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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΟΥ Η ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤ’
ΑΡΕΤΗΝ ΤΕΛΕΙΟΤΗΤΟΣ
1. 1. Οἷόν τι πάσχουσιν
οἱ
τῶν
ἱππικῶν
ἀγώνων
φιλοθεάμονες, οἳ τοῖς παρ’
αὐτῶν σπουδαζομένοις ἐν ταῖς
ἁμίλλαις τῶν δρόμων, κἂν μηδὲν
προθυμίας εἰς τάχος ἐλλείπωσιν,
ὅμως ὑπὸ τῆς περὶ νίκην σπουδῆς
ἐπιβοῶσιν ἄνωθεν τὸν ὀφθαλμὸν
τῷ
δρόμῳ
συμπεριάγοντες
καὶ παρακινοῦσιν, ὥς γε νομί
ζουσιν, εἰς ὀξυτέραν ὁρμὴν τὸν
ἡνίοχον, ἐποκλάζοντες ἅμα τοῖς
ἵπποις καὶ ἀντὶ μάστιγος τὴν
χεῖρα κατ’ αὐτῶν προ τείνοντές

1. 1. Доживео сам и ја, дра
ги мој пријатељу, оно што до
живљавају љубитељи коњских
трка. Као они који, и када јахач
кога бодре уопште не заостаје у
брзини, ревнујући за победом,
дозивају и подржавају га, пра
тећи га очима и подстичу га да
покуша упорније, чини ми се
да се и ја тако понашам, брате
мој. Док они који машу рука
ма, као да држе узда и удара
ју у ваздуху како би покрену
ли коња да потрчи, не чине то
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τε καὶ ἐπισείοντες, οὐχ ὅτι συντε
λεῖ τι τὰ γινό μενα πρὸς τὴν νίκην
αὐτὰ ποιοῦντες, ἀλλ’ εὐνοίᾳ τῇ
πρὸς τοὺς ἀγωνιζομένους φωνῇ
τε καὶ σχήματι τὴν σπουδὴν
ὑπὸ προθυμίας ἐπισημαίνοντες,
τοιοῦτόν τι δοκῶ καὶ αὐτὸς ποιεῖν,
φίλων μοι καὶ ἀδελφῶν τιμιώτατε,
ὅτι σου κατὰ τὸ τῆς ἀρετῆς στάδιον
καλῶς ἐναγωνιζομένου τῷ θείῳ
δρόμῳ καὶ πρὸς τὸ βραβεῖον τῆς ἄνω
κλήσεως πυκνοῖς τε καὶ κούφοις
συντεινομένου
τοῖς
ἅλμασιν
ὑποφωνῶ τε καὶ ἐπισπεύδω καὶ
ἐπιτείνειν τῇ σπουδῇ τὸ τάχος
διακελεύομαι. Ποιῶ δὲ ταῦτα οὐκ
ἀλόγῳ τινὶ προθυμίᾳ πρὸς τοῦτο
φερό μενος, ἀλλ’ ὡς ἀγαπητῷ
τέκνῳ τὰ καθ’ ἡδονὴν χαριζόμενος.
1. 2. Τῆς γὰρ ἐπιστολῆς ἣν
πρώην διεπέμψω ταύτην ἀπαγγελ
λούσης τὴν αἴτησιν τὸ γενέσθαι σοί
τινα παρ’ ἡμῶν ὑποθήκην εἰς τὸν
τέλειον βίον, πρέπειν ᾠήθην πα
ρασχεῖν· ἄλλο μὲν σοί τι χρήσιμον
ἴσως ἐκ τῶν λεγομένων οὐδέν, αὐτὸ
δὲ τοῦτο πάντως οὐκ ἄχρηστον
τὸ γενέσθαι σοὶ τῆς εὐπειθείας
ὑπόδειγμα. Εἰ γὰρ ἡμεῖς οἱ
τοσούτων ψυχῶν ἐν πατέρων τάξει
προτεταγμένοι πρέπειν οἰόμεθα τῇ
πολιᾷ ταύτῃ νεότητος σωφρονούσης
ἐπίταγμα δέχεσθαι, πολὺ μᾶλλον
εἰκός ἐστιν ἐν σοὶ κρατυνθῆναι
τὸ τῆς εὐπειθείας κατόρθωμα,
πρὸς ὑπακοὴν ἑκούσιον δι’ ἡμῶν
παιδοτριβηθείσης σοι τῆς νεότητος.
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нужно зато што верују да све
то доприноси победи, већ су
обузети пријатним располо
жењем и изражавају га узви
