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Предговор
О Псалмима

У је вреј ској књи зи пса ла ма, сви су они на пи са ни без до да ва ња бро ја и 
у дру га чи јем об ли ку: не ки су са ста вље ни у је дан, а не ки су раз дво је ни. Та
ко су, на при мер, пре ма је вреј ском тек сту 1. и 2. пса лам спо је ни у је дан док 
је, на про тив, пса лам де ве ти, ко ји је код нас је дин ствен, у је вреј ском тек сту 
по де љен на два псал ма. Це ло куп на књи га Пса ла ма де ли се на пет де ло ва.

Мо ра се та ко ђе при ме ти ти да по ре дак пса ла ма ни је уса гла шен са 
исто риј ским вре мен ским ре до сле дом, и да, ка ко то по ка зу ју Књи ге о ца
ре ви ма, по мно го че му од сту па од вре мен ског по рет ка. Уко ли ко је ме ђу 
је вреј ским на ро дом ја ча ло идо ло по клон ство, уто ли ко су ви ше за бо ра
вља ли отач ке спи се. Вре ме ном им је по ста ла не по зна та чак и књи га Мој
се је вих За ко на, док се у њи ма ни нај ма ње ни је са чу ва ла отач ка по бо жност. 
Уби ја ли су про ро ке ко ји су раз об ли ча ва ли њи хо во без бо жни штво, због 
че га су би ли пре да ва ни у роп ство, и то нај пре Асир ци ма. То ком вре ме на 
је је дан про рок, ко ји се ста рао о њи хо вој си на го ги, за јед но са оста ли ма 
са брао и Књи гу пса ла ма. Он их ни је про на шао све од јед ном, не го их је 
на ла зио у ра зна вре ме на, та ко да је на по че так ста вио оне псал ме, ко је је 
нај пре про на шао. Због то га и от кри ва мо да ни су сви Да ви до ви псал ми 
по ре ђа ни по по рет ку и да се из ме ђу њих у књи зи на ла зе и псал ми си но ва 
Ко ре је вих, и Аса фо ви, и Со ло мо но ви, и Мој се је ви, и псал ми Изра и ља ца 
Ета ма и Ема на, па он да опет псал ми Да ви до ви, не за то што су тим ре дом 
би ли на пи са ни, не го за то што су тим ре дом про на ла же ни.

За псал ме, ко ји до ла зе по сле пр вог и два на е стог и не ма ју нат пис или 
пак има ју нат пис али ни је озна че но чи ји су, Је вре ји ка жу да при па да ју 
оно ме чи је је име по ме ну то у оним псал ми ма ко ји прет хо де псал ми ма 
без нат пи са.

За пр ви и дру ги пса лам, ко ји чи не јед ну це ли ну, сма трам да су Да
ви до ви, јер су и сви псал ми, ко ји у пр вом де лу сле де за њи ма, Да ви до ви. 
Због то га ми се чи ни да Да ви ду при па да ју и пр ви и дру ги пса лам. Та кво 
ми шље ње оправ да ва ју Де ла апо стол ска, у ко ји ма се ка же: Го со е, Ти ко ји 
си сво рио не бо и зе мљу и мо ре и све шо је у њи ма, Ти си уси ма Да ви
а, слу е сво је а, ре као: За шо се бу не не зна бо шци, и на ро и о ми шља ју 
за лу не сва ри (Де ла ап. 4; 24–25)? Ти ме се ја сно по твр ђу је да дру ги пса лам 
при па да Да ви ду. Ве ро ват но да је Да ви до во име у овом слу ча ју пре ћу та но 
због то га што се у овом псал му са др жи ја сно про ро штво о Го спо ду, јер је 
ре че но: На Го со а и на По ма за ни ка (Хри са) Ње о во (Пс. 2; 2), на кон че га 
је у име Са мог Хри ста до да то: Го со ре че Ме ни: Син Мој је си Ти (Пс. 2; 7).



Свети Атанасије Александријски Тумачење Псалама8 9

Прва књи га псалама  
псал ми 1–40

Псалам 1
Псалам Давиов, ненаисан ко Јевреја

Садржај
Да вид по ста вља по че так про ро ко ва њу о Хри сту, ко ји је тре ба ло да 

се ро ди од ње га. Због то га нај пре бла же ни ма на зи ва оне ко ји се узда ју у 
Ње га. Бла же ни ма, да кле, на зи ва оне ко ји ни су ишли на ве ће без бо жни ка, 
ни су сту пи ли на у ре шни ка и ни су се ли на се а ли ше о уб ни ка. 
На и ме, код Је вре ја су три вр сте љу ди уста ле про тив Спа си те ља: књи
жев ни ци, фа ри се ји и за ко ни ци, и они су пра вед но на зва ни без бо жни
ци ма, гре шни ци ма и по губ ни ци ма. Пу тем је на зван жи вот, јер ро ђе не 
во ди ка кра ју.

(1) Бла жен чо век, ко ји не ие на ве ће без бо жних. Ве ћем без бо жни ка 
мо гао би се на зва ти са ста нак и скуп лу ка вих љу ди. Бу ду ћи да је штет но 
оп ште ње са ску по ви ма без бо жни ка, Псал мо по јац ве ли ча оно га ко ји ни 
у че му ни је са гла сан са њи ма. Та кав је био Јо сиф из Ари ма те је, ко ји је 
са хра нио те ло Го спо да и Бо га, јер је о ње му ре че но да ни је ри сао на 
њи хо ву о лу ку да пре да ју Ису са (Лк. 23; 51). И на се а ли ше о уб ни ка не 
се е. Под се да ли штем се под ра зу ме ва уче ње, пре ма оно ме што је ре че но: 
На Мој се је ву со ли цу (се да ли ште)… (в. Мт. 23; 2). Пре ма то ме, се да ли ште 
по губ ни ка је уче ње лу ка вих.

(2) Не о је у за ко ну Го со њем во ља ње о ва, и у за ко ну Ње о вом о у ча
ва се ан и ноћ. У за ко ну, на рав но – ан гел ском. Из ра жа ва и нео сла бље ну 
рев ност, јер се у За ко ну Бо жи јем не тре ба по у ча ва ти не мар но ни ти та ко 
што ће се по не кад по у ча ва ти а по не кад не ће, не го сваг да и не пре ста но 
тре ба би ти при ве зан за ре чи Бо жи је. То је из ра зио ре кав ши: ан и ноћ. 
Пре кра сна је и на гра да за до бро де ло, бу ду ћи да се онај ко упра жња ва 
из у ча ва ње За ко на Бо жи јег на па ја ње го вим по то ци ма. И Хри стос је Сво је 
уче ње на звао во дом, ре кав ши: Ко је же ан не ка о ђе Ме ни и и је (Јн. 7; 37). 
Онај ко ји се по у ча ва у За ко ну упо до бљен је др ве ту за са ђе ном крај из
во ра во да, ко је сваг да цве та и оби лу је пра во вре ме ним пло до ви ма. Иако 
ће пло до ве свог тру да до не ти у бу дућ но сти, под ви жни ци вр ли не се још 
ов де, као не ким ли шћем, осе њу ју до бром на дом, и те жи ну тру да при кри
ва ју ду шев ним на сла ђи ва њем. Та кав ре у се ва у све му што ра ди, јер не 
чи ни ни шта про тив но За ко ну Бо жи јем и сво ју во љу са о бра жа ва во љи 
Бо жи јој. И Псал мо по јац је због то га, за бра нив ши нај пре све ви дове по

По сто ји укуп но сто пе де сет пса ла ма. Не ки сма тра ју да сви они при
па да ју бла же ном Да ви ду. Ме ђу тим, ни шта не ука зу је на то. Иако су сви 
псал ми по зна ти под име ном Да ви до вих (пса ла ма), нат пи си ја сно по ка
зу ју ко ме не ки пса лам при па да. На и ме, Да вид је иза брао че ти ри пе вач ка 
на чел ни ка и две ста осам де сет осам по ја ца ко ји су им слу жи ли (в. 1. Дневн. 
25; 7). Због то га на ла зи мо и псал ме те че тво ри це на чел ни ка, као што се 
ви ди из нат пи са. Ка да се ка же: пса лам си но ви ма Ко ре је вим, Аса фу, Ета
му или Ема ну, то зна чи да они, тј. си но ви Ко ре је ви, Асаф, Етам или Еман 
пе ва ју пса лам. Ме ђу тим, ка да се ка же пса лам Аса фов, то по ка зу је да је 
пса лам из го во рио сам Асаф. И ка да се ка же: пса лам Иди ту нов, то зна чи 
да га пе ва сам Иди тун. Ка да се ка же: пса лам Да ви дов, то зна чи да га је 
из го во рио сам Да вид, а ка да се ка же: пса лам Да ви ду, то озна ча ва да дру
ги из го ва ра о Да ви ду. По сто ји укуп но сто пе де сет пса ла ма. Ме ђу њи ма, 
се дам де сет два при па да ју Да ви ду, де вет су псал ми Да ви ду, два на ест су 
псал ми Аса фо ви, два на ест је пса ла ма си но ви ма Ко ре је вим, је дан је Иди
ту нов, је дан Ета мов, је дан Ема нов, је дан Со ло мо нов, два при па да ју Аге ју 
и За ха ри ји, три де сет де вет их је без нат пи са и је дан је Мој се јев. Укуп но 
их је, да кле, сто пе де сет.

Због то га се мо ра про ник ну ти у та јан стве ни узрок због ко јег су сви 
псал ми, чак и кад су пој ци раз ли чи ти и кад псал ми ни су Да ви до ви, при
пи са ни Да ви ду. Тај нат пис је на чи њен због то га што је сам Да вид то ме 
био узрок. Он је иза брао пој це због че га је, као уте ме љи вач, удо сто јен те 
ча сти да и оно што су из го во ри ли дру ги пој ци бу де при пи са но Да ви ду.

Бу ду ћи да је Да вид био про рок, ње го ве уну тра шње очи би ле су отво
ре не и он је знао да се зли ду хо ви ра ду ју чо ве ко вом па ду и да, на су прот 
то ме, ја ди ку ју кад их чо век са вла ђу је. Не сум њи во је да се ду хов но на о
ру жао про тив њих и да се мо лио за чо ве ко во по пра вља ње, при ме њу ју ћи 
на зле ду хо ве оно што је ре као о ви дљи вим не при ја те љи ма. Уко ли ко не 
бу де мо на тај на чин ту ма чи ли на ме ре про ро ка, не ће мо сте ћи ни ка кву по
у ку за за до би ја ње крот ко сти. На про тив, уко ли ко се бу де мо че сто мо ли ли 
за уни ште ње не при ја те ља и ако их не бу де мо љу би ли, за до би ће мо не ко 
су ро во рас по ло же ње, про тив но еван ђел ском уче њу, јер Да вид ви ше пу
та по на вља: „Не ка се по сти де и по сра ме сви не при ја те љи мо ји, а ја да се 
не по сти дим.” Не ће мо ми сли ти да су то про ро ци и оста ли љу ди Бо жи ји 
го во ри ли у не ком дру гом, а не у по ме ну том сми слу. Та кво раз у ме ва ње 
до ли ку је мар љи вом ис тра жи те љу чим про на ђе да се про ро ци мо ле за 
про паст сво јих не при ја те ља, од но сно, оно што је ре че но о ви дљи вим 
не при ја те љи ма, мо ра при ме ни ти на не ви дљи ве не при ја те ље. Осим то га, 
под ви жник би тре ба ло да се тру ди да раз у ме сва ку из ре ку.
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ни је био уза лу дан њи хов по ку шај – да не при ме Спа си те ља сво га ро да? 
Шта је узрок та квој мр жњи, да се на ро и и ле ме на оку пља ју за јед но? То 
што се они уз бу ни ше, а то зна чи да су се они у тој ме ри по гор ди ли да су 
се над ме но и с не ком раз ме тљи во шћу уз бу ни ли и узру ја ли. Та слич ност 
је узе та од не ра зум ног стре мље ња ко ња, ко је ни шта не за у зда ва. То се 
до го ди ло и Је вре ји ма ко ји су се по бу ни ли про тив Хри ста. Из ког раз ло га 
су се ле ме на и на ро и оку и ли за је но? Под ре чи ма на ро и и ле ме на 
под ра зу ме ва или Изра иљ це, или је реч на ро и упо тре био за Иро да и 
Пи ла та, као за не зна бо шце, а реч ле ме на за Изра иљ це.

(2) Са бра ше се ца ре ви зе маљ ски, тј. Ирод и Пон ти је Пи лат су са ми 
се бе од ре ди ли за то. Та ко су ово про ту ма чи ли и све ти апо сто ли у Де ли ма 
(Де ла ап. 4; 26–27). И кне зо ви се оку и ше за је но – тј. го ре по ме ну ти књи жев
ни ци, фа ри се ји и за ко ни ци. На Го со а и По ма за ни ка (Хри со са) Ње о
во, јер је зло на мер ност про тив Хри ста зло на мер ност про тив Са мог Бо га 
Оца. И ако је Отац у Си ну и Син у Оцу, зар се он да том зло на мер но шћу 
Њи ма не на но си под јед на ка увре да?

(3) Рас ки ни мо око ве њи хо ве. Ов де не до ста је реч: „го во ре ћи”, да би се 
до био сле де ћи сми сао: Са бра ше се на Го спо да и По ма за ни ка (Хри ста) 
Ње го вог, го во ре ћи: Рас ки ни мо око ве њи хо ве, јер ни су хте ли да бу ду у 
осве шта ној мре жи, о ко јој је на пи са но: Цар сво је Не бе ско као мре жа ко ја 
се ба ци у мо ре (Мт. 13; 47). Зба ци мо са се бе ја рам њи хов, тј. те жи ну За ко на, о 
ко јем је Го спод ре као: Ја рам је мој бла, и бре ме је мо је ла ко (Мт. 11; 30).

(4) Онај ко ји жи ви на не бе си ма о сме ја ће им се, као они ма ко ји ве ћа
ју о не ра зум ном де лу. Онај Ко јег су при ко ва ли на крст и пре да ли смр ти, 
Су шти на не бе си ма и све са др же ћи, чи ни њи хо ве за ми сли уза луд ним и 
ис пра зним. Ње гов Отац и за јед нич ки Све вла ди ка да ће им за слу же ну 
ка зну. И Го со ће им се о ру ну и, тј. по ни зи ће их, омр зну ти их и гну
ша ти их се. По сме ја ће им се је ре че но уме сто „омр зну ће их и од вра ти ти 
се од њих”. Онај, ка же Псал мо по јац, ко ји је из над тих што сплет ка ре, 
под смех ну ће им се и по ка за ти да су њи хо ве за ми сли сме шне, бу ду ћи да 
они пред у зи ма ју не што не ра зум но. Смех је ди са ње ко је се ис пу шта кроз 
но здр ве, да би се по ни зи ли они ко ји има ју ви со ко ми шље ње о са ми ма 
се би. То се го во ри с по себ ном упор но шћу, да би се сна жни је из ра зи ла 
оправ да ност под сме ха.

(5) Та а ће им о во ри и у не ву Сво ме, и у ја ро си Сво јој о ре шће 
их. Зар то ни је оно исто вре ме, кад су они ре кли: Рас ки ни мо око ве њи хо
ве? И шта им је ре че но у гне ву? Зар ни је упра во ово? Те шко ва ма књи
жев ни ци и фа ри се ји (Мт. 23; 13), о вас ће се о у зе и Цар сво Бо жи је (Мт. 21; 
43) и е шко ва ма, за ко ни ци ма (Лк. 11; 52), за то што их је по ко ри ла рим ска 

ро ка и по ка зав ши са вр шен ство бо жан стве них за ко на, до дао: Све шо 
ра и ре у се ће.

