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БЕСЕДА 
на првиот дел од првиот псалм 

 
Целото Писмо е од Бога вдахновено и полезно за поука 

(2Тим.3,16), напишано низ Светиот Дух, за во него, како во 
заедничка болница на душите, сите ние луѓето да најдеме лек 
- секој за сопствената болест. Бидејќи, речено е: кротоста 
избришува и големи грешки (Проп.10,4). Но на друго учат 
Пророците, на друго писателите кои го опишуваат секојднев-
ниот живот; едното нѐ поучува за законот, а во другото - 
предложеното е во облик на секојдневно советување: а 
книгата на Псалмите го опфаќа најполезното од сите книги. 
Таа пророкува за идното, ги доведува во сеќавање собитијата, 
дава закони за живот, предлага правила за дејствување. Накусо 
речено, таа е општа ризница на добри поуки, и грижливо го 
изнаоѓа тоа што секому му е од полза. Таа ги лекува и заста-
рените рани на душата, и на неодамна ранетиот му дава брзо 
исцеление, и болното го подигнува, и неповреденото го 
подржува; воопшто пак, колку што е можно, ги истребува 
страстите, кои во човековиот живот во разни облици господа-
рат над душите. И при ова, таа во човекот произведува некое 
тивко насладување и задоволство, кое го вцеломудрува 
разумот. 

Светиот Дух знаел дека е тешко човековиот род да се води 
кон добродетелта и дека поради склоноста кон задоволство, 
ние сме небрежни за вистинскиот пат. Значи, што прави? Со 
поуките ја помешува пријатноста на слаткопојноста, за заедно 
со насладувачкото и благозвучното за слухот, ние, на 
незабележлив начин, да го примиме и тоа што е полезно во 
зборовите. Така и мудрите лекари: давајќи ни горчлив лек кој 
ни е одвратен по вкус, често ја мачкаат чашата со мед. Судејќи 
по сѐ, за таа цел за нас се измислени овие стројни пеења на 
псалмите, за и тие кои се деца според возраста, или воопшто 
тие чиј карактер е несозреан, само да ги пеат, а реално да ги 
воспитуваат своите души. Тешко некој од простите луѓе, 
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особено мрзеливите, ќе тргне одовде, благопријатно да ја 
зачува во сеќавање апостолската и пророчката заповед; а 
стиховите од псалмите и во домовите ги пеат, и на плошта-
дите ги објавуваат. И ако некој, како ѕвер, се разјари од гнев; 
колку што побрзо неговиот слух ќе се наслади со некој псалм, 
тој ќе замине, веднаш скротувајќи ја во себе свирепоста на 
душата низ слаткото пеење.  

Псалмот е тишина на душата, ширење на спокојството; тој 
ги стивнува беспокојните и тревожни помисли; тој ја смекнува 
раздразнетоста на душата и ја вцеломудрува невоздржаноста. 
Псалмот е посредник на пријателството, единство меѓу одда-
лечените, смирување на скараните. Бидејќи кој може сѐ уште 
да го смета за непријател тој со кого едногласно Му запеал на 
Бога? Затоа, пеењето на псалмите ни донесува едно од најго-
лемите добра - љубовта, измислувајќи го заедничкото пеење 
како врзулка на единство, и здружувајќи ги луѓето во еден 
усогласен хор. 

Псалмот е засолниште од демоните, влегување под зашти-
та на Ангелите, сигурно оружје ноќе, одмор од маките на 
денот, безбедност за младите, украс во зрелата возраст, утеха 
на старците, достојна опрема за жените. Псалмот ги населува 
пустините, ги вцеломудрува плоштадите. За почетниците е 
почеток на учењето, за тие напреднатите зголемување на 
знаењето, за совршените утврдување; тој е глас на Црквата. 
Тој празниците ги прави светли; тој произведува печал по 
Бога. Зашто псалмот и од каменото срце изнудува солзи. 
Псалмот е занимање на Ангелите, небесно сожителство, духо-
вен темјан. Тој е мудар пронајдок на Учителот, кој устроил да 
пееме и заедно со тоа да се учиме на полезното. Од ова и 
поуките подобро се запечатуваат во душата. Затоа што тоа, 
што со принуда го учиме, не останува долго во нас; а тоа што 
го примаме со задоволство и пријатност, тоа во душата 
поцврсто се утврдува. 