цима и покретима руку. Исто
та
ко се по
на
шам и ја пред
тобом. Док се ти бориш успе
шно на пољу врлине, корача
јући брзо и нечујно Божијим
путем, како би стекао „награ
ду небескога призвања“ (Фил.
3, 14), долазим и ја, дозивам
те и подстичем те да марљи
во пожуриш. То чиним не из
неког некорисног одушевље
ња, већ из дубоког задовољ
ства, јер те сма
трам сво
јим
драгим дететом.
1. 2. Из тог разлога обра
злажем своју дужност да од
говорим на твоје писмо које
си ми недавно послао и којим
си ми затражио неки савет о
савршеном животу. И ако још
не проистекне нека друга ко
рист за тебе од реченог, ипак
биће ти од користи овај при
мер жељног одговора. Пошто
сам ја преузео духовно очин
ство толиких душа и стар сам
по годинама, мислим да мо
рам одговорити захтевима
твоје мудре младости. Далеко
природније је да се јачаш у
свом настојању вољне послу
шности, као што си подучаван
од свог детињства.
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1. 3. Καὶ ταῦτα μὲν εἰς
τοσοῦτον· ἐγχειρητέον δὲ ἤδη
τῷ προκειμένῳ, Θεὸν καθ
ηγεμόνα
ποιησαμένοις
τοῦ
λόγου. Ἐπεζήτησας, ὦ φίλη
κεφαλή, τύπῳ ὑπογραφῆναί
σοι παρ’ ἡμῶν τίς ὁ τέλειός ἐστι
βίος, δηλαδὴ πρὸς τοῦτο βλέπων
ὡς, εἴπερ εὑρεθείη τῷ λόγῳ τὸ
σπουδαζόμενον, μετενεγκεῖν εἰς
τὸν ἴδιον βίον τὴν ὑπὸ τοῦ λόγου
μηνυθεῖσαν χάριν. Ἐγὼ δὲ ἐν
ἀμφοτέροις ἐπίσης ἀμηχανῶ· τό
τε γὰρ περιλαβεῖν τῷ λόγῳ τὴν
τελειότητα καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ βίου
δεῖξαι ὅπερ ἂν ὁ λόγος κατανοήσῃ
ὑπὲρ τὴν ἐμὴν δύναμιν ἑκάτερον
τούτων εἶναί φημι· τάχα δὲ οὐκ
ἐγὼ μόνος, ἀλλὰ πολλοὶ καὶ
τῶν μεγάλων τε καὶ κατ’ ἀρετὴν
προεχόντων ἀνέφικτον αὐτοῖς
εἶναι τὸ τοιοῦτον ὁμολογήσουσιν.

1. 3. Ипак довољно је ово
што смо рекли до сада. Дошао
је час да се позабавимо темом,
молећи Бога да води моје речи.
Питао си ме, драги мој, да ти
опишем какав је савршен жи
вот према обрасцу, да тежиш
томе, па ако нађеш опис онога
што се тражи, да примениш у
животу доброту која ти је пре
дочена. Подједнако су ми те
шке обе ствари, јер мислим да
су изнад мојих могућности сва
ка од њих две. Толико описати
савршенство речима, колико и
показати у животу оно што ће
размотрити ум. Немој мисли
ти да је ово само моја немоћ.
Већина оних који су спознали
даље врлину признају да је не
што од тога неприступачно.

1. 4. Ὡς δ’ ἂν μὴ δοκοίην,
κατὰ τὸν ψαλμῳδὸν εἰπεῖν, ἐκεῖ
φοβεῖσθαι φόβον ὅπου οὐκ ἔστι
φόβος, σαφέστερον ὃ βούλομαι
παρα στήσω σοι.

