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Монасима у манастирима
и заједницама*

Πρὸς τοὺς ἐν κοινοβίοις
ἢ συνοδίαις μοναχούς
Εὐαγρίου Ποντικοῦ

Евагрија Понтијског

1. Κληρονόμοι θεοῦ ἀκούσατε
λόγων θεοῦ,
συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ δέξασθε
ῥήσεις Χριστοῦ,
ἵνα δῶτε αὐτὰς καρδίαις τέκνων
ὑμῶν,
λόγους δὲ σοφῶν διδάξητε αὐτούς.

1. Нас лед н иц и Бож и ји, чујт е ре
чи Бож и је;
са нас лед н иц и Хрис тови,1 при
ми т е изр еке Хрис тове
да бис те их пре д а л и срц и м а де
це ва ше
и нау ч и л и их реч и м а муд ра ц а.

2. Πατὴρ ἀγαθὸς παιδεύει υἱοὺς
αὐτοῦ,
πατὴρ δὲ πονηρὸς ἀπολέσει αὐτούς.

2. Доб ар отац васп и та в а своје
синове,2
а зао отац ће их упропас тит и.

* Превод према критичком издању H. Gressmann, Nonnenspiegel und Mönchsspiegel
des Evagrios Ponticos, Texte und Untersuchungen 39,4; Leipzig 1913, 153–165. Будући
да је Евагријев текст дат у афористичком, полиморфном и полисемичном маниру и
смислу, с потенцијалом за многоструко и вишезначно читање, тумачење и превођење,
тако је и овај превод настао тек као једна скица, као један од многих могућих прево
да. Уздржао сам се од сваког коментарисања (осим могућих алузија на светописамски
текст), дајући самом тексту да говори својим гласом, па чак и тамо где је апоричан,
пуштајући читаоца да ужива у раду херменеутике – нап. прев.
1
Рим. 8, 16–17.
2
Прич. 1, 24.
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3. Πίστις ἀρχὴ ἀγάπης,
τέλος δὲ ἀγάπης γνῶσις θεοῦ.

3. Вера је поче так љуб а ви,
а крај љуб а ви позна њ е Бог а.

4. Φόβος κυρίου διατηρήσει ψυχήν,
ἐγκράτεια δὲ ἀγαθὴ ἐνισχύσει αὐτήν.

4. Страх Гос под њ и чу в а ду ш у,3
добро узд рж а њ е ће је осна ж и т и.

5. Ὑπομονὴ ἀνδρὸς τίκτει ἐλπίδα,
ἐλπὶς δὲ ἀγαθὴ δοξάσει αὐτόν.

5. Трпе љ ив човек ра ђ а на д у,
а добра на д а ће га прос ла ви т и.

6. Ὁ δουλαγωγῶν σάρκας αὐτοῦ
ἀπαθὴς ἔσται,
ὁ δὲ ἐκτρέφων αὐτὰς ὀδυνηθήσεται
ἐπ’ αὐταῖς.

6. Ко покори тело своје, биће бе
страс тан,
а ко га сити, нап атић е се од
њег а.

7. Πνεῦμα πορνείας ἐν σώμασιν
ἀκρατῶν,
πνεῦμα δὲ σωφροσύνης ἐν ψυχαῖς
ἐγκρατῶν.

7. Дух блуд а је у тел им а неу з
држ љив их,
а дух це лом уд ренос ти у ду ша м а
узд рж љивих.

8. Ἀναχώρησις ἐν ἀγάπῃ καθαίρει
καρδίαν,
ἀναχώρησις δὲ μετὰ μίσους
ἐκταράσσει αὐτήν.

8. Ана х ор ез а у љуб а в и чис ти
срц е,
а ана хор ез а с мрж њом га узне
мир ав а.

9. Κρείσσων χιλιοστὸς ἐν
ἀγάπῃ
ἢ μόνος μετὰ μίσους ἐν ἀδύτοις
σπηλαίοις.

9. Бољ е бит и с хиљ ад у /људ и/ у
љу б а ви,
нег ол и сам с мрж њом у неп ри
ступачн им пећ инам а.

10. Ὁ ἐναποδεσμεύων μνησικακίαν
ἐν ψυχῇ αὐτοῦ
ὅμοιός ἐστι τῷ κρύπτοντι πῦρ ἐν
ἀχύροις.

10. Ко чу в а злопам ћењ е у ду ш и
својој,
сли чан је ономе који кри је ват ру
у сен у.

11. Μὴ δῷς βρώματα πολλὰ τῷ
σώματί σου,
καὶ οὐ μὴ ἴδῃς καθ’ ὕπνους
φαντασίας κακάς.

11. Немој да в ат и мног о хра не
своме тел у,
па нећеш у сну видет и зла ма
штањ а.

3
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Прич. 1, 7; 9, 10.

Евагрије Понтијски, Монасима у манастирима и заједницама

ὃν τρόπον γὰρ φλὸξ καταναλίσκει
δρυμόν,
οὕτω φαντασίας αἰσχρὰς σβέννυσι
πεῖνα.

Јер као што пла мен са г ор ев а
шум у,
та к о глад униш та в а срам н а
маш тањ а.

12.
Ἀνὴρ
θυμώδης
πτο
ηθήσεται,
ὁ δὲ πραῢς ἄφοβος ἔσται.

12. Разд ра ж љив чов ек бић е
прес тра ш ен,
а кротак ће бит и без страх а.

13. Ἄνεμος σφοδρὸς ἀποδιώκει νέφη,
μνησικακία δὲ τὸν νοῦν ἀπὸ
γνώσεως.

13. Снажан ветар растерује облаке,
а злопам ћењ е /изг он и/ позна њ е
из ума.

14. Ὁ προσευχόμενος ὑπὲρ ἐχθρῶν
ἀμνησίκακος ἔσται,
φειδόμενος δὲ γλώσσης οὐ λυπήσει
τὸν πλησίοναὐτοῦ.

14. Ко се мол и за своје неп рија
те љ е, биће нез лопамт ив,4
а ко чу в а језик, неће рас т у ж и т и
ближ њег свог.

15. Ἐὰν παροξύνῃ σε ὁ ἀδελφός σου,
εἰσάγαγε αὐτὸν εἰς τὸν οἶκόν σου,
καὶ πρὸς αὐτὸν μὴ ὀκνήσῃς εἰσελθεῖν,
ἀλλὰ φάγε τὸν ψωμόν σου μετ’
αὐτοῦ.
τοῦτο γὰρ ποιῶν ῥύσῃ σὴν ψυχὴν
καὶ οὐκ ἔσται σοι πρόσκομμα ἐν
καιρῷ προσευχῆς.

15. Ако те брат твој разд раж ује,
увед и га у свој дом
и не оклев ај да одеш у њег ов,
већ обед уј с њим.
Ра дећ и та ко, изб а вићеш ду ш у
свој у
и нећеш имат и преп рек а у тре
нут к у мол и т ве.5

16. Ὥσπερ ἡ ἀγάπη χαίρει
πενίᾳ,
οὕτω τὸ μῖσος τέρπεται πλούτῳ.