На што сѐ не ќе се научиш од псалмите? Не ја спознаваш 
ли оттука големината на решителноста, строгоста на справед-
ливоста, чесноста на целомудрието, совршенството на благо-
разумноста, образот на покајанието, мерата на трпението, и 
секое од добрата како и да ги именуваш? Овде е совршеното 
богословие, претскажувањето за доаѓањето Христово во плот, 
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застрашувањето со судот, надежта на воскресение, стравот од 
казна, ветувањето на славата, откровението на тајните. Сето 
тоа, како во некоја голема и заедничка ризница е собрано во 
книгата на Псалмите, за кои од многуте музикални инстру-
менти Пророкот ги приспособил на псалтирот со тоа, како 
што ми се чини, давајќи ни да разбереме дека тој испушта глас 
на благодат, која се дава од горе - од Духот; бидејќи един-
ствено кај овој музикален инструмент причината за звук се 
наоѓа горе. Во ситрата и во лирата бакарот звучи долу под 
гудалото; а псалтирот ја има горе причината за хармоничното 
созвучје, за и ние да се грижиме да го бараме тоа што е горе, 
низ пријатноста на пеењето да не се вовлекуваме во плотските 
страсти. Притоа, пророчкото слово, мислам, длабокомислено 
и премудро, со самото устројство на овој инструмент, ни 
покажало дека луѓето со прекрасна и благонастроена душа 
благопријатно можат да се искачуваат кон тоа што е горе. 

 
По ова да го разгледаме и почетокот на Псалмите. 
1. Блажен е оној маж, кој не оди на совет безбожнички. 

Градителите на домовите, издигнувајќи во височина огромни 
зданија, и основите ги поставуваат сразмерно на височината. 
И градителите на бродовите, подготвувајќи го коработ за 
кревање поголеми тежини, го зацврстуваат подводниот дел, 
да биде сообразен со тежината на натоварените стоки. И при 
раѓањето на животните, срцето, кое природно се образува 
пред сѐ друго, од природата прима устројство, соодветно на 
идното животно. Затоа, околу срцето, сразмерно на сопстве-
ните основи, се образува телесно ткиво; и одовде произле-
гуваат разликите во големината на животните. Но тоа што 
значат темелите на домот, подводниот дел на бродот и срцето 
во телото на животното, таква пак сила, ми се чини, има и овој 
краток вовед во однос на целиот состав на псалмите. Затоа 
што Псалмопеецот, во продолжение на словото, има намера 
да советува за многу такви нешта што се тешки и исполнети 
со безбројни подвизи и напори; тој, на подвижниците на 
богобојазливоста претходно им укажува на блажениот крај, за 
ние, во очекување на приготвените блага, безгрижно да ги 
поднесуваме жалостите на сегашниот живот. Така и на патни-
ците, кои одат по нерамен и непрооден пат, им се олеснува 
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тешкотијата преку очекувањето на удобното пристаниште; и 
трговците, кои решително тргнуваат на море, ги присилува 
желбата да се здобијат со стоки; и за земјоделците надежта за 
плодност им ги прави незабележливи маките. Затоа, и 
заедничкиот Наставник во животот, великиот Учител, Духот 
на вистината, премудро и благоискусно, однапред ги предло-
жил наградите, за ние, простирајќи го погледот подалеку од 
овие тешкотии, кои ни се пред очи, со мислата да побрзаме 
да се насладуваме со вечните блага.  