1. 4. Али да ти не би дао
утисак, по речима Псалмопев
ца, да „се не бих побојао стра
ха где га нема“ (Пс. 13, 5), ја
ћу ти јасније изложити то што
желим.

1. 5. Ἡ τελειότης ἐπὶ μὲν
τῶν ἄλλων ἁπάντων ὅσα τῇ
αἰσθήσει μετρεῖται πέρασί τισιν
ὡρισμένοις
διαλαμβάνεται,
οἷον ἐπὶ τοῦ ποσοῦ, τοῦ τε συ
νεχοῦς καὶ τοῦ διωρισμένου.
Πᾶν γὰρ τὸ ἐν ποσότητι μέτρον
ἰδίοις τισὶν ὅροις ἐμπεριέχεται·
καὶ ὁ πρὸς τὸν πῆχυν ἢ τὴν τοῦ
ἀριθμοῦ δεκάδα βλέπων οἶδε
τὸ ἀπό τινος ἀρξάμενον καὶ

1. 5. Савршенство у свему
другом, што се мери чулима,
ограничава се некаквим позна
тим одређењима. На пример,
онима који се односе на количи
ну, и која непрестано мењају од
ређења, то су полазна и крајња
тачка, јер свака мера количине
се обухвата некаквим својим од
ређењима. И док се лакат и де
сетина користе за мерење, зна
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εἴς τι καταλῆξαν, ἐν ᾧ ἐστι τὸ
τέλειον ἔχειν. Ἐπὶ δὲ τῆς ἀρετῆς
ἕνα παρὰ τοῦ Ἀποστόλου τε
λειότητος ὅρον ἐμάθομεν, τὸ
μὴ ἔχειν αὐτὴν ὅρον· ὁ γὰρ
πολὺς ἐκεῖνος καὶ ὑψηλὸς τὴν
διάνοιαν ὁ θεῖος Ἀπόστολος
ἀεὶ διὰ τῆς ἀρετῆς τρέχων
οὐδέποτε τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεκ
τει νόμενος ἔληξεν· οὐδὲ γὰρ
ἀσφαλὴς αὐτῷ ἦν ἡ τοῦ δρόμου
στάσις· διὰ τί; ὅτι πᾶν ἀγαθὸν
τῇ ἑαυτοῦ φύσει ὅρον οὐκ ἔχει,
τῇ δὲ τοῦ ἐναντίου παραθέσει
ὁρίζεται, ὡς ἡ ζωὴ τῷ θανάτῳ
καὶ τὸ φῶς τῷ σκότῳ· καὶ πᾶν
ὅλως ἀγαθὸν εἰς πάντα τὰ
τοῖς ἀγαθοῖς ἐκ τοῦ ἐναντίου
νοούμενα λήγει· ὥσπερ οὖν τὸ
τῆς ζωῆς τέλος ἀρχὴ θανάτου
ἐστίν, οὕτως καὶ τοῦ κατ’ ἀρετὴν
δρόμου ἡ στάσις ἀρχὴ τοῦ κατὰ
κακίαν γίνεται δρόμου.

се где почиње, а где се завршава
њихово савршенство. У врлини,
међутим, ствари се разликују. Као
што знамо преко Апостола, једно
је одређење савршенства врлине,
управо то да нема одређења. За
то и он велики и узвишен по му
дрости, свети Апостол, иако стал
но напредује у врлини, никада не
престаје да се пружа за оним што
је пред њим (Фил. 3, 13). И то за
то што се не би осећао сигурно
да застане макар и на кратко. За
што? Јер добро је по својој при
роди бескрајно па се ограничава
поређењем са супротним, као жи
вот од смрти, а светлост од таме.
Обично свако добро завршава та
мо где почиње оно што се сматра
супротним. Тако, дакле, крај жи
вота је почетак смрти, тиме је за
устављање напредовања у врлини
почетна тачка на путу зла.