16. Као што се љуб ав рад ује у
сир ом аш тву,
та ко и мрж ња ужив а у изоби љу.

17. Οὐκ ἐπιτεύξεται πλούσιος
γνώσεως
καὶ κάμηλος οὐκ εἰσελεύσεται εἰς
ὀπὴν ῥαφίδος,
ἀλλ’ οὐδὲν τούτων ἀδυνατήσει
παρὰ κυρίῳ.

17. Бог аташ неће за доби т и по
знањ е
и кам ила неће проћ и кроз игле
не уши,6
но све ово ниј е нем ог ућ е с Го
спод ом.

Мт. 5, 44.; Лк. 6, 28.
Мт. 5, 23–24.
6
Мт. 19, 24.
4
5
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18. Ὁ φιλῶν ἀργύριον οὐκ ὄψεται
γνῶσιν,
καὶ
ὁ
συνάγων
αὐτὸ
σκοτισθήσεται.

18. Љуби т ељ новц а неће ви де т и
познањ а
и
ко
га
са
к у
п ља,
би
ће
пом рачен.

19.
Ἐν
σκηναῖς
ταπεινῶν
αὐλισθήσεται κύριος,
ἐν οἴκοις δὲ ὑπερηφάνων πληθυ
νθήσονται ἀραί.

19. У шат ори м а сми р ен их насе
лиће се Гос под,
а у насе љ и м а горд их умнож иће
се прок летс тво.

20. Ἀτιμάζει θεὸν ὁ παραβαίνων
νόμον αὐτοῦ,
ὁ δὲ φυλάσσων αὐτὸν δοξάζει τὸν
ποιήσαντα αὐτόν.

20. Бешчас ти Бог а онај који пре
сту па за кон Њег ов,
а који га чув а, прос лав ља свог
Творц а.

21. Ἐὰν ζηλώσῃς Χριστόν, γενήσῃ
μακαριστός,
τὸν δὲ θάνατον αὐτοῦ ἀποθανεῖται
ἡ ψυχή σου,
καὶ οὐ μὴ ἐπισπάσηται ἀπὸ σαρκὸς
αὐτῆς κακίαν,
ἀλλ’ ἔσται ἡ ἔξοδός σου ὡς ἔξοδος
ἀστέρος,
καὶ ἡ ἀνάστασίς σου ὥσπερ ὁ ἥλιος
ἐκλάμψει.

21. Будеш ли под ра ж а в ао Хри
ста, бићеш блажен,
ду ша ће твоја умре т и Њег овом
смрћу7
и не
ћ е иза
з ва
т и зла у сво
ј ој
плот и,
па ће уми ра њ е твоје би т и поп ут
излас ка звез де,
а васк рсењ е твоје ће зас и јат и
поп ут сунц а.

22. Οὐαὶ ἀνόμῳ ἐν ἡμέρᾳ
θανάτου,
καὶ ἄδικος ὀλεῖται ἐν καιρῷ
πονηρῷ.
ὃν τρόπον γὰρ ἀφίπταται κόραξ
ἐκ τῆς αὐτοῦ νοσσιᾶς,
οὕτως ἀκάθαρτος ψυχὴ ἐκ τοῦ
ἰδίου σώματος.

22. Теш ко без а кон ик у у дан смр
ти /њег ове/,
неп ра вед н ик ће иш чезну т и у
злом час у.
Јер као што гавран нап уш та сво
је гнез до,
та ко ће неч ис та ду ша /на п ус ти
ти/ сопс твено те ло.

23. Ψυχὰς δικαίων ὁδηγοῦσιν ἄγγελοι,
ψυχὰς δὲ πονηρῶν παραλήψονται
δαίμονες.

23. Ду ша м а пра вед н ик а ру ково
де анг ел и,8
а душе злих ће заробити демони.9

2 Кор. 4, 10–11; 2 Тим. 2, 11.
Мт. 24, 31.
9
Мт. 25, 41.
7
8
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24. Οὗ ἐὰν εἰσέλθῃ κακία, ἐκεῖ καὶ
ἀγνωσία,
καρδίαι δὲ ὁσίων πληρωθήσονται
γνώσεως.

24. Где год улази зло, тамо је и
непозна њ е,
но срц а све т их биће исп у њ ена
познањ ем.

25. Ἀνελεήμων μοναχὸς ἐνδεὴς
ἔσται,
διατρέφων δὲ πτωχοὺς κληρονομήσει
θησαυρούς.

25. Монах који не даје ми лос ти
њу, биће /сам/ у пот реби,
а који хра н и си р ом а ш не, нас ле
диће бог атс тва.10

26. Κρείσσων πενία μετὰ γνώσεως
ἢ πλοῦτος μετὰ ἀγνωσίας.

26. Боље сиромаштво с познањем,
нег о бог атс тво с непозна њ ем.

27. Κόσμος κεφαλῆς στέφανος,
κόσμος δὲ καρδίας γνῶσις θεοῦ.

27. Украс за глав у је круна,
а украс за срце познањ е Бог а.

28. Κτῆσαι γνῶσιν καὶ μὴ
ἀργύριον
καὶ σοφίαν ὑπὲρ πλοῦτον πολύν.

28. Стич и познањ е, а не нов ац,11
као и му
д рост из
над мно
ш тва
бог атс тва.

29. Δίκαιοι κληρονομήσουσι
κύριον,
ὅσιοι δὲ τραφήσονται ὑπ’
αὐτοῦ.

29. Пра вед н иц и ће нас ле д и т и
Гос под а12
и све т и ће би т и на х ра њ ен и од
Њег а.

30. Ὁ ἐλεῶν πένητας διαφθείρει
θυμόν,
καὶ ὁ διατρέφων αὐτοὺς πλ
ησθήσεται ἀγαθῶν.

30. Ко је милостив према сирома
шнима, уништава раздражљивост,
а ко их хран и, биће исп уњ ен /
мног им/ добрим а.

31. Ἐν καρδίᾳ πραείᾳ ἀναπαύσεται
σοφία,
θρόνος δὲ ἀπαθείας ψυχὴ πρακτική.

31. У крот ком срц у поч ин у ће
муд ро ст,
а трон бестрашћа је делатна душа.

32. Τέκτονες πονηρῶν λήψονται
μισθὸν κακόν,

32. Град ит ељ злих /ствари/ при
миће злу плат у,

Мт. 19, 21.
Прич. 8, 10.
12
Мт. 25, 34.
10
11
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τέκτοσι δὲ ἀγαθῶν
μισθὸς ἀγαθός.

δοθήσεται

а гра д и т ељ добрих /ствари/ до
биће добру плат у.13

33. Ὁ τιθεὶς παγίδα συλληφθήσεται
ἐν αὐτῇ
καὶ ὁ κρύπτων αὐτὴν ἁλώσεται ὑπ’
αὐτῆς.

33. Ко /дру г оме/ пос та в ља зам
ку, упаш ће сам у њу
и ко је сак рив а, биће сам од ње
ухва ћен.

34. Κρείσσων κοσμικὸς πραῢς
μοναχοῦ θυμώδους καὶ ὀργίλου.