Блажен е оној маж, кој не оди на совет безбожнички. 
Значи, постои вистинско добро, кое во сопствена и првобит-
на смисла, треба да се нарече блажено; и тоа е Бог. Затоа и 
Павле, имајќи намера да го спомене Христа, вели: според 
јавувањето на блажениот Бог и Спасител наш Исус Христос 
(1Тим.1,11; Тит2,13). Бидејќи, вистински е блажено ова 
изворно Добро, кон Кое сѐ е свртено, Кое сите го посакуваат, 
оваа неизменлива Природа, ова господствено Достоинство, 
овој неметежен Живот, оваа безпечална Состојба, во Која 
нема промени, до Која не се допираат непостојаностите, овој 
вечнотечив Источник, оваа изобилна Благодат, оваа неис-
црпна Ризница. Но непросветените луѓе и љубителите на 
светот, не знаејќи ја природата на самото добро, често го 
нарекуваат блажено тоа што нема никаква вредност: богат-
ството, здравјето, раскошниот живот, сѐ што по својата 
природа не е добро; затоа што не само што лесно се менува 
во спротивното, туку и тие кои го поседуваат, не може да ги 
направи добри. Бидејќи, кого богатството го направило 
праведен, или здравјето целомудрен! Спротивно на тоа, секој 
од овие дарови на тој, којшто ги злоупотребува, често му 
помагаат за грев. Затоа блажен е тој, кој се здобил со 
достојното со поголема вредност, кој станал причесник на 
нераспадливите добра. Но по што го препознаваме? Тоа е 
оној, кој не оди на совет безбожнички. 

И пред да ви кажам, што значи да не се оди на совет 
безбожнички, имам намера да го решам за вас прашањето кое 
овде се поставува. Ќе прашате: зошто Пророкот зема еден 
маж, и него го нарекува блажен? Ги исклучил ли жените од 
бројот на блажените? Не; една е добродетелта и за мажот и за 
жената, како што и делото на обата е еднакво; а затоа и 
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наградата за обајцата е еднаква. Слушни, што е речено во 
книгата Битие. Го создаде Бог човекот; според образот Божји 
го создаде; машко и женско ги создаде (1Мој.1,27). Но кај тие 
кај кои природата е една, кај нив и дејствувањата се исти; а за 
тие чии дела се еднакви, за нив и наградата е еднаква. Според 
тоа, зошто Псалмопеецот, споменувајќи за мажот, премолчил 
за жената? Затоа што, при единството на природата, сметал 
дека е доволно за означување на целото да укаже на првен-
ственото во родот.  

Затоа блажен е оној маж, кој не оди на совет безбожнички. 
Види, каква точност има во зборовите, и колку сѐ што е 
изречено е исполнето со мисла. Не рекол: кој (денес) не оди 
на совет безбожнички; но: кој (никогаш) не оди. Тој кој е сѐ 
уште меѓу живите, невозможно е да се нарече блажен, поради 
неизвесноста за крајот на животот; но тој кој ги исполнил 
должностите што му се поставени и го завршил животот со 
беспрекорен крај, таквиот веќе безбедно може да се нарече 
блажен. Зошто пак, Блажени се непорочните во патот нивни, 
зашто одат според законот Господов. (Пс.118,1). Овде Пис-
мото ги нарекува блажени не тие кои оделе, туку тие кои сѐ 
уште одат според законот. Ова е затоа што тие кои прават 
добро се достојни за пофалба за самото дело; а тие кои го 
избегнуваат злото заслужуваат пофалба не тогаш, кога еднаш 
или два пати ќе го одбегнат гревот, туку тогаш, кога ќе можат 
секогаш да го избегнуваат искушението во злото. 