1. 6. Οὐκοῦν οὐ διεψεύσθη
ὁ λόγος ἡμῖν, ἀμήχανον ἐπὶ τῆς
ἀρετῆς εἶναι τὴν τῆς τελειότητος
περίληψιν
λέγων·
ἐδείχθη
γὰρ ὅτι τὸ διαλαμβανόμενον
πέρασιν ἀρετὴ οὐκ ἔστιν. Ἐπεὶ δὲ
καὶ τοῖς μετιοῦσι τὸν κατ’ ἀρετὴν
βίον ἀδύνατον εἶπον εἶναι
τὸ ἐπιβῆναι τῆς τελειότητος,
οὕτως ὁ λόγος καὶ περὶ τούτου
σαφηνισθήσεται.

1. 6. Сход
но то
ме, исти
на је ово што сам рекао, да је
немогуће говорити о достиза
њу савршенства у врлини, јер
је утврђено да све што се може
ограничити није врлина. Пошто
смо рекли да је немогуће онима
који живе врлинским животом
да достигну савршенство, треба
ло би да разјасним моје речи по
овом питању.

1. 7. Τὸ πρώτως καὶ κυρίως
ἀγαθόν, οὗ ἡ φύσις ἀγαθότης
ἐστίν, αὐτὸ τὸ Θεῖον, ὅ τί πο
τε τῇ φύσει νοεῖται, τοῦτο
καὶ ἔστι καὶ ὀνομάζεται. Ἐπεὶ

1. 7. Прво и основно добро,
што је по природи доброта, јесте
сам Бог, и било шта што неко мо
же да разуме о божанској приро
ди, она то јесте и зове се добро. И
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οὖν οὐδεὶς ἀρετῆς ὅρος πλὴν
κακίας ἐδείχθη, ἀπαρά δεκτον
δὲ τοῦ ἐναντίου τὸ Θεῖον,
ἀόριστος ἄρα καὶ ἀπερά τωτος
ἡ θεία φύσις καταλαμβάνεται·
ἀλλὰ μὴν ὁ τὴν ἀληθῆ μετιὼν
ἀρετὴν οὐδὲν ἕτερον ἢ Θεοῦ
μετέχει, διότι αὐτός ἐστιν ἡ
παντελὴς ἀρετή· ἐπεὶ οὖν τὸ
τῇ φύσει καλὸν εἰς μετουσίαν
ἐπιθυμητὸν πάντως ἐστὶ τοῖς
γινώσκουσι, τοῦτο δὲ ὅρον
οὐκ ἔχει, ἀναγκαίως καὶ ἡ
τοῦ μετέχοντος ἐπιθυμία τῷ
ἀορίστῳ
συμπαρατείνουσα
στάσιν οὐκ ἔχει.

зато, као што смо рекли, не посто
ји ограничење врлине ван и осим
зла, и зато је за Бога неприхватљи
во било шта друго осим добра, из
овог следи да је божанска природа
бесконачна и неограничена. Онај
који истински живи врлинским
животом, не чини ништа друго
него живи сједињен са Богом, јер
је Он потпуна врлина. И они, ко
ји су свесни, желе заједништво са
добрим по својој природи, а оно
нема границе, неопходно је да и
жеља онога који се сједињује, од
носно човека, нема краја, она се
продужава са бесконачним.

1. 8. Οὐκοῦν ἄπορόν ἐστι
παντάπασι τοῦ τελείου τυχεῖν,
διότι ἡ τελειότης, καθὼς εἴρηται,
ὅροις οὐ διαλαμβάνεται, τῆς
δὲ ἀρετῆς εἷς ὅρος ἐστὶ τὸ
ἀόριστον· πῶς οὖν ἄν τις ἐπὶ τὸ
ζητούμενον φθάσειε πέρας, οὐχ
εὑρίσκων τὸ πέρας;

1. 8. Пре
ма то
ме, ни
ко не
може постићи апсолутно савр
шенство, јер према реченом, са
вршенство није ограничено, а за
врлину постоји једино ограниче
ње – бесконачност. Како би, да
кле, неко могао стићи до жељеног
краја, кад крај не постоји?

