријеме за јело и друго што шта даје
војнику прилике да се одмори, тако да може оружје одложити и мало одахнути,
окријепити се јелом и пићем и многим другим првашњу своју снагу повратити).
А са оним проклетником нема кад ни оружја пометнути, нити се може сну
предати онај, који хоће да је вазда читав, јер свагда је присиљен да бира од
двога, или да падне и погине, кад се разоружа, или да стоји и да је на опрезу
непрестано под оружјем, будући да и онај непрестано стоји са својом силом,
вребајући нашу лакомисленост и старајући се много више о нашој пропасти,
неголи ми о своме спасу.

А то што је он невидљив, и изненада напада (што је узроком небројених
неприлика за оне, који нијесу свагда на опрезу), чини ту борбу много тежом од
обичне борбе.

Па у таквим приликама зар си ти хтио, да ја предводим војнике Христове! Али
то би значило, водити их на корист ђаволу. Јер ако је онај, који треба друге да
поставља у ред и у реду их држи, од свију најневјештији и најслабији, тај ће
тада издавши повјерене невјештином својом, водити војску више за ђавола,
неголи за Христа.

Но зашто уздишеш ? Зашто плачеш? Та мој садањи положај не заслужује сузе,
већ радости и весеља.



Василије: Али мој не, напротив он је достојан силнога јадања, јер досад сам
једва могао и увидјети, у какво си ме зло бацио. Та ја сам дошао к теби са
жељом да дознам, ако бих шта могао у твоју корист ради обране пред нападаче
изнијети, а ти ме отправљаш са другом бригом мјесто оне. Јер сад ме више није
брига, шта ћу онима због тебе, већ шта ћу Богу због себе и због својих гријеха у
обрану рећи. Али молим те и преклињем, ако ти је што стало до мене, ако је
поучења у Христу, ако је утјехе љубави, ако има милосрђа и сажаљевања — а ти
знаш, да си ме ти највише у ову опасност бацио — пружи руку помоћницу,
говорећи и радећи оно што би ме могло подићи и немој ме ни за час остављати,
већ учини наше друговање још тјешњим, но што је прије било.

Јован: Осмјехнувнш се рекох му : А шта ти ја могу помоћи, шта ти користити у
тако теретним пословима ? Али кад ти је угодно, онда се не бој, мила моја главо!
У доба кад ти буде могуће од тијех тамо брига одахнути, бићу ја уза те и
тјешићу те и не ћу то пропустити, колико год будем могао.

На то још више заплакавши устаде он. Ја га загрлих и пољубих у чело, те
испраћајући га свјетовах, да јуначки поднесе оно што се догодило. Вјерујем,
рекох му, Христу који те призвао и поставио над својим овцама, вјерујем да ћеш
ти помоћу те службе постићи толико поуздања, да ћеш моћи примити у свој
вјечни дом и мене, кад онога дана будем у погидби.
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