(3) И би ће као р во за са ђе но крај из во ра во а. Хри стос се у бо го на дах
ну том Пи сму из о бра жа ва др ве том ис по ве да ња, као што је ре че но: Др во 
је жи во а они ма ко ји се хва а ју за Ње а (При че Сол. 3; 18). Због то га Псал
мо по јац ка же да ће они, ко ји по ве ру ју у Хри ста, би ти Ње го во те ло, јер ће 
ре о бра зи и на ше е ло а бу е са о бра зно е лу сла ве Ње о ве (Фи липљ. 3; 
21). Из во ром во а на зи ва бо жан стве на Пи сма, у ко ји ма сву где мо же мо да 
на ђе мо про по ве да ње Хри ста. Хри стос је др во жи во та, а апо сто ли гра не. 
Крв и во да из ре ба ра Хри сто вих су плод, крв за из о бра жа ва ње стра да
ња, а во да за из о бра жа ва ње кр ште ња; ре чи су ли шће. Пло свој о но си у 
сво је вре ме. Под пло дом др ве та под ра зу ме вај пра ву ве ру, а под ње го вим 
ли шћем ис пу ња ва ње за по ве сти. Плод су они ко ји се спа са ва ју, ко рен је 
кр ште ње, а зе мљо де лац је Отац. И лис ње ов не ће о а си, и све шо 
ра и ре у се ће, јер де ло, ко је се из вр ша ва по Бо гу, не мо же би ти бес ко
ри сно. Вре ме за а ва ње за ви си од оно га ко при ма.

(5) За о не ће уса и (код св. Ата на си ја: „вас кр сну ти”) без бо жни ци 
на су у, јер не ма ју ко рен не го су као прах ко ји раз ме ће ве тар. Под ве тром 
под ра зу ме вај стра шно пред ска за ње Бо жи је: Ии е о Ме не ро кле и 
у оањ веч ни (Мт. 25; 41). Они, ко ји ће чу ти овај глас не ће ста ја ти не го ће 
па сти, јер ни су утвр ђе ни у Хри сту, Ко ји је пот по ра и те мељ ве ру ју ћих. 
Ре че но је: На су у, а не на ис пи ти ва њу. И Псал мо по јац до да је: У са бо ру 
ра ве них, јер се пра вед ни раз лу чу ју од гре шних.

(6) Јер зна Го со у ра ве них. Ре че но је: Зна уме сто „по шту је”, као 
што Бог го во ри и Мој се ју: Знам е о име ну (2. Мојс. 33; 12), уме сто: „по
шту јем те”, и ти си за до био Мо ју бла го дат.

Псалам 2
Псалам Давиов. Пророшво о Хрису

Садржај
Про гла сив ши у пр вом псал му ста ре ши не је вреј ског на ро да за без

бо жни ке, гре шни ке и по губ ни ке, у овом псал му та ко ђе по ка зу је њи хо ва 
де ла и то под оним на зи ви ма ка кве су и за слу жи ли. За вр шив ши пр ви 
пса лам по ми њу ћи без бо жни ке, ти ме за по чи ње дру ги (пса лам), по у ча
ва ју ћи ти ме да ће го ре по ме ну ти при хва ти ти без бо жни ке и раз гне ви ти 
се на Спа си те ља.

(1) За шо се уз бу ни ше на ро и и ле ме на сми сли ше за лу не сва ри? 
Уз бу ном на зи ва не ра зум ну гор дост. Реч за шо од но си се на све оста ле 
ре чи, од но сно, због че га ле ме на сми сли ше уза лу не сва ри. И за и ста, зар 
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По ма за ни ка Ње о во. Пред ви дев ши про роч ким зре њем њи хо ву ја рост и 
мах ни тост, Да вид са ја ди ко ва њем и су за ма за по чи ње овај пса лам: Авај, 
за што се та ко без ум но уз бу ни ше, по ди жу ћи ве ли ку по мет њу и на ме ра
ва ју ћи све да сру ше? Под на ро ди ма се под ра зу ме ва ју рим ски вој ни ци 
за јед но са Пи ла том, а под пле ме ни ма је вреј ски на род са Ан ном и Ка ја
фом. Под ца ре ви ма (ца ре ви зе маљ ски) и кне же ви ма под ра зу ме ва Иро да 
и Пи ла та, од ко јих је пр ви био цар, а дру ги упра ви тељ (кнез, ар хонт), ка ко 
се о то ме, уз об ја шње ње са мог тек ста, ка зу је у Де ли ма апо стол ским (гл. 
4. и 6; упор. Лк. 23; 1–15, Јн. 18; 12–14 итд). То што су име ни це ца ре ви и кне же ви 
упо тре бље не у мно жи ни а не у јед ни ни, об ја шња ва се осо би то сти ма је
вреј ског је зи ка ко ји до пу шта та кву упо тре бу. У то ме се мо же ви де ти и 
дру ги, та јан стве ни сми сао, од но сно, са ца рем Иро дом сје ди њен је још 
је дан цар гре ха – ђа во, ко ји се на о ру жао про тив Хри ста, а са кне зом Пи
ла том сје ди ње ни су мно ги кне же ви, тј. о ла вар сва и вла си и о со а
ри а ме ово а све а, у хо ви зло бе у о не бе сју са ко ји ма, пре ма ре чи ма 
апо сто ла, тре ба да во ди мо бит ку (в. Еф. 6; 12). Бу ду ћи да су у (Бо го чо ве ку) 
Хри сту сје ди ње не две при ро де, јед на не ви дљи ва – тј. бо жан стве на, и јед
на ви дљи ва – тј. чо ве чи ја, тре ба ло је да Он во ди дво стру ку бор бу, тј. и 
са ви дљи вим и са не ви дљи вим не при ја те љи ма. Ре чи: сми сли ше за лу не 
сва ри упо тре бље не су уме сто ре чи уза лу но на со је, за ми шља ју ћи да 
мо гу по гу би ти Оно га Ко ји је вас кр сао и жи ви у ве ко ве. Те ре чи се од но се 
са мо на Је вре је, ко ји су се осла ња ли на За кон и уза луд но из у ча ва ли Пи
сма, не про ник нув ши у њих и не раз у мев ши да са ма та Пи сма све до че о 
Ње му (в. Јн. 5; 59). На Го со а и на По ма за ни ка Ње о во, тј. бу не се, уста ју 
и са ве ту ју про тив Оца исто као и про тив Ње го вог Си на, Ко јег је Он по
ста вио за ца ра над свим на ро ди ма, да ју ћи их Ње му у на сле ђе као Свом 
По ма за ни ку. Та бит ка про тив Си на од но си се и на Оца. На тај на чин, на 
овом ме сту под Го спо дом тре ба под ра зу ме ва ти Бо га Оца, а под По ма
за ни ком (Хри стом) Бо га Си на. Сам Отац је, по Свом бо жан стве ном до
мо стро ју, по ста вио Свог Си на за ца ра над њи ма. Ако би се у по след њим 
ре чи ма овог сти ха: На По ма за ни ка Ње о во до пу сти ло чи та ње: На По ма
за ни ка њи хо во и ако би се уме сто јед ни не упо тре би ла мно жи на, као што 
се и мо же на ћи у мно гим пре пи си ма Псал ти ра, он да би се и ми сао, ко ја 
из ра жа ва тај од нос, мо ра ла ра ши ри ти и рас про стре ти на све, не са мо на 
Је вре је и не зна бо шце, не го чак и на са ме па ле ду хо ве, као што је о Ње му 
и ре че но: Да се у Име Ису со во о кло ни сва ко ко ле но шо је на не бе си ма 
и на зе мљи и о зе мљом (Фи липљ. 2; 11).

(3) Рас ки ни мо око ве њи хо ве, и зба ци мо са се бе ја рам њи хов. Те ре чи 
су из го во ре не у име Све тог Ду ха, Ко ји ве ру ју ћим по том ци ма за по ве да 

вој ска. Ја рост и гнев се ме ђу соб но раз ли ку ју по то ме што је ја рост гнев 
ко ји се рас плам сао и још увек плам ти, док је гнев же ља да се на увре ду 
уз вра ти увре дом. Због то га је ја рост гнев ко ји још ни је до сти гао сво ју пу
но ћу, а гнев – са ма пу но ћа. Та квом ту ма че њу тих ре чи по у ча ва сам крај 
до га ђа ја. Рим ска вој ска је у сво јој на је зди ра зо ри ла град, спа ли ла храм 
и усмр ти ла ве ћи број Је вре ја, док је оне, ко ји су из бе гли мач, по ко ри ла и 
за ро би ла. Тре ба ло би да вер ни зна да се јед но за дру гим по ми њу два ли
ца. Као пр во, Го спод Хри стос, јер је ре че но: на Го со а и на По ма за ни ка 
Ње о во, а за тим: Онај ко ји жи ви на Не бе си ма о сме ја ће им се, и Го со 
ће им се о ру ну и. Тај исти на чин ка зи ва ња Псал мо по јац је са чу вао и 
у оно ме што сле ди.

(6) Ја сам о Ње а о са вљен цар на Си о ну. Го во ри и о оној ве ри ка
кву ће, на кон што је од ба ци на род Изра и љев, има ти не зна бо шци. Си он 
пак озна ча ва Цр кву.

(7) Го со ре че ме ни: Син Мој је си Ти, итд, тј. Оче ва при ро да по твр ђу је 
да сам Ја Син. То ни је из вр ше но за по ве шћу, не го са ма су шти на по ка зу је 
да сам Ја – об лич је би ћа Ње о во (Је вр. 1; 3). Са свим уз гред до да то је „је си” 
у озна ча ва њу пре веч ног ро ђе ња, за то што је Син сваг да био. До да то је, 
ме ђу тим, и Ја Те а нас ро их да би се озна чи ло и ро ђе ње по те лу, за то 
што реч „да нас” озна ча ва вре ме и упо тре бље на је да би озна чи ла ро ђе
ње у вре ме ну. Пре ма то ме, на људ ско ро ђе ње од но се се и сле де ће ре чи: 
Ја Те ро их. Ви диш ли да Отац при сва ја и ро ђе ње Је ди но род ног Хри ста 
по пло ти?

(8) У о се Твој а ћу кра је ве зе маљ ске, (9) на а са ћеш их а ли цом во
зе ном, тј. кр стом, јер иако је у ње му ве шта ство др ве та, у ње му је и сна га 
гво жђа. Не ки под па ли цом под ра зу ме ва ју рим ску власт.

(10) И са а, ца ре ви, ура зу ми е се, тј. раз ми сли те и обра ти те се по
ка ја њу. На у чи е се све су и је зе маљ ске. Реч ју на у чи е се из ра жа ва се 
на пре дак, а ре чи ма ри ми е вас и но ка ра ње – са вр шен ство.

(12) При ми е вас и но ка ра ње, тј. еван ђел ско уче ње. Да не о и не е 
са у а ра ве но, Пу та ко ји је о Се би ре као: Ја сам у (Јн. 14; 6).

Ту ма че ње Је фи ми ја Зи га бе на
Дру ги пса лам је, као и пр ви, код Је вре ја без нат пи са. Ње гов са др жај је 

сле де ћи: он пред ска зу је под му кле за ми сли не при ја тељ ски рас по ло же них 
пре ма Го спо ду и Ње го вом По ма за ни ку (Хри сту), а за тим и при зи ва ње 
не зна бо жа ца и од ба ци ва ње Је вре ја.

(1–2) За шо се уз бу ни ше на ро и, и ле ме на сми сли ше за лу не сва ри? 
Са бра ше се ца ре ви зе маљ ски, и кне зо ви се оку и ше за је но на Го со а и на 
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слу же ње као жи ва ору ђа. Хри стос пред ска зу је о цар ству ко је Му је Отац 
пре дао као чо ве ку, о че му је и Он Сам по све до чио на кон Свог вас кр се ња, 
го во ре ћи: Да е ми се сва ка влас на не бу и на зе мљи (Мт. 18; 18).

На Си о ну, о ри све ој Ње о вој, ја вља ју ћи за о вес (на ре бу, грч. 
πρόσταγμα)* Го со њу. Под го ром ко ја се на зи ва Си он под ра зу ме ва се 
вас це ла Ју де ја, а ре чи тек ста до би ја ју сле де ћи сми сао: Ја сам по ста вљен 
као Цар и об зна њу јем еван ђел ске за по ве сти на го ри Си он, тј. у Је ру са
ли му. На ре бом Го со њом на зи ва са ме те за по ве сти и ти ме по ка зу је је
дин ство Сво је во ље са во љом Оче вом. Ја не мо у ни ша чи ни и Сам 
о Се бе, го во рио је Он, про по ве да ју ћи на зе мљи еван ђел ско уче ње: Ка ко 
чу јем, она ко су им, а су је Мој ра ве ан, јер не ра жим во љу Сво ју не о 
во љу Оца ко ји Ме је о слао (Јн. 5; 30); Ја не о во рих Сам о Се бе, не о Оац 
Мој ко ји Ме о сла, Он Ми а е за о вес ша а ка жем и ша а о во рим 
(Јн. 12; 49); Ја и Оац је но смо (Јн. 10; 30).

(7) Го со ре че Ме ни: Син Мој је си Ти, Ја Те а нас ро их. Ове ре чи 
из ра жа ва ју и пре веч но ро ђе ње Бо га Си на од Бо га Оца и бо жан стве ну 
ико но ми ју (до мо строј) о Ње го вом ова пло ће њу у вре ме ну. Реч ју а нас као 
да се из ра жа ва гра ни ца из ме ђу вре ме на и веч но сти, ка да је пре веч ни Син 
Бо жи ји по стао Бо го чо век, ре ви ђен још ре о са ња све а и ја вљен ра
и нас у о сле ња вре ме на, ка а о ђе у но ћа вре ме на (1. Пе тр. 1; 20 и Гал. 4; 4). 
Реч ју ро их озна ча ва са мо ис пу ње ње ико но ми је (до мо стро ја) и Ње го во 
ова пло ће ње, јер се Бог Отац на зи ва Твор цем и Са зда те љем све га.

(8) Тра жи о Ме не, и а ћу Ти на ро е у на сле сво Тво је. Бу ду ћи да 
је Хри стос по те лу при па дао је вреј ском пле ме ну, Он се с еван ђел ском 
про по ве ди нај пре обра тио њи ма као Сво јим са пле ме ни ци ма. Ме ђу тим, 
кад Га они ни су при хва ти ли, Он се при род но обра тио не зна бо жач ким 
на ро ди ма, под стак нут на то и Оче вом во љом да за Сво је на сле ђе иза бе
ре не зна бо шце. И за и ста, тре ба ло је да Син Бо жи ји, има ју ћи за је ни цу у 
чо ве чи јем е лу и кр ви (Је вр. 2; 14), има за јед ни цу и у чо ве чан ству уоп ште.

И у о се Твој кра је ве зе маљ ске, тј. власт Твог на сле ђа рас про сти ра
ће се до са мих гра ни ца зе мље. Та ко се и до го ди ло, јер се еван ђел ска реч 
ра ши ри ла по чи та вој зе мљи и по свим кра је ви ма ва се ље не. И Сам Отац 
пред ла же Си ну да за Се бе за тра жи ово на сле ђе, ис ка зу ју ћи ти ме Сво ју 
бла го на кло ност и же љу да вас по ста ви вас це ло па ло чо ве чан ство. И Син, 
са свим при род но, по сре ду је пред Оцем за то, јер се Он ова пло тио ра ди 
нас, љу ди, и ра ди на ше га спа се ња. По став ши Бо го чо век, Он је по стао и 

* По ред то га што озна ча ва за по вест, грч. име ни ца „πρόσταγμα” мо же се пре ве сти и као 
на ред ба, пра ви ло, по у ка или уче ње, прим. прев.

да се од рек ну не зна бо жач ког идо ло по клон ства и без бо жни штва Је вре ја, 
да рас ки ну око ве роп ства пр вих ко ји ма су ови би ли све за ни и да зба це са 
се бе ја рам дру гих под ко јим су се, као под не под но шљи вим и уби стве
ним бре ме ном, му чи ли под За ко ном. Уме сто то га, на се бе ће при хва ти ти 
бла ги и ла ки ја рам Хри стов, ко ји љу ба вљу раз бла жу је и ожи во тво ра ва 
и те жи ну За ко на и око ве роп ства. Или је он то мо жда ре као у име оних 
ко ји су, по бу нив ши се и реч ју и де лом, на крст ра за пе ли Хри ста, зба ци ли 
са се бе ја рам по кор но сти Си ну и рас ки ну ли око ве сва ке пот чи ње но сти 
Оцу, с Ко јим су би ли ве за ни по са мим за ко ни ма при ро де.

