УДК: 27-475.5
27-29
Теолошки погледи / Theological Views
Година / Volume XLVIII
Број / Issue 2/2015,
стр. / pp. 203–232.

Слово о Пасхи
Περί Πάσχα
Μελίτωνος Σάρδεων

Св. Мелитон Сардски1
Пролог

1. Ἡ μὲν γραφὴ τῆς Ἑβραϊκῆς
ἐξόδου ἀνέγνωσται, καὶ τὰ ῥήματα
τοῦ μυστηρίου διασεσάφηται πῶς τὸ
πρόβατον θύεται καὶ πῶς ὁ λαὸς σῴζεται.
2. Τοίνυν ξύνετε, ὦ ἀγαπητοί·
οὕτως ἐστὶν καινὸν καὶ παλαιόν,
ἀΐδιον καὶ πρόσκαιρον, φθαρτὸν καὶ
ἄφθαρτον, θνητὸν καὶ ἀθάνατον τὸ τοῦ
πάσχα μυστήριον·
3. παλαιὸν μὲν κατὰ τὸν
νόμον, καινὸν δὲ κατ[ὰ τὸν] λόγον,

1. Писмо о изласку Јевреја је
прочитано,2 и речи тајне су раз
јашњене: као овца коље се, и као
народ спасава се.3
2. Тако возљубљени разуми
те – ово је ново и старо,4 вечно и
времено,5 пропадиво и непропа
диво,6 смртно и бесмртно Пасхе
тајинство.7
3. Стар о по закон у нов о по
Реч и,8 времен и т о кроз прао 

О Св. Мелитону Сардском сачувано је врло мало података. Иако је, према
Јевсевијевој Црквеној историји био веома поштован, већ Блажени Јероним о њему
зна само преко Јевсевија. Не знамо ни када је тачно живео, али је извесно да је уче
ствовао на Сабору у Лаодикији 167. године. Као и већина малоазијских хришћана
припадао је квартодециманима (тј. онима који су Васкрс обележавали када и Јевреји
Пасху – 14. нисана).
2
Мисли се на Изл. 12, 3–32.
3
Уп. Изл. 12, 21.27; Пнз. 16, 2; Ис. 53, 7; Лк. 22, 16; 1. Кор. 5, 7; 1. Пт. 1, 18; 2, 10;
Тит. 2, 14; Јуд. 5.
4
Уп. Мт. 13, 52.
5
2. Кор. 4, 18.
6
2. Кор. 4, 18.
7
Јн. 1, 17; 2. Кор. 3, 1–16; Јустин, Разговор с Трифоном 40, 1.
8
καινὸν δὲ κατὰ τὸν λόγον – овд е Св. Мелитон корис ти игру реч и, кори
стећи пој ам лог ос кој и означава и разум (шир е: мудрост), и Логос (Реч) Божији
1
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πρόσκαιρον διὰ τὸν [τύπον], ἀΐδιον
διὰ τὴν χάριν, φθαρτ[ὸν διὰ τὴν] τοῦ
προβάτου σφαγήν, ἄφθαρτον [διὰ τὴν]
τοῦ κυρίου ζωήν, θνητὸν διὰ τὴν ‘[ἐν
τῇ γῇ]’ ταφήν, ἀθάνατον δ[ιὰ τ]ὴν ἐκ
[νεκρῶν] ἀνάστασιν·
4. παλαιὸς [μὲν ὁ νόμος],
[καινὸς δὲ ὁ] λόγος, πρόσκαιρο[ς ὁ
τύπος], [ἀΐδιος ἡ χάρις], [φ]θα[ρτὸν
τὸ πρόβατον], [ἄφθαρτος ὁ κύριος],
[σφαγεὶς ὡς ἀμνός], [ἀναστὰς ὡς θεός].
[Καὶ γὰρ „ὡς πρόβατον εἰς σφαγὴν
ἤχθη]“, [ἀλλ’ οὐδὲ πρόβατον ἦν] [καὶ
ὡς ἀμνὸς ἄφωνος], [ἀλ]λ’ οὐδὲ ἀμνὸς
ἦν· ὁ μὲν γὰρ τύπος [ἐγένετο], [ἡ] δὲ
ἀλήθεια ηὑρίσκετο.
5. Ἀντὶ γὰρ τοῦ [ἀμνοῦ θε]
ὸς ἐγένετο καὶ ἀντὶ τοῦ προβάτου
ἄν[θρωπ]ος, [ἐ]ν δὲ τῷ ἀνθρώπῳ
Χριστός, ὃς κεχώρηκεν [τὰ] πάντα.
6. Ἡ γοῦν τοῦ προβάτου σφαγὴ
καὶ ἡ τοῦ πάσχα πομπὴ καὶ ἡ τοῦ νόμου
γραφὴ εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν κεχώρηκεν,
δι’ ὃν τὰ πάντα ἐν τῷ πρεσβυτέρῳ νόμῳ
ἐγένετο, μᾶλλον δὲ ἐν τῷ νέῳ λόγῳ.
7. Καὶ γὰρ ὁ νόμος λόγος ἐγένετο
καὶ ὁ παλαιὸς καινός, – συνεξελθὼν
ἐκ Σιὼν καὶ Ἰερουσαλήμ – καὶ ἡ ἐντολὴ

браз, вечно кроз благ од ат, кроз
за к ла њ е овце проп а д ив о, кроз
жив от Гос под њ и неп роп а д ив о,
кроз пог реб ењ е у зем љи – смрт
но, кроз васк рсењ е из мрт вих –
бе с мрт но.
4. Стари зак он – нов а Реч,
времен и праоб раз – вечн а бла
год ат, проп а д ив а овц а – неп ро
па д иви Гос под, као јаг њ е за
клан – васк рсе као Бог. Јер „као
овц а на за к ла њ е би вођ ен“9 али
овц а не беше, и као јагњ е без
глас но, али јагњ е не беше. Јер
то беше праоб ра з ом,10 а ово се
као истин а на ђ е.
5. Јер место јагњета – Бог по
стаде,11 и уместо овце – човек, у
човеку – Христос, који је у себе
сместио све.12
6. И ево, овце заклање и Пас
хе празновање и закона писање у
Христу смести се,13 кроз кога све
у старом закону бише, и у новој
речи још више.14
7. Јер закон – Реч постаде, и
стари – нови – изишавши из Сио
на и Јерусалима15 – заповест бла

– Хрис та. О овом е оп ш ирн и ј е ви д и: R. Cant a l amess a, „Mélit on de Sard es. Une
chris tolog ie ant ig nos tiq ue du IIe sièc le“, Re v ue des Scie nc es Rel ig ieus es XXXVII
(1963), 11–14.
9
Ис. 53, 7.
10
τύπος – образ, праобраз, тип, пралик.
11
Јн. 1, 14.29.36.
12
Уп. 1. Кор. 8, 6; Гал. 3, 28; Еф. 4, 10; Кол. 1, 15–18; Јевр. 1, 3. Овде се Мелитон
наставља на Ап. Павла: „Да буде Христос све у свему“. Као нови Адам, Христос је
Онај који у себи возглављује читаву творевину. У личности Сина Божијег сједињује
се тварно и нетварно, и Он у себе смешта све. Све треба да постоји тако, што ће бити
уличносњено (сетимо се каснијег израза enipostaton) у Христу.
13
Уп. Мт. 5, 17; Рим. 10, 4
14
μᾶλλον δὲ ἐν τῷ νέῳ λόγῳ – у новом устројству.
15
Ис. 2, 3; Мих. 4, 2.
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χάρις, καὶ ὁ τύπος ἀλήθεια, καὶ ὁ ἀμνὸς
υἱός, καὶ τὸ πρόβατον ἄνθρωπος, καὶ ὁ
ἄνθρωπος θεός.
8. Ὡς γὰρ υἱὸς τεχθείς, καὶ ὡς
ἀμνὸς ἀχθείς, καὶ ὡς πρόβατον
σφαγείς, καὶ ὡς ἄνθρωπος ταφείς,
ἀνέστη ἐκ νεκρῶν ὡς θεός, φύσει θεὸς
ὢν καὶ ἄνθρωπος.
9. Ὅς ἐστιν τὰ πάντα καθ’
ὃ κρίνει νόμος , καθ’ ὃ διδάσκει
λόγος , καθ’ ὃ σῴζει χάρις , καθ’
ὃ γεννᾷ πατήρ, καθ’ ὃ γεννᾶται
υἱός , καθ’ ὃ πάσχει πρόβατον,
καθ’ ὃ θάπτεται ἄνθρωπος , καθ’ ὃ
ἀνίσταται θεός .
10. Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ Χριστός,
„ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν.“

годат постаде, и праобраз – исти
на, и јагње – Син, и овца – човек,
и човек – Бог.
8. Јер као Син роди се и као
јагње поведе се, као овца би за
клан, као чо
век по
гре
бен, као
Бог из мртвих васкрсе будући по
природи Бог и човек.16
9. Он који обу х ват а све,17
ко
ји су
д и – за
к он, ко
ји учи –
Лог ос, који спас а в а – бла г од ат,
који рађ а – Отац,18 који је рођ ен
– Син, који страд а – овц а, који
је пок оп ан – чов ек, који васк р
се – Бог.
10. Он је Исус Христос – коме
слава вавек. Амин.

***

***

11. Τοῦτό ἐστιν τὸ τοῦ πάσχα
μυστήριον, καθὼς ἐν τῷ νόμῳ γέγραπται,
ὡς μικρῷ πρόσθεν ἀνέγνωσται.
Διηγήσομαι δὲ τὰ ῥήματα τῆς γραφῆς,
πῶς ὁ θεὸς ἐντέλλεται Μωυσεῖ ἐν
Αἰγύπτῳ, ὁπόταν βούλεται τὸν μὲν

11. То је Пасх е тајинство19
у Зак он у што је нап ис ано о че
му смо украт к о проч и т а л и.
Реч Пис ма о том е обј ас них, ка
ко Бог у Егип ат пос ла Мојс ија,
ка д а је хтео да Фар аон а ка з ни

16
Ево једног древног, ранохришћанског исповедања две природе у Христу –
божанске и човечанске. Једино ако је Христос истинити Бог и истинити човек и ми
можемо имати са Њим истиниту заједницу, односно истинито спасење.
17
Уп. 1. Кор. 15, 28; Кол. 1, 19; 3, 11; Еф. 1, 23. Видети такође и Климент Алексан
дријски, Педагог 3, 101, 3, као и Иринеј Лионски, Против јереси 1, 1, 5; 4, 20, 2.
18
Овде се о Христу говори као о „Оцу“ у икономијском, а не у теолошком сми
слу. Мелитон овде свакако нема у виду међутројични однос, већ Христа назива Оцем
због његове улоге у спасењу творевине.
19
Св. Мелитон је у Прологу свог списа јасно поставио типолошки оквир за
разумевање догађаја које описује. Но треба имати у виду да ту није само реч о
прошлим догађајима који су указивали на неке касније догађаје (конкретно из жи
вота Христовог). То је свакако присутно, али овде постоји још једна, есхатолошка
димензија. Тако у стиху 5 читамо: „Који у себе смести све“, и касније „који суди
– закон“ у стиху 9. Јасно је да је Христос судија у ствари Христос који ће доћи, Хри
стос који долази. Управо у томе – у будућем Царству Божијем налази се потпуно
испуњење „тајинства Пасхе“. Спасење ће бити испуњено када Христос буде дошао
да суди свету, када Царство Божије постане опипљива реалност.
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Φαραὼ δῆσαι ὑπὸ μάστιγα, τὸν δὲ Ἰσραὴλ
λῦσαι ἀπὸ μάστιγος διὰ χειρὸς Μωυσέως.
12. „Ἰδοὺ γὰρ, φησίν, λήμψῃ
ἄσπιλον ἀμνὸν καὶ ἄμωμον, καὶ ἑσπέρας
σφάξεις αὐτὸν με[τὰ] τῶν υἱῶν Ἰσραήλ,
καὶ νύκτωρ ἔδεσθε αὐτὸν [με]τὰ σπουδῆς,
καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε αὐτοῦ.
13. [Οὕτως, φ]ησίν, ποιήσεις· ἐν
μιᾷ νυκτὶ ἔδε[σθε α]ὐτὸν κατὰ πατριὰς
καὶ δήμους, [περιε]ζωσμένοι τὰς
ὀσφύας ὑμῶν [καὶ αἱ ῥάβ]δοι ἐν ταῖς
χερσὶν ὑμῶν. Ἔστιν [γὰρ τοῦτ]ο πάσχα
κυρίου, μνημόσυνον αἰώ[νιον τοῖς υἱο]
ῖς Ἰσραήλ.
14. Λαβόντες δὲ τὸ τοῦ προ[βάτου
αἷμα] [χρίσατε] τὰ πρόθυρα τῶ[ν οἰκιῶν
ὑμῶν] [τιθέντες ἐπὶ τοὺς σταθμοὺς τῆς
εἰσόδου τὸ σημεῖον τοῦ αἵματος εἰς
δυσωπίαν τοῦ ἀγγέλου]. [Ἰδοὺ γὰρ,
πατάξω Αἴγυπτον καὶ ἐν μιᾷ νυκτὶ ἀτεκνω]
θήσεται ἀπὸ κτήνους ἕως ἀν[θρώπου].“
15. Τότε Μωυσῆς σφάξας τὸ
πρό[βατον] [καὶ] νύκτωρ διατελέσας
τὸ μυ[στήριον με]τὰ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ
ἐσφράγισεν [τὰς τῶν] οἰκιῶν θύρας εἰς
φρουρὰν τοῦ λ[αοῦ] [καὶ] εἰς δυσωπίαν
τοῦ ἀγγέλου.
16. Ὁπότ[ε δὲ τὸ πρό]βατον
σφάζεται καὶ τὸ πάσχα βιβρώ[σκε]
ται καὶ τὸ μυστήριον τελεῖται καὶ
ὁ λαὸς εὐφραίνεται καὶ ὁ Ἰσραὴλ
σφραγίζεται, τότε ἀφίκεται ὁ ἄγγελος

подв ргне, а Израи љ а да од ка
зне изб а в и ру к ом Мојс и ј ев ом.
12. „Узми, каже, Јагње чисто
и непорочно, и увече заједно са
синовима Израиљевим закољи
га, а ноћу га једите с пажњом, и
кости његове немојте сломити.
13. Тако говорите и чините. За
једну ноћ га поједите по домови
ма и по родовима вашим, опасав
ши бедра ваша, и жезал нека буде
у руци вашој. Јер ово је Пасха Го
сподња, вечни спомен синовима
Израиљевим.
14. Узев
ши крв ов
це по
ма
жите двери домова ваших, и ста
ви
те на гор
њи праг знак кр
ви
за устрашење анђела. Јер ја ћу
поразити Египат, и у једној но
ћи остаће бездетан, од човека до
живинчета.“20
15. Тада Мојсије, заклавши
овцу и савршивши ноћу тајну за
једно са синовима Израиљевим,
запечати врата домова да зашти
ти људе и устраши анђела.
16. Кад а се овц а кољ е и Пас
ха кад а се јед е, тајн а кад а се са
врш а в а, нар од ка д а се ра д у је,
и Изра и љ ка д а се за печ а ћу је, 21
та д а дол а зи Анђ ео који пор а ж а
ва Егип ат.22 У тајн у не у п ућеног,