Но според поврзувањето во разбирањето ни се открива и 
друга потешкотија. Зошто Псалмопеецот го нарекува блажен, 
не тој којшто напредува во добродетелта, туку тој којшто не 
прави грев? Во таков случај и коњот, и волот, и каменот би 
можеле да се наречат блажени. Бидејќи какво неживо 
суштество би застанало на патот на грешниците? Или какво 
бесловесно би седело во друштво на развратници? Но истрпи 
малку, и ќе го најдеш лекот. Пророкот додава (2): туку во 
законот Господов е волјата негова. Поучувањето на законот 
Божји му припаѓа само на разумното суштество. А ние ќе го 
кажеме и тоа дека почетокот на усвојувањето на доброто е 
оддалечувањето од злото. Бидејќи е речено: клони се од зло 
и прави добро (Пс.36,27).  
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Според тоа, премудро и умешно, доведувајќи нѐ кон 
добродетелта, Псалмопеецот го поставил како почеток на 
добрите дела, оддалечувањето од гревот. А ако тој би барал 
од тебе веднаш совршенство, тогаш, можеби, ти и би се 
забавил да пристапиш на најсуштественото. Сега пак, те 
поучува на тоа што ти е полесно пристапно, за посмело да се 
фатиш за останатото. И јас би рекол дека вежбањето во 
добродетелта личи на скала, токму на онаа скала, која некогаш 
ја видел блажениот Јаков, чиј еден дел ѝ бил близу до земјата 
и се допирал до неа, а другиот се простирал дури повисоко и 
од самото небо. Затоа, тие кои започнуваат добродетелен 
живот, отпрвин треба да ги утврдат стапалата на првите 
скалила, и од нив непрекинато да се искачуваат повисоко и 
повисоко, додека, најпосле, низ постепеното искачување, не 
се издигнат до онаа височина возможна за човековата 
природа. Оттука, како што првото искачување по скалата е 
оддалечување од земјата, така и во животот по Бога оддалечу-
вањето од злото е почеток на напредокот. Воопшто пак, секое 
бездејствие е многу полесно од какво и да е дело. На пример, 
не убивај, не врши прељуба, не кради (2Мој.20,13-15); секоја 
од овие заповеди има потреба само од бездејственост и не-
подвижност. Сакај ги ближните свои како себеси (Мат.19,19); 
и: продај го имотот свој и раздели го на сиромаси (21); и: ако 
некој те присили да одиш со него една милја, ти оди две 
(Мат.5,41); еве веќе дејства кои им прилегаат на подвижници-
те; и за нивно извршување веќе е потребна смела и решителна 
душа. Затоа, зачуди се на мудроста на оној, кој низ полесното 
и попристапното нѐ води кон совршенството. 

Псалмопеецот ни предложил три услови коишто треба да 
се зачуваат: да не се оди на совет безбожнички, да не се 
застанува на патот на грешниците и да не се седи во друштво 
на развратници. Следејќи го природниот тек на работите, тој 
го внесува овој поредок и во она што е речено во нив. Бидејќи 
на почеток започнуваме да ја обмислуваме намерата, потоа ја 
поткрепуваме, а по ова се утврдуваме во обмисленото. Затоа, 
првобитно блажена треба да се нарече чистотата на нашите 
помисли, затоа што коренот на телесните дејства го составу-
ваат советите на срцето. Така, блудот отпрвин се распламнува 
во душата на сластољубецот, а потоа произведува телесен 



 11 

разврат. Затоа и Господ вели дека внатре во човекот е тоа што 
него го осквернува (Мат.15,18). Затоа што, пак, гревот против 
Бога се нарекува безбожност во сопствена смисла; никогаш да 
не дозволиме во себе сомнеж во постоењето на Бога, по 
неверие. Бидејќи ништо не значи да не отидеш на совет 
безбожнички, ако во срцето свое речеш: постои ли Бог кој 
управува со сѐ? Постои ли Бог на небото кој раководи со сѐ 
одделно? Постои ли суд? Ќе му биде ли дадено секому според 
делата? Зошто праведните живеат во сиромаштија, а греш-
ните се богатат? Едни боледуваат, а други се насладуваат со 
здравје? Едни се без чест, а други славни? Не се движи ли 
светот само случајно? И зарем неразумниот случај без секаков 
поредок не му ја распределува на секој среќата на животот? 
Ако така си помислил, си пошол на советот безбожнички. 
Затоа, блажен е тој кој во себе не му дал место на сомнежот 
во Бога, кој не паднал во малодушност при обликот на 
сегашното, туку го чека ветеното; кој за Оној Кој нѐ создал не 
примил недоверлива мисла.  