(4) Онај ко ји жи ви на не бе си ма о сме ја ће им се, и Го со ће им се 
о ру ну и. На овом ме сту, бо го хул ни ци као да се за у ста вља ју у свом 
бо го ху ље њу ти ме што им се ка же да ће им се под смех ну ти Отац Ко ји 
жи ви на не бе си ма и Син Ко ји је по свом бо жан ству Го спод сва ке тва ри. 
Ка зи ва ње до би ја по о штрен тон, што је тре ба ло да им по ка же и да их убе
ди у то, ко ли ко су би ли не ра зум ни што су по ку ша ли оно што је уза луд но 
и не мо гу ће, ми сле ћи да ће умр тви ти Са мог Го спо да, из вор и на ча ло веч
ног жи во та (в. Јн. 3; 16), што су не зна бо шци уме сто Бо га иза бра ли де мо не 
и што су се Је вре ји, уме сто исти ном, за до во љи ли при ви дом.

(5) Та а ће им о во ри и у не ву Сво ме. Го спод им је го во рио он да, 
ка да је Хри стос јав но раз об ли чио Је вре је у њи хо вим не прав да ма, на го
ве шта ва ју ћи им бу ду ће не сре ће ко је ће их су сти ћи. При том је, на бра ја
ју ћи те не сре ће, ви ше пу та по на вљао ре чи: Те шко ва ма, књи жев ни ци и 
фа ри се ји, да би као за кљу чак до дао: О вас ће се узе и Цар сво Бо жи је 
(Мт. 21; 23, 43).

И у ја ро си Сво јој о ре шће их. Не го ду ју ћи на њи хо ву крај њу из о
па че ност и раз от кри ва ју ћи им по губ не по сле ди це ко ји ма ће не ми нов но 
би ти из ло же ни, Он их до во ди у по мет њу и страх услед не до у ми ца о раз
ли чи тим прет по став ка ма, бу ду ћи да су мно ги од њих Хри ста сма тра ли за 
про ро ка. Дру ги под овим под ра зу ме ва ју онај не срећ ни по ло жај, у ко јем 
им је пре ти ла оп са да и по ро бља ва ње од стра не Ри мља на. Не ки пак ве зу ју 
овај стих за бу ду ћи Суд, ка да ће их Вр хов ни Су ди ја због њи хо вих гре хо ва 
пре да ти стра шној ка зни.

Ре чи нев и ја рос по не кад има ју исто вет но зна че ње, а по не кад се 
по свом зна че њу раз ли ку ју у ве ћој или ма њој ме ри, та ко да ја рост у том 
слу ча ју из ра жа ва ви ши сте пен гне ва.

(6) А Ја сам о Ње а о са вље ни Цар. И да ље го во ри у име Хри ста, јер 
је про ро штви ма свој стве но да се у њи ма ме ња ју и ли ца и пред ме ти, а што 
се че сто мо же ви де ти код про ро ка ко ји ни су про ро ко ва ли по соп стве ној 
во љи не го по кре ну ти Све тим Ду хом (в. 2. Пе тр. 1; 21), ис пу ња ва ју ћи сво је 
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у Го со у, и ое ве лим: ра уј е се (Фи липљ. 4; 4)! Ме ђу тим, не ка та ва ша 
ра дост не бу де без тре пе та. Ра дуј те се с на дом и, исто вре ме но, стра хуј те 
због гре ха, јер је Ње гов суд пра ве дан и не пот ку пљив, и од ње га се ни ко 
не ће са кри ти.”

(12) При ми е вас и но ка ра ње. Про рок ти ме по ја ча ва оно што је 
већ ре као у 10. сти ху: „ура зу ми те се и уму дри те, ко нач но и пот пу но”, ис
ка зу ју ћи то у са же том ви ду.

Да се не раз не ви Го со и о и не е са у а ра ве но. Пу ем ра
ве ним на зи ва се од ре ђе ни на чин жи во та пра вед ни ка, јер код Је вре ја пут 
има раз ли чи та зна че ња, за ви сно од то га по ка квом пу ту не ко ко ра ча.

Ка а се раз о ри уско ро нев Ње ов. Ти ме ука зу је на дан Су да, при че му 
из ра зом уско ро ис ка зу је ње го ву не ми нов ност. Иако Го спод и са да по
не кад по ка зу је Свој гнев над гре шни ци ма, Он га бр зо убла жу је и би ва 
ду го тр пе љив, оста вља ју ћи ме сто за њи хо во по ка ја ње.

Бла же ни сви ко ји се уза ју у Ње а. Бла же ни су они ко ји пре зи ру ово
зе маљ ска бла га и сву сво ју на ду и узда ње по ла жу на Бо га.

Не ки твр де да је овај пса лам на ста вак прет ход ног и да они чи не је дан 
пса лам, за кљу чу ју ћи то на осно ву то га што Да вид пр ви део за по чи ње, а 
дру ги за вр ша ва бла жен ством.

Псалам 3
(1) Псалам Давиов, каа обеже исре Авесалома, сина своа

Садржај
Та ко гла си нат пис ко ји је ста вљен уз овај пса лам, јер пса лам го во ри 

о то ме да збор про ро ка тр пи про го не од је вреј ског на ро да. Да ви се ту
ма чи као же ље ни, а та кав је збор про ро ка. И за то, као што је Аве са лом 
при пре мио по бу ну про тив свог оца, тј. Да ви да, та ко су и Је вре ји уста ја ли 
про тив ота ца сво јих про ро ка, јер ни су при хва та ли за по ве сти Бо жи је, 
не го су им се про ти ви ли.

(2) Го со е, шо се умно жи ше они, ко ји ме уње а ва ју? Реч ца „што” 
упо тре бље на је уме сто „ве о ма”.

(3) Не ма му са се ња у Бо у ње о вом, тј. ње гов Бог га не ће спа сти. Они 
су гле да ли са мо на ње го ве гре хо ве, не зна ју ћи за ње го во по ка ја ње. То 
ја сно по ка зу је да пса лам го во ри о Да ви ду. Ка же се да уста ју (тј. да ди жу 
по бу ну) они, ко ји су ра ни је би ли по да ни ци, а за тим су за по че ли рат.

(4) А Ти си, Го со е, за ши ник мој. Ова кве ре чи до ли ку ју ве ри про
ро ка ко ји не по ко ле би во под но си то ли ко не сре ћа и на да се да не ће би
ти на пу штен не го да ће, на про тив, до би ти по моћ, уз ди ћи се и при ми ти 
цар ство. То, пре ма ту ма че њи ма не ких, зна че ре чи: По и жеш ла ву мо ју. 

По сред ник из ме ђу Бо га и љу ди. Да кле, Не ка се по сти де и по сра ме Је вре
ји, јер не мо гу да на ђу дру гу лич ност на ко ју би се мо гле при ме ни ти ове 
ре чи. Ко би, осим Хри ста, мо гао да за до би је та кву власт?

(9) На а са ћеш их а ли цом во зе ном, као са су е рн чар ске раз би ћеш 
их. Ве ћи на ту ма ча сма тра да про рок – псал мо по јац ов де ми сли на Је вре
је и као да ка же: Оне, ко ји ни су при хва ти ли Тво ју про по вед раз би ћеш 
гво зде ном па ли цом као гли не не по су де. Ти ме озна ча ва њи хо во по ро бља
ва ње и власт Ри мља на над њи ма. На и ме, кад су Је вре ји од ба ци ли цар
ство Хри сто во и за свог ца ра при зна ли ће са ра (це за ра) (Јн. 19; 15), са мим 
тим су утвр ди ли ње го ву власт, због ко је су и про па ли. Ње го ва па ли ца 
је на зва на во зе ном услед ње не не под но шљи ве те жи не. Та кво зна че ње 
има овај из раз у От кро ве њу (2; 27) и у ви ђе њи ма про ро ка Да ни ла. Дру ги 
прет по ста вља ју да се ов де го во ри о спа се њу не зна бо жа ца и ту ма че ово 
ме сто на сле де ћи на чин: На а са ћеш их а ли цом во зе ном зна чи исто 
што и ка жња ва ћеш их, об у зда ва ти и ура зу мљи ва ти Сво јом све мо гу ћом 
си лом и, као што грн чар сво је са су де, кад ви ди да ни су ус пе ли, раз би ја и 
ба ца у огањ да би од њих на чи нио но ве, та ко ћеш и Ти, Го спо де, Сво јом 
бла го ве шћу раз би ти му дро ва ње не зна бо жа ца, а за тим их об но ви ти у 
ку пе љи пре по ро ђе ња, за гре јав ши њи хо ва ср ца бо жан стве ном то пло том 
љу ба ви у Ду ху Све том.

(10) И са а, ца ре ви, ура зу ми е се, на у чи е се, све су и је зе маљ ске. 
Из раз са а има ов де зна че ње за вр шног на гла ска и ти ме као да же ли да 
ка же сле де ће: „И ви, моћ ни ца ре ви Ри мља на и дру гих на ро да, и ви, су ди је 
зе маљ ске, ко ји су ди те свим љу ди ма што жи ве на зе мљи, бу ду ћи ис ку
ством на у че ни ка квим су не сре ћа ма из ло же ни они што су не раз бо ри то 
од ба ци ли Хри ста а зна ју ћи да је Он за Сво је на сле ђе иза брао вас, ура
зу ми те се и од ба ци те сво је пре ђа шње без у мље. Уму дри те се на спа се ње, 
ру ко во де ћи се и ис ку ством и бо жан стве ним Пи смом.” У ли ко ви ма глав
них пред став ни ка (на ро да), ко ји ма се обра ћа про рок, он под ра зу ме ва и 
све оне ко ји су им пот чи ње ни.

(11) Слу жи е Го со у са сра хом. „Бу ду ћи да ви већ зна те и да раз у
ме те”, обра ћа им се он у на став ку, „да је Хри стос и Бог и пра вед ни Су ди
ја, и да сви ма да је пла ту, а да сте ви, као Ње го ва сво ји на, по ча ство ва ни 
да бу де те име но ва ни као Ње го во на сле ђе, са да вам је пре о ста ло да Му, 
об у здав ши сво је стра сти и устро јив ши свој на чин жи во та, са стра хом 
слу жи те као свом Го спо ду, јер где је страх Бо жи ји, та мо је и из вр ше ње 
Ње го вих за по ве сти.”

И ра уј е се Ње му са ре е ом. „Док Му слу жи те, ра дуј те Му се као 
свом Спа си те љу и За ступ ни ку. То исто ка же и апо стол: Ра уј е се сва а 
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пио и од Бо га био усли шен и спа сен Ње го вим вас кр се њем из мр твих и 
по ра жа ва њем де мо на ко ји ра ту ју про тив нас. Он је Го спод Ко ји је са ро 
че љу си ла во ва (Пс. 57; 7), Он, или од Ње га, је спа се ње. Сво је на де не по
ла жем у чо ве ка, ка же Да вид, не го од Те бе оче ку је мо спа се ње и ја и на род 
Твој ко ји, као и ме не, на па да ју не при ја те љи.

Псалам 4
(1) За крај (=хоровођи?), у салмима (музичким), есма Давиова

Садржај
Овај пса лам Да вид је по све тио по бед ни ку, на кон што је из во је вао 

по бе ду над не при ја те љи ма. Уме сто ре чи: „за крај”, Аки ла и Те о до ти он су 
пре ве ли: „по бед ни ку”, а Си мах: „по бед нич ко” („по бед нич ка пе сма”).

(2) Ка а Те ри зи вах, усли шао си ме, Бо же рав е мо је. То је слич но 
оном што је ре че но: Ви ка ћеш, и ре ћи ће: ево ме (Иса. 58; 9). У жа ло си рас
ро сра нио си ме. Ни си ме, ка же, са мо из вео из те скоб них окол но сти, 
не го си ми и по мо гао да ста нем на ве ли ку ши ри ну. Си ва и Вер зи ли је до
не ли су Да ви ду на дар мно штво хра не и тка ни на ка да је он, спа са ва ју ћи 
се бек ством од Аве са ло ма, жи вео у пу сти ња ма и го ра ма, слич но тро ји ци 
мла ди ћа у пе ћи и Да ни лу ме ђу ла во ви ма. Ка да зна мо узро ке жа ло сти 
и ис ку ше ња, та да се по себ но рас про сти ре мо. Ме ђу тим, реч „ши ри на” 
мо же се и дру га чи је об ја сни ти. Сми луј се на ме, и усли ши мо ли ву мо ју. 
Бу ду ћи да је ре као да је усли шан због сво је пра вед но сти, он да и при ти че 
к ми ло сти ма Бо жи јим.

(3) Си но ви љу ски, о кле ће е би и е шко ср ни? То је ре че но они ма, 
ко ји су ми сли ли да ће по мо ћу мно штва вој ни ка ухва ти ти пра вед ни ка. Та 
на да је, ме ђу тим, ка же он, би ла ла жна и ис пра зна.

(4) По знај е а Го со чу о о ка за на ре о об ном Сво ме, тј. ви, ко ји 
сте се узда ли у мно штво, по знај те ко ли ко је чу до по ка зао Го спод на оно
ме ко ји се у Ње га уздао. Го со ће ме усли ши и, ка а за ва им к Ње му. 
Ов де је јед но вре ме узе то уме сто дру гог, та ко да је уме сто: усли шио ме 
ре као: усли ши ће ме.

(5) Гне ви е се и не ре ши е; (а зи е) ша о во ри е у ср ци ма сво јим, 
и на о се ља ма сво јим скру ши е се. Го во ри то сво јим бли жњим, а ујед но 
и свим љу ди ма. Ако се би и до пу сти те гнев, он да ће те га скру ше но шћу 
ср ца у без мол ви ју учи ни ти не де лат ним, јер то зна че ре чи: на о се ља ма 
сво јим скру ши е се.

(6) При не си е (Бо у) жр ву рав е, и узај е се у Го со а. Учи нас 
ка ко да по бе ђу је мо не при ја те ље. Ка ко за пра во да их по бе ди мо? – Тво ре
ћи прав ду и при но се ћи то на жр тву Бо гу.

Пре ма то ме, сла ва пра вед ни ка је Бог у ко јег се он уздао, а ко ме је сла ва 
Бог, он ће и по ди ћи гла ву.

(5) Гла сом мо јим ка Го со у ви ках. Та из ре ка учи да у те шким окол
но сти ма не би тре ба ло при ти ца ти ни ко ме дру гом осим Бо гу. Нај пре је 
из нео мо ли тву а за тим, по сле ди ап сал ма (ди ап сал мом се на зи ва или про
ме на му зич ког то на или пре о крет у ми сли или сна зи ре чи), бла го да ре ње 
за до би је но. Са да пак окре ће ли це пре ма на ма и при по ве да ка ко се мо лио 
и био усли шен, и ка же: Гла сом мо јим ка Го со у ви ках. Под гла сом се под
ра зу ме ва ду хов на про зба ума упу ће на Бо гу сва ке тва ри. Он не го во ри о 
ва па ју не го о мо ли тви ко ја се из го ва ра умом. Ре чи: И усли ши ме са све е 
о ре Сво је из го во ре не су са оп ште при хва ће ним на чи ном пред ста вља ња. 
На и ме, ми сли ли су да Бог оби та ва у ски ни ји, јер су је ре ји (све ште ни ци) 
ода тле до би ја ли про роч ке од го во ре. Или: са све е о ре зна чи: „са не ба”, 
и тај сми сао има ју и из ра зи: на о ри све ој Тво јој (Пс. 14; 1) и ри бли жи е 
се о ра ма веч ним (Мих. 2; 10). Све та го ра Бо жи ја мо же да озна ча ва ону го ру 
са ко је мо ли те ље по сма тра Бог, Је ди но род ни Бо жи ји, и о ко јој је ре че но: 
Би ће у о о ња вре ме на о ра о ма Го со ње а увр ђе на уврх о ра (Иса. 2; 
2), јер се тим ре чи ма озна ча ва ја вља ње Го спод ње и Ње гов до ла зак при 
свр шет ку ве ко ва. Или: са све е о ре, са не бе са. Све та го ра Бо жи ја зна чи 
и нат при род но по зна ње Бо га.