Изл. 12, 3–12.
Овај изр аз: „Ἰσραὴλ σφραγίζεται“ – „Изра и љ се за п е ч а ћ у ј е“ јас но упу ћ у ј е
на тајн у улас ка у ев х ар ис тијс ку зај ед н и ц у кроз Све т о Крш тењ е и Ми р оп ом а
зањ е, у ком е се прим а „печ ат дар а Дух а Свет ог а“. Вид ет и F. J. Dölger, Sphrag is,
Paderb orn 1914.
22
Сматрамо да се и на овом месту јасно види евхаристијска типологија, којом је
цео спис Светог Мелитона натопљен. Он говори о Пасхи Израиљевој, стално имајући на
уму Нови Израиљ – Цркву Христову. Христос је Истинито Јагње пасхално, заклано за
живот света. Он је Тај који побеђује „анђела смрти“.
20

21
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πατάσσειν Αἴγυπτ[ον]. Τὴν ἀμύητον
τοῦ μυστηρίου, τὴν ἄμοιρον τοῦ
πάσχα, τὴν ἀσφράγιστον τοῦ αἵματος,
τὴν ἀφρούρητον τοῦ πνεύματος, τὴν
ἔχθραν, τὴν ἄπιστον
17. ἐν μιᾷ νυκτὶ πατάξας ἠτέκνωσεν.
Περιελθὼν γὰρ τὸν Ἰσραὴλ ὁ ἄγγελος καὶ
ἰδὼν ἐσφραγισμένον τῷ τοῦ προβάτου
αἵματι, ἦλθεν ἐπ’ Αἴγυπτον, καὶ τὸν
σκληροτράχηλον Φαραὼ διὰ πένθους
ἐδάμασεν, ἐνδύσας αὐτὸν οὐ στόλην
φαιὰν οὐδὲ πέπλον περιεσχιςμένον,
ἀλλ’ ὅλην Αἴγυπτον περιεσχισμένην,
πενθοῦσαν ἐπὶ τοῖς πρωτοτόκοις αὐτῆς.
18. Ὅλη γὰρ Αἴγυπτος, γενηθεῖσα
ἐν πόνοις καὶ πληγαῖς, ἐν δάκρυσιν
καὶ κοπετοῖς, ἀφίκετο πρὸς Φαραὼ ὅλη
πενθήρης, οὐ μόνον τῷ σχήματι, ἀλλὰ
καὶ τῇ ψυχῇ, περιεσχισμένη οὐ μόνον
τὰς στόλας τῆς περιβολῆς, ἀλλὰ καὶ
τοὺς μαστοὺς τῆς τρυφῆς.
19. Ἦν δὲ καινὸν θέαμα ἰδεῖν,
ἔνθα κοπτομένους, ἔνθα κωκύοντας,
καὶ μέσον Φαραὼ πενθήρη, ἐπὶ σάκκῳ

који у Пас х и не учес тву је, 23 кр
вљу нез а печ а ћеног, Ду хом не
за ш тићеног, 24 неп ри јат ељ а, не
верног а, за јед н у ноћ пор а зи, и
безд етн им учин и.
17. Јер анђео обишавши
Израиљ и видевши га запеча
ћеног крвљу јагњета, отиде на
Египат, и тврдоглавога Фараона
кроз плач укроти, не оденувши
само њега у одећу жалости и у
хаљину подерану,25 не
го и сав
Египат у подерано зави, док ри
да за првенцима својим.
18. Јер сав се Егип ат у бо
лу и ран ам а род и, у сузам а и
ри д а њу, и Фар аон у ожа лош ћен
приђ е, не тол ик о изг ле д ом нег о
у ду ш и. Не бе х у под ер а не са мо
ха љ ине њи хов е, већ и ужив а њ е
њи х ов о у груд и м а.
19. И нови призор се показа:
једни се удараше, други ридаше,
а посред њих Фараон плакаше, у

Реч ἄμοιρος има значење „онај који не учествује“, „избачен“, „одстрањен“.
Ову реч употребљава и Јевсевије у својој Црквеној историји за човека који „не уче
ствује у апостолској харизми“ (His. Eccl. 5, 1, 49). Међутим, овај израз код Св. Григо
рија Ниског (PG 45, 92A) има значење неучествовања у Тајни Крштења. Ако знамо
да је и у Омилијама (псеудо) Климентовим (Hom. Clem. 13, 9) овај израз коришћен
за оне који су „одлучени“ будућих рајских добара, чини нам се сасвим умесно да ово
место код Св. Мелитона схватимо са двојним значењем. Прво би било буквално и од
носило би се заиста на оне који не учествују у пасхалној вечери у време Мојсијево,
док би се секундарно (или примарно?) ове речи односиле на оне који не учествују у
хришћанској Пасхи – Евхаристији.
24
Овде имамо јасну алузију на Крштење и на учешће у Светој Евхаристији. У то
време још је важила disciplina arcana, тако да је о Евхаристији било забрањено писати
(и говорити пред некрштеним). Зато из овог времена налазимо углавном на песничке
изразе у вези са Евхаристијом, као што је овај. Ондашњим слушаоцима Св. Мелитона
– крштеним хришћанима који су учествовали у прослављању Пасхе Господње – Васкр
сења Христовог, било је сасвим јасно, да као што је древна Пасха јудејска била праобраз
истините Пасхе Христове, тако су и древни Израиљци били праобраз истинитог Израи
ља, истинитог народа Божијег – хришћана.
25
У старозаветно доба, а и касније, на Истоку је био обичај да се жалост за преми
нулим изражава цепањем хаљина.
23
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καὶ σποδῷ καθήμενον, περιβεβλημένον
τὸ [ψηλα]φητὸν σκότος ὡς ἱμά[τιον]
[πενθι]κόν, περιεζωσμένον ὅλ[ην
Αἴγυπτον] ὡς κιθῶνα πένθους.
20. [Ἦν γὰρ περικει]μένη Αἴγυπτος
τὸν Φα[ραὼ ὡς περι]βολὴ κωκυτοῦ.
Τοι[οῦτ]ος [ὑφάνθη κιθὼν τῷ] τυραννικῷ
σώματι, τ[οιαύτην ἐνέδυς]εν στολὴν τ[ὸν
σκληρὸν Φαρα]ὼ ὁ [τῆς] [δικαιοσύνης
ἄγγελος· πένθος πικρὸν] [καὶ σκότος
ψηλαφητὸν] [καὶ ἀτεκνίαν]. [Καὶ ἦν ἐπὶ τῶν
πρωτοτόκων αὐτῆς· ἦν γὰρ ταχινὸς καὶ]
[ἀκόρεστ]ος ὁ τῶν πρωτοτόκων θάνατος.
21. Ἦν [δὲ καιν]ὸν τρόπαιον ἰδεῖν
ἐπὶ τῶν πιπτ[όντων] [νε]κρῶν ἐν μιᾷ
ῥοπῇ. Καὶ ἐγένετο τοῦ θανάτου τροφὴ
ἡ τῶν κειμένων τροπή.
22. Καινὴν δὲ συμφοράν, ἐὰν
ἀκούσητε, θαυμάσετε. Τάδε γὰρ περιέσχεν
τοὺς Αἰγυπτίους, νὺξ μακρὰ καὶ σκότος
ψηλαφητὸν καὶ θάνατος ψηλαφῶν καὶ
ἄγγελος ἐκθλίβων καὶ ᾅδης καταπίνων
τοὺς πρωτοτόκους αὐτῶν.
23. Τὸ δὲ καινότερον καὶ
φοβερώτερον ἀκοῦσαι ἔχετε. Ἐν τῷ
ψηλαφητῷ σκότει ὁ ἀψηλάφητος θάνατος
ἐκρύβετο, καὶ τὸ μὲν σκότος ἐψηλάφων
οἱ δυστυχεῖς Αἰγύπτιοι, ὁ δὲ θάνατος
ἐξεραυνῶν ἐψηλάφα τοὺς πρωτοτόκους
τῶν Αἰγυπτίων τοῦ ἀγγέλου κελεύοντος.
24. Εἴ τις οὖν ἐψηλάφα τὸ
σκότος, ὑπὲρ τοῦ θανάτου ἐξήγετο.

кострету и пепелу седећи,26 као
одећом бола, најцрњом тамом об
узет, и сав се Египат плачем, као
хитоном одену.
20. Јер пред фараоном Еги
пат лежаше, као одежда плача.
Такав се хитон показа на телу не
пријатеља, у такву одежду Анђео
правде27 обуче тврдокорног Фа
раона: у плач горки, у таму не
прегледну, у бездетност га одену.
И беше анђео над првенцима еги
патским, и брза и незасита беше
смрт првенаца његових.
21. И мо
гао се ви
де
ти но
ви
споменик мртвима, на један миг
палима, и они што /у постељи/ ле
жаше храном смрти постадоше.
22. За нову несрећу ако чује
те – зачудите се, јер се тада Егип
ћани обукоше, у ноћ дугу и у та
му непрозирну.28 И смрт налази,
и анђео погубљује,29 и ад одвлачи
првенце њихове.
23. Али, гле – о но
ви
јем и
страшнијем ћете чути. У непро
зирној тами, ненасита смрт се са
кри, и по тами пипаше несрећни
Египћани, и смрт прождре прво
родне, по наредби Анђела.
24. Таме ко се коснуо, смрт
га одведе. Ко од првородних ру

Јон. 3, 6.
„Анђео правде“ који се овде помиње има христолошку конотацију. Још је Филон
Александријски тог Анђела изједначавао са Логосом, тако да је вероватно да је у свести ра
них хришћана постојала основа за овакву типологију са Христом – сунцем правде. Не бисмо
били склони да овде видимо неку нарочиту христологију, како то поједини научници загова
рају. Пре ће бити да је реч о згодном типолошком поређењу коме је Свети Мелитон био ве
ома склон, јер је његов циљ био не да хришћанима преда интелектуално знање о догађајима
из прошлости, већ да им укаже на егзистенцијални значај који су ти догађаји имали за њих.
28
Уп. Изл. 10, 21.
29
Уп. Пс. 34, 5.
26
27
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Εἴ τις πρωτότοκος χειρὶ σκοτεινὸν
σῶμα ἐναγκαλισάμενος, τῇ ψυχῇ
ἐκδειματωθεὶς οἰκτρὸν καὶ φοβερὸν
ἀνεβόησεν· „Τίνα κρατεῖ ἡ δεξιά μου;
Τίνα τρέμει ἡ ψυχή μου; Τίς μοι σκοτεινὸς
περίκειται ὅλῳ τῷ σώματι; Εἰ μὲν πατήρ,
βοήθησον, εἰ δὲ μήτηρ, συμπάθησον, εἰ
δὲ ἀδελφός, προσλάλησον, εἰ δὲ φίλος,
εὐστάθησον, εἰ δὲ ἐχθρός, ἀπαλλάγηθι,
ὅτι πρωτότοκος ἐγώ.“
25. Πρὸ δὲ τοῦ σιωπῆσαι τὸν
πρωτότοκον, ἡ μακρὰ σιω[πὴ] κατέσχεν
αὐτὸν προσειποῦσα· „Πρωτότοκος ἐμὸς εἶ·
ἐγώ σοι πέπρωμαι ἡ τοῦ θα[νάτου] σιωπή.“
26. Ἕτερος δέ τις πρωτότοκος,
νοήσας τὴν τῶν πρωτοτόκων ἅλωσιν,
ἑαυτὸν ἀπηρνεῖτο, ἵνα μὴ θάνῃ πικρῶς·
„Οὔκ εἰμι πρωτότοκος, τρί[τῳ γεγέννημαι]
καρπῷ.“ Ὁ δὲ ψευσθῆναι [μὴ δ]υνάμ[ενος]
τοῦ πρωτοτόκου προς[ήπτετο]· [πρην]
ὴς δὲ ἔπιπτε σιγῶν. [Ὑπὸ δὲ μιὰν ῥοπ]
ὴν ὁ πρωτότοκος κ[αρπὸς τῶν Αἰγυπ]
τίων ἀπώλε[το. Ὁ πρωτόσπορος, ὁ
πρωτότοκος, ὁ ποθητός, ὁ περιψηκτὸς
ἐδαφίσθη χαμαί, οὐχ ὁ τῶν ἀνθρώπων
μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλόγων] ζῴων.
27. Μύκημα δὲ ἐν τοῖ[ς πεδίοις] τῆς
γῆς ἠκούετο ἀποδυρομ[ένων κτηνῶν] ἐπὶ
τῶν τροφίμων αὐτῶν· κα[ὶ γὰρ] [δάμαλις]
ὑπόμοσχος καὶ ἵππος ὑπόπωλ[ος καὶ τὰ]
λοιπὰ κτήνη λοχευόμενα καὶ ς[παργῶν]
τα πικρὸν καὶ ἐλεεινὸν ἀπωδύρο[ντο ἐπὶ]
τῶν πρωτοτόκων καρπῶν.
28. Οἰμωγὴ δὲ καὶ κοπετὸς ἐπὶ τῇ τῶν
ἀνθρώπων [ἀπω]λείᾳ ἐγένετο, ἐπὶ τῇ τῶν
πρωτοτόκων νε[κρῶν]. Ὅλη γὰρ ἐπώζεσεν
Αἴγυπτος ἀπὸ τῶν ἀτάφων σωμάτων.
29. Ἦν δὲ θεάσασθαι φοβερὸν
θέαμα, τῶν Αἰγυπτίων μητέρας
λυσικόμους, πατέρας λυσίφρονας, δεινὸν
ἀνακωκύοντας τῇ Αἰγυπτιακῇ φωνῇ·

ком ухвати тело таме душа му се
преплаши, кукавно и у страху он
повика: „Ко се дохвати деснице
моје? Од кога дрхти душа моја?
Ко та
мом об
ви све те
ло мо
је?
Ако си ти оче – помагај, ако си
ти мајко – сажали се, ако си ти
брате – говори ако си пријатељ
– стани, ако си непријатељ – од
ступи, јер ја сам прворођени.“
25. Замукну прворођени, ду
бока тишина га обви говорећи:
„Првенац ти си мој! Предназна
чен мени, тишини смрти.“
26. А неки други првородни,
видевши да /смрт/ хвата такве,
порече себе, да горком смрћу не
умре: „Нисам прворођени, као
трећи родих се.“ Али превара
првороднога немоћна би, и он
у ћутању паде. У једноме трену,
првородни пород египатски по
гибе. Првозачети, првородни,
жељени, као заклан на земљу па
де, и не само од људи него и од
животиња бесловесних.
27. Рик а се по свој зем љу за
чу, јер жив от ињ е опла к ив а ше
по
р од свој. Јер те
л ад и ждре
бад, и друге /млад е/ рођ ене и
млек ом хра њ ене, горк о и ту ж но
оплак ив аше /жив от ињ е/ прв о
рођ ене своје.
28. Ридање и плач би због по
гибли људи, за мртвим првород
ни
ма. И сав се Еги
пат смра
дом
испуни од тела непогребених.
29. Страшан се призор указа,
мајке египатске са распуштеним
косама, оци разума помућеног
на језику египатском страшно
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„Δυστυχεῖς ἠτεκνώμεθα ὑπὸ μίαν ῥοπὴν
ἀπὸ τοῦ πρωτοτόκου καρποῦ.“ Ἦσαν δὲ
ἐπὶ μαστῶν κοπτόμενοι, χερσὶν τύπτοντες
κροτήματα ἐπὶ τῆς τῶν νεκρῶν ὀρχήσεως.
30. Τοιαύτη συμφορὰ περιέσχεν
Αἴγυπτον, ἄφνω δὲ ἠτέκνωσεν αὐτήν.
Ἦν δὲ ὁ Ἰσραὴλ φρουρούμενος ὑπὸ
τῆς τοῦ προβάτου σφαγῆς, καί γε
συνεφωτίζετο ὑπὸ τοῦ χυθέντος
αἵματος, καὶ τεῖχος ηὑρίσκετο τοῦ λαοῦ
ὁ τοῦ προβάτου θάνατος.
31. Ὢ μυστηρίου καινοῦ καὶ
ἀνεκδιηγήτου· ἡ τοῦ προβάτου σφαγὴ
ηὑρίσκετο τοῦ Ἰσραὴλ σωτηρία, καὶ ὁ
τοῦ προβάτου θάνατος ζωὴ τοῦ λαοῦ
ἐγένετο, καὶ τὸ αἷμα ἐδυσώπησεν τὸν
ἄγγελον.
32. Λέγε μοι, ὦ ἄγγελε, τί
ἐδυσωπήθης, τὴν τοῦ προβάτου σφαγὴν
ἢ τὴν τοῦ κυρίου ζωήν, τὸν τοῦ προβάτου
θάνατον ἢ τὸν τοῦ κυρίου τύπον, τὸ τοῦ
προβάτου αἷμα ἢ τὸ τοῦ κυρίου πνεῦμα;
33. Δῆλος εἶ δυσωπηθεὶς εἰδὼν [τὸ]
τοῦ κυρίου μυστήριον ἐν τῷ προβάτῳ
γινόμενον, τὴν τοῦ κυρίου ζωὴν ἐν τῇ
τοῦ προβάτου σφαγῇ, τὸν τοῦ κυρίου
τύπον ἐν τῷ τοῦ προβάτου θανά[τῳ].
Διὰ τοῦτο οὐκ ἐπάταξας τὸν Ἰσραήλ,
ἀ[λλὰ μόν]ην Αἴγυπτον [ἠτ]έκνωσας.
34. Τί [τοῦτο τὸ και]νὸν μυστήριον,
[Αἴγυπ]τον μὲ[ν πατα]χθῆναι εἰς
ἀπώλ[ειαν], [τὸν] δὲ Ἰ[σραὴλ φυλα]
χθῆναι εἰς σωτη[ρίαν]; [Ἀκούσατε τὴν
δύ]ναμιν τοῦ μυς[τηρίου].
35. [Οὐδέν ἐστιν, ἀγα]πητοί,
τ[ὸ] λεγόμε[νον καὶ γινόμενον] [δίχα