1. 9. Οὐ μὴν ἐπειδὴ καθόλου
τὸ ζητούμενον ἄληπτον ὁ
λόγος ὑπέδειξεν, ἀμελητέον ἂν
εἴη τῆς ἐντολῆς τοῦ Κυρίου, ἥ
φησι· γίνεσθε τέλειοι, ὡς Πατὴρ
ὑμῶν ὁ οὐράνιος τέλειός ἐστιν.
Ἐπὶ γὰρ τῶν τῇ φύσει καλῶν,
κἂν μὴ τοῦ παντὸς τυχεῖν
δυνατὸν ᾖ, τὸ καὶ μὴ τοῦ μέρους
ἀποτυχεῖν κέρδος ἂν εἴη μέγα,
τοῖς γε νοῦν ἔχουσι.

1. 9. Али ипак, као што је рече
но, није потпуно неухватљиво оно
што тражимо, не смемо превиде
ти заповест Господа који говори:
„Будите дакле савршени, као што
је савршен Отац ваш небески“ (Мт.
5, 48). Зато када је у питању добро
по својој природи, и када није мо
гуће стећи га у потпуности, велика
би добит била за разборите, да је
не стичу делимично.

1.
10.
Πᾶσαν
τοίνυν
ἐπιδεικτέον σπουδὴν μὴ πα
ντελῶς ἐκπεσεῖν τῆς ἐνδεχομένης

1. 10. Стога, морамо да уло
жимо све напоре, не желећи да
будемо лишени могућег савршен
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τελειότη τος, ἀλλὰ τοσοῦτον ἀπ’
αὐτῆς κτήσασθαι, ὅσον ἂν ἔνδον
τοῦ ζητουμένου χωρήσωμεν·
τάχα γὰρ τὸ οὕτως ἔχειν, ὡς ἀεὶ
ἐθέλειν ἐν τῷ καλῷ τὸ πλέον
ἔχειν, ἡ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως
τελειότης ἐστί.

ства, али да стекнемо савршен
ство онолико колико је потребно
да достигнемо дубину оноли
ко колико смо у могућности да
примимо. Наиме, можемо рећи
да је савршенство људске приро
де непрестана жеља да се добије
што је могуће више добра.

1. 11. ∆οκεῖ δέ μοι καλῶς
ἔχειν τῇ Γραφῇ περὶ τούτου
συμβούλῳ χρήσασθαι· φησὶ γάρ
που διὰ τῆς Ἠσαΐου προφητείας
ἡ θεία φωνή· ἐμβλέψατε εἰς
Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ὑμῶν καὶ
εἰς Σάρραν τὴν ὠδίνουσαν ὑμᾶς.
Ταῦτα γὰρ πάντως ὁ λόγος τοῖς
ἔξω τῆς ἀρετῆς πλανωμένοις
διακελεύεται, ἵνα, καθάπερ
οἱ ἐν πελάγει τῆς εὐθείας
τοῦ λιμένος παρε νεχθέντες
κατὰ τὸ φανὲν σημεῖον τῆς
πλάνης ἑαυτοὺς ἐπανάγουσιν
ἢ πυρσὸν ἰδόντες ἀπὸ ὕψους
αἰρόμενον ἢ κορυ φήν τινος
ἀκρωρείας ἀναφανεῖσαν, τὸν
αὐτὸν τρόπον τοὺς ἀκυβερνήτῳ
τῇ διανοίᾳ κατὰ τὴν τοῦ βίου
θάλασσαν πλανω μένους τῷ
κατὰ τὴν Σάρραν καὶ Ἀβραὰμ
ὑποδείγματι πάλιν κατευθύνῃ
πρὸς τὸν λιμένα τοῦ θείου
θελήματος.