(6) Ја уснух и са вах. Го во ри се о сну ума, услед ко јег је пао и у грех. 
Оно пак што је ре че но: уса ох, зна чи: бу ду ћи да сам оку сио Бо жи ји 
пре о крет, по стао сам бо љи услед зла ко је ми се до го ди ло.

(8) Јер си Ти о ра зио све ко ји ми уза лу не ри ја е љу ју. Мо ли Бо га да 
у нај ско ри је вре ме уста не или да се осве ти не при ја те љи ма. Уза лу има 
не при ја те ље онај ко ји не да је по во да за мр жњу. Зу би ма гре шни ка на зи
ва или сна гу оних ко ји су са гре ши ли про тив ње га или њи хо ве кле ве те и 
ху ле. Зу би гре шни ка су мо жда и не ра зум не по ми сли, ко је се не при род но 
по ја вљу ју у на ма, јер нам се про тив ни ци че сто при бли жа ва ју ко ри сте ћи 
се по ми сли ма као зу би ма да би про жде ра ли на ше те ло, тј. оно што је од 
те ла ро ђе но, јер о зна а су е ла е ла, ка же бо жан стве ни апо стол (Гал. 5; 
19). Псал мо по јац о зу би ма го во ри у пре не се ном сми слу, ко ри сте ћи при
мер зве ри, чи ја је сна га пре вас ход но у зу би ма и за то што оне, ка да им се 
по ло ме зу би, по ста ју без о па сне. Уби це и кр во пи је го ри су и од нај кр во
жед ни јих зве ри, или им се упо до бљу ју.

(9) Го со ње је са се ње. Са си ме, Го спо де, ка же Да вид. Ме ђу тим, мо
лим да се то ра ши ри и на чи тав на род. Тре ба ло би зна ти да овај пса лам 
мо же да се од но си и на цео људ ски род, ко ји је са гре шио и због то га био 
пре дат ду хов ним не при ја те љи ма, али ко ји је у сво јим стра да њи ма за ва
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Ње ов ом смо ми (Је вр. 3; 6). На сла ђу ју ћи се Тво јим чо ве ко љу бљем, го во ри 
све та и чи ста ду ша, и бу ду ћи за шти ће на Тво јом де сни цом, не пре ста но 
ћу Ти при но си ти по кло ње ње у осве шта ном хра му сла ве Тво је јер, сваг да 
чу ва ју ћи у се би страх Твој, ни кад се не ћу од лу чи ти да га од ба цим, узда
ју ћи се у Тво је чо ве ко љу бље.

(9) Ра и не ри ја е ља мо јих, тј. не при ја те ља ду хов них, ис ра ви ре 
То бом у мој.

(10) Ср це им је су је но, тј. ср це му дра ца ово га ве ка или је ре ти ка, јер 
они не по зна ју ре чи исти не. Гр ло им је роб ово рен, је зи ци ма сво јим во
ли ча ху. Омек ша ва ју свој је зик а бљу ју смр то но сна уче ња.

(11) Да о су е о за ми сли сво јих, јер су све те пре до ми шља је упра
ви ли про тив ме не, про ти ве ћи се мом на пре до ва њу по Бо гу. По мно шву 
без бо жно си њи хо ве из ба ци их, учи ни их по бо жни ма. Они што про го не 
ду шу ко ја тво ри што је Бо гу угод но огор чу ју Бо га, по став ши отво ре ни 
бо го бор ци.

(12) Да се уз ве се ле сви ко ји се у Те бе уза ју, јер ће до ћи и Он Сам и 
Отац Ње гов, и у ње му ће се на ста ни ти (Јн. 14; 23).

И хва ли ће се То бом (сви) ко ји љу бе Име Тво је (13), јер ћеш Ти бла
о сло ви и ра ве ни ка, Го со е. Бу ду ћи да слу ге Сво је да ру јеш Сво јим 
бла го сло вом и Сво јим про ми шља њем, они ко ји су се по све ти ли по што
ва њу Име на Тво га, под Тво јом бри жно шћу уз но се се ду хом, ка зу ју ћи 
си лу Тво ју. Та ко го во ри и бла же ни Па вле: Ко ји се хва ли, Го со ом не ка се 
хва ли (2. Кор. 10; 17).

Бла о во ље њем као оруж јем вен чао си нас, тј. на кра ју нам за наш труд 
да ру јеш ве нац, огра ђу ју ћи нас њи ме као не ким оруж јем.

Псалам 6
(1) За крај, у химнама, за осми (ан? или окаву?). Псалам Давиов.

Садржај
Осми не зна чи ни шта дру го не го дан Вас кр се ња Хри сто вог, у ко јем 

ће мо при ми ти пло до ве сво га тру да, и ка да ће се на ши не при ја те љи са 
стра хом и по мет њом окре ну ти на зад. Да вид је овај пса лам ис пе вао по
што је ду го вре ме на жи вео у по ка ја њу, ко је је при но сио због свог гре ха.

Го со е, не мој ме ја ро шћу Сво јом о ка ра и. Он Га не мо ли да га из
ба ви од ка ра ња, не го од ка ра ња у ја ро сти, и не мо ли да га из ба ви од ка
жња ва ња, не го од ка жња ва ња у гне ву.

(3) По ми луј ме, Го со е, јер сам не мо ћан. Ни јед на ду ша не па да у грех 
пре не го што за не мо ћа ње на сна га. Под ра зу ме ва се она не моћ, ко ја по
ти че од кло ну ло сти ду ха и ту го ва ња.

(7) Мно и о во ре: Ко ће нам о ка за и о бра? То су ре чи љу ди ко ји не 
обра ћа ју па жњу на од лу ке Бо жи је.

Зна ме но ва се на на ма све лос ли ца Тво а, Го со е. Све тлост све ту 
је Хри стос. Он нас је на у чио да по зна мо истин ска до бра, од ко јих за до
би ја мо ду хов но ве се ље ума и ср ца.

Псалам 5
(1) За крај, о насленици. Псалам Давиов.

Садржај
На сле ни ца је бо го љу би ва ду ша или Цр ква. Шта она на сле ђу је? Шо 

око не ви е и ухо не чу, и у ср це чо ве ку не о ђе (1. Кор. 2; 9). Она се мо ли, и 
да би би ла усли ша на, по ка зу је сво ју пра вед ност и раз об ли чу је лу кав ство 
про тив ни ка.

(2) Ре чи мо је чуј, Го со е, (3) јер ћу се Те би о мо ли и. У на сла ђи ва њу 
ду хов ном све тло шћу мо ли ћу се Те би; за то се и на ам да ћеш ме усли
ши ти.

(4) Ују ро ћу са и ре а Те. Ве ли ка је по хва ла усрд но сти кад се са 
са ме по сте ље ста не пред Бо га и кад се сун це пред у хи три бла го да ре њем. 
Та ко ћу, ка же, гле да ти на Тво је бо жан стве не и све те тај не, ко је си уго то
вио они ма што Те љу бе.

(5) Јер Ти ни си Бо ко ји хо ће бе за ко ња. На дам се да ћеш ме Ти усли ши
ти, јер ни сам чи нио ни шта од оно га што Ти не на ви диш. А Ти не на ви диш 
бе за ко ње, лу кав ство, не прав ду, лаж, за вист, под му клост.

(6) Омр зао си све ко ји чи не бе за ко ње.
(7) По у би ћеш све ко ји о во ре лаж. Они ма, ко ји чи не бе за ко ње, на звао 

је оне ко ји гре ше у на чи ну жи во та; и њих не на ви ди Бог. Оне пак ко ји су 
от па ли од исти не и ко ји ми сле дру га чи је на звао је они ма, ко ји го во ре 
лаж; Бог ће и њих по гу би ти. За па зи раз ли ку ко ја по сто ји ме ђу из ре ка
ма: омр зао си и о у би ћеш, као пр во, у то ме што се у из ре ци „о у би ћеш” 
из ра жа ва оно што је ло ши је не го у из ре ци „омр зао си”; као дру го, у то ме 
што је је дан гла гол дат у про шлом, а је дан у бу ду ћем вре ме ну. Под они ма 
ко ји го во ре лаж под ра зу ме ва и оне ко ји идо ле и са ме де мо не на зи ва ју 
бо го ви ма и ко ји у идо ли ма да ју ла жне и не ја сне од го во ре и про ро штва. 
Чо ве ка крв ни ка и лу ка во ну ша се Го со, јер Бог не на ви ди та кво га и од
вра ћа се од ње га.

(8) А ја ћу о мно шву ми ло си Тво је ући у ом Твој – у не бе ски Је ру
са лим и мај ку пр во ро ђе них. По кло ни ћу се хра му све о ме Тво ме у сра ху 
Тво ме. Храм Бо жи ји је од ва жно и све то ду шев но ста ње, и они ко ји су га 
до сти гли хра бро го во ре: Хри сос као Син от по чи ва у о му Ње о вом, а 
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(2) Го со е, Бо же мој, на Те бе се о у зах. Бу ду ћи да не оче ку јем спа
се ње од чо ве ка, иако су пре кра сне ре чи Ху си ји не, Ти ме он да спа си, ка ко 
од пра вих не при ја те ља, та ко осо би то и од ду хов ног ла ва ко ји ло ви мо ју 
ду шу.

(5) Еа ли уз вра их они ма ко ји ми на но ша ху зла. По ка зу је сво је не
зло пам ће ње, и због то га про си ми лост од Бо га. Не ка за о о а нем о 
не ри ја е ља мо јих ра зан. Као што пра вед ник ко ји је по бе дио од ла зи 
од не при ја те ља с пу ним ру ка ма, та ко по бе ђе ни гре шник од њих од ла зи 
ра зан, не ма ју ћи ни шта код се бе.

(6) Не ка за о о ни не ри ја ељ у шу мо ју. Ове ре чи има ју сле де ћи 
сми сао: не ка пад нем у ру ке ђа во лу, ако сам учи нио не што од го ре ре
че ног! Ако сам учи нио то или не што дру го, не ка пре смр ти не бу дем 
осло бо ђен од гре ха.

(7) Уз и ни се у кра је ви ма не ри ја е ља мо јих, тј. ме ђу нај ја чим од 
мо јих не при ја те ља, јер кра је ви озна ча ва ју твр ђа ве. По и ни се, Го со е 
Бо же мој, за о ве шћу ко ју си за о ве ио. Тим ре чи ма ја сно бла го ве сти о 
бо го ја вље њу Спа си те ља.

(8) И са бор на ро а окру жи ће Те. Ти ме пак ја сно по ка зу је ве ру у Ње
го вој Цр кви. И за ње а се на ви си ну вра и – за ње га, тј. за са бор. Под 
ре чи ма: на ви си ну под ра зу ме ва или ча сни Крст на ко ји је Хри стос уз нео 
на ше гре хе или ус хо ђе ње на не бо, јер уђе… а се о ја ви ре ли цем Бо
жи јим ра и нас (Је вр. 9; 24).

(9) Су и ми, Го со е, о рав и мо јој. По но во мо ли да га спа се од не
при ја те ља, мо ле ћи за ми ло ср ђе оним што је учи нио.

(11) Ко ји са са ва ра ве ср цем. Бу ду ћи да Ти по зна јеш по ми сли на шег 
ср ца, за то и тра жим по моћ.

(12) Бо је су и ја ра ве ан и мо ћан и у о р е љив. Ти ме се из ра жа ва 
ду го тр пље ње Бо га Ко ји, иако и не опра шта са свим, од ла же на ше ка жња
ва ње.

(14) Сре ле Сво је учи ни а ле ћи ма. Под стре ла ма под ра зу ме ва ка
жња ва ње, а под а ле ћи ма оне ко ји су до стој ни ог ња.

(15) Гле, (не ри ја ељ) за че не рав у – то је не при ја тељ на шег жи во
та. За ру не бол, и ро и бе за ко ње, тј. за ми слио је и сво ју ми сао спро вео 
у де ло.

(16) Ров ово ри, и ис ко а а. При пре мив ши смрт Спа си те љу Хри сту, 
сам се пре да је смр ти.

(4) И у ша се мо ја сму и ве о ма, под чим под ра зу ме ва ду шев не си ле. 
А Ти, Го со е, о кле ћеш? Из раз ко ји ука зу је на ду го трај ност по ка ја ња.

(5) Обра и се, Го со е, из ба ви у шу мо ју. Зна чи да се Го спод од вра тио 
од ње га, очи глед но због гре ха. Са си ме ра и ми ло си Тво је, јер се све 
на ше спа се ње мо ра при пи са ти ми ло сти Бо жи јој.

(6) Јер не ма ко би Те у смр и со ми њао. Бу ду ћи да је вре ме мог по
ка ја ња ду го трај но, стра ху јем да Тво је ми ло ср ђе не спре чи смрт, у ко јој 
ви ше не ма ме ста ис по ве да њу. За то и мо лим да по жу риш са ми ло шћу.

(7) Умо рих се у уз и са њу мо јем. По слу шај мо ка кво је по ка ја ње по ка
зао цар. Он се ни је јед но став но тру дио, не го се умо рио уз ди са ји ма, ни је 
јед но став но пла као, не го је су за ма прао сво ју по сте љу, и то сва ке но ћи. 
Осим то га, он не го во ри са мо о про шлом вре ме ну, не го обе ћа ва да ће 
то чи ни ти и убу ду ће, то ком чи та вог жи во та; вре ме, ко је мно ги ко ри сте 
за по чи нак, он по све ћу је ис по ве да њу. Сва ку ноћ ква сим оар свој. Због 
јед не но ћи, у ко јој сам са гре шио, мно ге но ћи сам про вео ква се ћи су за ма 
сво ју по сте љу.

(8) Сму и се о жа ло си око мо је. Он оком на зи ва ум, јер је ум око 
ду ше. Оса рих о свих не ри ја е ља мо јих. Ов де озна ча ва вре ме пат ње, 
ко је се обра ти ло у ње го ву за слу гу, јер је би ло ду го трај но.

(9) Усли ши Го со мо ље ње мо је. Бу ду ћи већ усли шан, упу ћу је сна жну 
реч сво јим не при ја те љи ма. Из вр ши ти ве ли ки пут ка вр ли ни зна чи бе
жа ти и спа сти се од за јед ни це лу ка вих. То је плод по ка ја ња и за до би ја ње 
су за. Или је то ре че но у скра ће ном об ли ку и зна чи: по да ри, да бих не при
ја те љи ма ко ји ме на па да ју мо гао да ка жем да од сту пе, јер сам усли шен и 
при хва ћен ја, ко ји сам због гре ха био од ба чен.

Псалам 7
(1) Псалам Давиов, који еваше Госоу за речи 

Хусије, сина Јемејенија (Венијаминца)
Садржај

Да вид је свог пр вог при ја те ља, Ху си ју, по слао код Аве са ло ма, ка ко 
би се су прот ста вио Ахи то фе лу, ко ји га је са ве то вао про тив Да ви да. 
Он је на пу стио Да ви да и пре тва рао се да је из дај ник. Ка да је Аве са лом 
за тра жио са вет од ње га и Ахи то фе ла, и ка да је Ахи то фел пред ло жио 
да го не Да ви да, он (Ху си ја) је ре као: не, јер се не сме без до вољ но сна га 
про го ни ти онај ко ји је ви чан ра то ва њу. Тим ре чи ма је спа сао Да ви да. 
Да вид је, као да га ни је спа сла људ ска по моћ, тим по во дом ис пе вао 
бла го дар ну пе сму Бо гу, све при пи су ју ћи Ње го вој бла го да ти а не не
ко ме од љу ди.
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над свим оста лим. При мив ши си лу у обра зу Бо жи јем, чо век је та ко ђе 
по ста вљен за кне за над свим што је на зе мљи, као што је и Бог цар вас
це ле тво ре ви не. Уоп ште, ако је ре че но: По са вио си а на е ли ма ру ку 
Тво јих, док је на дру гом ме сту ре че но: Де ла ру ку Тво јих су не бе са (Пс. 101; 
26), очи глед но је, да га је по ста вио и над не бе си ма и, не скри ва ју ћи то, већ 
ука зу је на жи вље ње на не бе си ма оних, ко ји су оти шли са зе мље, ка да по 
обе ћа њу на сле де Цар ство не бе ско. И Па вле ка же: На сле ни ци, а кле, Бо
жи ји и са на сле ни ци Хри со ви (Рим. 8; 17). Та ко тре ба раз у ме ти и сле де ће: 
Све си о чи нио о но е ње о ве. Сад му је по ко рио жи во ти ње; ме ђу тим, 
бу ду ћи да је чо ве ку при у го то вљен рав но ан гел ски жи вот на не бе си ма, 
то зна чи да ће чо век, ко ји је по ста вљен на е ли ма ру ку Ње о вих, и та мо 
би ти со зер ца тељ не бе са и све га што је на њи ма. Бла же ни Па вле је про
ту ма чио да ће се и то ис пу ни ти на Спа си те љу у бу ду ћем ве ку. Отац Му 
због то га и ка же: Се и Ме ни са е сне сра не, ок о ло жим не ри ја е ље 
Тво је за о нож је но а ма Тво јим (Је вр. 1; 13).