викаше: „У једном тренутку стра
шно бездетни остадосмо, без пр
ворођених нађосмо се.“ У груди
себе бише, и у том плесу смрти
рукама се удараше.
30. Несрећа таква на Египат
долете, ненадано му децу њего
ву оте. А Изра
иљ за
кла
ном ов
цом заштићен би, и проливеном
крвљу се просветли30 и смрт овце
стеном народа се нађе.
31. О тајинства новог и неизре
цивог! Заклање овце Израиљ изба
ви, и смрт овце живот народа по
стаде, и крв њена Анђела одврати.
32. Реци ми Анђеле, зашто си
се одвратио? Ради овце заклане
или ради живота Господњег? Ра
ди смрти овце или праобраза Го
сподњег, ради крви овце или ради
Духа Господњег?
33. Јасно је да си се устра
шио, тајинство Господње видећи
у овци скривено, живот Господ
њи – у овци закланој, у смрти ов
це – образ Господњи. Тога ради
Израиља ниси поразио, а Египат
си бездетним учинио.
34. Тајинство ново какво
је: Египат у погибли поражен а
Израиљ за спасење сачуван? О
сили тајне послушајте!
35. О чем у се гов ор ил о и
што се дог од и л о, љуб љен и,
ниш та ни ј е без знач ењ а 31 и
предз нам ењ а. Јер све што се

Овде глагол συνεφωτίζω јасно указује на крштењску праслику старозаветне
Пасхе, како је Свети Мелитон види.
31
Св. Мелитон жели да укаже на типолошки смисао старозаветних догађаја. Ни
шта што се тада догодило није без παραβολῆς – без параболе, поуке – сходно томе
значења – није невезано за стварност новозаветног живота Цркве.
30
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παραβολῆς
καὶ
προκεντήματος.
Πάντα ὅσα ἐὰν γίνεται καὶ λέγεται,
παραβολῆς τυγχάνει] – [τὸ μὲν
λεγόμενον παραβολῆς], [τὸ δὲ
γινόμενον προτυπώσεως] – [ἵνα ὡς ἂν
τὸ γινόμενον διὰ τῆς προτυπώσεως δ]
είκνυται, οὕτως καὶ τὸ λεγόμενον [διὰ
τῆ]ς παραβολῆς φωτισθῇ.
36. ‘Εἰ μὴ’ ἐπὶ προκατασκευῆς
ἔργον οὐκ ἀνίσταται. Ἢ οὐ τὸ μέλλον
διὰ τῆς τυπικῆς εἰκόνος ὁρᾶται;
Διὰ τοῦτο δὴ τοῦ μέλλοντος γίνεται
προκέντημα ἢ ἐκ κηροῦ ἢ ἐκ πηλοῦ ἢ
ἐκ ξύλου, ἵνα τὸ μέλλον ἀνίστασθαι
ὑψηλότερον ἐν μεγέθει καὶ ἰσχυρότερον
ἐν δυνάμει καὶ καλὸν ἐν σχήματι καὶ
πλούσιον ἐν τῇ κατασκευῇ διὰ μικροῦ
καὶ φθαρτοῦ προκεντήματος ὁραθῇ.
37. Ὁπόταν δὲ ἀναστῇ πρὸς ὃ
ὁ τύπος, τό ποτε τοῦ μέλλοντος τὴν
εἰκόνα φέρον, τοῦτ’ ὡς ἄχρηστον
γινόμενον λύεται, παραχωρῆσαν τῷ
φύσει ἀληθεῖ τὴν περὶ αὐτοῦ εἰκόνα.
Γίνεται δὲ τό ποτε τίμιον ἄτιμον, τοῦ
φύσει τιμίου φανερωθέντος.
38. Ἑκάστῳ γὰρ ἴδιος καιρός·
τοῦ τύπου ἴδιος χρόνος, τῆς ὕλης ἴδιος
χρόνος. Τῆς ἀληθείας ποιεῖς τὸν τύπον.
Τοῦτον ποθεῖς ὅτι τοῦ μέλλοντος ἐν
αὐτῷ τὴν εἰκόνα βλέπεις. Προσκομίζεις
τὴν ὕλην τῷ τύπῳ. Τοῦτον ποθεῖς
διὰ τὸ μέλλον ἐν αὐτῷ ἀνίστασθαι.
Ἀπαρτίζεις τὸ ἔργον, τοῦτο μόνον

дог ађ ал о или о чем у се при
пов е д а л о ра д и при м ер а зби л о
се: као прип ов ест исп ри ч а
но – прао б раз је, да би се оно
што се зби л о праоб ра з ом по
ка з а л о, и да би се исп ри ч а н о
праоб раз ом прос вет лил о. 32
36. Ако није предустројено
не може се дело збити. И зар се
будуће кроз икону подобија не
открива? Јер се тако изображе
ње будућег савршава, као из во
ска, као из глине, као из дрвета,
будуће видљивим постаде, вели
чином веће, у снази силније, по
облику прекрасно, по устројству
богато, кроз мало и пропадиво
видљиво постаде.
37. Јер када се збуде оно че
га се праобразом јавило, онда
то, што образ будућега садржа
ше као некорисно отпушта се,
и образ по природи место усту
па истини што делатно постоји.
Што је у части било без части
остаје, а заиста достославно се
пројављује.33
38. Јер све своје време има,
праобраз своје а стварност своје.
Истине образ твориш. Желиш га
јер у њему икону будућега гле
даш. Стварност уместо образа
приносиш. Њега желиш јер у ње

Смисао, дакле, старозаветних догађаја је у томе што они представљају прао
браз. Старозаветне параболе нам откривају тајински смисао новозаветних стварности.
Али, старозаветне приповести могу бити схваћене тек ако се осветле светлом Новог
Завета. Тако се испричано „праобразом просветљује“ тј. његов смисао бива јасан када
се сагледа из перспективе онога чега је праобраз.
33
Овде Св. Мелитон следује Апостолу Павлу. Стари Завет је био праобраз Христа
и спасења у Христу. Каде је дошла истина – Христос – праобраз је изгубио част коју је
дотле имао, јер се појавила Истина коју је навештавао.
32
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ποθεῖς, τοῦτο μόνον φιλεῖς, ἐν αὐτῷ
μόνῳ τὸν τύπον καὶ τὴν ὕλην καὶ τὴν
ἀλήθειαν βλέπων.
39. Ὡς γοῦν ἐν τοῖς φθαρτοῖς
παραδείγμασιν, οὕτως δὴ καὶ ἐν
τοῖς ἀφθάρτοις· ὡς ἐν τοῖς ἐπιγείοις,
οὕτως δὴ καὶ ἐν τοῖς ἐπουρανίοις.
Καὶ γὰρ ἡ τοῦ κυρίου σωτηρία καὶ
ἀλήθεια ἐν τῷ λαῷ προετυπώθη, καὶ
τὰ τοῦ εὐαγγελίου δόγματα ὑπὸ τοῦ
νόμου προεκηρύχθη.
40. Ἐγένετο οὖν ὁ λαὸς τύπος
προκεντήματος καὶ ὁ νόμος γραφὴ
παραβολῆς, τὸ δὲ εὐαγγέλιον διήγημα
νόμου καὶ πλήρωμα, ἡ δὲ ἐκκλησία
ἀπο[δο]χεῖον τῆς ἀληθείας.
41. Ἦν οὖν ὁ τύπος τίμι[ος]
πρὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἡ παραβολὴ
[θαυ]μαστὴ πρὸ τῆς ἑρμενείας.
Τοῦτ’ ἔστιν, [ὁ λαὸς] ἦν τίμιος πρὸ
τοῦ τὴν ἐκκλησίαν [ἀνας]ταθῆναι ,
καὶ ὁ νόμος θαυμας[τὸς πρὸ τοῦ τὸ
εὐα]γγέλιον φωτισθῆναι .
42. [ Ὁπότε δὲ ἡ ἐκκλ]ησία
ἀνέστη καὶ [τὸ εὐαγγέλιον προές]

му пред тобом истина стоји. Де
ло савршаваш, и њега само же
лиш, и њега само љубиш, у њему
само ми праобрази стварности
истину гледајући.34
39. Како се то збива на приме
ру тљених, тако и нетљених, како
земаљских, тако и небеских.35 Ка
ко су спасење и истина у народу
Израиљевом предизображени, и
догмати јеванђељски тако су за
коном претпроповедани.
40. Народ постаде образ пре
допредељени,36 а закон – пример
записани. Јеванђеље јест изрече
ње закона и испуњење,37 а Црква
истине сместилиште.38
41. Част своју образ у исти
ни има, и разложењем39 пример
се чудесан показа. Народ, дакле,
у части беше, јер се Црква про
јави,40 и закон чудесан беше, јер
Јеванђеље просија.41
42. Црква како се уздигла,
и Јеванђеље произишло, прао

Ове речи нам јасно дочаравају живу есхатолошку стварност Цркве. Сматрамо да
не треба посебно доказивати да се овај одељак односи на Евхаристију. У Евхаристији се
пројављује стварност будућег века. Само дело евхаристијског служења представља „не
савршену пуноћу“. Будућност јесте присутна и стварност тога је неоспорна управо зато
што је утемељује Дух Свети (види одељак 32). Но њено коначно испуњење, и тиме оства
рење збиће се тек о Другом и славном доласку Христовом. Уп. Кол. 2, 17; Јевр. 8, 5; 10, 1.
35
Уп. Јн. 3, 12.
36
Тј. предодређени праобраз.
37
Уп. Мт. 5, 7; Лк. 4, 21; Јн. 1, 16–18; Рим. 10, 4.
38
Управо есхатолошка димензија коју смо раније подвукли омогућава Светом
Мелитону да Цркву види као ἀποδοχεῖον τῆς ἀληθείας – сместилиште истине. Али,
овде није реч о некаквој рационалној истини, него о истини која је поистовећена са
Христом и свецелом Светом Тројицом, јединим извором живота и спасења, и тиме
– једином истином.
39
Тумачењем.
40
Старозаветни Израиљ, овде је виђен као типос Цркве. Био је у части јер је био
праобраз Цркве.
41
Уп. Јн. 1, 17; Рим. 3, 31; 7, 12.14.16; 1. Тим. 1, 8.
34
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τη, [ὁ τύπος ἐκενώθη] [παραδοὺς
τῇ ἀληθείᾳ τὴν δύναμιν], [καὶ ὁ
νόμος ἐπληρώθη] [παραδοὺς τῷ
εὐαγγελίῳ τὴν δύναμιν]. [ Ὃν
τρόπον] κενοῦται ὁ τύπος τῷ φύσει
ἀλη[θεῖ τὴν] εἰκόνα παραδούς, καὶ
ἡ παραβ[ολὴ κε]νοῦται διὰ τῆς
ἑρμηνείας φωτ[ις]θεῖσα],
43. οὕτως δὴ καὶ ὁ νόμος
ἐπληρώθη
[τοῦ
εὐ]αγγελίου
φωτισθέντος, καὶ ὁ λα[ὸς ἐκε]
νώθη τῆς ἐκκλησίας ἀνασταθείσης,
καὶ ὁ τύπος ἐλύθη τοῦ κυρίου
φανερωθέντ[ος],
καὶ
σήμερον
γέγονεν τά ποτε τίμια ἄτιμα τῶν
φύσει τιμίων φανερωθέντων.
44. Ἦν γάρ ποτε τίμιος ἡ τοῦ
προβάτου σφαγή, νῦν δὲ ἄτιμος διὰ
τὴν τοῦ κυρίου ζωήν· τίμιος ὁ τοῦ
προβάτου θάνατος, νῦν δὲ ἄτιμος
διὰ τὴν τοῦ κυρίου σωτηρίαν· τίμιον
τὸ τοῦ προβάτου αἷμα , νῦν δὲ
ἄτιμον διὰ τὸ τοῦ κυρίου πνεῦμα·
τίμιος ‘ὁ’ ἄφωνος ἀμνός, νῦν δὲ
ἄτιμος διὰ τὸν ἄμωμον υἱόν· τίμιος
ὁ κάτω ναός, νῦν δὲ ἄτιμος διὰ τὸν
ἄνω Χριστόν·
45. τίμιος ἡ κάτω Ἰερουσαλήμ ,
νῦν δὲ ἄτιμος διὰ τὴν ἄνω
Ἰερουσαλήμ· τίμιος ἡ στενὴ
κληρονομία , νῦν δὲ ἄτιμος διὰ τὴν
πλατεῖαν χάριν. Οὐ γὰρ ἐφ’ ἑνὶ

браз се испразнио, силу истини
предавши, и Закон се испунио,42
силу Јеванђеља предавши. Прао
браз како се унизио43 образ пре
давши ономе по природи што је
истинито, и приповест се унизи
ла, разложењем /= тумачењем/
се просветљујући.
43. И Зак он так о се исп ун и,
Јеванђ е љ е ка д а је прос и ја ло 44 и
нар од се унизио Црк ва кад а је
основ а н а, и образ се разр у ш ио,
јав љањ ем Гос подњ им,45 и оно
што је нек ад а имало част сад а
је изг уби јер се по прир од и46 ча
сно пројави.
44. Јер заклање овце некада
драгоцено беше, а сада је без части
[ради] живота Господњег; и смрт ов
де драгоцена беше, а сада је без ча
сти [ради] спасења Господњег; и крв
овце драгоцена беше, а сада је без
части [ради] Духа Господњег; и без
гласно Јагње драгоцено беше, а са
да је без части [ради] непорочнога
Сина;47 и нижи [ = земаљски] храм
драгоцен беше, а сада је без части
[ради] Христа који је свише;
45. И доњи Јерусалим драго
цен беше, а сада је без части /ради/
горњег Јерусалима;48 и уско нале
ђе драгоцено беше, а сада је без

Уп. Рим. 8, 4; Гал. 4, 4; Еф. 1, 19.
Испразнио.
44
Уп. 2. Кор. 4, 4–6.
45
1. Тим. 3, 16.
46
Дакле, Господ је Тај који „по природи“ – τῶν φύσει τιμίων φανερωθέντων –
има част, те је зато укинута част праобраза који су на Njега раније указивали. Свети
Мелитон се овде веома снажно наслања на теологију Апостола Павла изражену у По
сланици Галатима.
47
1. Пт. 1, 19; Јевр. 9, 14.
48
Гал. 4, 24–26; Јевр. 12, 22.
42
43

213

Теолошки погледи / Theological Views XLVIII (2/2015)

τόπῳ οὐδὲ ἐν βραχεῖ σχοινίσματι
ἡ τοῦ θεοῦ δόξα καθίδρυται ,
ἀλλ’ ἐπὶ πάντα τὰ πέρατα τῆς
οἰκουμένης ἐκκέχυται ἡ χάρις
αὐτοῦ καὶ ἐνταῦθα κατεσκήνωκεν
ὁ παντοκράτωρ θεός· διὰ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, ᾧ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ἀμήν.

