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Вовед 

1. Како преживуваат на коњските трки страсните гледачи, 
кога се натпреваруваат нивните љубимци! И иако јавачите со 
сите сили се стремат кон напред, гледачите, со извици од височи-
ната на трибините повикуваат на победа, секаде ги следат со 
погледот, мислат дека небаре можат да ги натераат коњите да 
трчаат побргу, ако започнат да им тупкаат во такт и да им 
мавтаат со рацете, како во нив да држат камшик. Тие постапу-
ваат така не затоа што сѐ тоа помага да се победи, а од страсна 
желба со глас и гестови да покажат, како копнеат по неа. Ми се 
чини, мој најдрагоцен пријателе и брате, дека и јас постапувам на 
сличен начин. Ти вонредно ќе протрчаш по полето на доброде-
телта според од Бога укажаната патека, со лесни и брзи чекори 
приближувајќи се кон „наградата на горното призвание“ (Фил.3, 
14), а јас ќе те потерувам со извици и ќе те повикувам да се зала-
гаш да трчаш побрзо. Не ќе постапувам така по некој бесмислен 
ќеф, а од радост за твојот успех, возљубено дете. 

 
2. Во писмото кое ми го испрати, ме молиш да ти дадам некоја 

поука за совршениот живот, и на твојата молба следи да обрнам 
внимание. Можно е, сѐ што ќе ти кажам да не ти принесе никаква 
полза, но сепак не ќе го потрошам напразно времето, давајќи 
пример за послушание. Ако мене, кој сум поставен на толку 
голем број на души во звање на отец, ми се гледа умесно седата 
старост да се потчини на потребите на благоразумната младост, 
уште повеќе следува ти да закрепнеш во добродетелта на послу-
шанието, штом јас твојата младост ја научив на доброволно 
послушание. 

 
3. Впрочем, да се зафатиме со тоа. Време е да се зафатиме со 

трудот кој ни претстои, повикувајќи го Бога да го насочи моето 
раскажување. Возљубен мој, ме молеше за тебе да составам 
скица за тоа што според мое сфаќање е совршен живот. И ако 
мене ми успее она што го замислив, тогаш ти, гледајќи на мојот 
труд, би можел од него во својот живот да ја пренесеш 
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благодатта, облечена во зборови. Но ни првото ни второто 
еднакво не е возможно. Да се изрази совршенството со зборови 
или со зборови разумно да се покаже како треба да се живее, - 
ни една од овие задачи, сметам, не е според моите сили. И не само 
јас: многумина од великите и со добродетел украсени луѓе би ја 
признале оваа задача неостварлива во однос на себе.  

 
4. Но за да не се покаже дека јас, според зборовите на псалмо-

пеецот, сум се уплашил од страв каде што нема страв (Пс.13,5), 
ќе се погрижам појасно да ти ја изразам својата мисла.  

 
5. Во работите, достапни на сетилното восприемање, совр-

шенството се восприема во определени граници како некое 
непрекинато и ограничено множество, бидејќи секое количинско 
мерење е затворено во сопствените граници. Да го земеме 
лакотот или бројот десет: очигледно е каде кај нив е почетокот и 
каде крајот, и во ова и е нивното совршенство. А во однос на тоа 
што се однесува на добродетелта, ние од апостолот (Фил.3,12-15) 
сме поучени на единствената граница на совршенството - 
отсуството на секоја граница. Овој велик и со возвишен дух 
човек, Божјиот апостол, непрекинато трчал по полето на 
добродетелта и никогаш не престанувал да се стреми кон напред 
(Фил.3,13). И за него било опасно да се запира среде тркачката 
патека. Зошто? Бидејќи сѐ што по својата природа се покажува 
како добро, само по себе нема граница и се ограничува само 
тогаш, кога му се спротиставува нешто спротивно, на пример, на 
животот - смртта или на светлината - темнината. Секое добро се 
прекинува, кога се појавува тоа што сметаме дека му е 
спротивно. Како што граница на животот е смртта, така и при 
натпреварување во добродетелта запирањето би станало почеток 
на движењето во спротивна насока, кон злото.  

 
6. Мислам дека не грешам, нарекувајќи ги бесполезни обидите 

да се определи добродетелта: како што објаснивме, добродетелта 
не е нешто затворено во рамки. Сега следува да се објасни зошто 
луѓето, кои воделе добродетелен живот, велеле, дека не можат 
да го достигнат совршенството.  
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7. Возвишеното и најважно добро е Божеството, Чија 

природа и е добрината, и кога ние зборуваме за природата на 
доброто, тогаш и по име, и по суштина зборуваме за Божеството. 
А бидејќи објаснивме дека нема друга граница на добродетелта 
освен злото, и нема ништо спротивно на Божеството, сфаќаме 
дека Божествената природа е безгранична. Секој кој ја постигну-
ва добродетелта, со самото тоа го постигнува Бога, затоа што Тој 
и е возвишената добродетел. Значи, сопричесноста со прекрас-
ното во повисок степен е посакувана од оние, кои го познаваат, а 
прекрасното нема граници. Затоа оној, кој му е причесен, 
неизбежно го сака безграничното, и ништо не ќе ја задоволи 
неговата желба.  