(8) Ов це и све во ло ве. Под тим под ра зу ме ва оне од Изра и ља ца ко ји 
су по ве ро ва ли. А још и жи во и ње ољ ске – под тим под ра зу ме ва не зна
бо шце.

(9) Пи це не бе ске, тј. оне ко ји се пре у зно се жи теј ским и нај не ра зум
ни је, али над ме не љу де.

(10) Го со е, Го со е наш, ка ко је ив но Име Тво је о свој зе мљи. Бу ду
ћи да је, као што смо већ ре кли, бо го по зна њем ко је је от кри ве но љу ди ма 
до ве ден до ус хи ће ња, он по на вља прет ход не ре чи и ти ме удво стру чу је 
ди вље ње.

Псалам 9
За крај, о скривеносима сина, салам Давиов.

Садржај
У овом псал му пред ста вље на су скри ве на де ла Спа си те ље ва, јер је 

мно го то га што је Он из вр шио у тај но сти. Та кви су, на при мер, Ње го во 
ро ђе ње по те лу од Дје ве кроз Ду ха Све то га, нео бич не и чу до твор не си ле, 
са ма смрт, си ла зак у ад и вас кр се ње из мр твих, јер је све то Он из вр шио у 
тај но сти. Он је то са крио од кне же ва ово га све та. Про рок у име це лог чо ве
чан ства при сту па са за хвал но шћу за сва та скри ве на де ла и ка же: Ис о ве
а ћу се е би, Го со е. По след њи пе чат тај них де ла Спа си те ље вих би ли су: 
Ње го ва смрт, све што је из вр шио у аду, Ње го во вас кр се ње и ваз не се ње.

(2) Ис о ве а ћу се Те би, Го со е, свим ср цем сво јим… (4) Ка се о вра
и не ри ја ељ мој на за. Об ја шња ва у че му се са сто ји ње го во ис по
ве да ње. Не при ја те љем се на зи ва смрт ко ја се вра ћа на зад, тј. у не би ће. 

Псалам 8
(1) За крај, за очила. Псалам Давиов.

Садржај
Ре че но је: за крај, јер је тре ба ло да се про ро штво, ко је се на ла зи у 

псал му, ис пу ни на кра ју ве ко ва. Пса лам го во ри о Хри сту и о Цр ква ма 
на кон Ова пло ће ња, бу ду ћи да се Је ди но род ни име ну је као ви но ва ло за, 
а вер ни као гро жђе. Ако се Је вре ји тру де да до ка жу да пса лам го во ри о 
чо ве чан ству уоп ште, он да не ка се и у том слу ча ју зна да је све пот чи
ње но чо ве ку за то што је тре ба ло да се Син Бо жи ји ова пло ти у обра зу 
Бо жи јем. Не ка да, под за ко ном, слу жи ло се са мо ис пред то чи ла, од но сно 
на хра мов ном жр тве ни ку. На кон при зи ва ња не зна бо жа ца има мно го 
то чи ла (тј. пре са за ви но), а то су Цр кве, ко је са би ра ју пло до ве оних што 
су уз на пре до ва ли у по бо жно сти.

(2) Го со е, Го со е наш, ка ко је ив но Име Тво је о свој зе мљи! Про
ро ка до ус хи ће ња до во ди по зна ње име на Бо жи јег ко је је да то љу ди ма, јер 
Бог већ та да ни је био по знат са мо они ма што жи ве у Ју де ји.

(3) Из уса е це и оој ча и на чи нио си Се би хва лу, тј. они ма ко ји су 
по Бо гу де ца у по гле ду зло бе. Као што је ја сно за пи са но у Еван ђе љи ма, то 
је ре као Спа си тељ кад су фа ри се ји ућут ки ва ли де цу ко ја су Га бла го си ља
ла. На су ро не ри ја е ља Тво јих, а са реш не ри ја е ља и осве ни ка. 
Под овим под ра зу ме вај или чул ног (ве шта стве ног) или ду хов ног не при
ја те ља, или пак је вреј ски на род. На и ме, Је вре ји су Хри ста про го ни ли као 
не при ја те ља и пре тва ра ли се да, чи не ћи то, рев ну ју за Оца. Због то га је 
Го спод, да би их ли шио сва ког оправ да ња, ре као: Ко ји мр зи Ме не и Оца 
Мо је а мр зи (Јн. 15; 23). Не ри ја е ља и осве ни ка, тј. или ђа во ла, јер он, ка
жња ва гре шни ке на кон што их је на те рао да са гре ше, пре до ча ва ју ћи им 
те жи ну гре ха, или пак је вреј ски на род, тог не при ја те ља исти не и освет
ни ка по ње го вој при вид ној рев но сти за За кон.

(4) Ка а о ле ам не бе са, е ло р си ју Тво јих. Они не го ду ју про тив 
де це ко ја Га хва ле а ја, не ко ма ло де ло у Твом ства ра њу, гле дам на ово ве
ли ко и пре кра сно де ло, тј. на не бе са.

(5) Ша је чо век, а а се се ћаш? Или син чо ве чи ји, а а о хо иш? (6) 
Ума њио си а за ма ло о ан е ла. Бу ду ћи да је Па вле то ја сно про ту ма чио о 
на шем Спа си те љу, тре ба ло би да се за до во љи мо тим об ја шње њем.

(7) Све си о чи нио о но е ње о ве. Ка да је ре као: Хај е а на чи ни мо 
чо ве ка о свом обра зу и о о би ју, Бог је до дао: Ко ји ће би и о со ар о 
ри ба мор ских и све га оста лог, што је ис црп но на бро ја но (в. 1. Мојс. 1; 26), а 
на кон то га на ста вља: Ра ђај е се и мно жи е се, и на у ни е зе мљу, и вла
ај е њом (ст. 28). Бог је ра зум ној при ро ди, као бо го по доб ној, дао власт 
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(12) Псал мо ој е Го со у ко ји оби а ва на Си о ну, тј. у не бе ском Је
ру са ли му. Ја вљај е у на ро и ма о ви е Ње о ве. Ов де као да го во ри о 
апо сто ли ма и про по вед ни ци ма Еван ђе ља. О то ме ка кви су то под ви зи, 
го во ри у про ду жет ку.

(13) Јер Он ко ји ра жи кр ви њи хо ве оо ме ну се, тј. тра жи ће крв ко ја је 
ра ди Ње га про ли ве на, да би за њу за тра жио за до во ље ње. Ни је за бо ра вио 
ва а је убо их. Убо ги ма опет на зи ва оне ко ји су Ње га ра ди оси ро ма ши ли 
и ко ји, не пре ста но Му се обра ћа ју ћи мо ли тва ма, пре кли њу да се осве ти 
де мо ни ма за увре де ко је су им на не ли.

(14) По и жеш ме о вра а смр них. Уз ди жеш ме са зе мље уни же ња 
да бих сла вио и у не бе ском Си о ну.

(15) На вра и ма кће ри Си о но ве – у не бе ском Је ру са ли му. Об ја вљи ва
ћу – уме сто: псал мо по ја ћу то ком ду гог вре ме на.

(17) По зна је Го со ко ји чи ни су о ве (ра ве), јер је уисти ну пра ве дан 
суд пре ма ко је му смр ћу би ва ју об у зе ти они што су је при пре ма ли чо ве ку. 
На и ме, у вре ме су да по зна ће Го спо да и они, ко ји ма ће се су ди ти.

(20) Уса ни, Го со е, не ка се не оси ли чо век. Мо ли се да Је ди но род ни за
бли ста они ма ко ји су на зе мљи и да онај над ме ни ђа во, ко јег Да вид у овом 
псал му на зи ва чо ве ком, ви ше не по ди же обр ве. Не ка бу у су ђе ни на ро и 
ре То бом. Мо ли се за нај ско ри ји при зив не зна бо жа ца на спа се ње.

(21) По са ви, Го со е, за ко но ав ца на њи ма. Ко је за ко но да вац осим 
Оно га Ко ји нас је увео у за кон Но вог За ве та? Не ка о зна ју на ро и а су 
љу и. Услед пре ве ли ке де мон ске об ма не, они су се пре тво ри ли у жи во
тињ ске ли ко ве, због че га је о њи ма и ре че но: Из је на чи се са со ком не
ра зум ном и о са е јој сли чан (Пс. 48; 13).

У је вреј ској Би бли ји, ов де по чи ње 10. пса лам: 
(22) За шо си, Го со е, о су ио а ле ко? Мо ли да се убр за при зив 

не зна бо жа ца, до ко јег ће до ћи на кон што про тек не мно го вре ме на. То је 
учи ни ла ђа во ља над ме ност.

(23) Ка а се на и ма без бо жник, ва ра за хва а си ро ма ха. Над ме ност 
лу ка во га слу жи рас плам са ва њу Твог си ро ма шног на ро да. Ухва ће ни би
ва ју у за ми сли ма ко је сми шља ју, јер је ре че но: Он хва а му ре у њи хо вом 
лу кав сву (1. Кор. 3; 19 и Јов 5; 13).

(24) Јер се хва ли ре шник у же ља ма у ше сво је. Та кво је ду го тр пље ње 
да, бу ду ћи да без бо жни ци оста ју не ка жње ни, не ки од не раз бо ри тих одо
бра ва ју њи хов жи вот.

(25) Раз ра жу је ре шник Го со а. Раз дра жио Га је из ру гу ју ћи се оно ме 
што је у Пи сму ре че но о Ње го вом про ми слу и су ду. Мно ги су, слу ша ју ћи 
не што слич но ово ме, од мах по чи ња ли да се сме ју. У ве зи с тим је ре че но: 

Изне мо ћи ће и ро а шће о ли ца Тво а. Кад се смрт вра ти на зад, не ће ви
ше деј ство ва ти ни вас це ла про тив нич ка си ла. На и ме, ако ће се уки ну ти 
и о сле њи не ри ја ељ – смр (1. Кор. 15; 26), он да је очи глед но да ће пре 
то га би ти уки ну те све про тив нич ке си ле.

(5) Јер си учи нио су мој и ра сру мо ју. Пред ста вља узрок за хвал но
сти. За сео си на рон – об ја шња ва Бо жи је над зи ра ње на су ду.

(6) За ре ио си на ро и ма, и ро а е без бо жник. Очи глед но је да под 
овим под ра зу ме ва ду хов не не при ја те ље. Име ње о во из бри сао си о ве
ка. Го во ри о ду хов ној зми ји или о ђа во лу. Бу ду ћи да прет ња озна ча ва и 
ис пра вља ње, мо гло би се ре ћи да је, на кон што су апо сто ли ис пра ви ли 
не зна бо шце, ро ао без бо жник, ка да се пре кра ти ло и уки ну ло ње го во 
па ље ње са ла на жр тве ни ци ма. На кон што је за ре ио на ро и ма и на кон 
што су се они обра ти ли ка Го спо ду, ђа во, ко ји је у њи ма деј ство вао док су 
би ли си но ви про ти вље ња (Еф. 2; 2), про пао је за јед но са идол ским хра мо
ви ма. Ти хра мо ви су, слич но гра до ви ма, у се би са др жа ли мно штво оних 
ко ји су би ли при ве за ни за без бо жни штво и ко ји су у тој ме ри про па ли 
да иза њих ни је оста ло ни тра га. Ово би се мо гло про ту ма чи ти и у ве зи 
са по след њим су дом, јер ће Го спод та да за пре ти ти гре шни ци ма и јер ће 
нај зад про па сти ђа во ко ји је без бо жник у истин ском сми слу те ре чи. На
кон што се ис ко ре ни без бо жни штво ко је је у њи ма по сто ја ло од дав ни на, 
и гра до ви ће при ми ти у се бе по у ку по бо жно сти (бла го че шћа).

(7) Не ри ја е љу не са е ма че ва на кра ју. Ђа во љим ма че ви ма на
зи ва ју се про тив нич ке си ле ко је су му да ва ле сна гу. Гра о ви су про тив
нич ке си ле ко је су, слич но гра до ви ма, утвр ђе ним и огра ђе ним зи ди на ма, 
под сво јом вла шћу др жа ли уло вље не њи хо вом пре ле шћу (об ма ном). О 
ка квим би ина че гра до ви ма и го во рио, осим о они ма о ко ји ма је на дру
гом ме сту ре че но: Пре во рио си ра у хр у ка ме ња, и чвр су вр ђа ву 
у ру ше ви не (Иса. 25; 2 – пре ма Сеп ту а гин ти). Очи глед но је да су то, на осно ву 
оно га што је прет ход но про ту ма че но, про тив нич ке си ле. Про а е со мен 
њи хов са бу ком – њи хо ва про паст је би ла буч на. Под тим под ра зу ме ва 
или ко нач ну про паст, или пре ко мер ност не сре ћа, или пак очи глед ност 
про па сти.

(10) И о са е Го со ри бе жи ше убо о ме, тј. на ро ду ко ји је си ро ма
шан ду хом. Иако је био на цар ском пре сто лу, Да вид је се бе че сто на зи вао 
убо гим и си ро ма шним, зна ју ћи да је све чо ве чи је сла би је од сен ке. По
моћ ник у бла о вре ме но (о ба) у не во љи, као што је и на дру гом ме сту ре
че но: У вре ме ми ло сно усли ших е (Иса. 49; 8). Бла о вре ме ним о бом на зи ва 
се вре ме не во ља јер, иако нам је сваг да, па чак и у бла го ста њу, по треб на 
по моћ, ми ту по моћ да ле ко сна жни је осе ћа мо кад смо у не во љи.
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(33) Уса ни, Го со е, Бо же мој. Же ли да по кре не Бо жи је окле ва ње (за
ка шње ње) и Бо жи ју до бро ту, јер ће се без бо жни ци пре да ва ти још ве ћој 
др ско сти све док се Бо жи ја ру ка не по диг не на њи хо во без у мље. Не ка 
се уз и не ру ка Тво ја. По диг ни ру ку Сво ју и по у чи их да про ми шљаш о 
увре ђе ни ма и, као да уста јеш из сна, по ка жи да је ка зна, ко ју Ти ша љеш на 
њих, из над њи хо вих за ми сли. Њих ка зни, али по ште ди увре ђе ног, ко јег 
су ра жа ло сти ле њи хо ве др ско сти и ху ла.

(34) Ра и че а, ка же, раз не ви без бо жник Бо а? Јер ре че у ср цу сво ме: 
Не ће ра жи и (Бо). Ево раз ло га због ко јег се гор ди и због ко јег па да.

(35) Ви иш ли, јер Ти бол и нев са ле аш. Ти све знаш, Го спо де, и од 
Те бе ни је скри ве но не са мо оно што се из вр ша ва на де лу не го и оно што 
до ла зи на ум и у ми сао. Са свим тач но по зна јеш и бо ле сти њи хо ве, и гнев 
оних што их вре ђа ју, и раз дра жљи вост љу ди, јер про ни чеш у по ми сли 
сва ког чо ве ка, Ти, ко ји ис и у јеш ср ца и бу бре е (Пс. 7; 10). Гле да ју ћи све то, 
Ти си ду го тр пе љив, зна ју ћи да је све под Тво јом ру ком и да чо век ни ку да 
не мо же да по бег не. Те би је оса вљен си ро мах, си ро че у Ти си о моћ ник, 
тј. он од Те бе оче ку је по моћ.