части /ради/ широке благодати;49
јер слава се Божија не пројави на
маломе месту нити на једном пар
чету земље,50 већ се на све крајеве
васељене изли благодат Његова, и
Сведржитељ Бог установи скинију
своју кроз Исуса Христа, коме сла
ва у векове. Амин.51

***

***

46. Τὸ μὲν οὖν διήγημα τοῦ τύπου
καὶ τῆς ἀνταποδόσεως ἀκηκόατε·
ἀκούσατε καὶ τὴν κατασκευὴν τοῦ
μυστηρίου. Τί ἐστιν τὸ πάσχα; Ἀπὸ γὰρ
τοῦ συμβεβηκότος τὸ ὄνομα κέκληται·
ἀπὸ τοῦ παθεῖν [τὸ πάς]χειν.
47. Μάθετε οὖν τίς ὁ πάσχων [καὶ
τίς] ὁ τῷ πάσχοντι συμπαθῶν, [καὶ
διά τι πά]ρεστιν ὁ κύριος ἐπὶ τὴν γῆν,
[ἵνα] [τὸν πάς]χοντα [ἀμφι]ασάμενος
[ἁρπάσῃ εἰς τὰ ὑψηλὰ] τῶν οὐ[ρα]νῶν.
„Ὁ θεὸς [ἐν ἀρχῇ ποιήσας τὸν οὐρανὸν
καὶ τὴν γῆν“ καὶ] [πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς
διὰ τοῦ λόγου ἀνεπλάσσατο ἀπὸ τῆς
γῆς] [τὸν ἄνθρωπον καὶ εἴδει ἀναπνοὴν
μετέδωκεν. Τοῦτον δὲ ἔθετο εἰς τὸν
παράδεισον κατὰ ἀνατολῆς ἐν Ἔδεμ
ἐκεῖ τρυφ]ᾶν. Τάδε αὐτῷ νομοθετήσας

46. Проповед сте послушали
о праобразу и испуњењу његовом;
Слушајте сада о устројењу тајне.
Пасха шта је? Од збивања је име
своје добила: од страдати настало
је страдање.52 Спознајте ко страда
и ко страдајућем састрадава.53
47. Спознајте ради чега Го
спод на земљу дође54 да би се у
страдање обукавши више небеса
узвисио. „У почетку створи Бог
небо и земљу“55 посредством Ло
госа све створи, небо и земљу и
све што је на њима. И човека на
земљи створи и овако му дисање
даде. У Рај га постави, у Едем ис
точни у њему радостан да борави
и као закон заповест му даде: „Од

Пс. 2, 8.
Тј. само у Јерусалиму.
51
Мал. 1, 10–12; Зах. 2, 14; Рим. 10, 18, Пс. 18, 5; Јл. 3, 1; Тит. 3, 6.
52
У ранохришћанској књижевности је било уобичајено да се употребљава ова не
тачна етимологија. Јеврејска реч Пасха значи прелазак, а не страдање. Међутим, иако
је етимологија погрешна она у ствари даје добро тумачење. Акценат је померен са
преласка преко Црвеног мора, што је за Јевреје био главни догађај, на „страдање“ пас
халног јагњета за живот народа, које је било праобраз страдања Христових „за живот
света“. Није, дакле, чудно што су рани хришћани из јелинства искористили сличност
између παθεῖν и πάςχειν да би указали на јасноћу типологије.
53
Јевр. 4, 15.
54
Фил. 2, 5–11.
55
Пост. 1, 1.
49
50
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διὰ τῆς ἐν[τολῆς]· „[Ἀπ]ὸ παντὸς ξύλου
τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ [βρώσει φά]γετε,
ἀπὸ δὲ τοῦ ξύλου γινώσκειν καλὸν καὶ
πονηρὸν οὐ φάγεσθε, ᾗ δ’ ἂν ἡμέ[ρᾳ]
φάγητε, θανάτῳ ἀποθανεῖσθε.“
48. Ὁ δὲ ἄνθρωπος φύσει δεκτικὸς
ὢν ἀγαθοῦ καὶ πονηροῦ, ὡσεὶ βῶλος
γῆς ἑκατέρωθεν σπερμάτων, ἐδέξατο
τὸν ἐχθρὸν καὶ λίχνον σύμβουλον, καὶ
προσαψάμενος τοῦ ξύλου παρέβη τὴν
ἐντολὴν καὶ παρήκουσεν τοῦ θεοῦ.
Ἐξεβλήθη οὖν εἰς τοῦτον τὸν κόσμον
ὡς εἰς δεσμωτήριον καταδίκων.
49. Τούτου δὲ πολυχόου καὶ
πολυχρονίου γενομένου, διὰ τῆς τοῦ
ξύλου γεύσεως καὶ εἰς γῆν χωρήσαντος,
κατελείφθη ὑπ’ αὐτοῦ κληρονομία
τοῖς τέκνοις αὐτοῦ. Κατέλιπεν γὰρ τοῖς
τέκνοις κληρονομίαν οὐχ ἁγνείαν ἀλλὰ
πορνείαν, οὐκ ἀφθαρσίαν ἀλλὰ φθοράν,
οὐ τιμὴν ἀλλὰ ἀτιμίαν, οὐκ ἐλευθερίαν

сваког дрвета које је у рају једи
те, али од дрвета познања добра и
зла не кушајте. Јер у онај дан ка
да од њега окушате умрећете.“56
48. По природи је човек и за
добро и за зло способан.57 Као што
земља семе прима, примио је он
савет непријатеља и сластољуп
ца, и дрвета се коснувши заповест
прекрши, Богу непослушан по
ставши. И изгнан тако он би у свет
овај као сужњи у окове.58
49. Када се човек намножио
и стар постао, и због кушања од
др
ве
та у зе
мљу се вра
тио, као
наследство за њим деца му оста
до
ше. А де
ци он у на
след
ство
остави не чистоту – него блуд,
не нетрулежност – него труле
жност, не част – него бешчашће,
не сло
бо
ду – не
го роп
ство, не

Пост. 2, 8.
Овде видимо ранохришћанско и светоотачко схватање слободе. Човек је сло
бодно биће способно и за добро и за зло. Стога је његова слобода одлучујући чинилац
у овом одабирању. Човек је слободан да бира Бога или да своју слободу изрази као
негирање Бога и да тако изабере зло. Слично Св. Мелитону о овом проблему су раз
мишљали и други Оци и хришћански писци овог периода. Напоменућемо тако Св.
Јустина: Прва апологија 43, 6; Друга апологија 7, 6; Разговор с Трифоном 88, 5; 141, 1;
Теофил, Посланица Автолику 2, 27, Св. Иринеј Лионски, Против јереси 6, 61, 1, Мето
дије Олимпски, О слободној вољи 16–18 итд.
58
Ово место наизглед показује платонистичке тенденције ако се упореди са
Платоновим текстовима попут Федра 62Б и Кратила 400Ц. Сматрамо да би овакво
тумачење текста било погрешно ако се има у виду да је ова мисаона целина запо
чета управо наводом из Постања 1, 1 које говори о стварању света. Мислимо да је
исправно тумачење овог места следеће: Св. Мелитон овде говори о изгнању из раја.
Свет је постао трулежан и осмрћен. Такав – трулежан и осмрћен – свет заиста јесте
тамница за човека али и за читаву творевину. Смрт је наступила као последица пр
вородног греха који је значио прекид заједнице са Богом, јединим извором живота.
Ту прекинуту заједницу обновиће Христос. Једном речју, погрешно би било правити
паралелу између Мелитоновог схватања палог света као тамнице за човека – обрати
мо пажњу, за човека, а не за човекову душу – и Платонове концепције материјалног
као тамнице духовног. Да је наше тумачење исправно, показују управо наредни сти
хови који дају опис тог света који је постао тамница човекова, а са друге стране нас
обавештавају и какав је свет од Бога предзамишљен да буде, да се човекова слобода
није пројавила као негација него као афирмација заједнице са Њим.
56
57
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ἀλλὰ δουλείαν, οὐ βασιλείαν ἀλλὰ
τυραννίδα, οὐ ζωὴν ἀλλὰ θάνατον, οὐ
σωτηρίαν ἀλλὰ ἀπώλειαν.
50. Καινὴ δὲ καὶ φοβερὰ ἡ
τῶν ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς ἐγίνετο
ἀπώλεια. Τάδε γὰρ συνέβαινεν αὐτοῖς·
ἀνηρπάζοντο ὑπὸ τῆς τυραννικῆς
ἁμαρτίας καὶ ἤγοντο εἰς τοὺς χώρους
τῶν ἐπιθυμιῶν ἐν οἷς περιηντλοῦντο
ὑπὸ τῶν ἀκορέστων ἡδον[ῶν] ὑπὸ
μοιχείας, ὑπὸ πορνείας, ὑπὸ ἀσελγεί[ας],
ὑπὸ ἐπιθυμίας, ὑπὸ φιλαργυρίας, ὑπὸ
φόνων, ὑπὸ αἱμάτων, ὑπὸ τυραννίδος
πο[νη]ρίας, ὑπὸ τυραννίδος παρανόμου.
51. Καὶ γὰρ [πα]τὴρ ἐπὶ υἱὸν ξίφος
ἐπηνέγκατο, καὶ υἱὸς πατρὶ χεῖρας
προσήνεγκεν, καὶ μαστοὺς τιθηνοὺς
ἀσεβὴς ἐτύπτησεν, καὶ ἀδελφὸς
ἀδελφὸν ἀπέκτεινεν, καὶ ξένος ξένον
ἠδίκησεν, καὶ φίλος φίλον ἐφόνευσεν,
καὶ ἄνθρωπος ἄνθρωπον ἀπέσφαξεν
τυραν[νικ]ῇ δεξιᾷ.
52. Πάντες οὖν οἱ μὲν ἀνθρω[ποκ]
τόνοι, οἱ δὲ ἀδελφοκτόνοι, οἱ δὲ
πατροκτόνοι, οἱ δὲ τεκνο[κτόνοι] ἐπὶ τῆς
γῆς ἐγενήθησαν. Τὸ δ[ὲ φοβερώτε]ρον καὶ
καινότερον [ηὑρίσκετο. Μή]τηρ τις ἥπτετο
σαρκ[ῶν ὧν ἐγέννησεν, προσήπτετο
ὧν ἐξέθρεψεν μαστοῖς, καὶ τὸν καρπὸν
τῆς κοιλίας εἰς κοιλίαν κατώρυσσεν,
καὶ φοβερὸς τάφος ἐγένετο ἡ δυστυχὴς
μήτηρ, ὃ] [ἐκύησεν κ]αταπιοῦσα τέκνον.

царство – него тиранију, не жи
вот – него смрт, не спасење – не
го погибељ.59
50. Нов а је страш на поста
ла пог иб ељ људ и на зем љи. Ово
их тад а снађ е: тиранс ки их грех
уграби и у зем љу похот е бе х у
одведен и, у ненас ит ој нас ла
ди где се утоп ише, у прељубу, у
блуд,60 у расп ус ност, у похот у,61
у среброљуб ље,62 у убиства,63 у
крвоп рол ић а,64 у тиран иј у зла, у
тиран иј у без акоњ а.
51. Јер и отац на сина мач по
диже, и син на оца руком замахну,
груди које га дојише безбожник
удари и брат брата уби.65 Странац
странца оклевета, и пријатељ при
јатеља уби и тиранском десницом
човек човека прекла.
52. На земљи тако сви поста
доше једни – човекоубице, други
– братоубице, једни – оцеубице,
други – децоубице. Али нађе се и
нешто од овога страшније и но
во: мати се нека коснула, тела
које је родила, загризавши у оно
што је својим грудима хранила,
и плод утробе своје у утробу је
вратила, и несрећна мати стра
шни гроб постаде, прогутавши
чедо које је у утроби носила.66

59
Овде желимо да читаоцу укажемо на јасну есхатолошку усмереност Мелитоно
ве мисли. Он спасење у Христу јасно сагледава у есхатолошким појмовима као што су
нетрулежност, слобода, царство, живот.
60
Мт. 15, 19.
61
1. Пт. 4, 3.
62
1. Тим. 6, 10.
63
Мт. 15, 19.
64
Рим. 3, 15.
65
Пост. 4, 8; 1. Јн. 3, 12.
66
Пнз. 28, 53–57.
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53. Οὐκέτι [προσλαλῶ. Π]ολλὰ
δὲ καὶ ἕτερα ξένα καὶ φ[οβερώτερα
καὶ ἀσελγέστερα ἐ]ν τοῖς ἀνθρώποις
ηὑρίσκετο. Πα[τὴρ ἐπὶ π]αιδὸς κοιτὴν,
καὶ υἱὸς ἐπὶ μητρὸς, καὶ ἀδελφὸ[ς ἐπὶ
ἀ]δελφῆς, καὶ ἄρρην ἐπὶ ἄρρενος,
κ[αὶ „ἑκάτ]ερος ἐπὶ τὴν γυναῖκα τοῦ
πλησίον ἐχρεμέτιζον“.
54. Ἐπὶ δὲ τούτοις ἡ ἁμαρτία
ηὐφραίνετο. Ἡ τοῦ θανάτου συνεργὸς
ὑπάρχουσα προωδοιπόρει εἰς τὰς τῶν
ἀνθρώπων ψυχὰς καὶ ἡτοίμαζεν αὐτῷ
τροφὰς τὰ τῶν νεκρῶν σώματα. Εἰς πᾶσαν
δὲ ψυχὴν ἐτίθει ἡ ἁμαρτία ἴχνος, καὶ εἰς
οὓς ἂν ἔθηκεν, τούτους ἔδει τελευτᾶν.
55. Πᾶσα οὖν σὰρξ ὑπὸ ἁμαρτίαν
ἔπιπτεν καὶ πᾶν σῶμα ὑπὸ θάνατον, καὶ πᾶσα
ψυχὴ ἐκ τοῦ σαρκίνου οἴκου ἐξηλαύνετο, καὶ
τὸ λημφθὲν ἐκ γῆς εἰς γῆν ἀνελύετο, καὶ τὸ
δωρηθὲν ἐκ θεοῦ εἰς τὸν ᾅδην κατεκλείετο,
καὶ λύσις ἐγίνετο τῆς καλῆς ἁρμογῆς, καὶ
διεχωρίζετο τὸ καλὸν σῶμα.
56. Ἦν γὰρ ὁ ἄνθρωπος ὑπὸ
τοῦ θανάτου μεριζόμενος. Καινὴ
γὰρ συμφορὰ καὶ ἅλωσις περιεῖχεν
αὐτόν. Εἵλκετο αἰχμάλωτος ὑπὸ τὰς
τοῦ θανάτου σκιάς, ἔκειτο δὲ ἔρημος
ἡ τοῦ πατρὸς εἰκών. Διὰ ταύτην γοῦν
τὴν αἰτίαν τὸ τοῦ πάσχα μυστήριον
τετέλεσται ἐν τῷ τοῦ κυρίου σώματι.
57. Πρότερον δὲ ὁ κύριος
προῳκονόμησεν τὰ ἑαυτοῦ πάθη ἐν
πατριάρχαις καὶ ἐν προφήταις καὶ ἐν