1. 11. Чини ми се да је на
боље посаветовати се са Све
тим Пи
смом о овом пи
та
њу.
Зато што негде глас Божији
говори кроз пророштво Исаи
јино: „Погледајте Аврама, оца
свог, и Сару, која вас је роди
ла, како га инокосног позвах и
благослових га и умножих га“
(Ис. 51, 2). Овај општи пример
даје Божија Реч онима који лу
тају далеко од врлине. И као
што је онима, који лутају мо
рем изван пута који води ка лу
ци, дат неки очигледан знак са
светионика или појавом неких
планинских врхова на хоризон
ту, који их подстиче да исправе
своје деловање, тако оне који
несвесно лутају морем живо
та помера Божанска Реч при
мером Авраама и Саре да буду
усмерени ка луци Божије воље.

1. 12. Ἐπειδὴ γὰρ πρὸς τὸ
θῆλύ τε καὶ ἄρρεν ἡ ἀνθρωπίνη
μεμέρισται φύσις καὶ ἀμφοτέροις
ἐπίσης κατ’ ἐξουσίαν ἡ πρὸς
ἀρετὴν καὶ κακίαν αἵρεσις
πρόκειται, διὰ τοῦτο ἑκατέρῳ
τμήματι τὸ κατάλληλον τῆς
ἀρετῆς ὑπόδειγμα παρὰ τῆς

1. 12. Знамо да је људски
род раздвојен на мушки и жен
ски и оба су подједнако сло
бодна да изабер у пут врлине
или пут зла. Зато се од давнина
од Бог а приказује одг овар ају
ћи образац за свак и род, како
би обоје тежили ка сличном.
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θείας προεδείχθη φωνῆς, ἵνα πρὸς
τὸ συγγενὲς ἑκάτεροι βλέποντες,
πρὸς μὲν τὸν Ἀβραὰμ οἱ ἄνδρες,
πρὸς δὲ τὴν Σάρραν τὸ ἕτερον
μέρος, ἀμφότεροι διὰ τῶν οἰκείων
ὑπο δειγμάτων πρὸς τὸν κατ’
ἀρετὴν βίον διευθύνοιντο.
1. 13. Ἴσως δ’ ἂν τοίνυν
ἐξαρκέσειε καὶ ἡμῖν ἑνός τινος τῶν
κατὰ τὸν βίον εὐδοκίμων ἡ μνήμη
τὴν τοῦ πυρσοῦ χρείαν πληρῶσαι
καὶ ὑποδεῖξαι πῶς ἐστι δυνατὸν
τῷ ἀκλύστῳ τῆς ἀρετῆς λιμένι τὴν
ψυχὴν καθορμίσαι, μηδαμοῦ ταῖς τοῦ
βίου ζάλαις ἐγχειμασθεῖσαν μηδὲ
κατὰ τὰς ἐπαλλήλους τῶν παθῶν
τρικυμίας τῷ βυθῷ τῆς κακίας
ἐνναυαγήσασαν. Τάχα γὰρ καὶ
τούτου χάριν ἡ τῶν ὑψηλῶν ἐκείνων
πολιτεία δι’ ἀκριβείας ἱστόρηται, ὡς
ἂν διὰ τῆς τῶν προκατορθωκότων
μιμήσεως ὁ ἐφεξῆς βίος πρὸς τὸ
ἀγαθὸν ἀπευθύνοιτο.
1. 14. Τί οὖν, ἐρεῖ τις, εἰ μήτε
Χαλδαῖος ἐγώ, ὥσπερ ὁ Ἀβραὰμ
μνημονεύεται, μήτε τῆς θυγατρὸς
τοῦ Αἰγυπτίου τρόφιμος, ὡς περὶ
τοῦ Μωϋσέως ὁ λόγος κατέχει,
μηδ’ ὅλως ἐν τοῖς τοιούτοις πρός
τινα τῶν ἀρχαίων ἔχω τι κατὰ
τὸν βίον κατάλληλον, πῶς εἰς τὴν
αὐτὴν τάξιν ἑνὶ τούτων ἐμαυτὸν
καταστήσω, μὴ ἔχων ὅπως τὸν
τοσοῦτον ἀφεστῶτα διὰ τῶν
ἐπιτηδευμάτων μιμήσομαι; Πρὸς
ὃν ἐροῦμεν, ὅτι οὔτε τὸ Χαλδαῖον
εἶναι κακίαν ἢ ἀρετὴν κρίνομεν,
οὔτε τῇ ἐν Αἰγύπτῳ ζωῇ οὔτε τῇ
ἐν Βαβυλῶνι διατριβῇ τοῦ βίου