(36) Скр ши ми ши цу ре шно а и лу ка во а, тј. скр ши вла да ви ну не при
ја те ља. По ра жи ће се рех ње ов и не ће се на ћи, услед са мог гре ха. У сво јој 
це ло куп но сти, ова из ре ка има сле де ћи сми сао: ако по тра жиш грех лу ка
во га, не ће се про на ћи, јер ће лу ка ви про па сти од гре ха. На ла зе се од Бо га 
спа се ни, као, на при мер: На ђох Да ви а слу у Сво а (Пс. 88; 21) и на ђе на је 
из у бље на рах ма (Лк. 15; 9), јер би про па ла да ни је про на ђе на. Про па ли се 
не ће про на ћи у ве ко ве, јер по сто ји Су ди ја.

(37) Го со је цар о ве ка, у бу ду ћем и но вом ве ку. Про а шће не зна
бо шци са зе мље Ње о ве, јер ће у Ње го вом ца ре ва њу би ти ба че ни у веч ни 
огањ. Не зна бо шци ма на зи ва не пра вед не љу де, као оне ко ји не жи ве по 
за ко ну не го у се би за др жа ва ју вар вар ску и не зна бо жач ку су ро вост. Мо
ли да их ис тре би, го во ре ћи: ро а шће е и пре те ћи им ко нач ном про
па шћу, да би одах ну ли они ко ји од њих стра да ју, али да би се и они са ми 
ура зу ми ли.

(38) Же љу си ро ма ха усли шио си, Го со е, јер је та ква би ла њи хо ва 
же ља, јер је та ква би ла њи хо ва рев ност да се удо сто је бу ду ћих до ба ра. 
На о о вос ср ца њи хо во обра и а жњу ухо Тво је јер су, бу ду ћи на то 
при пре мље ни, ср цем спрем ни да све пре тр пе. Го то во шћу ср ца на зи ва се 
не ко обе ћа ње – ду шев на кре та ња уса гла ша ва ју се са во љом Бо жи јом.

(39) Су и си ро и и о ни же но ме, а се не ве ле хва ли ви ше чо век на зе
мљи. Ка да се, ка же, осве тиш за си ро ма хе, та да се ви ше не ће ве ле хва ли и 
чо век на зе мљи.

По мно шву обес и сво је (не ва сво је а), та ко да ће це ли на има ти сле де
ћи сми сао: гре шник је раз дра жио Го спо да са би ра ју ћи мно штво гне ва, јер 
реч „сво је” (обес ти) (тј. „свог” гне ва) тре ба схва ти ти у ве зи с оним ко ји 
раз дра жу је. Оно што је за тим до да то: Не ће ра жи и тре ба ло би чи та ти 
по сле зна ка ин тер пунк ци је, та ко да ће про ис те ћи сле де ћи сми сао: иако 
гре шник раз дра жу је Бо га рас плам са ва ју ћи у се би мно штво гне ва, зар Бог 
ипак не ће тра жи ти? Про чи та но по сле зна ка ин тер пунк ци је мо же има ти 
и ова кав сми сао: зар му Бог у да ну Свог гне ва не ће тра жи ти и да ти по 
гне ву ка кав је он са би рао у се би?

Не ма Бо а ре њи ма. Из гу бив ши страх Бо жи ји у ду ши, он стал но жи
ви у гре ху. По че так је сва ког лу ка вог де ла – не ми сли ти о Бо гу су ди ји.

(26) По ри чу се су о ви Тво ји о ли ца ње о во. Не ће да зна да си Ти пра
ве дан Су ди ја. Онај ко ји не зна шта је Бог, не зна ни шта је Су ди ја. На 
свим не ри ја е љи ма сво јим за вла а ће. То је слич но оно ме што је ре че но: 
Сву ва се ље ну об у хва и ћу ру ком сво јом као не зо (Иса. 10; 14 – пре ма Сеп ту
а гин ти). Ме ђу ис ку ше њи ма, јед на се ти чу ду ше, дру га те ла, а тре ћа оно га 
што окру жу је те ло. Ис ку ше њи ма ко ја се ти чу ду ше на зи ва ју се не чи сте 
по ми сли, и из њих се ра ђа ју гре хо ви и ла жна уче ња. Ис ку ше ња ко ја се 
од но се на те ло би ва ју узрок уда ра ца, му че ња, про го на, утам ни че ња и 
смр ти. Нај зад, ис ку ше ња ко ја се ти чу оно га што окру жу је те ло са сто је се 
од гу бит ка нов ца и имет ка, од гу бит ка де це или гу бит ка же не. Оту да је 
очи глед но да је са та на по сред ством не ког од на бро ја них ис ку ше ња вла
дао над сва ким пра вед ни ком, јер је ди но Хри стос ре ха не учи ни, ни и се 
на ђе ре ва ра у уси ма Ње о вим (1. Пе тр. 2; 22).

(27) Јер ре че у ср цу сво ме: Не ћу о ср ну и, тј. не ћу па сти у за блу ду, из 
ко ле на у ко ле но не ћу скре ну ти с пу та, јер не ћу пре тр пе ти ни шта рђа во.

(28) Ње о ва су уса у на ро кле сва. Ра чу нао је да ће ње го во бла
го ста ње би ти веч но, због че га су уста ње го ва пу на ор чи не и ре ва ре, и 
по ста вља за се ду си ро ма шни ма да би их по гу био у сво јим зам ка ма. Оним 
што је ре че но: са бо а и ма, шта се дру го под ра зу ме ва, ако не они ко ји 
су бо га ти злом? На и ме, они по ма жу свом оцу, ђа во лу, у зам ка ма про тив 
си ро ма шних.

(29) По са вља за се у са бо а и ма. Се де ћи на са бо ри ма и збо ри шти
ма, при пре ма зам ке и клоп ке за не ви не.

(31) Са ну ће се и а шће. Кад ђа во бу де ре као: „Ја сам по бе дио”, па шће 
и по сти де ће се.

(32) Јер ре че у ср цу сво ме: За бо ра ви Бо. Ђа во то не ка же за то што је 
уисти ну та ко не го с на ме ром да нас пре ва ри, да би смо се спо та кли ми
шљу и по ми сли ли да Бог не ма ри за људ ска де ла.
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ба ло би ов де при ме ти ти да про рок че сто ка же у ши мо јој уме сто „ме ни 
са мом”.

(2) Ево, ре шни ци за е ну ше лук, ри ре ми ше сре ле у о бол цу. Из
го ва ра ју ћи ове ре чи, про рок ти ме ука зу је на пот пу ну спрем ност гре шни
ка да га на пад ну. У на став ку обајш ња ва узро ке свог узда ња у Го спо да и 
ка же да су они, ко ји во ју ју про тив ње га, гре шни љу ди, ко ји про го не не
ду жног чо ве ка. Они на ме ра ва ју да смр ћу уз вра те оно ме ко ји је не кад био 
ви нов ник њи хо вог спа се ња, ка да је, на при мер, убио Го ли ја та, или ка да је 
из Са у ла ис те рао де мо на ко ји га је му чио.

(3) А ра ве ник ша је ура ио? Шта је учи нио пра вед ник, да би био 
из ло жен слич ном про го ну? Ов де про рок го во ри о са мо ме се би, од но сно, 
ка же да ни је по сту пао не пра вед но пре ма они ма, ко ји су са да спрем ни да 
му на шко де.

(4) Го со је у хра му све о ме Сво ме, Го со је на не бу о са вио ре
со Свој. Го спод, ка же про рок, оби та ва у Је ру са ли му, у Свом све том хра
му, и се ди на не бу. На тај на чин, Он је сву да при су тан и ви ди све оне, ко ји 
не ко ме чи не не прав ду. Про рок ту ми сао ја сни је из ра жа ва у сти хо ви ма 
ко ји сле де.

(5) Го со ис и у је ра ве ни ке и без бо жни ке. Овим ре чи ма раз де љу је 
љу де, раз два ја ју ћи их на пра вед не и не пра вед не: не пра вед ни су ујед но и 
без бо жни, јер за по ста вља њем за по ве сти Бо жи јих по ка зу ју да не по шту
ју Бо га.

Ко ји љу би не рав у мр зи сво ју у шу. И ова из ре ка мо же да по бу ди 
узда ње у Бо га и, исто вре ме но, у се би са др жи по у ку. Не пра ве дан, ка же, 
узро ку је сво ју смрт и сам би ва не при ја тељ сво је ду ше, јер сво јим рђа вим 
де ли ма под сти че Бо га да се гне ви на њу (св. Зла то уст).

(7) Пра ве ан је Го со и рав у за во ле, ра во у зна ли це Ње о во. Ка ко 
је Бог свет и ка ко у све ти ма по чи ва, Он је та ко и пра ве дан и љу би прав
ду; услед то га ура зу мљу је и ка жња ва не пра вед не, због че га смо ду жни да 
Му од ва жно при ти че мо и да се узда мо у Ње га. По след њи сти хо ви пред
ста вља ју за кљу чак Да ви до вог узда ња и на де у Бо га, ко ји су из ло же ни на 
по чет ку псал ма. Ре чи: ра во у зна ли це Ње о во под јед на ко су ва жне као 
и ре чи рав у за во ле. На и ме, кад не ко не ко га љу би, он га и ви ди, а ако 
не ко га мр зи (не на ви ди), од вра ћа ли це од ње га и не ви ди га. Под ли цем 
Бо жи јим тре ба ло би под ра зу ме ва ти Ње го ву све ви де ћу си лу.

Пса лам се, у од но су на Да ви да, мо же про ту ма чи ти с исто риј ске стра
не. У ви шем сми слу, ме ђу тим, пса лам се мо же при ме ни ти на сва ко га ко 
тр пи увре де и во ди бит ку са ви дљи вим и не ви дљи вим не при ја те љи ма. У 
том слу ча ју, стре ле озна ча ва ју зле по ми сли, ко је из ну тра на го ва ра ју и са

Псалам 10
За крај, салам Давиов.

Садржај
Да вид је и овај пса лам ис пе вао на кон по бе де над не при ја те љем, и у 

ње му је пред ста вље на ми сао ка ква до ли ку је све ти те љу.
(1) На Го со а се о у зах, ка ко ће е ре ћи у ши мо јој: За што ми са ве

ту је те да, слич но пти ци, бе жим у го ру, кад се уздам у Бо га? Пре се ли се на 
о ру као и ца? Пре се ли се, иди, бе жи у го ре, тј. у го ре вр ли не.

(2) Јер, ево, ре шни ци за е о ше лук, ри ре ми ше сре ле у о бол цу. 
Тим ре чи ма су га под сти ца ли на бек ство, го во ре ћи: ако не по бег неш, 
гре шни ци ће те по го ди ти стре ла ма. Ти ме, да кле, об зна њу је да су лу ка ве 
по ми сли стре ле лу ка во га. Да усре ле у мра ку ра ве ср цем. У мра ку, тј. у 
тај но сти, јер на тај на чин устре љу ју ду хов ни не при ја те љи.

(3) Јер оно шо си Ти увр ио, они сру ши ше, тј. не при ја тељ је по ву
као ка тру ле жно сти (про па дљи во сти) чо ве ка, ко ји је ство рен за не тру
ле жност (не про па дљи вост). Или, не при ја те љи жу ре да на ме ни раз о ре 
де ла Тво ја. На и ме, ста ра ју се да уни ште оно га ко га си Ти по ма зао за ца ра, 
на о ру жа ва ју ћи се про тив Тво је од лу ке. Чи не то јер су у се би ис ко ре ни
ли истин ско и при род но раз у ме ва ње, ка кво си Ти са во рио у њи ма. А 
ра ве ник ша је ура ио? Иако су та ко по сту пи ли не при ја те љи, Го спод, 
Ко јем је храм не бо, ис ку ша ва и пра вед не и без бо жни ке, и јед ни ма раз де
љу је бла га а дру ге ша ље на веч не му ке. Го со је у хра му све о ме Сво ме.

(4) Очи Ње о ве на убо о а ле а ју. По ка зу је да пред Бо гом ни шта ни је 
скри ве но. Очи ма на зи ва до бро чи ни тељ ско над зи ра ње. Обр ве Ње о ве ис
и у ју си но ве љу ске. Обр ва ма се на зи ва Ње гов про ми сао, ко ји ис пи ту је 
сва ко де ло и су ди му.

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на
Да вид је овај пса лам ис пе вао у вре ме кад је бе жао од Са у ла. Пса лам 

има нат пис: за крај, јер у се би са др жи пред ска за ње оне ка зне, ко ју ће Бог 
по сла ти на Са у ла.

(1) На Го со а се о у зах, ка ко ће е ре ћи у ши мо јој: ре се ли се као 
и ца? Ка да је Да вид, про го њен од Са у ла, по бе гао у пу сти њу, ње го ви 
при ја те љи и до бро на мер ни ци са ве то ва ли су му да се са кри је у пла ни не, 
јер ће та мо ње гов жи вот би ти без бед ни ји. У го ре на ве де ним ре чи ма, Да
вид при ја те ље и до бро на мер ни ке раз об ли чу је као оне, ко ји да ју са ве те 
до стој не осу де. На Го со а се о у зах, ка же, и не на дам се ни у ка кву дру
га чи ју по моћ. За што мо јој ду ши, тј. ме ни са мом, го во ри те да као вра бац 
од ле ти у го ру и да се, слич но тој пла шљи вој пти ци, та мо са кри је? Тре



Свети Атанасије Александријски Тумачење Псалама32 33

(9) По ви си ни Сво јој умно жио си си но ве љу ске.* Ви си ном на зи ва си
лу, а умно жа ва њем ду го веч ност. Због то га оно што је ре че но има сле де ћи 
сми сао: Ти си нам си лом Сво јом по да рио ду го веч ност и веч ни жи вот, 
јер ће се на кон Твог спа со но сног вас кр се ња наш жи вот рас про сти ра ти 
у бес ко нач не ве ко ве. Или под ви си ном под ра зу ме ва да нас је учи нио по
доб ни ма Се би оно ли ко, ко ли ко је та кво упо до бље ње мо гу ће за чо ве ка. 
Или још ово: удо сто јио си нас Свог ве ли ког ста ра ња.

Ту ма че ње Је фи ми ја Зи га бе на
Пса лам про ро ку је о вас кр се њу Хри сто вом и о осве ти за вре ђа ње 

хри шћа на. Про рок се мо ли да до ђе осми дан, тј. дан вас кр се ња Хри сто
вог и да поч не осве та за оне ко је му чи ђа во, као и за љу де ко ји ро бу ју 
идо ло по клон ству.

(2) Са си ме Го со е, јер не са ре о об но а. Пра ве дан је онај ко ји се 
у од но су с љу ди ма при др жа ва прав де. Пре по до бан је онај ко ји је по бо жан 
(бла го че стив) у од но су на Бо га, а свет је онај ко ји се обо го тво рио кроз 
са вр шен ство у вр ли на ма. Ови на зи ви пред ста вља ју сво је вр сну ле стви цу 
ко ја оне што по њој ко ра ча ју уз во ди ка Бо гу. Ра ни је смо већ по ме ну ли да 
Пи смо на зи ва пра вед ним и оно га, ко је са вр шен у вр ли на ма. Ме ђу тим, 
ов де се не го во ри о та квом пра вед ни ку. Иако, да кле, не ки по се ду ју из
ве сну пра вед ност у људ ским де ли ма, пре по доб них је не ста ло јер, с јед не 
стра не, уми ру, а са дру ге би ва ју про го ње ни од не пре по доб них. Сто га се 
про рок ов де мо ли да из бег не над моћ ност злих љу ди. Ова мо ли тва и про
зба ис хо ди из уста оних, ко ји ће при хва ти ти еван ђел ску про по вед јер је у 
оно вре ме, кад је до шао Го спод, нај ма ње би ло пре по доб них.

Јер се ума њи ше иси не о си но ва љу ских. Пре по доб ни су са свим 
иш че зли; ме ђу тим, не ке исти не је још оста ло у си но ви ма људ ским, јер 
су љу ди та да о ве ли ком и ва жном го во ри ли са мо лаж, а о ма лом и ни
штав ном исти ну.