53. Нећу више гов ори т и! Јер
се међ људ и м а мног о дру г их
чуд
н их и стра
ш них ре
ч и по
јави. Отац са кћери леж е у по
стељу и мат и са сином и брат са
сес тром и му ш кар ац с му ш кар
цем67 и свак и „рже на жен у бли
жњег свог а“.68
54. Грех се над њим а разве
сел ио. Сат рудн иком смрт и бу
ду ћ и он пред вод н ик ду ша људ
ских пос та де те лес а мрт ва за
хран у јој справивш и.69
55. И свак а плот под грех
пот п а д е70 и сва
к о те
ло под
смрт, из те л ес ног дом а сва к а
ду ш а би исе љ ен а.71 Што од зе
мље беш е узет о у зем љу се вра
ти и од Бог а што беш е дар ов ан о
у ад се зак ључ а и леп ог а саг ла
сја нас та разр у ш ењ е и те ло до
бро се рас т оч е.
56. Јер смрт чов ек а разд во
ји. Нов а га нес рећ а и осваја њ е
стиж е. Као суж ањ у сенк у смр
ти одвучен би, и икон а Очева
леж аше пус та. Због тог а се та
јинс тво Пас х е на те л у Гос под
њем исп у н и.
57. Раније је Господ указао
на страдање Своје преко патри
јараха, преко пророка и преко
свег народа,72 кроз про
ро
ке и

Рим. 1, 27.
Јер. 5, 8.
69
Рим. 5, 12–21.
70
Рим. 7, 14.
71
2. Кор. 5, 1.
72
Старозаветни патријарси, пророци али и читав Народ изабрани представљали
су собом икону, типос Христа. Потребно је овде указати на паралелу између Изабра
ног народа који, иако је мноштво, представља типос Месије – Христа, који је такође
Један али Који се пројављује као мноштво, тј. као Црква.
67
68
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παντὶ τῷ λαῷ, διά τε νόμου καὶ προφητῶν
ἐπισφραγισάμενος. Τὸ γὰρ μέλλον καινῶς
[καὶ με]γάλως ἔσεσθαι, τοῦτο ἐκ μακρ[οῦ
προ]οικονομεῖται, ἵν’ ὁπόταν γένηται,
πίστεως τύχῃ, [ἐκ] μακροῦ προτυπωθέν.
58. Οὕτω [δὴ καὶ τὸ] τοῦ κυρίου
μυστήριον, ἐκ μακροῦ [προτυπωθέν],
ὁραθὲν δὲ σήμ[ερον], [πίστε]ως τυγχάνει
τετ[ελεσμένον], [καίτοι ὡς καινὸν τοῖς
ἀνθρώποις νομιζόμενον]. [Ἔστιν γὰρ πάλαιον
καὶ καινὸν τὸ τοῦ κυρίου μυστήριον], [πάλαιον
μὲν κατὰ τὸν τυπόν], [καινὸν δὲ κατὰ τὴν
χάριν]. [Ἀλ]λ’ ἐὰν ἀποβλέψῃς εἰς τὸν τύπον
τοῦτ[ον, ὄψῃ τὸ ἀληθὲς δι]ὰ τῆς ἐκβάσεως.
59. Τοιγαροῦν εἰ βούλει τὸ
τοῦ [κυρίου μ]υστήριον ἰδέσθαι,
ἀπόβλεψον δὴ εἰς τὸν Ἀ[βὲλ] τὸν ὁμοίως
φονευόμενον, εἰς τὸν Ἰσὰκ [τὸ]ν ὁμοίως
συμποδιζόμενον, εἰς τὸν Ἰωσὴφ τὸν
ὁμοίως πιπρασκόμενον, εἰς τὸν Μωυσέα
τὸν ὁμοίως ἐκτιθέμενον, εἰς τὸν Δαυὶδ τὸν
ὁμοίως διωκόμενον, εἰς τοὺς προφήτας
τοὺς ὁμοίως διὰ τὸν Χριστὸν πάσχοντας.
60. Ἀπόβλεψον δὲ καὶ εἰς τὸ ἐν γῇ
Αἰγύπτου πρόβατον σφαζόμενον, τὸν
πατάξαντα Αἴγυπτον καὶ σώσαντα τὸν
Ἰσραὴλ διὰ τοῦ αἵματος.

закон /све/ запечативши. Јер бу
дуће ново и велико постаде, од
давнина уготовљено, да би му,
кад се збуде, поверовали јер је
од давнине предображено.
58. Тако и тајинство Господње,
издавна предображено, видљивим
данас постаде и вером се саврши,
ако се људима и новим учини. Јер
тајинство Господње је старо и но
во – старо по предобразу – ново
по благодати. Ако ли на образ73 тај
погледаш, кроз испуњење ћеш га
истинитим спознати.74
59. Ако ли ви
д е
т и же
л иш
Гос под њ е тајинс тво пог лед ај на
Авељ а75 – под обно76 уби јеног, на
Иса а к а77 – под обно свез а ног, на
Јо с иф а78 – под обно прод а ног а,
на Мојс ија79 – под обно оста в ље
ног а, на Да ви д а 80 – под обно го
њеног, на прор ок е – под обно за
Хрис та стра д а ле.81
60. И на јагње погледај у зе
мљи египатској заклано, што
Египат порази и Израиља спасе
крвљу својом.82

Мисли се на „праобраз“, „типос“.
Дакле, тиме што се праобраз испунио, показао се истинитим.
75
Уп. Пост. 4, 8.
76
Реч ὁμοίως овде има значење „подобан“ у смислу одговарајућег типа, одго
варајуће праслике. Авељ је био одговарајућа праслика убијенога, Исак свезанога,
Јосиф проданога, Мојсије остављенога, Давид гоњенога... Сви су они, дакле, собом
представљали праобраз Христа.
77
Уп. Пост. 22, 9.
78
Уп. Пост. 37, 28.
79
Уп. Изл. 2, 3.
80
Уп. 1. Сам. 18, 6–11; 19–31.
81
Овде имамо двоструку типологију. Само страдање пророка представља пре
добраз страдања Христових, док су, у исто време, и сами пророци страдали Христа
ради кога су есхатолошки антиципирали. Уп. Мт. 5, 12; 23, 31; Јак. 5, 10; Игнатије
Богоносац, Mag. 8, 2; Иринеј Лионски, Cont. h. 4, 54.
82
Уп. Изл. 12, 3.
73
74

218

Св. Мелитон Сардски, Слово о Пасхи

61. Ἔστιν δὲ καὶ διὰ προφητικῆς
φωνῆς τὸ τοῦ κυρίου μυστήριον
κηρυσσόμενον. Φησὶν γὰρ Μωυσῆς
πρὸς τὸν λαόν· „Καὶ ὄψεσθε τὴν ζωὴν
ὑμῶν κρεμαμένην ἔμπροσθεν τῶν
ὀφθαλμῶν ὑμῶν νυκτὸς καὶ ἡμέρας καὶ
οὐ μὴ πιστεύσητε ἐπὶ τὴν ζωὴν ὑμῶν.“
62. Ὁ δὲ Δαυὶδ εἶπεν· „Ἵνα τί
ἐφρύαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν
κενά; Παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς
γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ
τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ
Χριστοῦ αὐτοῦ.“
63. Ὁ δὲ Ἰερεμίας. „Ἐγὼ ὡς
ἀρνίον ἄκακον ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι.
Ἐλογίσαντο ἐπ’ ἐμὲ κακὰ εἰπόντες·
Δεῦτε, ἐμβάλωμεν ξύλον εἰς τὸν ἄρτον
αὐτοῦ καὶ ἐκτρίψωμεν αὐτὸν ἐκ γῆς
ζώντων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐ μὴ
μνησθῇ.“
64. Ὁ δὲ Ἠσαίας· „Ὡς πρόβατον
ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς
ἄφωνος ἐναντίον τοῦ κείραντος αὐτόν,
οὗτος οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. Τὴν
γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται;“
65. Πολλὰ μὲν καὶ ἕτερα [ὑπὸ πολ]
λῶν προφητῶν ἐκηρύχθη εἰς [τὸ τοῦ π]
άσχα μυστήριον, ὅ ἐστιν Χριστός, „ᾧ ἡ
δό[ξα] [εἰς τοὺ]ς αἰῶνας. Ἀμήν“.

61. Тајинс тво је Гос под њ е и
гласом прор очк им пропов ед а
но, јер Мојс и је нар од у гов ор а
ше: „И вид ећет е жив от ваш, као
ноћ и дан вис и пред очим а ва
шим и неће т е пов е р ов ат и у жи
вот ваш.“83
62. Давид говори: „Зашто се
узбунише народи и племена сми
слише залудне ствари? Сабраше
се цареви земаљски и кнезови се
окупише заједно, на Господа и на
Помазаника Његовог.84
63. И Јеремија каже: „А бејах
као јагње и теле које се води на
клање, јер не знадох да се дого
варају на ме: оборимо дрво с ро
дом његовим, и истребимо га из
земље живих, да се име Његово
више не спомиње.“85
64. А Исаија: „Као јагње на
заклање би вођен и као овца не
ма пред оним који га стриже не
отвори уста своја, а род Његов ко
ће исказати?“86
65. Многи су пророци много
другога проповедали о тајни Пас
хе која је Христос; Њему слава у
векове. Амин.

***

***

66. Οὗτος, ἀφικό[μενος ἐ]
ξ οὐρανῶν ἐπὶ τὴν γῆν [διὰ τὸν]
[π]άσχοντα, αὐτὸν δὲ ἐκεῖνον

66. Он који је на земљу с не
беса дошао,87 Девицом мајком се
обукао, и као човек произишао,88

Уп. Пнз. 28, 66.
Пс. 2, 1–2. Помазаник, јеврејски Месија, односно Христос.
85
Јер. 11, 19.
86
Уп. Ис. 53, 7.
87
Уп. Јн. 6, 33.41–42.51.
88
Уп. Лк. 1, 26–38; Флп. 2, 6.
83
84
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ἐν[δυσάμενος] διὰ παρθένου μήτρας καὶ
π[ροελθὼν ἄνθρωπος, ἀπ]εδέξατο τὰ
[τοῦ πάσχοντος] [πάθη διὰ τοῦ παθεῖν
δυναμένου σώματος καὶ κατέλυσεν]
[τὰ τῆς σαρκὸς πάθη, τῷ δὲ θανεῖν μὴ
δυναμένῳ] πνεύματι ἀπέκτεινεν τὸ[ν
ἀνθρωπο]κτόνον θάνατον.
67. Οὗτος γὰρ ὡς ἀμ[νὸς] ἀχθεὶς καὶ
ὡς πρόβατον σφαγεί[ς], [ἐλυ]τρώσατο
ἡμᾶς ἐκ τῆς τοῦ κόσμο[υ λατρεί]ας ὡς
ἐκ γῆς Αἰγύπτου, καὶ ἔλυσεν ἡ[μᾶς]
ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου δουλείας ὡς ἐκ
χε[ιρὸς] Φαραώ, καὶ ἐσφράγισεν ἡμῶν
τὰς ψυχ[ὰς] τῷ ἰδίῳ πνεύματι καὶ τὰ
μέλη τοῦ σώματος τῷ ἰδίῳ αἵματι.
68. Οὗτός ἐστιν ὁ τὸν θάνατον
ἐνδύσας αἰσχύνην, καὶ τὸν διάβολον
στήσας πενθήρη ὡς Μωυσῆς τὸν Φαραώ.
Οὗτός ἐστιν ὁ τὴν ἀνομίαν πατάξας καὶ

страдање страдајућег прими,
телом способним за страдање
страдање тела разруши, а духом
који не умире89 смрт – човекоу
бицу – погуби.
67. Јер Он као јагњ е вођ ен
и као овц а зак лан, од служ ењ а
свет у нас иск уп и као из зем ље
егип атс ке,90 и од ропс тва ђав о
лу нас изб ави као од рук е Фа
раонов е, и ду ше на ше за печ ат и
Ду хом Својим91 и удов е тел а на
шег крв љу својом.
68. Он је Тај који је разрешио
стид смрти ђавола жалосним
оставивши као Мојсије Фараона.
Он је Тај који је поразио безако
ње и неправду бездетном учинио
као Мојсије Египат.92 Он нас је

89
Ово место би се могло схватити двојако. Или да је Христос победио смрт
својим (божанским) духом који не може да умре, или, пак да је победио смрт Ду
хом Светим Који не умире и Који га је васкрсао из мртвих. Чини нам се да је ово
друго схватање убедљивије и исправније.
90
Свет – κόσμος – овде означава огреховљени начин постојања, начин по
стојања одвојен од Бога. Сам Христос је пострадао „за живот света“, а хришћани
су „синови Божији“ за које твар „очекује да се јаве“ (Рим. 8, 19) и да је избаве од
смрти и пропадљивости. Свет је, дакле, појам који има двоструко значење. С једне
стране то је начин постојања одвојен од Бога, а са друге стране свет је творевина за
коју је Бог рекао да је „добра веома“. Штавише, Бог Отац је толико заволео свет да
је Сина свога Јединороднога дао да сваки који у Њега поверује има живот вечни.
„Бог беше у Христу који помири свет са собом не урачунавши им грехе њихове, и
метнувши у нас реч помирења“ (2. Кор. 5, 19). Одвајањем (падом) првосазданих
смрт је ушла у свет. Бог није створио смрт: „Бог је створио човека за нетрулежност
и учинио га је образом Свог вечног бића, али је завишћу ђавола у свет ушла смрт
и трпе је они који припадају његовом наслеђу“ (Прем. 2, 23–24). Када под појмом
„свет“ подразумевамо – као што је то случај овде код Св. Мелитона – начин посто
јања одвојеног од Бога, онда овај свет заиста „у злу лежи“ (1. Јн. 5, 19). Због тога,
ако неко љуби такав свет, схваћен као начин постојања независан од Бога „љубави
Очеве нема у њему“ (1. Јн. 2, 15), и онда је „пријатељство према свету непријатељ
ство према Богу. Јер који хоће свету пријатељ да буде, непријатељ Божији постаје
(Јак. 4, 4). Сматрамо да наведено представља аутентични оквир за разумевање гле
дишта Св. Мелитона и читаве ране Цркве.
91
Уп. 2. Кор. 1, 22; Еф. 1, 13; 4, 30.
92
Христос је учинио „неправду бездетном“ тако што је победио смрт. „Смрт
је плата за грех“, другим речима, смрт је одвајање од Бога. Пошто природа нема у
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τὴν ἀδικίαν ἀτεκνώσας ὡς Μωυσῆς
Αἴγυπτον. Οὗτός ἐστιν ὁ ῥυσάμενος
ἡμᾶς ἐκ δουλείας εἰς ἐλευθερίαν, ἐκ
σκότους εἰς φῶς, ἐκ θανάτου εἰς ζωήν,
ἐκ τυραννίδος εἰς βασιλείαν αἰωνίαν
[καὶ ποιήσας ἡμᾶς ἱεράτευμα καινὸν καὶ
λαὸν περιούσιον αἰώνιον.]
69. Οὗτός ἐστιν τὸ πάσχα τῆς
σωτηρίας ἡμῶν. Οὗτός ἐστιν ὁ ἐν πολλοῖς
πολλὰ ὑπομείνας. Οὗτός ἐστιν ὁ ἐν τῷ
Ἀβὲλ φονευθείς, ἐν δὲ τῷ Ἰσὰκ δεθείς, ἐν
δὲ τῷ Ἰακὼβ ξενιτεύσας, ἐν δὲ τῷ Ἰωσὴφ
πραθείς, ἐν δὲ τῷ Μωυσῇ ἐκτεθείς, ἐν δὲ
τῷ ἀμνῷ σφαγείς, ἐν δὲ τῷ Δαυὶδ διωχθείς,
ἐν δὲ τοῖς προφήταις ἀτιμασθείς.
70. Οὗτός ἐστιν ὁ ἐν παρθένῳ
σαρκωθείς, ὁ ἐπὶ ξύλου κρεμασθείς, ὁ εἰς
γῆν ταφείς, ὁ ἐκ νεκρῶν ἀνασταθείς, ὁ εἰς
τὰ ὑψηλὰ τῶν οὐρανῶν ἀναλημφθείς.