Блажен е и тој кој не застанал на патот на грешниците. 
Пат се нарекува животот; затоа што секој од родените брза 
кон крајот. Како што тие, кои се на брод, без некој напор 
ветрот ги носи кон пристаништето, и иако самите не го 
чувствуваат тоа, сепак движењето на бродот ги приближува 
кон целта: така и ние, со истекувањето на времето на нашиот 
живот, како со некое постојано и непрекинато движење во 
незабележливиот тек на животот, сме одвлечени секој кон 
својата временска граница. На пример: ти спиеш, а времето 
ти истекува. Буден си, а мислата ти е окупирана? Но заедно со 
тоа и животот се троши, иако тоа му бега на нашите сетила. 
Сите ние луѓето трчаме по некое поле, и секој од нас брза кон 
својата цел; затоа сите ние сме на пат. И на таков начин, 
можеш да си создадеш поим за овој пат. Ти си патник во овој 
живот; поминуваш покрај нештата; сѐ останува зад тебе: на 
патот гледаш некое растение, или трева, или вода, или нешто 
друго достојно за твојот поглед; се загледуваш накратко, и 
поаѓаш понатаму. Повторно сретнуваш камења, бездни, 
карпи, а понекогаш и ѕверови, влекачи, трња, или нешто 
друго непријатно; тагуваш малку, и потоа забораваш. Таков е 
животот; тој нема ни постојани задоволства, ни долготрајни 
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жалости. Овој пат не е твоја сопственост, но и сегашното, 
исто така, не е твое. Кај патниците постои ваков обичај: штом 
првиот ќе зачекори, веднаш по него ја крева ногата друг, а по 
него и следниот. Погледни, не личи ли и животот на ова? 
Денес ти ја обработуваш земјата, а утре ќе ја обработува друг, 
по него пак, повторно друг. Ги гледаш ли тие ниви и 
величествени зданија? Колку пати секое од нив, со времето на 
своето постоење, го сменило името! Се нарекувало сопстве-
ност на тој и тој, потоа е преименувано по име на друг: 
преминало кај нов господар, а сега започнало да се именува 
како сопственост повторно на некој нов. Според тоа, не е ли 
нашиот живот пат, на кој стапуваат те едни, те други, и по кој 
непрекинато еден му следува на друг? Затоа, блажен е оној кој 
не оди по патот на грешниците. 

Што значи пак, не оди? Човек, кој се наоѓа во првата 
возраст, сѐ уште не е ни порочен, ни добродетелен, затоа што 
оваа возраст не е способна ни за едното, ни за другото. Но 
кога разумот во нас созрева, тогаш се исполнува напишаното: 
но кога дојде заповедта, гревот оживе; Јас, пак, умрев (Рим.7,9-
10). Затоа што се појавуваат лукави помисли, кои се раѓаат во 
нашите души од плотските страсти. Навистина, дошла 
заповедта, односно се достигнало познанието на доброто, и 
ако таа не ја совлада лошата помисла, туку му попушти на 
разумот и се потчини на страстите; гревот оживува, умот 
умира, умртвувајќи се низ падот во грев. Затоа блажен е оној 
кој не заостанува на патот на грешниците, туку со 
благоразумност се утврдува во богобојазлив живот.  