 
8. Според тоа, никако не е возможно да се достигне совршен-

ството, затоа што, како што веќе беше речено, тоа со ништо не 
е ограничено, а како граница на добродетелта служи безграни-
чноста. Како може да се достигне посакуваната граница, ако таа 
граница не постои? 

 
9. Но иако дојдовме до заклучок, дека посакуваното е 

апсолутно недостижно, со тоа не помалку следува никако да не 
се занемарува Господовата заповед, која гласи: „Бидете 
совршени, како што е совршен вашиот Отец небесен“ (Мат.5,48). 
Нека е невозможно да се стекнат сите квалитети, благи по 
својата природа, но за разумниот човек здобивањето дури и на 
еден дел од нив ќе биде од огромна полза.  

 
10. Со сите сили треба да се грижиме, сосем да не се лишиме 

од цртите на совршенството кои можат да се достигнат и да се 
здобиеме со оние од нив, кои сме способни да ги примиме. 
Можно е, имено во таквото однесување, во постојаната желба да 
се здобиеме со што е можно повеќе добро, и да се состои 
совршенството на човечката природа. 

 
11. Сметам дека за ова прашање треба да побараме совет од 

Светото Писмо. Гласот Божји некогаш рекол низ пророкот 
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Исаија: „Погледајте го Авраама, вашиот татко, и на Сара, која ве 
родила“ (Иса.51,2). Тоа е повик кон душите, кои талкаат далеку 
од добродетелта! Морнарите, скршнувајќи од курсот, го наоѓаат 
патот до пристаништето по јасен знак: или по огнот запален на 
кулата или по забележлив од далеку планински врв. Така и оние 
кои талкаат по житејското море и немаат кормилар на својата 
душа, можат својот пат да го насочат по примерот на Сара и 
Авраам кон пристаништето на Божјата волја.  

 
12. А бидејќи човештвото се дели наполу на мажи и жени, и 

секому во еднаков степен му претстои избор помеѓу доброто и 
злото, гласот Божји предлага пример на добродетел за секој пол. 
И едните и другите може да се угледаат на сличниот на себе - 
мажите на Авраам, а жените на Сара - како на соодветен образец 
за стремеж кон добродетелен живот. 

 
13. Точно така, веројатно, и за нас ќе биде доволно да се 

сетиме на еден од луѓето, кои живееле прекрасен живот. Таквото 
сеќавање ќе ни послужи како светилник, за да може душата да ја 
насочиме кон безопасното пристаниште на добродетелта, 
избегнувајќи ги суровите житејски бури и несреќи во морските 
длабочини на злото под ударот на деветтиот бран на страстите. 
Бидејќи имено затоа и толку точно се изложуваат житијата на 
овие возвишени души, за луѓето во иднина да можат својот 
живот да го насочуваат кон доброто, подражавајќи му на оној кој 
веќе успеал да достигне успех. 

 
14. Но кој може да се спротивстави: „Ама што? Јас не сум 

Халдеец, каков што, според преданието, бил Авраам 
(1Мој.11,31), не сум воспитаник на египетската ќерка, како што 
ни соопштува раскажувањето за Мојсеј (2Мој.2,10), и воопшто 
мојот живот во овој однос со ништо не е сличен на животот на 
некој од древните луѓе. Како можам да се поставам себе на 
местото на некој од нив, кога не можам да му подражавам на 
толку туѓиот образ на живот?“ На ова ќе одговарам, дека според 
мене, да се биде Халдеец, не е порок и не е добродетел, и дека ни 
животот во Египет, ни престојот во Вавилон не го оставиле 
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некого надвор од добродетелта. Бидејќи Бог не им се открива на 
достојните луѓе само во Јудеја, и гората Сион наполно не се 
покажува (покрај распространетото мислење) како место на 
Божествен престој (Пс.75,2-3). Неопходно ни е попрефинето 
разбирање и поголема проникливост, за да разгледаме во 
раскажувањето на Библијата од какви Халдејци и Египтјани ни 
е неопходно да се оддалечиме и од каков вавилонски плен да се 
извлечеме, за да достигнеме блажен живот.  