34. Бољ е кротак све т овњ ак,
него раздражљив и гневљив монах.

35. Γνῶσιν διασκορπίζει θυμός,
μακροθυμία δὲ συνάγει αὐτήν.

35. Раздражљивост расипа познање,
а ду г от рпе љ ивост га саби ра.

36. Ὥσπερ νότος ἰσχυρὸς
πελάγει
οὕτως θυμὸς ἐν καρδίᾳ ἀνδρός.

ἐν

36. Попут снажног југа на пучини,
та к ва је разд ра ж љивост у срц у
човек а.

37. Ὁ προσευχόμενος συνεχῶς
ἐκφεύγει πειρασμούς,
ἀμελοῦντος δὲ καρδίαν ἐκταράσσο
υσι λογισμοί.

37. Ко се неп рес та но мол и, изб е
гав а иск ушењ а,14
а срце нем арног /човек а/ узне
ми ра в ај у пом ис ли.

38. Μὴ εὐφραινέτω σε οἶνος
καὶ μὴ τερπέτω σε κρέας,
ἵνα μὴ διαθρέψῃς σάρκας σώματός
σου,
καὶ
λογισμοὶ
αἰσχροὶ
οὐκ
ἐκλείψουσιν ἀπό σου.

38. Немој се весе л и т и вином
и не гос ти се месом
да не би /њи
м а/ хра
н ио плот
свог а тела,
па срам не пом ис ли неће пас ти
на теб е.

39. Μὴ εἴπῃς· σήμερον ἑορτὴ καὶ
πίομαι οἶνον,
καὶ αὔριον πεντηκοστὴ καὶ
φάγομαι κρέα,
διότι οὐκ ἔστιν ἑορτὴ παρὰ
μοναχοῖς
οὐδὲ τὸ πλῆσαι ἄνθρωπον κοιλίαν
αὐτοῦ.

39. Немој говори т и: „Да нас је
празник и пићу вина“,
или: „Су т ра је Пе десет н иц а и је
шћу мес а“,
јер нем а та к вог пра зник а за
мона хе
за који човек може на п у н и т и
свој стом ак.

13
14

18

Прич. 14, 22.
Мт. 26, 41.
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40. Πάσχα κυρίου διάβασις ἀπὸ
κακίας,
πεντηκοστὴ δὲ αὐτοῦ ἀνάστασις
ψυχῆς.

40. Пасха Господња је излазак из
зла,
а Њег ов а Пе десет н иц а васк рсе
ње ду ше.

41. Ἑορτὴ θεοῦ ἀμνηστία
κακῶν,
τὸν δὲ μνησικακοῦντα λήψονται
πένθη.

41. Пра зник Гос под њ и је заб орав
злих /дела/,
а злопамт ивог човек а ће обу зе т и
жалост.

42. Πεντηκοστὴ κυρίου ἀνάστ
ασις ἀγάπης,
ὁ δὲ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
πεσεῖται πτῶμα ἐξαίσιον.

42. Пе десет н иц а Гос под њ а је
васк рсењ е љубави,
а ко мрзи брата свог а, дож ивеће
стра ховит пад.

43.
Ἑορτὴ
θεοῦ
γνῶσις
ἀληθής,
ὁ δὲ προσέχων γνώσει ψευδεῖ τε
λευτήσει αἰσχρῶς.

43. Празник Гос подњ и је истин
ско позна њ е,
а ко нег у је ла ж но позна њ е, скон
чаће срамно.

44. Κρείσσων νηστεία μετὰ καθαρᾶς
καρδίας
ὑπὲρ ἑορτὴν ἐν ἀκαθαρσίᾳ ψυχῆς.

44. Бољ е пост са чис тим срц ем,
нег о пра з ник у неч ис тот и
ду ш е.

45. Ὁ διαφθείρων λογισμοὺς
κακοὺς ἀπὸ καρδίας αὐτοῦ,
ὅμοιός ἐστι τῷ ἐδαφίζοντι τὰ νήπια
αὐτοῦ πρὸς τὴν πέτραν.

45. Ко искор ен и зле пом ис ли из
срц а свог,
сли чан је ономе који „разби ја
дец у њег ов у о ка мен“.15

46. Μοναχὸς ὑπνώδης ἐμπεσεῖται
εἰς κακά,
ὁ δὲ ἀγρυπνῶν ὡς στρουθίον ἔσται.

46. Пос па н и монах ће за пас ти у
/мног а/ зла,
а не успа в љиви ће би т и поп ут
врапц а.16

47. Μὴ δῷς σεαυτὸν ἐν ἀγρυπνίᾳ
διηγήμασι κενοῖς
καὶ
μὴ
ἀπώσῃ
λόγους
πνευματικούς,
ὅτι κύριος σκοπεύει σὴν ψυχὴν
15
16

47. Немој се преп у ш тат и исп ра
зним при ча м а у време бдењ а
и не одб а ц уј реч и ду ховне,
јер Гос под исп и т у је твој у ду ш у

Пс. 136, 3.
Пс. 101, 8.
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καὶ οὐ μὴ ἀθωώσῃ σε ἀπὸ παντὸς
κακοῦ.

и неће те оправд ат и ни од једног
зла.

48. Ὕπνος πολὺς παχύνει διάνοιαν,
ἀγρυπνία δὲ ἀγαθὴ λεπτύνει αὐτήν.

48. Много сна отежава мишљење,
а добро бдењ е га проч иш ћа в а.

49.
Ὕπνος
πολὺς
ἐπάγει
πειρασμούς,
ὁ δὲ ἀγρυπνῶν ἐκφεύξεται αὐτούς.

49. Мног о сна донос и иск у шењ а,
но не успа в љиви /монах/ ће их
изб ећ и.

50. Ὥσπερ πῦρ τήκει κηρόν,
οὕτως ἀγρυπνία ἀγαθὴ λογισμοὺς
πονηρούς.

50. Као што ват ра топ и вос ак,
та
ко и до
бро бде
њ е /то
п и/ зле
пом ис ли.

51. Κρείσσων ἀνὴρ καθεύδων
ἢ μοναχὸς ἀγρυπνῶν περὶ λογισμοὺς
ματαίους.

51. Бољ и је зас па л и човек,
нег ол и бди ј у ћ и монах са су јет
ним пом ис лим а.

52. Ἐνύπνιον ἀγγελικὸν εὐφραίνει
καρδίαν,
ἐνύπνιον δὲ δαιμονιῶδες ἐκταράσσει
αὐτήν.

52. Анг елс ко сновиђ ењ е весе л и
срце,
а демонс ко сновиђ ењ е га узне
ми р у је.

53. Μετάνοια καὶ ταπείνωσις
ἀνώρθωσαν ψυχήν,
ἐλεημοσύνη δὲ καὶ πραΰτης
ἐστήριξαν αὐτήν.

53. Пок аја њ е и сми р ењ е препо
рађ ај у душ у,
а милос тивост и крот ост је под
уп ир у.

54. Μέμνησο διὰ παντὸς σῆς ἐξόδου
καὶ μὴ ἐπιλάθῃ κρίσεως αἰωνίας,
καὶ οὐκ ἔσται πλημμέλεια ἐν
ψυχῇ σου.