Постојат два пата, еден на друг спротивни, пат широк и 
простран, и пат тесен и скрбен. Постојат, исто така, и двајца 
патеводители, и секој од нив се грижи да го сврти човека кон 
себе. На рамниот и прооден пат патеводителот е измамник; 
тоа е лукавиот демон, и тој со посредство на задоволствата ги 
завлекува во гибел тие кои го следат: а на нерамниот и стрмен 
пат патеводител е добриот Ангел, и тој низ напорот за 
добродетелта, тие кои го следат ги раководи кон блажен крај. 
Додека секој од нас е незрел, и трча по тоа што во сегашноста 
насладува, нималку не грижејќи за идното. Но веќе постану-
вајќи маж, кога разумот се усовршил, тој како да гледа дека 
животот пред него се дели, и води ту кон добродетел, ту кон 
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порок; и често свртувајќи го душевното око на нив, разликува 
што е својствено на добродетелта, а што на порокот. Живо-
тот на грешниците ја покажува целата наслада на сегашниот 
век. Животот на праведникот ги покажува единствено добра-
та на идниот век. Патот на оние, кои се спасуваат, колку што 
ги ветува идните добра, толку и ги покажува тешкотиите во 
сегашноста. А сластољубивиот и невоздржаниот живот го 
нуди не тоа што се очекува, туку веќе сегашното насладување. 
Затоа секоја душа се врти во круг и не може да се одржи среде 
помислите. Кога ќе се сети на вечното, ја одбира доброде-
телта; кога ќе погледне на сегашното, го претпочита 
задоволството. Овде гледа свежина за плотта, а таму нејзино 
поробување; овде пијанство, а таму пост; овде невоздржана 
смеа, а таму обилни солзи; овде танци, а таму молитва; овде 
свирки, а таму воздишки; овде блуд, а таму девственост. 
Оттука вистинското добро се постигнува со разумот само низ 
верата (бидејќи тоа е оддалечено од нас, и окото не го видело, 
и увото не слушнало за него); а сладоста на гревот ни е пред 
очи, и насладата се влева преку секое сетило: блажен е тој, кој 
не се завлекува во гибел со замките на задоволствата, туку со 
трпение ја исчекува надежта на спасение, и при изборот на 
овој или другиот пат, не стапил на патот кој води во зло. 

И не седи во друштво на развратници. Зборува ли за оние 
предмети на кои се седи и ги одмараме телата свои? И каков 
е односот на дрвото кон гревот, така што од тие предмети, на 
кое претходно седеле грешници, јас морам да бегам, како од 
нешто штетно? Или неопходно е да се мисли дека под седење 
се подразбира неподвижното и постојано пропаѓање во 
одобрувањето на гревот? Од ова треба да се вардиме, бидејќи 
ревносното тонење во грев во душата предизвикува некоја 
непоправлива навика. Бидејќи застарената душевна страст, 
или со времето утврдената помисла за гревот, со тешкотија се 
лечи, или станува сосема неизлечива, кога навиките, како што 
почесто се случува, преминуваат во природа. Затоа, треба да 
се посакува, дури и да не се допираме до злото. А од другиот 
пат - веднаш по искушението да бегаме од него, како од удар 
нанесен со стрела, според напишаното кај Соломон за 
злобната жена: не запирај го погледот свој на неа, туку 
оттргни се, не задржувај се на тоа место (Изреки.9,18). И сега 
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знам такви, кои во младоста заползиле во плотските страсти, 
и до самата старост, по навиката на зло, престојуваат во 
гревови. Како што свињите, валкајќи се во тињата, непреки-
нато сѐ повеќе и повеќе се облепуваат со кал; така и овие луѓе, 
низ сластољубието, со секој ден, се покриваат себе со нов 
срам. Според тоа, блажено дело е - да не се ни помислува на 
зло. Ако пак, уловен од непријателот, во душата си примил 
нечестиви совети; не стои во гревот. А ако и на тоа се 
изложиш; не утврдувај се во злото. Затоа не седи во друштво 
на развратници.  