извео из ропства у слободу,93 из
таме у светлост,94 из смрти у жи
вот,95 из тираније у Царство веч
но,96 новим свештенством нас
учинивши и народом изабра
ним, вечним.97
69. Он је Пасх а наш ег спа
се
њ а, Он је Онај ко
ј и је од
мног их пре т рп ео мног о, Он је
у Авељу убијен, у Исаа к у све
зан, у Јос иф у прод ан, у Мојс и
ју оста в љен, у јаг њ е т у за к лан,
у Да в и д у гоњ ен, у прор оц и м а
бешч аш ћен.
70. Он је од Д јев е овап ло
ћен, 98 на крс т у обеш ен, у зе
мљу пог реб ен, 99 из мр
т вих
васк рс ао, на вис ин у неб ес ку
се вазн ео.100

себи силе да би без заједнице са Богом постојала вечно, пошто је према речи Св.
Атанасија „биће света небиће“, падом првосазданих, смрт, која је дотле била само
могућност је актуелизована. „Неправда“ је дакле оно што су првосаздани учини
ли, одрекавши заједницу са Богом а пород тог одвајања, односно греха, јесте смрт.
Христос је победио смрт и учинио да кроз Свету Евхаристију људи и читава творе
вина могу имати заједницу са Богом Оцем „у Христу“.
93
Уп. Рим. 8, 21; Гал. 5, 1.
94
Уп. Јн. 3, 19, Дап. 16, 18; 2. Кор. 4, 6; Еф. 5, 8.12–14; Кол. 1, 2; 1. Пт. 2, 9.
95
Уп. 1. Јн. 3, 14.
96
Уп. 2. Пт. 1, 11; Овд е вид им о снаж ан есх ат олош ки наг лас ак. Царс тво Бо
жије одн ос но Царс тво Вечн о се овд е пои м а не као нек а стварн ост која је па
рал елн а са наш ом, нег о као стварн ост буд ућ ег век а, прис утн а већ овд е и са
да. Прис ут н а сва к а к о у Ев х ар ис ти ј и, а чи ј а ће се пу н оћ а прој а в и т и о Дру г ом и
Славн ом дол ас ку Хрис тов ом.
97
Уп. Изл. 19, 6.5; Тит. 2, 14; 1. Пт. 2, 5.9; Свест о хриш ћан им а као „царс ком
свеш тенс тву“ у вре м е Св. Ме л и т он а је још би л а ве ом а сна ж на. Кас ни ј е је, услед
мног их истор ијс ких при л и к а дош ло до изв е с ног под в ај а њ а изм еђ у кли р а и на
род а (лао с а Божи јег), так о да је клир поч ео да се пос мат ра као одр еђ ен а „кас та“
кој а свој иден т и т ет не црп е из ев х ар ис тијс ке зај ед н и ц е нег о из ин д и в и д у а л н о
схваћ ен е благ од ат и.
98
Овај израз се не налази у Новом Завету, нити су га употребљавали други апо
столски оци. Срећемо га код Иринеја (Против јереси, 1, 2) као и у каснијим исповеда
њима вере Васељенских сабора.
99
Уп. 1. Кор. 14, 4.
100
Уп. Мк. 16, 19; 1. Тим. 3, 16.
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71. Οὗτός ἐστιν ὁ ἀμνὸς ὁ
ἄφων[ος.] Οὗτός ἐστιν ὁ ἀμνὸς
φο[νευόμενος]. [Οὗτός ἐστιν] ὁ τεχθεὶς
ἐκ Μαρίας τῆς κ[αλῆς ἀμνά]δος. Οὗτός
ἐστιν ὁ ἐξ ἀγέλ[ης λημφθεὶς] καὶ εἰς
σφαγὴν συρεὶς κα[ὶ ἑσπέρας θυθεὶς]
καὶ νύκτωρ ταφ[είς], [ὁ ἐπὶ ξύλου μὴ
συντριβείς], [εἰς γῆν μὴ λυθείς], [ἐκ
νεκρῶν ἀναστὰς] [καὶ ἀναστήσας τὸν
ἄνθρωπον ἐκ τῆς κάτω] [ταφῆς].
72. [Οὗτος πεφόνευται . Καὶ ποῦ
πεφόνευται; Ἐν μέσῳ Ἰερουσαλήμ.
Διά τι]; Ὅτι τοὺς χωλοὺς αὐτῶ[ν
ἐθεράπευσεν] [καὶ] τοὺς λεπροὺς
αὐτῶν ἐκαθάρι[σεν] [καὶ τοὺ]ς
τυφλοὺς αὐτῶν ἐφωταγώγησεν [καὶ
τοὺ]ς νεκροὺς αὐτῶν ἀνέστησεν. Διὰ
τοῦτο [ἔπαθεν]. [Ποὺ] γ[έγρ]απται
ἐν νόμῳ καὶ ἐν προφήταις· „[Ἀντ]
απέδωκάν μοι κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν
καὶ [ἀτεκνίαν τῇ] [ψυχῇ] μου,
λογισάμενοι ἐπ’ ἐμὲ κακά, εἰπόντες·
Δήσωμεν τὸν δίκαιον ὅτι δύσχρηστος
ἡμῖν ἐστιν.“
73. Τί ἐποίησας, ὦ Ἰσραήλ, τὸ καινὸν
ἀδίκημα; Ἠτίμησας τὸν τιμήσαντά
σε. Ἠδόξ[ησα]ς τὸν δοξάσαντά σε.
Ἀπηρνήσω τὸν ὁμολογήσαντά σε.
Ἀπεκήρυξας τὸν κηρύξαντά σε.
Ἀπέκτεινας τὸν ζωοποιήσαντά σε. Τί
ἐποίησας, ὦ Ἰσραήλ;
74. Ἢ οὐ γέγραπταί σοι· „Οὐκ
ἐκχεεῖς αἷμα ἀθῷον, ἵνα μὴ ἀποθάνῃς

71. Он је јагње без гласа, Он
је јагње убијено, Он је рођен од
Марије прекрасне овчице. Он је
узет из стада, на заклање вучен,
увече жртвован, и ноћу погребен,
на крсту кост Његова није сло
мљена, у земљи није се расточио,
из мртвих је васкрсао, из доњега
гроба човека васкрснувши.101
72. Он је убијен. А где је уби
јен? Посред Јерусалима. Ради
чега? Јер је хроме исцељивао и
прокажене чистио, слепима све
тлост давао, из мртвих васкрса
вао. Због тога је Он пострадао. О
томе је записано у закону и про
роцима: „Узвратише ми зла за до
бро и бесплодност учинише души
мојој102 смишљаху против мене
зло говорећи: свежимо правед
ника јер нам је некористан.“103
73. Шта то учини – о Израи
љу – неправду нову? Обешчастио
си Њега104 који те је поштовао;
обез
сла
вио си Оно
га ко
ји те је
прославио; одбацио си Онога ко
ји те је обзнанио; одрекао си Оно
га који ти је проповедао; усмртио
си Онога који те је оживео; шта
то учини, о Израиљу?
74. Али, није ли за тебе пи
сано: „Не проливај крв правед
ни
ка, да стра
шном смр
ћу не

Уп. Пс. 68, 19; 1. Кор. 15, 1–58; Еф. 4, 8.
Пс. 34, 12.
103
Уп. Пост. 44, 4; 1. Сам. 25, 22.
104
У следећим строфама видимо развој Мелитонове христологије. Не улазећи
овде у дубље анализе приметићемо да је код Св. Мелитона присутна снажна иден
тификација Христа са Логосом Божијим, што ће у каснијим временима бити кључ
христологије Св. Кирила Александријског, али и Халкидонског сабора.
101
102
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κακῶς“; Ἐγὼ μέν, φησὶν Ἰσραήλ,
ἀπέκτεινα τὸν κύριον. Διὰ τί; Ὅτι
ἔδει αὐτὸν παθεῖν. Πεπλάνησαι , ὦ
Ἰσραήλ, τοιαῦτα σοφιζόμενος ἐπὶ τῇ
τοῦ κυρίου σφαγῇ.
75. Ἔδει αὐτὸν παθεῖν, ἀλλ’ οὐχ
ὑπὸ σοῦ. Ἔδει αὐτὸν ἀτιμασθῆναι ,
ἀλλ’ οὐχ ὑπὸ σοῦ. Ἔδει αὐτὸν
κριθῆναι , ἀλλ’ οὐχ ὑπὸ σοῦ. Ἔδει
αὐτὸν κρεμασθῆναι , ἀλλ’ οὐχ ὑπὸ
τῆς δεξιᾶς σου.
76. Ταύτην, ὦ Ἰσραήλ , πρὸς τὸν
θεὸν ὤφειλες βοῆσαι τὴν φωνήν·
„Ὦ δέσποτα , εἰ καὶ ἔδει σου τὸν
υἱὸν παθεῖν καὶ τοῦτό σού ἐστιν
τὸ θέλημα , πασχέτω δή, ἀλλὰ ὑπ’
ἐμοῦ μή. Πασχέτω ὑπὸ ἀλλοφύλων.
Κρινέσθω
ὑπὸ
ἀκροβύστων.
Προσηλούσθω ὑπὸ τυραννικῆς
δεξιᾶς, ὑπὸ δὲ ἐμοῦ μή.“
77. Σὺ δὲ ταύτην, ὦ Ἰσραήλ ,
πρὸς τὸν θεὸν οὐκ ἐβόησας τὴν
φωνήν, οὐδὲ ἀφωσίωσαι [τῷ]
δεσπότῃ, οὐδὲ ἐδυσωπήθης τὰ
ἔργα αὐτοῦ.
78. Οὐκ ἐδυσώπησέν σε
χεὶρ ξηρὰ ἀποκαθεσταμένη τῷ
σώματι , οὐδὲ ὀφθαλ[μο]ὶ πηρῶν
διὰ χειρὸς < αὐτοῦ> ἀνοιγόμενοι ,
οὐ[δὲ παραλ]ελυμένα σώματα διὰ
φωνῆς αὐ[τοῦ ἀναπηγνύ]μενα,
οὐδὲ τὸ καινότερόν σε ἐ[δυσώπης]
εν σημεῖον, νεκρὸς ἐκ μν[ημείου

умреш“?105 „А ја – говори Изра
иљ, убих Господа“. Зашто? „Јер
је требало да пострада.“106 Обма
њујеш се, Израиљу, о Господњој
жртви тако мудрујући.
75. Тре
ба
ло је да по
стра
да – али не од тебе. Требало је
да обешчашћен буде – али не од
тебе. Требало ја да осуђен буде –
али не од тебе. Требало је да обе
шен буде (= разапет) – али не де
сницом твојом.107
76. Каквим гласом, Израиљу,
треба да завапиш Господу: „О Вла
дико! Ако је и било потребно да
Син Твој пострада и ако је таква
била воља Твоја, нека пострада –
али не од мене, нека пострада од
иноплеменика,108 суђен нека буде
од необрезаних, тиранска десни
ца нека Га распне – а не моја!“
77. А ти Израиљу, не завапи
тако Богу, Жртву очишћења не
принесе Владици, не смути се од
дела Његових.
78. Није те посрамила ни су
ха рука телу повраћена,109 ни очи
слепе,110 Његовом руком отворе
не, ни тело одузето, гласом њего
вим подигнуто.111 Ни најновије те
знамење није посрамило, мртвац
четвородневни када је из гроба
подигнут.112 А ти си, пренебрег

Уп. Јер. 7, 6; 22, 3.
Уп. Мт. 16, 21, Лк. 24, 26.
107
Уп. Пнз. 2, 66.
108
Уп. Јн. 18, 31; 19, 6.
109
Уп. Мт. 12, 9–13.
110
Уп. Мт. 9, 27–31.
111
Уп. Лк. 5, 18–26.
112
Уп. Јн. 11, 1–44.
105
106
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ἐγειρό]μενος
ἤδη
τεσσάρων
[ἡμερῶν].
79. [Σὺ μὲν οὖν τα]ῦτα
πα[ραπεμψάμενος ἑσπέρας ἐπὶ τὴν]
[τοῦ κυρίου σφαγὴν ἡτοίμασας αὐτῷ
ἥλους ὀξεῖς καὶ μάρτυρας ψευδεῖς καὶ
βρόχους καὶ] μάστιγας καὶ ὄ[ξος καὶ]
[χόλην καὶ μάχαιρ]αν καὶ θλῖψιν ὡς
[ἐπὶ φόνιον λῃστήν]. Ἐπενεγκὼν γὰρ
αὐτῷ κ[αὶ μάστιγας τῷ] σώματι καὶ
ἄκανθαν τῇ κεφ[αλῇ αὐτοῦ καὶ] τὰς
καλὰς αὐτοῦ χεῖρας ἔδησας, α[ἵ σε
ἔπλα]σαν ἀπὸ γῆς, καὶ τὸ καλὸν αὐτοῦ
[ἐκεῖνο] στόμα τὸ ψωμίσαν σε ζωήν,
ἐψώμ[ισας] χολήν, καὶ ἀπέκτεινάς σου
τὸν κύριον ἐν τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ.
80. Καὶ
σὺ
μὲν
ἦσθα
εὐφραινόμενος, ἐκεῖνος δὲ λιμώττων.
Σὺ ἔπινες οἶνον καὶ ἄρτον ἤσθιες, ἐκεῖνος
δὲ ὄξος καὶ χολήν. Σὺ ἦσθα φαιδρὸς τῷ
προσώπῳ, ἐκεῖνος δὲ ἐσκυθρώπαζεν.
Σὺ ἦσθα ἀγαλλιώμενος, ἐκεῖνος δὲ
ἐθλίβετο. Σὺ ἔψαλλες, ἐκεῖνος δὲ
ἐκρίνετο. Σὺ ἐκέλευες, ἐκεῖνος ‘δὲ’
προσηλοῦτο. Σὺ ἐχόρευες, ἐκεῖνος δὲ
ἐθάπτετο. Σὺ μὲν ἐπὶ στρωμνῆς μαλακῆς

нувши све то, Вечером [спремао]
за заклање Господа.
79. Приг от овио си Му оштре
клинц е113 и ла ж но све д очењ е,114
свез е115 и удар
ц е,116 оцат117 и
жуч, мач118 и мук у, као за раз
бојн ик а убиц у.119 Јер [ти] ра
не
на несе те л у Њег ов ом, и трњ е
си ста вио на гла в у Њег ов у,120 и
свез ао си доб ре ру к е Њег ов е,121
што те од зем ље створише,122 и
до
б ра си уста Ње
г о
в а, што те
жив от ом појише, на појио жу
чи,123 и на ве
л и
к и си пра
зник
Гос под а свог а убио.124
80. Ти си се весел ио – Он
је стра д ао;125 ти си пио вино и
хлеб јео – Он оцат и жуч;126 ти
си имао весело лиц е – Он по
мрачено; ти си се рад ов ао – Он
је туг ов ао; ти си пев ао – Он је
био осуђ ен; ти си запов ед ао –
Он је био распет;127 ти си играо
– Он је био пог реб ен; ти си ле
жао на мек ој пос те љ и128 – Он у
гроб у и плаш тан иц и;