54. У свему се сећај свог умирања,
не превиђајући вечни суд /Божији/
и неће би т и са г решењ а у ду ш и
твојој.

55. Ἐὰν πνεῦμα ἀκηδίας ἀναβῇ ἐπί σε,
οἶκόν σου μὴ ἀφῇς,
καὶ μὴ ἐκκλίνῃς ἐν καιρῷ πάλιν
ἐπωφελεῖ.
ὃν τρόπον γὰρ εἴ τις λευκάνοι
ἄργυρον,

55. Ако дух депресије дође на тебе,
немој на п у ш тат и дом свој17
и не изб ег а в ај корис ну /борбу/ у
тај час.
Јер управо као што се изб ељује
сребро,

17

20

Проп. 10, 4.
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οὕτως λαμπρυνθήσεται ἡ καρδία
σου.

так о ће и срц е твоје бит и про
свет љен о.

56. Πνεῦμα ἀκηδίας ἀπελαύνει
δάκρυα,
πνεῦμα δὲ λύπης συντρίβει προσευχήν.

56. Дух деп рес и ј е ода г на в а
су з е,
а дух ту г е су зби ја мол и т ву.

57. Ἐπιθυμῶν χρημάτων μεριμνήσεις
πολλά,
καὶ ἀντεχόμενος αὐτῶν πενθήσεις
πικρῶς.

57. Же лећ и бог атс тва, /има ћеш/
мног е бриг е
и др
же
ћ и се ње
г а, гор
ко ћеш
плак ат и.

58. Μὴ χρονιζέτω σκορπίοςἐν κόλπῳ
σου
καὶ λογισμὸς πονηρὸς ἐν καρδίᾳ σου.

58. Не пуш тај шкорп иј у на своје
груд и,
ни т и злу пом ис ао у срце своје.

59. Κτείνειν γεννήματα ὀφέων μὴ
φείσῃ,
καὶ μὴ ὠδίνῃς λογισμοὺς καρδίας
αὐτῶν.

59. Немој се су з држ а в ат и да
убијеш змијс ки пор од
и нећеш се на м у ч и т и пом ис ли
ма њи ховог срц а.

60. Ὥσπερ ἀργύριον καὶ χρυσίον
δοκιμάζει πῦρ,
οὕτως
καρδίαν
μοναχοῦ
πειρασμοί.

60. Као што ват ра исп ит ује сре
бро и злат о,18
та ко и иск у шењ а /исп и т у ј у/ ср
це мона х а.

61. Περίελε σεαυτοῦ ὑπερηφανίαν
καὶ κενοδοξίαν μακρὰν ποίησον
ἀπό σου.
ὁ γὰρ ἀποτυχὼν δόξης λυπηθήσεται,
ὁ δὲ ἐπιτυχὼν ὑπερήφανος ἔσται.

61. Свуц и са себ е гордост
и та ш тин у уда љ и да леко од себ е.
Јер ће онај који не стекне слав у,
би т и ту ж ан,
а онај који је стекне, постаће горд.

62. Μὴ δῷς ὑπερηφανίᾳ σὴν καρδίαν
καὶ μὴ εἴπῃς πρὸ προσώπου τοῦ
θεοῦ· δυνατός εἰμι,
ἵνα
μὴ
κύριος
ἐγκαταλίπῃ
σὴν ψυχήν,
καὶ πονηροὶ δαίμονες ταπεινώσο
υσιν αὐτήν.

62. Немој пре д а в ат и срце своје
гордос ти
и не говори пред лицем Бож и
јим: „Силан сам“,
иначе ће Гос под на п ус ти т и ду
шу твој у
и зли демон и ће је пон изи т и.

18

Прич. 17, 13.
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τότε γάρ σε δι’ ἀέρος πτοήσουσιν οἱ
ἐχθροί,
νύκτες δὲ φοβεραὶ διαδέξονταί σε.

Та д а ће те неп ри јат е љ и узнем и
ра в ат и кроз ва з дух
и ноћ н и страх ће те обу зи м ат и.

63. Πολιτείαν μοναχοῦ διαφυλάττει
γνῶσις,
ὁ δὲ καταβαίνων ἀπὸ γνώσεως
περιπεσεῖται λῃσταῖς.

63. Позна њ е чу в а мона ш ки на
чин живота,
а ко от пад не од позна њ а, на ћ и
ће се међ у разб ојн иц и м а.19

64. Ἐκ πέτρας πνευματικῆς ἀπορρεῖ
ποταμός,
ψυχὴ δὲ πρακτικὴ πίεται ἀπ’ αὐτοῦ.

64. Из ду ховне стене ис т и че
рек а 20
и делатна душа ће пит и из ње.

65. Σκεῦος ἐκλογῆς ψυχὴ καθαρά,
ἡ δὲ ἀκάθαρτος πλησθήσεται
πικρίας.

65. Чиста душа је изабрано оруђе,21
а неч ис та ће би т и исп у њ ен а
горч ином.

66. Ἄνευ γάλακτος οὐ τραφήσεται
παιδίον,
αὶ χωρὶς ἀπαθείας οὐχ ὑψωθήσεται
καρδία.

66. Без мле
к а де
т е не
ће би
ти
на х рањ ено,
без бес тра ш ћа срце неће би т и
узнесено.

67. Πρὸ ἀγάπης ἡγεῖται ἀπάθεια
πρὸ δὲ γνώσεως ἀγάπη.

67. Бес тра ш ће прет ход и љуб а ви,
а познању /прет ход и/ љуб ав.

68. Γνώσει προστίθεται σοφία,
ἀπάθειαν δὲ τίκτει φρόνησις.

68. Зна њу се при дод аје муд рост,
а разб ори т ост ра ђ а бес тра ш ће.

69.
Φόβος
κυρίου
γεννᾷ
φρόνησιν,
πίστις δὲ Χριστοῦ δωρεῖται φόβον
θεοῦ.

69. Страх Гос под њ и ра ђ а
разб орит ост,22
а ве
р а у Хри
с та до
но
с и страх
Бож ији.

70. Βέλος πεπυρωμένον ἀνάπτει
ψυχήν,
ἀνὴρ δὲ πρακτικὸς κατασβέσει αὐτό.

70. Пламена стрела распаљу је
душ у,
али ће је делатни човек угасити.23

Лк. 10, 30.
1 Кор. 10, 4.
21
Дап. 9, 15.
22
Прич. 1, 7.
23
Еф. 6,16.
19
20

22
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71. Κραυγὴν καὶ βλασφημίαν
ἀποστρέφεται γνῶσις,
λόγους δὲ δολίους φεύγει
σοφία.

71. Вика и хуљ ењ е удаљуј у
познањ е,24
а муд ро ст узм и че /пред/ лу к а
вим реч им а.

72. Ἡδὺ μέλι καὶ γλυκὺ κηρίον,
γνῶσις
δὲ
θεοῦ
γλυκυτέρα
ἀμφοτέρων.

72. Мед је укусан и саће је слатко,
али је по
зна
њ е Бо
г а сла
ђ е од
обоје.