Ако си сфатил за какво седење зборува Писмото, а имено, 
така го нарекува продолжителното престојување во зло; 
испитај, кого тоа го именува со развратници. За морската 
болест луѓето, кои се компетентни за тоа, велат дека таа, ако 
се допре до еден човек или скот, низ комуникација се 
распространува на сите што ќе ѝ се приближат. Такво е 
својството на оваа болест, што сите еден од друг се исполну-
ваат со оваа слабост. Такви се и оние кои прават беззаконие. 
Бидејќи, пренесувајќи ја болеста еден на друг, сите заедно 
страдаат од неа и заедно гинат. Не ти се случило ли да видиш 
како блудниците седат на плоштадите, ги исмејуваат целому-
дрените, ги раскажуваат своите срамни дела, своите дејности 
достојни за темнина и ги пребројуваат случаите на својата 
нечесност како подвизи или како некои други доблести? Тоа 
се развратници, кои се грижат сопствениот порок да го 
пренесат на сите, и се напрегаат мнозина да направат слични 
на себе, за да го избегнат срамот, кога пороците ќе бидат 
општо прифатени. Огнот кога се допира до лесно запалива 
материја, не може да не ја опфати целата, особено ако дувне 
силен ветар, кој го пренесува пламенот од едно место на 
друго. Така и гревот, допирајќи се до еден човек, не може а да 
не премине на сите кои ќе му се приближат, кога него ќе го 
распалат лукавите духови. Така духот на блудот не се 
ограничува на тоа да изложи на бесчестие еден човек, туку 
веднаш се присоединуваат пријателите: гозбите, пијанството, 
срамните раскажувања и непристојната жена, која истовре-
мено пее, на еден му се смешка, друг го соблазнува и сите ги 
распалува на тој ист грев. Мала ли е таа зараза, малу важно ли 
е таквото распространување на злото? А оној кој му подра-
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жува на лошиот, или на човек, кој со некаков друг порок 
дошол до значајна власт во општеството, постанал управувач 
на народите, или воен началник, и потоа се предал на 
најбесрамни страсти, зарем тој, којшто му подражува, не ќе ја 
прими во душата својата гибел, внесувајќи го во своја сопстве-
ност порокот на оној, кому му подражува? Блескавата полож-
ба во светот го покажува заедно со себе и животот на луѓето. 
Војниците најчесто им подражуваат на воените началници, 
тие кои живеат во градовите ги земаат за пример тие кои им 
се власт; и воопшто, кога мнозина го сметаат за достојно 
подражувањето на порокот на еден човек, тогаш праведно и 
соодветно ќе биде да се рече дека од него во животот се 
распространува некаква гибел на душите. Бидејќи гревот во 
лицето на прочуениот, многумина кои го посакуваат, ги 
привлекува да му подражуваат. И затоа што еден од друг си го 
позајмуваат осквернувањето, тогаш за таквите луѓе се вели 
дека ги развратуваат душите. Па така, не седи во друштво на 
развратници, не учествувај во собранија на луѓе, кои го раси-
пуваат карактерот и се развратни, не дружи се со советници 
на зло! 

Но моето слово досега се задржа само на предговорот, 
меѓутоа забележувам дека неговото изобилие ја надмина 
неопходната мера, така што ни вам нема да ви е лесно да 
запомните, ако уште зборувам, а и мене ми е тешко да продол-
жам да му служам на словото, затоа што поради вродената 
болест ми недостасува глас. Но макар не е доречено тоа за 
коешто зборувавме; иако, покажав дека е неопходно да се бега 
од злото, премолчив за тоа како да се усовршуваме преку 
добрите дела: впрочем, предложувајќи му го сегашното на 
оној со благонаклонето внимание, ветувам, со Божја помош, 
да го дополнам и тоа што недостига, само ако не ми биде 
наложено целосно молчание. Да ни дарува и нам Господ 
награда за изреченото и вам плод од тоа што го слушавте, по 
благодатта на Неговиот Христос; зашто Нему Му прилега 
слава и власт во вечни векови. Амин.  
  