Уп. Јн. 20, 20, 25.
Уп. Мт. 26, 59–62.
115
Уп. Мт. 27, 2; Јн. 18, 12.24.
116
Уп. Мт. 27, 26; Јн. 19, 1.
117
Уп. Пс. 69, 22; Мт. 27, 34.
118
Уп. Мт. 26, 47.55.
119
Уп. Мт. 26, 55.
120
Уп. Мт. 27, 29; Јн. 19, 2.
121
Уп. Мт. 27, 2.
122
Уп. Пост. 2, 7.
123
Уп. Пс. 69, 22; Мт. 27, 34.
124
Према мишљењу Св. Мелитона, Христос је умро 15. нисана на јеврејску Пасху.
По другом рачунању, какво налазимо код Аполинарија, Христос је умро 14. нисана.
125
Ам. 6, 4–6.
126
Уп. Пс. 69, 22; Мт. 27, 48.34.
127
Уп. Лк. 20, 21; Јн. 20, 25.
128
Уп. Ам. 6, 4.
113
114
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ἦσθα κατακείμενος, ἐκεῖνος δὲ ἐν
τάφῳ καὶ σορῷ.
81. Ὦ Ἰσραὴλ παράνομε, τί δὴ τοῦτο
ἀπηργάσω τὸ καινὸν ἀδίκημα, καινοῖς
ἐμβαλών σου τὸν κύριον πάθεσιν, τὸν
δεσπότην σου, τὸν πλάσαντά σε, τὸν
ποιήσαντά σε, τὸν τιμήσαντά σε, τὸν
Ἰσραὴλ καλέσαντά σε;
82. Σὺ δὲ Ἰσραὴλ οὐχ εὑρέθης, οὐ γὰρ
εἶδες τὸν θεόν, οὐκ ἐνόησας τὸν κύριον,
οὐκ ᾔδεις, ὦ Ἰσραήλ, ὅτι οὗτός [ἐς]τιν ὁ
πρωτότοκος τοῦ θεοῦ, ὁ πρὸ ἑωσφόρ[ου]
γεννηθείς, ὁ τὸ φῶς ἐπαν‘ας’τήσας, ὁ
τ[ὴν] ἡμέραν λαμπρύνας, ὁ τὸ σκότος
δι[ακρί]νας, ὁ ‘τὴν’ πρώτην βαλβῖδα
πήξας, ὁ κ[ρε]μάσας τὴν γῆν, ὁ σβέσας
ἄβυσσον, [ὁ ἐ]κτείνας τὸ στερέωμα, ὁ
κοσμ[ήσας] τὸν κόσμον,
83. ὁ τοὺς ἐν οὐρανῷ ἁρμόσας
ἀ[στέρας], ὁ τοὺς φωστῆρας λαμπρύ[νας],
[ὁ τοὺς] ἐν οὐρανῷ ποιήσα[ς ἀγγέλους], ὁ
τοὺς ἐκεῖ πήξας θ[ρόνους], [ὁ τὸν ἐπὶ γῆς
ἀναπλασσάμενος ἄνθρωπον]. [Οὗτος ἦν
ὁ ἐκλεξάμενός σε] [καὶ καθοδηγήσας σε]
[ἀπὸ τοῦ Ἀδὰμ ἐπὶ τὸν Νῶε], [ἀπὸ τοῦ
Νῶε ἐπὶ τὸ]ν Ἀβραάμ, ἀπὸ τοῦ Ἀβρα[ὰμ
ἐπὶ τὸν Ἰσὰκ] καὶ τὸν Ἰακὼβ καὶ τοὺς [ιβ’
π]ατριάρχας.

81. О Изра и љу без а к он и, за
што ту нов у неп равд у учин и,129
нов им стра д а њ и м а под в рг н ув
ши твог а Гос под а, Вла д ик у тво
га, који те је саз дао, који те је
узв е л и ч ао, кој и те је Изра и љ ем
наз вао?130
82. Ниси се показао Израи
љем, јер ниси Бога видео,131 ни
си спознао да је Он прворођени
Божији,132 који је пре данице ро
ђен,133 који је свет створио, који
је дан просветлио, који је таму
разделио,134 који је прву границу
поставио, који је земљу обесио,135
који је бездан угасио,136 ко
ји је
137
распростро небески свод, који
је васељену украсио.138
83. Који је звезде небеске
устројио, који је светила зажегао,
који је анђеле на небу створио,
који је престоле тамо поставио,
који је на земљи човека створио.
Он је Тај који је тебе одабрао, ко
ји те је водио, од Адама до Ноја,
од Ноја до Авраама, од Авраама
до Исаака и до Јакова, и дванае
сторице патријараха.

Мих. 6, 3–4.
Пост. 32, 29; 35, 10.
131
Уп. Пост. 32, 31. Овакву етимологију имена Израиљ предлаже Филон Алексан
дријски а налазимо је код многих Отаца Цркве и древних црквених писаца: Св. Иринеј
Лионски, Против јереси 4, 20, 1; Св. Иполит, Тумачење Постања, фраг. 16; Ориген, Ту
мачење Јовановог Јеванђеља 1, 31.
132
Уп. Јевр. 1, 6. Код апологета је овај назив – „прворођени“ – био кључ за разуме
вање односа Оца и Сина. В. нпр. Јустин, Прва апологија 23, 2; 33, 6; 46, 2;
133
Уп. Пс. 110, 3. Овакво поређење налазимо и код других апологета, на пример код
Јустина, Прва апологија 45, 4; Иринеј, Доказ 43, Тертулијан, Против Праксеја 7, 2; 11, 3.
134
Уп. Пост. 1, 3–5; Пс. 136, 7–9.
135
Пост. 1, 6–9.
136
Пост. 1, 2.
137
Пост. 1, 6–8; Пс. 136, 6.
138
Сир. 16, 27.
129
130
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84. Οὗτος ἦν ὁ καθοδη[γήσας σε
εἰς Α]ἴγυπτον καὶ διαφυλάξας σε [κἀκε]
ῖ διαθρεψάμενος. Οὗτος ἦν ὁ φω[ταγω]
γήσας σε ἐν στύλῳ, καὶ σκεπάσας [σε]
ἐν νεφέλῃ, ὁ τεμὼν Ἐρυθρὰν θάλασσαν
καὶ [δι]αγαγών σε καὶ τὸν ἐχθρόν σου
ἀποσκεδάσας.
85. Οὗτός ἐστιν ὁ ἐξ οὐρανοῦ σοι
μαννοδοτήσας, ὁ ἐκ πέτρας σε ποτίσας,
ὁ ἐν Χωρήβ σοι νομοθετήσας, ὁ ἐν γῇ
σοι κληροδοτήσας, ὁ ἐξαποστείλας
σοι τοὺς προφήτας, ὁ ἐξεγείρας σου
τοὺς βασιλεῖς.
86. Οὗτός ἐστιν ὁ πρός σε
ἀφικόμενος, ὁ τοὺς πάσχοντάς
σου θεραπεύσας καὶ τοὺς νεκρούς
σου ἀναστήσας. Οὗτός ἐστιν εἰς ὃν
ἠσέβησας. Οὗτός ἐστιν εἰς ὃν ἠδίκησας.
Οὗτός ἐστιν ὃν ἀπέκτεινας. Οὗτός ἐστιν
ὃν ἀπηργυρίσω ἀπαιτήσας παρ’ αὐτοῦ
τὰ δίδραχμα ὑπὲρ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ.
87. Ἀχάριστε Ἰσραήλ, δεῦρο, καὶ
κρίθητι πρός με περὶ τῆς ἀχαριστίας
σου. Πόσου ἀνετιμήσω τὸ ὑπ’ αὐτοῦ
καθοδηγηθῆναι; Πόσου ἀνετιμήσω
τὴν τῶν πατέρων σου ἀνεύρεσιν;
Πόσου ἀνετιμήσω τὴν εἰς Αἴγυπτον

84. Он те је у Египат одвео, и
сачувао те тамо и нахранио, и Он
је пред тобом ходио у стубу огње
номе, и Он те је облаком покрио,
и Он је разделио Црвено море, и
Он те је провео, и Он је неприја
теља твога развејао.
85. Он ти ман у с неб а дад е,139
из стене те на поји,140 на Хорив у
ти За к он да д е,141 дад е ти зем љу
у нас леђ е.142 Пос лао ти је про
рок е,143 цар ев е ти под иг ао.144
86. Он је теб и приш ао, ис
це л ивш и твој а стра д а њ а и твој е
мрт ве васк рс нувш и. Он је Тај,
ког а си униз ио, Он је Тај, ког а
си оклев ет ао, Он је Тај, ког а си
убио, Он је Тај, ког а си оглоб ио,
две драх м е тра ж ећ и за гла в у
Њег ов у.145
87. Неблагодарни Израиљу,
приђи и суди се преда мном за
неблагодарност твоју!146 Коли
ко си проценио да вреди што те
је водио? Колико си проценио да
вреди избрање отаца твојих? Ко
лико си проценио да вреди одла

Изл. 16, 4–35; Пс. 78, 24; 1. Кор. 10, 3.
Изл. 17, 4–7; 1. Кор. 10, 4.
141
Изл. 19–31.
142
Пс. 78, 55; 135, 2.
143
Мт. 23, 24.
144
1. Сам. 8, 5.
145
Мт. 17, 24–27; Како се може видети из 2. Дн. 24, 6 и 2. Сам. 12, 12 и Нем. 10,
33, код Јевреја се био усталио обичај да сваки јеврејски мушкарац који напуни два
десет година плаћа сваке године две драхме за потребе Храма и богослужења. Према
Св. Теофилакту Охридском (Тумачење Св. Јеванђеља од Матеја, Манастир Високи
Дечани, 1996, стр. 177), Бог је себи посветио племе Левијево. Оно је бројало 22000
док је прворођених синова свих осталих племена било 22283 (Пнз. 3, 43–50). Зато је
Бог одредио да се свештеницима дају две драхме за сваког новорођеног који прелази
број племена Левијевог. Од тада се усталио обичај да сваки прворођени син плаћа
ове две драхме, па је то тражено и од Господа.
146
Мих. 6, 1.
139
140
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κάθοδον καὶ τὴν ἐκεῖ διατροφὴν διὰ
τοῦ καλοῦ Ἰωσήφ;
88. Πόσου ἀνετιμήσω τὰς
δέκα πληγάς; Πόσου ἀνετιμήσω
τὸν νυκτερινὸν στῦλον καὶ τὴν
ἡμερινὴν νεφέλην καὶ τὴν δι’ Ἐρυθρᾶς
διάβασιν; Πόσου ἀνετιμήσω τὴν ἐξ
οὐρανοῦ μαννοδοσίαν καὶ τὴν ἐκ
πέτρας ὑδροπαροχίαν καὶ [ἐν] Χωρὴβ
νομοθεσίαν καὶ τὴν ἐκ γῆς [κλ]
ηρονομίαν καὶ τὰς ἐκεῖ δωρεάς;
89. [Πόσο]υ ἀνετιμήσω τοὺς
πάσχον[τας] οὓς αὐτὸς παρὼν
ἐθεράπευσεν; [Τίμησαί] μοι τὴν ξηρὰν
χεῖρα ἣν ἀ[ποκατέστ]ησεν τῷ σώματι.
90. Τίμ[ησαί μοι] τοὺς ἐκ
γενετῆς τυφλοὺς [οὓς διὰ φωνῆς
ἐφωταγώγησεν]. [Τίμησαί μοι τοὺς
κειμένους νεκροὺς] [οὓς ἐκ μνημείου]
ἀνέστησεν γ’ δὴ δ’ [ἡμέρων]. Ἀτίμητοι
α[ἱ παρ’ αὐτοῦ σοι δω]ρεαί. Σὺ δὲ
ἀτίμως ἀνταπ[έδωκας εἰς αὐτὸν] τὰς
ἀχαριστίας ἀνταποδ[οὺς αὐτῷ] κακὰ
ἀντὶ καλῶν καὶ θλῖψιν [ἀντὶ] χαρᾶς
καὶ θάνατον ἀντὶ ζωῆς, [ὑπὲρ] οὗ καὶ
ἀποθανεῖν σε ἔδει.
91. Εἶτα ἐὰν μὲ[ν ἔ]θνους
ἁρπαγῇ βασιλεὺς ὑπὸ ἐχ[θρῶν],
δι’ αὐτὸν πόλεμος συνίσταται , δι’
αὐτ[ὸν] τεῖχος ῥήγνυται , δι’ αὐτὸν
πόλις ἀναρπάζεται , δι’ αὐτὸν
λύτρα πέμπεται , δι’ αὐτὸν πρέσβεις
ἀποστέλλονται ἵνα λημφθῇ ἢ ἵνα εἰς
ζωὴν ἀναπεμφθῇ ἢ ἵνα νεκρὸς ταφῇ.

зак у Египат и храна дата ти пре
ко доброг Јосифа?147
88. Кол ик о вре д и дес ет за
ла?148 Кол ик о си проц ен ио стуб
ноћн и и облак дневн и 149 и пре
лаз ак прек о Црв ен ог мор а?150
Кол ик о цен иш мáну с неб а?
Кол ик о вод у из стен е? На Хо
рив у Зак он што ти је дат, обе
ћа њ е зем ље у нас леђ е и та м о
шње дар ов е?
89. Кол ик о оне што су стра
да л и цен иш које Он исц е л и док
је с то
б ом био? Про
ц е
н и ми
[колико вреди] рук а сух а тел у
прис ајед ињ ен а.
90. Дај цену за слепе од рође
ња151 које Он гласом својим при
веде светлу. Дај цену за оне што
мртви лежаше152 које Он из гроба
подиже након три и четири да
на.153 Бесцени су дарови Његови
теби, а ти презревши их. Небла
годарношћу си Му узвратио, зло
си Му за добро дао, печал уместо
радости, смрт уместо живота због
чега је било нужно да умреш.
91. Ка д а цар а нар од а ухват е
неп ри јат е љ и за њег а се рат от
поч ињ е, зи д ови се ру ше, град се
осваја, от к упн ин а се даје, по
слан иц и се шаљу да би га узе
ли, да би га жив ог а врат ил и или
мрт вог пок оп а л и.