Мушкарци пак Аврааму, а же
не Сар и, и да обоје њиховим
прим ер ом буду вођ ени према
врлини.
1. 13. Мо
жда би нам по
том користило, као светионик
у мраку, да се присетимо не
ког од оних који су успели да
стекну врлину у свом животу.
Можда ћемо на тај начин моћи
водити нашу душу према мир
ној луци врлине, да не будемо
кушани животним патњама,
нити потопљени у дубине зла
узастопним бурама страсти.
Осим тога, живот светих људи
детаљно је испричан баш из тог
разлога, како би их опонашали
они који успешно стичу добро
у свом животу, онако како су то
успевали они пре њих.
1. 14. Неко ће се запитати:
„А шта ако ја нисам Халдејац,
како говоре да је био Авраам,
нити сам одгајан као усвоје
но дете фараонске ћерке, ка
ко вели прича о Мојсију, нити
мој начин живота подсећа на
навике светитеља старих, како
ћу моћи да се уврстим у исти
положај са неким од њих, ако
не могу да опонашам њихова
дела, која су далеко од мене?“
О овоме одговор следи: не сма
трам да је врлина или зло би
ти Халдејац, нико није лишен
врлинског живота нити зато
што је живео у Египту, нити за
то што је боравио у Вавилону.
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τις τοῦ κατ’ ἀρετὴν ἐξοικίζεται,
οὐδ’ αὖ πάλιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ
μόνον γνωστὸς ὁ Θεὸς τοῖς
ἀξίοις γίνεται, οὐδὲ Σιὼν κατὰ
τὴν πρόχειρον ἔννοιαν τὸ
θεῖόν ἐστιν οἰκητήριον, ἀλλά
τινος λεπτοτέρας ἡμῖν χρεία
τῆς διανοίας καὶ ὀξυτέρας τῆς
ὄψεως, ὡς διϊδεῖν ἐκ τῆς ἱστορίας
ποίων Χαλδαίων ἢ Αἰγυπτίων
πόρρω γενόμενοι καὶ ποίας
Βαβυλωνίων αἰχμα λωσίας
ἀπολυθέντες τοῦ μακαρίου βίου
ἐπιβησόμεθα.
1. 15. Μωϋσῆς τοίνυν ἡμῖν
εἰς ὑπόδειγμα βίου προτεθήτω
τῷ λόγῳ, οὗ τὸν βίον πρῶτον
ἐν
ἐπιδρομῇ
διελθόντες,
καθὼς
παρὰ
τῆς
θείας
Γραφῆς μεμαθήκαμεν, οὕτω
τὴν πρόσφορον τῇ ἱστορίᾳ
διάνοιαν εἰς ἀρετῆς ὑποθήκην
ἀναζητήσομεν, δι’ ἧς τὸν
τέλειον ὡς ἐν ἀνθρώποις βίον
ἐπιγνωσόμεθα.

Нити су се опет само у Јудеји
појавили људи који су били до
стојни да спознају Бога, нити је
град Сиона, према тривијалној
мисли, једино обитавалиште Бо
га. Рекао бих да нам је потреб
на истанчана мисао и један ду
бљи поглед како бисмо истакли
из приче од којих Халдејаца и
Египћана треба да се удаљимо и
ког Вавилонског ропства треба
да се ослободимо како би запо
чели блажени живот.
1. 15. Узећ ем о, дак ле, то
ком разв ој а ове наш е мат ер иј е
прим ер Мојс иј ев ог жив от а. По
што укратк о изл ож им о њег ов
жив от, као што смо науч ил и
из Свет ог Пис ма, пот ом ћем о
траж ит и дух овн и смис ао кој и
пруж ај у истор ијс ке чињ ен иц е,
као сав ет врл ин е. И так о ћем о
разум ет и жив от сав рш енс тва,
онол ик о кол ик о је он мог ућ за
чов ек а.
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