73. Ἄκουε, μοναχέ, λόγους πατρός
σου
καὶ μὴ ἀκύρους ποίει νουθεσίας
αὐτοῦ.
Ἡνίκα ἂν ἀποστείλῃ σε, ἐπάγου
αὐτὸν
καὶ κατὰ διάνοιαν συνόδευε αὐτῷ.
τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ διαφεύξῃ
λογισμοὺς κακούς,
καὶ πονηροὶ δαίμονες οὐκ ἰσχύσουσι
κατά σου.
ἐὰν πιστεύσῃ σοι ἀργύριον, οὐ διασκ
ορπιεῖς αὐτό,
καὶ κἂν ἐπεργάσῃ, ἀποδώσεις αὐτό.

73. Слушај, о монаше, реч и оца
свог
и немој одб а ц ив ат и са в е т е
њег ов е.25
Кад год те пошаљ е, и њега повед и
и пут уј с њим у својим мис лим а.
На овај на
ч ин ћеш из
б е
ћ и зле
пом ис ли
и лу к а в и дем он и те нећ е
сав лад ат и.
Ако ти повери нов ац, не разб а
цуј се њиме
но ако зарад иш штог од, под ај га
/друг им а/.

74. Πονηρὸς οἰκονόμος ἐκθλίψει
ψυχὰς ἀδελφῶν,
καὶ μνησίκακος οὐκ ἐλεήσει
αὐτάς.

74. Зао упра ви т ељ ће узнем и ри
ти ду ше брат и је,
а злопамт иви ће би т и нем и лос р
дан прем а њим а.

75. Ὁ διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα
τῆς μονῆς ἀδικεῖ θεόν,
καὶ ὁ ἀμελῶν αὐτῶν οὐκ
ἀτιμώρητος ἔσται.

75. Рас ипн ик манас тирс ких до
бара греш и Бог у
и ко не мари за њих, неће проћ и
нек а ж њено.

76. Ἄδικος οἰκονόμος διαμεριεῖ
κακῶς,
ὁ δὲ δίκαιος πρὸς ἀξίαν δώσει.

76. Неп ра вед н и упра ви т ељ лоше
расподељује,
а пра вед н и даје по мери.

24
25

Еф. 4, 31.
Прич. 5, 7.
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77. Ὁ κακολογῶν τὸν ἀδελφὸν
αὐτοῦ ἐξολοθρευθήσεται,
ἀμελῶν δὲ ἀσθενοῦντος οὐκ
ὄψεται φῶς.

77. Ко рђаво говори о брат у сво
ме, биће сат рт,
а ко је нем аран прем а болес ни
ма, неће ви де т и све тлост.

78. Κρείσσων κοσμικὸς ἐν ἀσθενείᾳ
δουλεύων ἀδελφῷ
ὑπὲρ ἀναχωρητὴν μὴ οἰκτείροντα
τὸν πλησίοναὐτοῦ.

78. Бољ е све т овњ ак који слу ж и
брата у болес ти,
нег ол и ана хор е та који не са ж а
љев а бли ж ње своје.

79. Ἄφρων μοναχὸς ἀμελήσει
ὀργάνων τέχνης αὐτοῦ,
ὁ δὲ φρόνιμος ἐπιμελήσεται αὐτῶν.

79. Без у м н и монах је нем аран
прем а ору ђ у свог за ната,
а разб орит се брине о њем у.

80. Μὴ εἴπῃς σήμερον μενῶ καὶ
αὔριον ἐξελεύσομαι,
ὅτι οὐκ ἐν φρονήσει λελόγισαι περὶ
τούτου.

80. Не говори: „Данас ћу остат и
и су т ра иза ћ и /на пољ е/“,
јер нис и о овоме разб ори т о про
мис лио.

81. Κυκλευτὴς μοναχὸς μελετήσει
ῥήσεις ψευδεῖς,
τὸν δὲ ἑαυτοῦ παραλογίσεται
πατέρα.

81. Непос тоја н и монах ће се ба
ви т и ла ж ним изр ек а м а
и са својим оцем ће нераз умно
мис лит и.

82. Ὁ καλλωπίζων τὰ ἱμάτια αὐτοῦ
καὶ πληρῶν γαστέρα αὐτοῦ
ποιμαίνει λογισμοὺς αἰσχροὺς
καὶ μετὰ σωφρόνων οὐ συνεδριάζει.

82. Ко укра ша в а одећу свој у
и пун и свој стом ак,
пох ра њу је срамне пом ис ли
и са целом уд ренима не саборује.

83. Ἐὰν εἰσέλθῃς εἰς κώμην,
μὴ προσεγγίσῃς γυναιξὶ
καὶ μὴ χρονίσῃς ἐν λόγοις πρὸς
αὐτάς.
ὃν τρόπον γὰρ εἴ τις ἄγκιστρον καταπίοι,
οὕτως ἑλκυσθήσεται ἡ ψυχή σου.

83. Ако уђеш у село,
не приб ли ж а в ај се жена м а
и не провод и време у разг овори
ма с њим а.
Јер поп ут оног а ко гута удиц у,
тако ће и душа твоја бити уловљена.

84. Μακρόθυμος μοναχὸς ἀγαπηθήσεται,
ὁ δὲ παροξύνων τοὺς ἀδελφοὺς
αὐτοῦ μισηθήσεται.

84. Дуготрпељиви монах биће вољен,
а који ири т и ра бра ћу свој у, биће
омра жен.26

26

24

1 Кор. 13, 4–5.
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85. Πραῢν μοναχὸν ἀγαπᾷ ὁ κύριος,
τὸν δὲ θρασὺν ἀπώσεται ἀπ’ αὐτοῦ.

85. Гос под љуби крот ког мона х а,
а гнев љивог ће одб а ц и т и од себ е.

86. Ὀκνηρὸς μοναχὸς γογγύσει
πολλά,
καὶ
ὑπνώδης
προφασίσεται
κεφαλαλγίαν αὐτοῦ.

86. Ле
њ и мо
н ах ће пу
но
гунђ ат и,
а пос па н и ће се изг ов арат и сво
јим главоб ољ ам а.

87. Ἐὰν λυπῆται ὁ ἀδελφός σου,
παρακάλεσον αὐτόν,
καὶ ἐὰν ἀλγῇ, συνάλγησον αὐτῷ.
τοῦτο γὰρ ποιῶν εὐφραίνεις καρδίαν
αὐτοῦ,
καὶ θησαυρὸν μέγαν σωρεύσεις ἐν
οὐρανῷ.

87. Ако је брат твој туж ан, уте
ши га 27
и ако је у бол у, бол уј с њим.28
Чинећ и та ко, обра дов а ћеш ње
гово срце
и ве л ик о бог атс тво стећ и на
неб у.

88. Μοναχὸς ἀπολειπόμενος
φυλάξαι λόγους πατρὸς
βλασφημήσει
πολιὰν
γεννήσαντος αὐτὸν
καὶ κακολογήσει βίους τέκνων
αὐτοῦ,
ὁ
δὲ
κύριος
ἐξουδενώσει
αὐτόν.