 
15. Значи, во ова дело како пример на соодветен живот нека 

ни послужи Мојсеј. Најпрво ќе го разгледаме текот на неговиот 
живот, како што го дознаваме од Божественото Писмо, а потоа 
разумно ќе го проучиме раскажувањето, за да се здобиеме со 
поука за добродетелта. Така ќе сфатиме, каков живот среде 
луѓето е совршен. 
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Раскажување за животот на Мојсеј 

16. Се вели, дека Мојсеј се родил во она време, кога законот 
на тиранот забранувал да останат живи новородените машки 
деца. Печатот на благодатта уште тогаш сведочел за тоа, дека 
него го очекува да направи нешто во свое време. Кога сѐ уште 
бил во пелени, неговата убавина ги присилила родителите да се 
посомневаат дека можат такво дете да го предадат на смртта.  

 
17. Потоа заканите на тиранот ги совладале сомнежите, но 

Мојсеј не го фрлиле право во водата на Нил, а го ставиле во 
ковчег, намачкан во процепите со катран и смола, и го пуштиле 
по брановите на реката - така за него раскажале оние, кои 
подробно го проучиле она што се случило со него. Ковчегот го 
насочувала некоја Божествена сила, која го довела до наклонот 
на еден висок брег, и тој бил изнесен на суво преку природното 
течение на водата. Кога на речната ливада, близу која застанал 
ковчегот, се појавила ќерката на царот, и го отворила, од 
сандакот одвај зазвучел крик на новороденчето. Но кога обрнале 
внимание на очигледната убавина на Мојсеј, по милоста на 
царската ќерка, го прифатиле како домашен и го усвоиле. 
Инстиктивно тој се откажал од градите на жената-туѓинка и 
тогаш, благодарение на досетливоста на блиските, бил хранет од 
градите на мајка си (2Мој. 2,1-10). 

 
18. Мојсеј се воспитувал во царскиот дворец и се стекнал со 

незнабожечко образование. Но кога пораснал, решил да не се 
занимава со тоа што незнабожците го уважувале, и да не ја 
признава за мајка онаа која претходно мислела да го посвои. Тој 
се вратил кај вистинската мајка и се населил среде своите 
соплеменици. Кога еден Евреин се степал со еден Египтјанин, 
Мојсеј застанал на страната на земјакот и го убил иноплеме-
никот. Другпат се случила караница меѓу два Евреи, и тој се 
обидел да ги смири, убедувајќи ги да се однесуваат како браќа, за 
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посредник при разрешување на споровите да не го одбираат 
гневот, а природата (2Мој 2, 11-14). 

 
19. Но едниот од нив во екот на караницата го отфрлил 

советот на Мојсеј и оваа навреда го поттикнала да ја одбере 
возвишената мудрост. Тој се оддалечил од населените места и 
започнал да живее сам, зближувајќи се со еден од иноплемени-
ците, прониклив во однос на човечките квалитети и разумен во 
оценката на карактерите. Бидејќи овој човек само по една 
постапка (ја имам предвид историјата со напаѓањето на овчари-
те) ја препознал добродетелта на младиот Мојсеј, кој, не имајќи 
никаква лична корист, постапил праведно, казнувајќи ги овчари-
те за навредата која не била лично кон него нанесена, сметајќи, 
дека праведноста сама по себе е достојно да се почитува. После 
една таква случка човекот се исполнил со почит кон момчето и, 
не гледајќи на неговата беда, неговата добродетел ја оценил 
повисоко од многубројното богатство. Тој за него ја дал ќерка си 
и му дал можност да живее по сопствено сфаќање. Мојсеј одбрал 
осамен живот во шумите, подалеку од пазарниот метеж, и 
започнал да пасе овци во пустината (2Мој. 2, 15-22). 

 
20. Така му минувал животот, кога, како што ни соопштува 

расказот му се случило страшното Богојавление. Среде пладне 
го заслепила светлина, која сјаела посилно од сончевата. Поразен 
од необичната глетка, тој погледнал кон гората и видел капина, 
од која излегувала огнена светлина. Гранките на капината 
болскотеле, буквално покриени со роса. Мојсеј си рекол себе: 
„Да појдам да го видам ова чудо“. Само што го рекол тоа, чудесна 
светлина стигнала до неговите очи, но и, што е почудно, со 
своите зраци го допрела слухот на Мојсеј. Благодатта на светли-
ната се распространила на обете сетила: осветувајќи ги очите со 
светлината на зраците и просветувајќи го слухот со непорочните 
поуки. И гласот на оваа светлина му забранил на Мојсеј да се 
искачи на гората, додека ги носи сандалите од мртва кожа. Но 
кога ги соблекол, тој можел да застане на земјата, осветена од 
Божествената светлина (2Мој. 3, 1-5). 

 