Пост. 13, 21.
Изл. 7, 14–12.36.
149
Изл. 13, 21.
150
Изл. 14–15.
151
Мт. 9, 27; 11, 5; 15, 30; Јн. 9, 1; 11, 37.
152
Мт. 11, 5.
153
Јн. 11, 5.
147
148
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92. Σὺ δὲ ἐναντίον κατὰ τοῦ
[κυρίου] σου ἤνεγκας ψῆφον. Ὃν γὰρ
τὰ ἔθνη προσεκύνει καὶ ἀκρόβυστοι
ἐθαύμαζ[ον] καὶ ἀλλόφυλοι ἐδόξαζον,
ἐφ’ ᾧ καὶ Πιλᾶτος ἐνίψατο τὰς χεῖρας, σὺ
τοῦτον ἀπέκτεινας ἐν τῇ μεγάλῃ ἑορτῇ.
93. Τοιγαροῦν πικρά σοι ἡ τῶν
ἀζύμων ἑορτή, καθώς σοι γέγραπ[ται]·
„Ἔδεσθε ἄζυμα μετὰ πικρίδων.“ [Πι]
κροί σοι ἧλοι οὓς ὤξυνας, Πικρά σοι
[γλῶς]σα ἣν παρώξυνας. Πικροί σοι
ψευδο[μάρ]τυρες οὓς ἔστησας. Πικροί
σοι βρόχοι οὓς ἡτοίμασας. Πικραί
σοι μάστιγες ἃς ἔπλεξας. Πικρός σοι
Ἰούδας ὃν ἐμισθοδότησας. Πικρός σοι
Ἡρώδ[ης] ᾧ ἐξηκολούθησας. Πικρός
σοι Κα[ϊάφας ᾧ] ἐπείσθης. Πικρά σοι
χολὴ ἣν ἐσκ[εύ]ασας. Πικρόν σοι ὄξος
ὃ ἐγεώργ[ησας]. Πικρά σοι ἄκανθα ἣν
ἤμησας. [Πι]κραί σοι χεῖρες ἃς ᾕμαξας.
Ἀπ[έκτεινάς] σου τὸν κύριον ἐν μέσῳ
Ἰερο[υσαλήμ].
94. Ἀκούσατε πᾶσαι αἱ πατ[ριαὶ
τῶν ἐθ]νῶν καὶ ἴδετε· [Καινὸς φόνος
γ]έγονεν ἐν μέσῳ Ἰ[ερουσαλήμ], [ἐν
πόλει νομικῇ], [ἐν πόλει Ἑβραϊκῇ], [ἐν
πόλει προφητικῇ], [ἐν πόλει δικαίᾳ
νομιζομένῃ]. [Καὶ τίς πεφόνευται]; [Τίς
δὲ ὁ φονεύς]; [Εἰπεῖν αἰ]δοῦμαι κα[ὶ λέγ]
ειν [ἀναγκάζομαι]. [Εἰ] μὲν γὰρ νύκτωρ
[γεγόνει ὁ φόνος] ἢ ἐπ’ ἐρημίας ἦν
ἐσφα[γμένος], [σιγᾶν] εὔχρηστον ἦν·
νῦν δὲ ἐ[πὶ μέση]ς πλατείας καὶ πόλεως,
ἐν μέσῳ [πόλεως] πάντων ὁρώντων
γέγονεν [δικαί]ου ἄδικος φόνος.
95. Καὶ οὕτως ὑψοῦ[ται ἐ]πὶ
ξύλου καὶ τίτλος πρόσκει[ται] τὸν
Мт. 26, 59–66.
Мт. 8, 5–13; Јн. 15, 20.
156
Мт. 27, 24.
157
Изл. 12, 8.
154
155
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92. А ти си глас свој подигао
на Господа твога154 коме су се пле
мена поклонила, необрезани се
удивили, народи Га прославили,155
ради кога је Пилат руке опрао,156 а
ти си Га на велики празник убио.
93. Због тога ти је горак пра
зник пресних хлебова како је на
писано: „С хлебом пресним и зе
љем горким нека једу.“157 Горки су
клинови твоји зашиљени, горак је
језик твој заоштрен. Горки су тво
ји лажни сведоци што их постави,
горке су шибе које си припремио,
горке су ране које си нанео, горак
је Јуда коме си плату дао, горак је
Ирод за којим си кренуо, горак је
Кајафа коме си поверовао, горка
жуч коју си припремио, горак је
оцат који си направио, горко тр
ње које си одрезао, горке су ти ру
ке које си крвљу упрљао, убивши
свога Господа посред Јерусалима.
94. Послушајте сви народи и
видите: ново се убиство у Јерусали
му зби, у граду закона, у граду Је
вреја, у граду пророка, у граду који
се праведним сматра. И ко је уби
јен, и ко је убица? Стид ме је рећи,
али сам присиљен да говорим. Јер
да се убиство ноћу догодило, или да
је у пустињи заклан, лако би било
ћутати. А овде се на ширини, на
сред града и пред очима свих збило
неправедно убиство Праведника.
95. Тако је Он на дрво уздиг
нут и нат
пис је по
ста
вљен ко
ји
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πεφονευμένον σημαίνων. Τίς [οὗτ]
ος; Τὸ εἰπεῖν βαρὺ καὶ τὸ μὴ εἰπεῖν
φοβερώτερον.
Πλὴν
ἀκούσατε
τρέμοντες δι’ ὃν ἐτρόμησεν ἡ γῆ·
96. Ὁ κρεμάσας τὴν γῆν κρέμαται.
Ὁ πήξας τοὺς οὐρανοὺς πέπεκ[ται].
Ὁ στηρίξας τὰ πάντα ἐπὶ ξύλου
ἐστήρικται. Ὁ δεσπότης παρύβρισται.
Ὁ θεὸς πεφόνευται. Ὁ βασιλεὺς
τοῦ Ἰσραὴλ ἀνῄρεται ὑπὸ δεξιᾶς
Ἰσραηλίτιδος.
97. Ὢ φόνου καινοῦ, ὢ ἀδικίας
καινῆς. Ὁ δεσπότης παρεσχημάτισται
γυμνῷ τῷ σώματι καὶ οὐδὲ περιβολῆς
ἠξίωται ἵνα μὴ θεαθῇ. Διὰ τοῦτο οἱ
φωστῆρες ἀπεστράφησαν καὶ ἡ ἡμέρα
συνεσκότασεν, ὅπως κρύψῃ τὸν ἐπὶ
ξύλου γεγυμνωμένον, οὐ τὸ τοῦ κυρίου
σῶμα σκοτίζων, ἀλλὰ τοὺς τούτων
ἀνθρώπων ὀφθαλμούς.
98. Καὶ γὰρ τοῦ λαοῦ μὴ τρέμοντος
ἔτρεμεν ἡ γῆ. Τοῦ λαοῦ μὴ φοβηθέντος
ἐφοβήθησαν οἱ οὐρανοί. Τοῦ λαοῦ
μὴ περιεσχισμένου περιεσχίσατο ὁ
ἄγγελος. Τοῦ λαοῦ μὴ κωκύσαντος
„ἐβρόντησεν ἐξ οὐρανοῦ κύριος, καὶ
ὕψιστος ἔδωκεν φωνήν“.
99. Διὰ τοῦτο, ὦ Ἰσραήλ, ἐπὶ
τοῦ κυρίου οὐκ ἐτρό[μης]ας, ἐπὶ
τοῦ κυρίου οὐκ ἐφοβήθ[ης], [ἐπὶ τ]
οῦ κυρίου οὐκ ἐκώκυσας, ἐπὶ τῶν
π[ρωτοτόκων
σου
ἀ]νεκώκυσας,
‘ἐπὶ’ τοῦ κρεμαμέν[ου κυρίου οὐ π]
εριεσχίσω ἐπὶ τῶν πεφονευμένων σου

убијенога означава. Ко је Он? Те
шко је речено не рећи теже; за
то слушајте, дрхтећи пред Оним
пред киме земља дрхти.
96. Онај ко
ји је зе
мљу обе
сио је обешен, који је земљу ра
запео је разапет, који је васељену
приковао је прикован, Владика –
ожалошћен, Бог – убијен,158 Цар
Израиљев – десницом израиљ
ском погубљен.
97. О но
во
га уби
ства, о но
ве неправде! Владика свој изглед
мења, Његово се тело обнажује и
одеће се не удостојава. Да га не
видимо, зато се светила окренуше
и дан потамне, да сакрију на др
вету обнаженог. И не потамне те
ло Господње него се очи тих људи
помрачише.
98. Јер народ не задрхта, ал’
задрхта земља. Када се народ не
препаде препадоше се небеса. На
род не растрже одећу своју, рас
трже је анђео.159 Кад на
род ни
је
заплакао „загрме с неба Господ и
Вишњи даде глас свој“.160
99. Зато – о Израиљу, ниси уз
дрхтао ради Господа, ниси се по
бојао ради Господа, ниси заридао
ради Господа, ниси заплакао због
првородних твојих, ниси се ожа
лостио због обешеног Господа. За
Њим убијеним ниси раздро хаљи

158
Ове речи Св. Мелитона представљају једно од најстаријих сведочанстава упо
требе тзв. „теопасхитских“ израза.
159
Реч је о древном обичају да се одећа поцепа, раздере те да се тако изрази туга
за неким. Народ није пожалио Христа распетога, није за Њим „раздерао“ одећу, али
је то учинио анђео.
160
Пс. 17, 14, према LXX. Користили смо превод Еп. Атанасија (Јевтића), Псал
тир са девет библијских песама, Врњачка Бања 2000.
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περιεσχίσω· Ἐγκατέλι[πες τὸν κύριον],
[οὐ]χ εὑρέθης ὑπ’ αὐ[τοῦ]. [Ἠδάφισας
τὸν κύριον], [ἠδαφίσθης χαμαί]. [Καὶ
σὺ μ]ὲν [κεῖσαι νεκρός],
100. [ἐκεῖνος] δὲ ἀνέστη ἐκ
ν[εκρῶν] [καὶ ἀνέβη εἰς τὰ ὑψηλὰ τῶν]
οὐρανῶν. Κύριος, ἐνδυ[σάμενος τὸν ἄν]
θρωπον, καὶ παθὼν δ[ιὰ τὸν πάσχον]
τα, καὶ δεθεὶς διὰ τὸν κρ[ατούμενον],
καὶ κριθεὶς διὰ τὸν κατά[δικον], [καὶ]
ταφεὶς διὰ τὸν τεθαμμέν[ον],
101. [ἀνές]τη ἐκ νεκρῶν καὶ
ταύτην [ἐβόησεν] τὴν φωνήν „‘Τίς ὁ
κρινόμε[νος πρός] με; Ἀντιστήτω μοι.’
Ἐγὼ τὸ[ν κατά]δικον ἀπέλυσα. Ἐγὼ
τὸν νεκρ[ὸν] ἐζωοποίησα. Ἐγὼ τὸν
τεθαμμ[ένον] ἀνίστημι.
102. Τίς ὁ ἀντιλέγων μοι; Ἐγώ,
φησίν, ὁ Χριστός, ἐγὼ ὁ καταλύσας
τὸν θάνατον καὶ θριαμβεύσας τὸν
ἐχθρὸν καὶ καταπατήσας τὸν ᾅδην καὶ
δήσας τὸν ἰσχυρὸν καὶ ἀφαρπάσας τὸν
ἄνθρωπον εἰς τὰ ὑψηλὰ τῶν οὐρανῶν,
ἐγώ, φησίν, ὁ Χριστός.“
103. „Τοίνυν δεῦτε πᾶσαι αἱ
πατριαὶ τῶν ἀνθρώπων αἱ ἐν ἁμαρτίαις
πεφυραμέναι, καὶ λάβετε ἄφεσιν
ἁμαρτημάτων. Ἐγὼ γάρ εἰμι ὑμῶν ἡ ἄφεσις,
ἐγὼ τὸ πάσχα τῆς σωτηρίας, [ἐγὼ ὁ] ἀμνὸς
ὁ ὑπὲρ ὑμῶν σφαγείς, ἐγὼ τὸ λ[ύτρον]
ὑμῶν, ἐγὼ ἡ ζωὴ ὑμῶν, ἐγὼ ἡ ἀνάστασις
ὑμῶν, ἐγὼ τὸ φῶς ὑμῶν, ἐγὼ ἡ σω[τηρία]
ὑμῶν, [ἐγὼ] ὁ βασιλεὺς [ὑμῶν]. Ἐγὼ ὑμᾶς
ἀνάγω εἰς τ[ὰ ὑψηλὰ] τῶν οὐρανῶν. Ἐγὼ
ὑμῖν δείξω [τὸν] ἀπ’ αἰώνων πατέρα. Ἐγὼ
ὑμᾶς ἀν[αστή]σω διὰ τῆς ἐμῆς δεξιᾶς.“
104. Οὗτός ἐς[τιν ὁ ποιήσας] τὸν
οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν, καὶ π[λάσας] ἐν ἀρχῇ
τὸν ἄνθρωπον, ὁ διὰ νόμου [καὶ προ]φητῶν
κηρυσσόμενος, ὁ [ἐν παρθέ]νῳ σαρκωθείς,
ὁ ἐπὶ ξύλ[ῳ κρεμασθείς], ὁ εἰς γῆν ταφείς,
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не своје као за својим убијенима.
Господа си оставио и Он те не на
ђе. Убио си Господа а ти си [сада]
убијен, ти мртав лежиш.
100. А Он је из мртвих васкр
сао и на висине небеске се узди
гао Господ, у човека оденут. По
страда ради страдајућег и свезан
би ради држанога, и суђен ради
осуђеног [на смрт], и погребен
ради покопаног.
101. Васк рсе из мрт вих и та
квим гласом повик а: „Ко се са
мном спори, ко ми се прот иви
Ја сам осу ђ еног ослоб од ио, Ја
мрт вог а ожив от ворио, пог реб е
ног а васк рс ао.
102. Ко је тај који ми против
речи? Ја – говори Христос, Ја сам
смрт разрушио, Ја сам победио
непријатеља, Ја сам ад уништио,
Ја сам свезао силнога, и човека
на небеске висине уздигао. Ја –
говори Христос.“
103. „Так о приђ ит е све ску
пине људ и да доби је т е от п у
штењ е грехов а. Ја сам ваше от
пу ш тењ е, Ја – пас х а спасењ а, Ја
– јагњ е зак лано за вас, Ја – ис
ку п љењ е ва ше, Ја – васк рсењ е
ваше, Ја – свет лост ваш а, Ја –
спасењ е ваше. Ја – цар ваш, Ја
вас узв од им на вис ине неб ес ке.
Ја вам пок а з у јем прев ечног а
Оца. Дајем вам да станет е Ме
ни с дес не стране.“
104. Он је створио небо и зе
мљу и на почетку саздао човека.
Проповедан кроз Закон и проро
ке, од Дјеве оваплоћен, на дрво
прикован, у земљу погребен, из

Св. Мелитон Сардски, Слово о Пасхи

ὁ ἐκ ν[εκρῶν ἀναστα]θείς, καὶ ἀνελθὼν εἰς
[τὰ ὑψηλὰ τῶν οὐρανῶν], [ὁ καθήμενος ἐν
δεξιᾷ τοῦ πατρός], [ὁ ἔχων ἐξουσίαν πάντα
κρῖναι ‘καὶ‘ σῴζειν] [δι’ οὗ ἐποίησεν ὁ πατὴρ
τὰ ἀπ’ ἀρχῆς μέχρι αἰώνων].
105. [Οὗτός ἐστιν „τὸ ‘Α‘ καὶ τὸ ‘Ω‘]“.
[Οὗτός ἐστιν „ἀρχὴ καὶ τέλος]“, [ – ἀρχὴ
ἀνεκδιήγητος καὶ τέλος ἀκατάλημπτον]
–. [„Οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός].“ [Οὗτός ἐστιν
ὁ βασιλεύς]. [Οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς], [οὗτος
‘ὁ‘ στρατηγός], [οὗτος ὁ κύριος], [οὗτος ὁ
ἀναστὰς ἐκ νεκρῶν], [οὗτος ὁ καθήμενος
ἐν δεξιᾷ τοῦ πατρός]. [Φορεῖ τὸν πατέρα
καὶ ὑπὸ τοῦ πατρὸς φορεῖται], [„ᾧ ἡ δόξα
καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἀμήν]“.

мртвих васкрсао и узневши се на
висине небеске седе с десне стра
не Оца, имајући власт да свима
суди и спаси, кроз кога је Отац
све створио од почетка века.
105. Он је Алф а и Омег а, Он
је почет ак и крај. Почет ак не
иск а з ив и и крај нес хват љив и,161
Онје Хри
с тос, Он је Цар, Он
је Исус. Он – Војв од а, Он – Го
спод, Он – васк рс ли из мрт вих,
Он – који сед и с дес не стране
Оца, нос и Оца и од Оца је но
шен, Њем у слав а и држ ав а ва
век. Амин.

Изворник: Μελίτωνος, Περὶ Πάσχα,
Musaios 2001, Release A.
Превод са старогрчког и коментари:
Александар Ђаковац
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