88. Монах који не сач у в а очеве
реч и,
хул иће на се де косе род и т е љ а
свог
и говориће зло о живот и м а деце
њег ове,
но так вог ће Гос под /сас вим/ ис
треби т и.

89. Ο πρόφασιν ζητῶν χωρίζεται
ἀδελφῶν,
τὸν δὲ ἑαυτοῦ αἰτιάσεται πατέρα.

89. Који тра ж и изг овор е, одваја
себ е од бра ће
и сопс твеног оца оп т уж у је.29

90. Μὴ δῷς ἀκοὴν λόγοις κατὰ
πατρός σου
καὶ μὴ διεγείρῃς ψυχὴν ἀτιμάζοντος
αὐτόν,
ἵνα μὴ κύριος ὀργισθῇ ἐπὶ ποιήμασι
σου
καὶ ἐξαλείψῃ σου τὸ ὄνομα ἐκ βίβλου
ζώντων.

90. Немој слу шат и реч и /упер е
не/ прот ив оца свог
и не охрабруј /прот ив њег а/ ду
ше оних који га бешчас те,
иначе ће се Гос под разг неви т и
на де ла твоја
и избрис ат и име твоје из књиг е
живих.30

1 Тим. 2, 12; 5, 14.
Рим. 12, 15.
29
Прич. 18, 1.
30
Отк. 3, 5.
27
28
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91. Ὁ ὑπακούων πατρὶ ἑαυτοῦ
ἀγαπᾷ ἑαυτόν,
ὁ δὲ ἀντιλέγων αὐτῷ ἐμπεσεῖται εἰς
κακά.

91. Ко слуша оца свог, вол и себ е
самог,
а ко говори прот ив њег а, па ш ће
у /мног а/ зла.

92. Μακάριος μοναχὸς ὁ φυλάσσων
ἐντολὰς κυρίου
καὶ ὅσιος ὁ διατηρῶν λόγους
πατέρων αὐτοῦ.

92. Блажен је монах који чува
за повес ти Гос под њ е31
и свет је онај који пази на реч и
оца свог.

93. Ὀκνηρὸς μοναχὸς πολλὰ
ζημιωθήσεται,
ἐὰν δὲ θαρσύνηται καὶ τὸ σχῆμα
αὐτοῦ προσθήσει.

93. Лењ и монах ће пре т рпе т и
мног е губитке,32
а ако /је још и/ охрабрен, оста
виће /чак/ и схим у свој у.

94. Ὁ φυλάσσων γλῶσσαν αὐτοῦ
ὀρθοτομεῖ τὰς ὁδοὺς αὐτοῦ,
καὶ ὁ τηρῶν καρδίαν αὐτοῦ πλ
ησθήσεται γνώσεως.

94. Ко чув а језик свој,
поравњ а в а ста зе своје,33
а који чув а срце своје, биће ис
пу њ ен познањ ем.34

95. Μοναχὸς δίγλωσσος ταράσσει
ἀδελφούς,
ὁ δὲ πιστὸς ἡσυχίαν ἄγει.

95. Лу к а ви монах узнем и ра в а
браћу,
а поверљ иви донос и мир.35

96. Ὁ πεποιθὼς ἐπὶ ἐγκρατείᾳ αὑτοῦ
πεσεῖται,
ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

96. Ко се поу зд а у своје узд рж а
ње – паш ће,
а ко смирава себе – биће узнесен.36

97. Μὴ δῷς σεαυτὸν χορτασίᾳ
κοιλίας,
καὶ μὴ πλησθῇς ὕπνου νυκτερινοῦ.
τούτῳ γὰρ τῷ τρόπῳ γενήσῃ καθαρὸς
καὶ πνεῦμα κυρίου ἐπελεύσεται ἐπί σε.

97. Немој се пре д а в ат и си т ос ти
стом а к а,37
ни т и се зас ићуј ноћ н им сном.38
На овај нач ин ћеш пос тат и чист
и Дух Господњи ће доћ и на тебе.39

Прич. 4, 4; 7, 1.
Прич. 19, 19.
33
Прич. 21, 23.
34
Прич. 4, 32.
35
Прич. 11, 12–13.
36
Лк. 14, 11.
37
Прич. 24, 25.
38
Прич. 6, 4.
39
Лк. 1, 35.
31
32
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98.
Ψάλλοντος
ἡσυχάζει
θυμὸς
καὶ μακροθυμοῦντος ἀπτόητος
ἔσται.

98. Псал мопоја њ е уми р у је раз
драж љив ост,
а ду г от рпељ иви /чов ек/ биће
не ус тра ш ив.

99. Ἐκ πραΰτητος τίκτεται γνῶσις,
ἐκ δὲ θρασύτητος ἀγνωσία.

99. Позна њ е се ра ђ а из кро т ос ти,
а непозна њ е из дрс кос ти.

100. Ὥσπερ ὕδωρ αὔξει φυτόν,
οὕτως ταπείνωσις θυμοῦ καρδίαν
ὑψοῖ.

100. Као што биљка расте од воде,
тако смирив ањ е гнев а узд иже
срце.

101. Ἰχνεύοντος συμπόσια σβε
σθήσεται λαμπτήρ,
ἡ δὲ ψυχὴ αὐτοῦ ὄψεται σκότος.

101. Светло оног а који јури за го
зба м а биће уга шено40
и њег ов а ду ша ће ви де т и та м у.

102. Στῆσον ζυγῷ τὸν ἄρτον σου
καὶ πίε μέτρῳ τὸ ὕδωρ σου
καὶ πνεῦμα πορνείαςφεύξεται ἀπό σου.

102. Измери на тас у хлеб свој
и с мер ом узим ај вод у свој у,41
па ће дух блуд а отић и од теб е.

103. Δὸς γέρουσιν οἶνον καὶ ἀσθ
ενοῦσι πρόσφερε τροφάς,
διότι κατέτριψαν σάρκας νεότητος
αὐτῶν.

103. Под ај вина старц у и прине
си хра н у болес ном,
јер су изн ос ил и плот свој е мла
дос ти.

104. Μὴ ὑποσκελίσῃς τὸν ἀδελφόν σου
καὶ πτώματι αὐτοῦ μὴ ἐπιχαρῇς.
ὁ γὰρ κύριος γινώσκει σὴν καρδίαν
καὶ παραδώσει σε ἐν ἡμέρᾳ θανάτου.

104. Немој са п ли тат и брата свог,
ни т и се ра д уј њег овом па д у.
Јер Гос под познаје твоје срце42
и пред аће те у дан смрт и.

105. Μοναχὸς φρόνιμος ἀπαθὴς
ἔσται,
ὁ δὲ ἄφρων ἐξαντλήσει κακά.

105. Разб орит монах биће бе
страс тан,
а безуман ће избљувати /многа/ зла.

106. Ὀφθαλμὸν πονηρὸν ἐκτυφλοῖ
κύριος,
τὸν δὲ ἁπλοῦν ῥύσεται ἀπὸ σκότους.

106. Господ ослепљује око лукавог,
а /око/ прос тог /човек а/ ће изб а
ви т и од та ме.