(3) Ла жи о во ра ше сва ки су се у (бли жњем) сво ме. Сва ки је из го ва рао 
пра зне ре чи, тј. об ма ну и лаж. У то вре ме, љу ди ни су об ма њи ва ли и из
вр га ва ли ру глу са мо ту ђи не, не го и сво је при ја те ље (бли жње, су се де), јер 
Да вид на овом ме сту бли жњим (су се дом) не на зи ва оно га ко је бли зак 
по ме сту не го (бли ско га) по осо би на ма при ро де и во ље.

Уса во лич на у ср цу, а у ср цу о во ра ше (зло). Дво лич ним усти ма 
Да вид на зи ва дво лич ног чо ве ка, име ну ју ћи по сред ством јед ног де ла це
ли ну. Под му као чо век дво лич ним ср цем и дво лич ном ми шљу го во ри 

* У срп ском пре во ду: По ви си ни Тво јој о са рао се је си за си но ве љу ске, прим. прев.

ве ту ју ум да се пре се ли на го ру, од но сно да при хва ти по ги бељ не, злоб не и 
шко дљи ве ми сли. Ре чи: Ка ко ће е ре ћи у ши мо јој, мо гу се из го во ри ти и 
де мо ни ма, ко ји ду шу под сти чу на бо го хул не ми сли. Под лу ком и стре лом 
мо гу се под ра зу ме ва ти сва смр то но сна ору ђа, као и не до лич не по ми сли. 
Са гла сно ово ме, у ви шем и мо рал ном сми слу мо гу се про ту ма чи ти и све 
оста ле ре чи псал ма.

Псалам 11
(1) За крај, за осму, салам Давиов.

Садржај
О зна че њу за осму ре че но је у ше стом псал му. Да вид се ов де мо ли за 

из ба вље ње од лу ка вог ро да. Тај род је по сто јао и у до ба на шег Спа си те ља, 
Ису са Хри ста. Сам Спа си тељ је о ње му ре као: Ни не вља ни ће уса и на 
Су са ро ом овим, и осу и ће а (Мт. 12; 41).

(2) Са си ме, Го со е, јер не са ре о об но а; јер се ума њи ше иси не 
о си но ва љу ских. То го во ри под ра зу ме ва ју ћи сва зло де ла про тив на шег 
Спа си те ља, јер су Је вре ји, на пу стив ши исти ну, про тив Хри ста из но си ли 
са мо лаж.

(3) Уса во лич на у ср цу – јер су Га на зи ва ли учи те љем и бла гим, а 
дру го до го ва ра ли за Ње га. Уни ши ће Го со сва уса лу ка ва и је зик ве
ле ре чи ви. Зар ни је ве ле ре чив је зик ко ји се од ва жио да ка же Спа си те љу: 
Ка квом вла си о чи ниш, или ко Ти а е у влас а ово чи ниш (Мк. 11; 
28)?

(5) Оне ко ји ре ко ше: Је зик наш ве ли ча ће мо, уса су на ша у нас; ко 
нам је Го со ар? Они су то бо же уобра зи ли ка ко има ју власт да про тив 
Спа си те ља го во ре све што по же ле. А ово: Ко нам је Го со ар, слич но је 
оно ме што је ре че но: Ово а не зна мо о ку а је (Јн. 9; 29).

(6) Збо сра а ња си ро ма ха. Под тим под ра зу ме ва си ро ма шне и убо
ге ду хом; по што сам чуо њи хо ве уз да хе, ка же Он, ус а ћу и о са ви ћу се у 
са се ње (њи хо во), осме ли ћу се у ње му, тј. сви ма ћу об зна ни ти спа со но сно 
уче ње и устро ји ћу та ко да се оно сву да чу је. Оно је уисти ну и про по ве
да но по це лој зе мљи.

(7) Ре чи су Го со ње ре чи чи се, сре бро ра же же но. Исти ни те ре чи, 
огла ше не о спа се њу, слич не су сре бру ко је је мно го пу та пре то пље но у 
ог њу. Реч „сед мо стру ко” упо тре бље на је уме сто „ви ше пу та”, јер је та кав 
на чин из ра жа ва ња уоби ча јен у бо жан стве ном Пи сму.

(8) Ти, Го со е, са чу ва ћеш нас. Са чу ва ћеш нас за то што нас окру жу ју 
без бо жни ци и сми шља ју зло про тив на шег спа се ња; то су про тив нич ке 
и лу ка ве си ле.
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зе мља се по тре сла, ка ме ње се рас па ло, а до го ди ла су се и дру га чу да. Или 
се мо же раз у ме ти и ова ко: „По ста ви ћу си ро ма шне и убо ге у спа се ње, 
тј. удо сто ји ћу их спа се ња, а за тим ћу сме ло об ја ви ти њи хо во спа се ње и 
от кри ти Сво ју си лу.”

(7) Ре чи су Го со ње ре чи чи се. По што је прет ход но из ла гао са мо 
оно што го во ри Го спод, Да вид са да уве ра ва у исти ни тост ре чи Го спод
њих го во ре ћи да су оне чи сте и да им је стра на сва ка лаж.

Сре бро ра же же но у о њу, очи шће но о зе мље. Ре чи Бо жи је су, ка же, 
то ли ко чи сте и не по ме ша не са об ма ном и ла жи, да су слич не пре то пље
ном сре бру, очи шће ном од рђе и зе мље. Да би уз ви сио чи сто ту и све тлост 
ре чи Го спод њих, Да вид у на став ку ка же: 

Пре о ље но се мо сру ко. Се мо сру ко ов де озна ча ва „ви ше пу та”. 
Оно сре бро, ко је је ви ше пу та пре то пље но, по ста је са вр ше но чи сто. Та ко 
су, ка же, ре чи исти не Бо жи је слич не сре бру ко је је ви ше пу та пре то пље
но у пе ћи.

(8) Ти, Го со е, са чу ва ћеш нас и о бра ни ћеш нас о ро а ово а и о 
ве ка. Ре чи Го со е, са чу ва ћеш нас по ста вље не су уме сто ре чи „Го спо де, 
са чу вај нас од оних ко ји се спо ља на о ру жа ва ју про тив нас” а ре чи о бра
ни ћеш нас уме сто ре чи „од бра ни нас од оних, ко ји нас на па да ју из ну тра”. 
Дру гим ре чи ма, про рок се ов де мо ли да нас Бог са чу ва од ви дљи вих и 
од бра ни од не ви дљи вих не при ја те ља. Или се пак ре чи са чу ва ћеш нас од
но се на са да шњи на ра штај, а ре чи о бра ни ћеш нас на бу ду ћи на ра штај 
злих љу ди. Ове ре чи су се оправ да ле јер је ве ра оних, ко ји су при хва ти ли 
еван ђел ску про по вед, оста ла не по бе ђе на од та да шњих про го ни те ља, као 
што ће и у ве ко ве би ти не по бе ди ва. Њу ни су мо гли да по бе де ни ти Је ли
ни, ко ји су отво ре но во је ва ли про тив ве ре, ни ти је ре ти ци ко ји су по тај но 
сми шља ли лу кав ства про тив ње.

На о ко ло без бо жни ци хо е. Са свих стра на окру жу ју нас без бо жни
ци, по ку ша ва ју ћи да по ти сну и да по бе де ве ру у Хри ста. Та ко по сту па ју 
не зна бо шци и ца ре ви – про го ни те љи. Је ре ти ци та ко ђе хо да ју уна о ко ло, 
јер бо жан стве но Пи смо не раз у ме ју у пра вом сми слу, не го у из о па че ним 
и ла жним умо ва њи ма и ту ма че њи ма.

По ви си ни Тво јој умно жио си са ра ње за си но ве љу ске. Ти си, Го
спо де, уз нев ши се на крст, по ка зао ве ли ко ста ра ње за људ ски род, због 
ко јег си и по стра дао. Ово би се, мо жда, мо гло раз у ме ти и ова ко: Ти си, 
Го спо де, уз нев ши се на не бе са у дан Ваз не се ња, био ми ло ср дан пре ма 
љу ди ма, јер си нис по слао Ду ха Све то га, Ко ји их про све тљу је и ру ко во ди 
еван ђел ском про по ве ди.

оно што је зло и штет но. Уну тар се бе скри ва јед ну ми сао, а из ван се бе 
по ка зу је дру гу.

(4) Уни ши ће Го со сва уса лу ка ва и је зик ве ле ре чи ви. Че сто се де
ша ва да оне ре чи, ко је са др же же љу, Пи смо из ра жа ва у бу ду ћем вре ме ну. 
Та ко је учи ње но и на овом ме сту, јер се Да вид мо ли да ко нач но бу де ис ко
ре ње на под му клост, за јед но са они ма ко ји се пре у зно се над ни штав ни ма 
(ма ли ма) и о се би го во ре не што ве ли ко. Или, мо жда, Да вид овим ре чи ма 
про ро ку је о про па сти под му клих, а да о они ма, ко је је на звао ве ле ре чи
ви ма, го во ри у на став ку: 

(5) Оне ко ји ре ко ше: Је зик наш ве ли ча ће мо. Бог ће, ка же, ис тре би ти 
оне ко ји та ко го во ре о се би, тј. ко ји раз ми шља ју ова ко: упра ви ће мо свој 
је зик ка ве ли ким и гор дим ре чи ма.

Уса су на ша у нас; ко нам је о со ар? Бог ће ис тре би ти и оне ко ји 
ка жу: ми смо го спо да ри сво јих уста и је зи ка. Ко ће нам за бра ни ти да из
го ва ра мо гор де ре чи? Ко мо же да спре чи на шу ве ле ре чи вост?

(6) Збо сра а ња си ро ма ха и уз а ха убо их, са ћу уса и, о во ри Го
со. Са се мо ра схва ти ти као а а, тј. у од го ва ра ју ће вре ме. Ми сао ко ја 
се из ра жа ва овим ре чи ма је сле де ћа: „Та да ћу”, ка же Хри стос, „уста ти из 
гро ба због не сре ће оних, ко ји услед не зна ња ро бу ју за блу ди”, јер се у то
ме са сто ји њи хо во си ро ма штво. Не ки ка жу да се си ро ма шни ма на зи ва ју 
не ка да шњи бо га та ши, бу ду ћи да је ре че но: Бо а и оси ро ма ши ше (Пс. 33; 
10). Убо ги ма се на зи ва ју они ко ји сво јим ру ка ма за ра ђу ју по треб ну хра ну. 
Тре ба ло је да та кви си ро ма си и убо ги по ве ру ју у Хри ста, јер су се ли ши
ли свог бо гат ства, а ра дом и тру дом сво јих ру ку до би ја ју оно што им је 
нео п ход но за те ло. На зи ви убо гог и си ро ма шног узи ма ју се без раз ли ке 
и је дан уме сто дру гог. Ове ре чи мо гу се схва ти ти и дру га чи је, као да Бог 
ка же: „Са да ћу, тј. уско ро ћу уста ти и осве ти ти се за стра да ња и уз да хе 
увре ђе них.” Иако је Да вид ре чи „ус та ћу” и „осве ти ћу се” на вео она ко, ка
ко при ли чи чо ве ку, мо ра ју се схва ти ти она ко, ка ко до ли ку је Бо гу.

По са ви ћу се у са се ње њи хо во, осме ли ћу се у ње му. Спо ме нув ши 
прет ход но Хри сто во вас кр се ње, Да вид по сле тих ре чи по ми ње Ње го во 
по гре бе ње, из ме нив ши по ре дак и вра тив ши се на Хри сто ву кр сну смрт. 
„Ја ћу се”, ка же Го спод, „по ста ви ти, тј. би ћу при ко ван за крст”, ко ји Он 
ов де на зи ва спа се њем. По ра зив ши му чи те ља – ђа во ла ко пљем и др ве
том кр ста, Го спод нам је по да рио спа се ње и пот пу ну сло бо ду од на ше 
за блу де. Нас, ко ји смо не ка да би ли сла би, укре пио је про тив де мо на. 
„Осме ли ћу се у ње му, тј. јав но ћу се по ка за ти и це лом све ту на кр сту от
кри ти бо жан стве ну си лу ко ја се скри ва ла у Ме ни.” На и ме, ка да су Го спо
да по ди гли на крст, по це па ла се хра мов на за ве са, сун це се по мра чи ло, 
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Не ће ли о зна и сви ко ји чи не бе за ко ње? Реч Го со а тре ба ло би чи
та ти по сле зна ка ин тер пунк ци је и узе ти је из ван по ве за но сти (оста лих) 
ре чи, да би се до био сле де ћи сми сао: сви су од сту пи ли и учи ни ли то; они 
не по зна ју Бо га. Го со а не ри зва ше ко ји је у на ро мој као је е ње хле ба. 
Је ду на род Ње гов, јер га убе ђу ју да се по кла ња тва ри а не Твор цу. Упра во 
они, ко ји су дру ги ма по ста ли са вет ни ци за зло, не ће при зва ти Го спо да. 
Та ко би уме сто про шлог вре ме на тре ба ло чи та ти бу ду ће.

(5) Та мо се усра ши ше сра ха, е сра ха не бе ше. Мој се јев за кон је 
ка жња вао, док је страх Хри стов не по ро чан (чист), јер нас учи да се пла
ши мо она ко, као што се си но ви пла ше оца. Од тог вре ме на, тј. од вре ме на 
до ла ска Хри сто вог, устра ши ли су се стра ха та мо где стра ха не ма, али не 
за то што пре ти за кон не го због бо го бо ја жљи во сти (стра хо по што ва ња), 
ка ква ви ше до ли ку је сло бод ни ма.

Јер је Го со у ро у ра ве них, оправ да них Ње го вим до ла ском.
(6) Са ве си ро ма ха о сра ми се. То је ре че но они ма, ко ји ће ис тра ја

ва ти у не вер ју и про го ни ти оне што су по ве ро ва ли у Хри ста.
(7) Ко ће а и са Си о на са се ње Изра и љу? У то ме се са др жи дво стру

ко про ро штво, јер се не об зна њу је са мо спа се ње ко је је у то вре ме би ло 
огра ни че но, не го и оно спа со но сно ја вља ње на шег Спа си те ља са Си о на, 
до ко јег ће до ћи тек на кон што про тек не мно го вре ме на.

(8) Об ра о ва ће се Ја ков. Ми сли на све те па три јар хе и про ро ке, ко ји се 
ра до шћу ра ду ју што је Хри стос ис пу нио она обе ћа ња ко ја су им пред ска
за на; у тим обе ћа њи ма пред ска зи ва ло се спа се ње свих не зна бо жа ца.

Псалам 14
За крај. Псалам Давиов.

Садржај
Да вид је ис пе вао овај пса лам по у ча ва ју ћи оно ме што чо ве ка мо же 

до ве сти до за до би ја ња бла же ног уде ла. За то и по чи ње на сле де ћи на
чин: 

(1) Го со е, ко ће се на са ни и у на се љу Тво ме? На ста њи ва ње је при
вре ме ни бо ра вак, ко ји не озна ча ва не про мен љи ви не го про ла зни жи вот, 
и ука зу је на узда ње у пре ла зак на бо ље. На и ме, све ти те љу је свој стве но 
да бу де пут ник у овом жи во ту, ко ји га во ди ка оном дру гом (жи во ту). 
Услед то га, Да вид о се би и ка же: Ја сам о шљак ко Те бе и ро ла зник, као 
сви оци мо ји (Пс. 38; 13). Ко ће, да кле, би ти удо сто јен да се на ста ни у тим 
не бе ским на се љи ма? Или ко ће се на се ли и на о ри све ој Тво јој? Онај 
ко се удо сто ји оног бла же ног на се ља на сла ђи ва ће се бла жен ством у бес
ко нач не ве ко ве.

Псалам 12
(1) За крај. Псалам Давиов.

Садржај
Да вид је овај пса лам ис пе вао ка ју ћи се за грех и исто вре ме но бла

го ве сте ћи о на шем спа се њу. У том псал му нам је дат обра зац (узор) по 
ко јем смо, оби та ва ју ћи у гре ху, ду жни да при ти че мо Бо гу.

(2) До кле ћеш, Го со е, за бо ра вља и ме о кра ја? Као да је ду го трај ни 
грех по сред ством по ка ја ња за ње га на чи нио пут ка Бо гу. До кле ћеш о
вра ћа и ли це Сво је о ме не? То ли це не пре ста но гле да ју ан ге ли.