Прич. 23, 30; 24, 20.
Јез. 4, 10–11.
42
Прич. 24, 13.
40
41
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107.
Ὥσπερ
ἑωσφόρος
ἐν οὐρανῷ
καὶ ὥσπερ φοίνιξ ἐν παραδείσῳ,
οὕτως ἐν ψυχῇ πραείᾳ νοῦς καθαρός.

107.
Као
ју т арњ а
звез да
на неб у
и поп ут палме у рај у,
так ав је чист ум у душ и кроткој.

108. Ἀνὴρ σοφὸς ἐρευνήσει λόγους
θεοῦ,
ὁ δὲ ἄσοφος καταγελάσεται αὐτῶν.

108. Муд ар човек ис т ра ж у је ре
чи Бож и је,43
а нем уд ар ће их пот цен и т и.

109. Ὁ μισῶν γνῶσιν θεοῦ καὶ
ἀπωθούμενος θεωρίαν αὐτοῦ
ὅμοιός ἐστι τῷ λόγχῃ νύσσοντι τὴν
καρδίαν αὑτοῦ.

109. Који мрзи позна њ е Бог а и
одби ја Њег а да са гле д а в а,
сличан је ономе ко коп љем про
ба д а сопс твено срце.

110. Κρείσσων γνῶσις τριάδος ὑπὲρ
γνῶσιν ἀσωμάτων
καὶ θεωρία αὐτῆς ὑπὲρ λόγους
πάντων τῶν αἰώνων.

110. Бољ е је позна њ е Тројице,
нег ол и познањ е бест елес них
и са гле д а в а њ е Тројице, нег ол и
/саглед ав ањ е/ свих веков а.

111. Πολιὰ γερόντων πραΰτης,
ζωὴ δὲ αὐτῶν γνῶσις ἀληθείας.

111. Се де косе стара ц а – крот ост,
а њихов живот – познањ е истине.

112.
Νέος
πραῢς
πολλὰ
ὑποφέρει,
ὀλιγόψυχον δὲ γέροντα τίς
ὑποίσεται;
εἶδον
ὀργίλον
γέροντα
ἐπαιρόμενον ἐπὶ χρόνου αὐτοῦ,
ἐλπίδα δὲ μέντοι μᾶλλον ἔσχεν ὁ
νέος αὐτοῦ.

112. Кротак мла д ић под нос и
мног е /ствари/,
а ма лод у ш ног старц а ко ће
под не т и?
Ви дех гнев љивог старц а, про
сла в љеног у своје време,
па ипак је /јед ан/ млад ић имао
више на де од њег а.

113. Ὁ σκανδαλίζων κοσμικοὺς
οὐκ ἀτιμώρητος ἔσται,
καὶ ὁ παροξύνων αὐτοὺς ἀτιμάζει
τὸ ὄνομα αὐτοῦ.

113. Ко саб ла ж ња в а све т овњ а ке,
неће проћ и нек а ж њен,
а ко их узнем и ра в а, сра мот и
име своје.

114. Ταράσσοντα ἐκκλησίαν
κυρίου ἐξαναλώσει πῦρ,

114. Ватра ће прож дрети оног
ко узнем и р а в а Црк ву Гос под њу

43

28

Пс. 1, 2.

Евагрије Понтијски, Монасима у манастирима и заједницама

ἀνθιστάμενον
καταπίεται γῆ.

ἱερεῖ

и зем ља ће прог утат и оног ко се
прот иви свеш тен ик у.

115. Ὁ ἀγαπῶν μέλισσαν φάγεται
κηρίον αὐτῆς
καὶ ὁ συνάγων αὐτὴν πλ
ησθήσεται πνεύματος.

115. Ко вол и мед, окуш а њег ов о
са ће
и ко га са к у п ља, биће исп у њ ен
Ду хом.

116. Τίμα τὸν κύριον καὶ γνώσῃ
λόγους ἀσωμάτων,
καὶ δούλευε αὐτῷ καὶ δείξει σοι
λόγους αἰώνων.

116. Пош туј Гос под а и позна ћеш
лог осе бест елес них,
слу ж и Њем у и от к риће ти лог о
се веков а.

117.
Χωρὶς
γνώσεως
οὐχ
ὑψωθήσεται καρδία,
καὶ δένδρον οὐκ ἀνθήσει ἄνευ
ποτοῦ.

117. /Као што/ дрво неће проц ве
тат и без воде,
/та ко и/ срце неће би т и узнесено
без познањ а.

118. Σάρκες Χριστοῦ πρακτικαὶ
ἀρεταί,
ὁ δὲ ἐσθίων αὐτὰς γενήσεται ἀπαθής.

118. Тело Хрис тов о – де л ат не
врл ине,
ко их је де, биће бес трас тан.

119. Αἷμα Χριστοῦ θεωρία τῶν
γεγονότων
καὶ ὁ πίνων αὐτὸ σοφισθήσεται
ὑπ’ αὐτοῦ.

119. Крв Хрис тов а – са гле д а в а њ е
створ ен их бић а,
ко је пи је, биће муд ар Њег овим
пос редс твом.

120. Στῆθος κυρίου γνῶσις
θεοῦ,
ὁ δ’ ἀναπεσὼν ἐπ’ αὐτὸ θεολόγος
ἔσται.

120. Груд и Гос под њ е – позна њ е
Бог а,
ко се на њих на
с ла
њ а, би
ће
тео лог.44

121. Γνωστικὸς καὶ πρακτικὸς
ὑπήντησαν ἀλλήλοις,
μέσος δὲ ἀμφοτέρων εἱστήκει κύριος.

121. Гнос тик и де лат ељ сус рећу
јед ан друг ог,
а измеђ у њих стоји Гос под.

122. Ὃς ἐκτήσατο ἀγάπην,
ἐκτήσατο θησαυρόν,
ἔλαβε δὲ χάριν παρὰ κυρίου.

122. Ко је стек ао љуб ав, стек ао је
бог атс тво
и прим ио је благод ат од Господ а.

44

δὲ

Јн. 21, 20.
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123.
Δόγματα
δαιμόνων
ἐπιγινώσκει σοφία,
πανουργίαν δὲ αὐτῶν ἐξιχνιάζει
φρόνησις.

123. Муд ро ст распознаје демон
ска учењ а,
а разб ори т ост па зи на њи хов а
злоде ла.

124. Μὴ ἀθετήσῃς δόγματα ἅγια,
ἃ ἔθεντο οἱ πατέρες σου,
πίστιν δὲ βαπτίσματός σου μὴ
ἐγκαταλίπῃς
καὶ
μὴ
ἀπώσῃ
σφραγῖδα
πνευματικήν,
ἵνα γένηται κύριος ἐν σῇ ψυχῇ
καὶ σκεπάσῃ σε ἐν ἡμέρᾳ κακῇ.

124. Немој одб а ц ив ат и све та
учењ а
која ти оци твоји пре д а доше,45
не нап уш тај веру свога крш тењ а,
ни т и одб а ц уј ду ховн и печат
да би се Господ род ио у твојој
душ и
и сач ув ао те у зао дан.

125. Λόγοι αἱρετικῶν ἄγγελοι
θανάτου,
καὶ ὁ δεχόμενος αὐτοὺς ἀπολεῖ
τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν.

125. Реч и је р е т ик а – глас ниц и
смрт и,
ко их при м а, пог убиће ду ш у
свој у.

126. Νῦν οὖν, υἱέ, ἄκουέ μου,
καὶ μὴ προσέλθῃς θύραις ἀνδρῶν
ἀνόμων
μηδὲ περιπατήσῃς ἐπὶ παγίδων
αὐτῶν, ἵνα μὴ ἀγρευθῇς.
ἀπόστησον δὲ σὴν ψυχὴν ἀπὸ
γνώσεως ψευδοῦς.
καὶ γὰρ ἐγὼ πλεονάκις λελάληκα
πρὸς αὐτούς,
σκοτεινοὺς δὲ λόγους αὐτῶν
ἐξιχνίασα,
καὶ ἰὸν ἀσπίδων εὕρηκα ἐν αὐτοῖς.
οὐκ ἔστι φρόνησις καὶ οὐκ ἔστι
σοφία ἐν λόγοις αὐτῶν.
πάντες οἱ δεχόμενοι αὐτοὺς
ἀπολοῦνται,
καὶ οἱ ἀγαπῶντες αὐτοὺς πλ
ησθήσονται κακῶν.

126. Зато, сине, послушај ме сада:
не при ла зи врат и м а без а кон их
људ и,46
ни т и ход и у њи хове зам ке, ина
че ћеш бит и улов љен;
удаљ и душ у свој у од лаж ног по
зна њ а –
јер сам чес то говорио с њим а,
исп ит ив ао њи хове пом рачене
реч и
и у њи м а на ла зио змијс ки
отров.47
Нем а разб орит ос ти и муд рос ти
у реч и м а њи ховим.
Ко их прим а, нестаће /с лиц а
зем ље/,
а ко их во
л и, би
ће ис
п у
њ ен
/мног им/ зал им а.

2 Кор. 2, 15.
Пс. 1, 1.
47
Пс. 13, 3; 139, 4.
45
46
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εἶδον ἐγὼ πατέρας δογμάτων αὐτῶν
καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ συνέβαλον
αὐτοῖς.
ἐχθροὶ γὰρ κυρίου ἀπήντησάν μοι
καὶ
δαίμονες
ἐν
λόγοις
ἠγωνίσαντο πρός με
καὶ οὐκ εἶδον φῶς ἀληθινὸν ἐν
ῥήμασιν αὐτῶν.

Ви део сам оце њи хових учењ а
и у пус тињ и пребив ах с њи м а.
Јер неп ри јат е љ и Гос под њ и уста
јаше на ме,
а демон и, кроз реч и њи хове, во
јев а ше прот ив мене
и не видех светлост истин ит у у
реч им а њи ховим.

127. Ἀνὴρ ψευδόμενος ἐκπεσεῖται
θεοῦ,
ἀπατῶν δὲ τὸν πλησίον αὐτοῦ
ἐμπεσεῖται εἰς κακά.

127. Лаж љив човек ће отпас ти од
Гос под а,
а ко вара ближ њег свог, паш ће у
/мног а/ зла.

128. Κρείσσων παράδεισος θεοῦ
ὑπὲρ κῆπον λαχανίας
καὶ ποταμὸς κυρίου ὑπὲρ ποταμὸν
μέγαν ἐπισκοτοῦντα τῇ γῇ.

128. Бољ и је рај Бож ији од цвет
ног врта
и рек а Гос под њ а од ве л ике реке
која пом рач у је зем љу.48

129.
Ἀξιοπιστότερον
ὕδωρ
οὐράνιον
ὑπὲρ ὕδωρ Αἰγυπτίων σοφῶν
ἀντλούντων ἐκ γῆς.

129. Дос тојн и ја ве р е је неб ес ка
вод а,
нег ол и вод а кој у египатс ки му
дра ц и ископа ше у зем љи.49

130. Ὃν τρόπον οἱ τοὺς τροχοὺς
ἀναβαίνοντες κάτω εἶσιν,
οὕτως οἱ ὑψοῦντες λόγους αὐτῶν
τεταπείνωνται ἐν αὐτοῖς.

130. Као што они који се точко
ви м а пењу, иду опет на доле,
та ко и они који узвис у ј у реч и
своје, бив ај у сми рив а н и у њи м а.

131.
Σοφία
κυρίου
ὑψοῖ
καρδίαν,
φρόνησις δὲ αὐτοῦ καθαίρει
αὐτήν.

131. Муд ро ст Гос под њ а узд и же
срце,
а
разб ори т ост
Њег ов а
га
очиш ћује.

132.
Λόγοι
σκοτεινοὶ
καὶ
δυσνόητοι
θεωρίαι,

132. Лог ос и пром ис ла су пок ри
вен и тамом
и са гле д а в а њ е /лог ос а/ суд а је
уму теш ко дос ти ж но,

48
49

προνοίας
κρίσεως

Понз. 11, 10–11.
Понз. 11, 10–11.
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ἀνὴρ δὲ πρακτικὸς ἐπιγνώσεται
αὐτούς.

али де
лат
ни
спознат и.

133. Καθαίρων ἑαυτὸν ὄψεται
φύσεις νοεράς,
λόγους
δὲ
ἀσωμάτων
ἐπιγνώσεται μοναχὸς πραΰς.

133. Ко очис ти себ е, видеће ум
не при р оде,
а кротк и монах ће спознат и ло
госе бест елес них.

134. Ὁ κτίσμα λέγων τὴν ἁγίαν
τριάδα βλασφημεῖ θεὸν
καὶ ὁ ἀθετῶν τὸν Χριστὸν αὐτοῦ
οὐ γνώσεται αὐτόν.

134. Ко Све т у Тројиц у на зив а
створ ењ ем, /тај/ хул и на Бог а,
а ко одб а ц у је Хрис та Њег овог,
неће познат и Њег а.

135. Κόσμων θεωρίαι πλατύνουσι
καρδίαν,
λόγοι δὲ προνοίας καὶ κρίσεως
ὑψοῦσιν αὐτήν.

135. Са гле д а в а њ а све т ов а про
ши р у ј у срце,
а лог ос и пром ис ла и суд а га
узвис у ј у.

136. Γνῶσις ἀσωμάτων ἐπαίρει
τὸν νοῦν
καὶ τῇ ἁγίᾳ τριάδι παρίστησιν
αὐτόν.

136. Позна њ е бес т е лес них узд и
же ум
и по
с та
в ља га пред Све
ту
Тројиц у.

137. Μέμνησθε τοῦ δεδωκότος
ὑμῖν ἐν κυρίῳ σαφεῖς παροιμίας,
καὶ μὴ ἐπιλάθησθε τῆς ταπεινῆς
μου ψυχῆς ἐν καιρῷ προσευχῆς.

137. Сет и се оног који ти у Гос по
ду да де ове јед нос тавне поу ке,
и не заб ора в љај мој у сми р ен у
ду ш у у трен ут к у мол и т ве.

чо
век

ће

их
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