(3) До кле ћу се о ми шља и у у ши сво јој? Ја ди ку јем, по ми шља ју ћи у 
ду ши да ћу умре ти у гре ху, и то ми, ви ше од све га, ства ра ду шев ни бол. 
Му чим се у ср цу сво ме а њу и но ћу – то је сва ко днев на бри га у ср цу.

До кле ће се уз но си и не ри ја ељ мој на а мном? Ако се наш не при
ја тељ ђа во уни жа ва кад смо по бо жни, ја сно је да се он пре у зно си ка да 
гре ши мо, бу ду ћи да чо ве ко во уни же ње зна чи уз ди за ње са та ни но. Као 
што се и о Бо гу ка же да се Он уз но си на шим спа се њем, та ко се и о ђа во лу 
ка же да се он уз ви су је на шом про па шћу.

(4) Про све ли очи мо је. Ов де ми сли на очи ума, јер је ре че но: Про све
ли е се све ло шћу зна ња (Ос. 10; 12 – пре ма Сеп ту а гин ти).

(6) А ја се на ми лос Тво ју уз ах. Чвр сто се на дам да ћу до би ти опро
штај за грех, уз но се ћи ми сао ка ми ло ср ђу Твом, по ко јем си свим љу ди ма 
по да рио спа се ње. То спа се ње ра ду је мо је ср це, ко је одав но бо лу је због 
гре ха.

Псалам 13
За крај. Псалам Давиов.

Садржај
У овом псал му са свим ја сно ука зу је на без бо жни штво и бе за ко ње 

љу ди у свим њи хо вим по ду хва ти ма, да би ти ме про по ве дао о нео п ход
но сти до ла ска Хри сто вог.

(1) Ре че без ум ник у ср цу сво ме: Не ма Бо а. По што ни су ни по ми шља ли 
да по сто ји Бог Ко ји над зи ре и пра вед ним су дом су ди људ ским де ли ма, 
из вр ши ли су сва ко не пра вед но де ло. Са мим тим, (2) Го со с не ба о ле а, 
а то ја сно ука зу је на до ла зак Го спо да ме ђу љу де.

(3) Не ма а ко ји чи ни о бро, не ма а ни је но а. Ка да је до шао, Го спод 
ни је на шао ни ко га ко би чи нио до бро, не го се сва ки по ка зао као крив у 
сва ком под лом де лу. (4) Гроб је ово рен р ло њи хо во. И де мо ни су у свом 
гр лу др жа ли чо ве ка као хра ну, не по ми шља ју ћи да Бог не мо же да за бо
ра ви Сво ју тво ре ви ну.
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не бе си ма, иако се још увек на ла зе на овој зе мљи, већ пре би ва ју на зе мљи 
Ње го вој. Во ље Бо жи је су све оне по је ди нач не вр ли не ко је је Бог учи
нио чу де сни ма у све ти ма Сво јим, јер у тво ре њу вр ли на они има ју не ку 
пред ност у од но су на дру ге љу де. Од ва жност апо сто ла и му че ни ка ни је 
исто вет на са од ва жно шћу оних ко ји су хра бри у не че му дру гом, ни ти је 
це ло му дре ност Јо си фо ва слич на це ло му дре но сти дру гих љу ди. Због то га 
он, бу ду ћи њи ма за ди вљен, осе ћа сво ју соп стве ну сла бост, јер му мно го 
то га не до ста је у по ре ђе њу с бо жан стве ном си лом и бо жан стве ном ве ли
чи ном. На и ме, чим се у пра вед ни ци ма умно же сла бо сти, они хи та ју да 
пред Бо га при не су по ка ја ње.

(4) Умно жи ше се не мо ћи њи хо ве кад су слу жи ли идо ли ма. Ме ђу тим, 
иако су се умно жи ле, они ни су за др жа ли те не мо ћи. Не мо ћи су у њи ма 
оста ле са мо до тле док их ни су по зна ли, јер све мо у у Хри су ко ји им а је 
моћ (Фи липљ. 4; 13). Или, ка ко се чи ни, то го во ри о апо сто ли ма и о они ма, 
ко ји су по ве ро ва ли кроз апо сто ле. У њи ма су се про ја ви ла чу де са Бо
жи ја, јер су ис пу ни ли све Бо жи је за по ве сти. Ме ђу тим, умно жи ле су се 
њи хо ве не мо ћи или, дру га чи је ре че но, умно жио се њи хов труд, кад је на 
њих уста ло мно штво не зна бо жа ца, бе сед ни ка, вој ни ка и ца ре ва, а они 
су, над вла дав ши све њих, окон ча ли свој пут. Или пак крат ко вре ме ност 
и при вре ме ност не да ћа ука зу је на бес ко нач ни век. По сле о а (оне) бр зо 
не са ше. Иако су би ли не моћ ни за то што су пр во бит но жи ве ли у гре хо
ви ма, чим су чу ли про по вед по ста ли су по слу шни. Упра во то зна че ре чи: 
По сле о а (оне) бр зо не са о ше, од но сно, по жу ри ше да по ста ну по слу
шни про по ве ди. Не ћу са бра и са бра ња њи хо ва о кр ви (ио ла). Они, 
ко је са бе ре Хри стос, мо ра ју би ти чи сти од уби ства и кр ви. Са би ра ју ћи 
са бо ре са ста вље не од не зна бо жа ца, не ћу их са бра ти по сред ством кр ви, 
тј. учи ни ћу да Ми не при сту пе чу ва ју ћи слу же ње по За ко ну, не го већ ма 
при но се ћи хва лу и бес крв ну жр тву. Ни и ћу со ме ну и име на њи хо
ва уси ма мо јим. Ви ше се не ће на зи ва ти идо ло слу жи те љи ма и без бо
жни ци ма, не го зва ни ма и иза бра ни ма. Не ка да су до би ли име на до стој на 
сво јих де ла, и на зи ва ни су идо ло слу жи те љи ма и мно го бо шци ма; са да се 
ви ше не ћу опо ми ња ти тих име на, већ ћу их на зи ва ти по бо жни ма, све ти
ма, зва ни ма и иза бра ни ма.

(5) Го со је уео на сле ђа мо а и ча ше мо је. На сле ђем се на зи ва не зна
бо жач ко цар ство и, ја сни је се из ра жа ва ју ћи, као да би ре као: „Не зна бо
шце ми је као на сле ђе и удео да ро вао Отац, Ко јем сам био по слу шан чак 
до смр ти; Отац је удео и Мо јој Цр кви, ко ја је Мо је на сле ђе. Он је удео и 
Мо је ча ше, тј. смр ти, јер ча ша озна ча ва смрт, пре ма оно ме што је ре че но: 
Ако је мо у ће, не ка Ме ми мо и ђе ча ша ова (Мт. 26; 39). И Цр ква је на сле ди ла 

(2) Ко ји хо и не о роч но, итд. По у ча ва нас на ко ји ће мо на чин до сти
ћи тај бла же ни крај; као пр во, та ко што ће мо по ћи не по роч ним пу тем а 
то је Хри стос; као дру го, ако бу де мо чи ни ли прав ду; као тре ће, ако сво је 
ср це учи ни мо оби та ва ли штем исти не; као че твр то, ако не стек не мо лу
ка ви (пре вр тљи ви) је зик; као пе то, ако бли жњем не бу де мо чи ни ли зло; 
као ше сто, ако не осу ди мо над ме ног бли жњег; као сед мо, ако не бу де мо 
при стра сни; као осмо, ако не на ру ши мо вер ност за кле тви; као де ве то, 
ако не бу де мо узи ма ли ка ма ту, и као де се то, што чи ни крај сва ког до бра, 
ако бу де мо не под ми тљи ви. Ко се на у чи на пре до ва њу у ово ме, по сто ја но 
ће до би ја ти до бра.

Псалам 15
Силорафија (јевр. Miktam = заис на субу?). Давиов.

Садржај
Про ро штво ко је са да др жи мо у ру ка ма са др жи у се би при зи ва ње 

не зна бо жа ца, оп ту жбу Изра и ља ца за не по слу шност, као и са му тај ну 
вас кр се ња на шег за јед нич ког Спа си те ља, Ису са Хри ста. Ми слим да је 
упра во због то га ова пе сма и на зва на сти ло гра фи јом (за пи сом на сту бу), 
јер про рок Да вид као да ју је за сво је по том ке (тј. за оне ко ји ће до ћи по
сле ње га) по ста вио на стуб. Ре чи пе сме као да се пе ва ју у име Хри сто во, 
јер нас је та квом раз у ме ва њу на у чио (апо стол) Пе тар.

(1) Са чу вај ме, Го со е, јер се у Те бе о у зах. Као да је на Се бе при мио 
за јед нич ки лик вас це лог чо ве чан ства, упу ћу је реч Бо гу и Оцу, не ви ше 
за Се бе не го за нас и због нас, као да је, по до мо стро ју, и Он је дан од нас. 
Због то га Оца на зи ва Го спо дом, као онај ко ји је на Се бе при мио об лич је 
слу ге. Мо ли да Га са чу ва због Цр кве, ко ја је Ње го во те ло. И бу ду ћи да 
је Цр ква Ње го во те ло, Он за пра во мо ли за ње но очу ва ње. Уоста лом, то 
очу ва ње се ис прав но мо же од но си ти и на Ње га Са мог.

(2) Ре кох Го со у: Го со мој је си Ти. И ово опет до ли ку је об лич ју слу
ге, и исто вре ме но ука зу је на оправ да ње ис по ве да њем у ве ри. Јер не маш 
о ре бе о о ба ра мо јих. До бри ма ов де на зи ва жр тве ко је се при но се по 
За ко ну, јер из го ва ра ону реч ве ре: Зар ћу је си ме са ју на ца, или ћу крв 
јар чи ју и и (Пс. 49; 13)?

(3) Све и ма ко ји су на зе мљи Ње о вој чу е сно учи ни Го со све во ље 
Сво је у њи ма. Све и ма на зи ва осве шта не Ду хом, а зе мљом – Цр кву Хри
сто ву. Ре чи чу е сно учи ни зна че о кри, а Сво је зна чи Оче ве. Због то га је 
сми сао це ле ре че ни це сле де ћи: учи нио је да они, ко ји су осве шта ни ве
ром, по зна ју во љу Оче ву у њи ма, тј. у они ма ко ји су на зе мљи Бо жи јој или 
у Цр кви, или у они ма, ко ји су на све тој зе мљи, за то што све ти, жи ве ћи на 
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Псалам 16
Молива Давиова.

Садржај
Овај пса лам ис пе ван је у име чо ве ка, ко ји је са вр шен по Бо гу.
(1) Усли ши, Го со е, рав у мо ју. Ове ре чи ис пу ње не су ве ли ким по

ве ре њем. Псал мо по јац на овом ме сту не по ми ње прав ду за то, да би се 
хва ли сао ни ти за то што се при ка зу је као пра вед ник, не го као да ка же сле
де ће: Бу ду ћи да пра вед но мо лим за Тво ју по моћ и же лим да се из ба вим 
од оно га што не пра вед но тр пим од Са у ла ко ји ме без раз ло жно про го ни, 
усли ши и ис пу ни мо ју мол бу. Усли ши мо ли ву мо ју, ни је са уса на ла
жљи вих јер Бог не ће усли ши ти мо ли тву ла жљи вих уса на, не го (мо ли тву) 
чи стог је зи ка, на вик ну тог да се по у ча ва ре чи ма Бо жи јим.

(2) О ли ца Тво је а су ће мој иза ћи. Ја сно се мо ли за то, да му Је ди
но род ни бу де су ди ја. Очи мо је не ка ви е ра во у. Пре кли ње Си на за 
пра вед ни суд, ка квим нам је су дио.

(3) Ис и ао си ср це мо је, о се ио си ме но ћу, оку шао си ме у о њу и у 
ме ни се не на ђе не рав е. У Све том Пи сму, не прав дом се обич но на зи ва 
ху ла на Бо га, јер је ре че но: Не рав у у ви си ну о во ри ше (Пс. 72; 8).

(4) Да не о во ре уса мо ја е ла љу ска. Учи нас да се чу ва мо и од то га 
да не го во ри мо ни шта смрт но и људ ско. Ра и ре чи уса Тво јих ја са чу вах 
у е ве же со ке. По за по ве сти Тво јој сту пио сам на уска и те сна вра та.

(5) Увр и со е мо је на са за ма Тво јим. Ова реч нас по у ча ва да 
се не узда мо у са ме се бе не го да се утвр ди мо у Бо гу. Са зе Го спод ње су 
очу ва ње за по ве сти.

(6) Ја за ва их, јер си ме усли шио, Бо же. Ре че но је: усли шио, уме сто: 
усли ши ћеш. Ни сам Ти уза луд но за ва пио, не го сам опит но по знао Тво је 
чо ве ко љу бље, јер си ме че сто усли шио кад сам Ти ва пио. Ва ај је ми сао 
устре мље на ка Бо гу. При кло ни к ме ни ухо Тво је. Бог је сав ухо, јер све чу је.

(10) Де бе ло ср це сво је за во ри ше. Ре чи ма е бе ло ср це озна ча ва ве ли ко 
бла го ста ње не при ја те ља.

(11) Очи сво је усре ми ше а ме обо ре на зе мљу. Они су, ка же, има ли 
са мо је дан циљ, а то је да се на сва ки на чин при ве жу за зе мљу и да се 
при кло не те ле сном (плот ском) му дро ва њу.

(13) Ма чем Тво јим о не ри ја е ља ру ке Тво је. Ду ша пра вед ни ка, а 
по себ но оног, ко ји гре шни ке из без бо жни штва при во ди ка по бо жно сти, 
слич на је ма чу на о штре ном про тив ду хо ва зло бе. Упра во тај мач, ко ји си 
Ти, Вла ди ко, на о штрио на не при ја те ље Сво је, из ба ви о не ри ја е ља ру ке 
Тво је. Ко су не при ја те љи ру ке Бо жи је, ако не они ко ји се про ти ве ве ри у 
Је ди но род ног Бо жи јег, Ко ји је и ру ка Бо жи ја?

Оца, ис пу нив ши Ње го ве за по ве сти. И са ма Мо ја смрт на сле ди ла је Оца, 
пре ма ре чи ма оног што је ре као: На сле ни ци Бо жи ји и са на сле ни ци Хри
со ви (Рим. 8; 17).

(6) Ужа мо ја а о ше на нај бо ље, и на сле ђе мо је нај бо ље ми је.* Го во ри 
о оним ужа ди ма (око ви ма) љу ба ви, ко ји ма је сје ди њен са Цр квом. Она је 
и нај бо ља, јер му је угод на.

(7) Бла о си ља ћу Го со а ко ји ме ура зу мио. Ту ма че ње овог сти ха на ла
зи мо у Де ли ма апо стол ским. А још и о но ћи о у чи ше ме бу бре зи мо ји. У 
бо го на дах ну том Пи сму, бу бре зи ма се обич но на зи ва ју скри ве не и ду бо ко 
при та је не по ми сли, док ноћ озна ча ва оно што је не ви дљи во.

(8) Про ви ђах Го со а ре а мном сва а, јер је с е сне сра не ме ни, а 
не о ср нем. У то ме се и са др жи отво ре но раз об ли ча ва ње без о се ћај но сти 
Је вре ја, јер је и вр хов ни (апо стол) Пе тар у Де ли ма апо стол ским ово про
ту ма чио у ве зи са Хри стом (в. Де ла ап. 2; 25). Бу ду ћи да је Хри стос Бог, Он 
све утвр ђу је и одр жа ва. Бу ду ћи да је по стао чо век, уто ли ко Му до ли ку је 
да ка же да Му је Го спод с де сне стра не да не би по ср нуо. У све му се са о
бра жа ва ју ћи (при ла го ђа ва ју ћи) ме ра ма чо ве штва (чо ве чи је при ро де), Он 
се пре ма до мо стро ју не сти ди оно га што до ли ку је ума ње њу (грч. κένωσις, 
досл. пра жње ње, тј. сво је вољ но ума ње ње, уни же ње Бо жан ства). По гле дај 
ка ко се на ша при ро да про сла ви ла у Хри сту. Ми, ко ји смо од ба че ни због 
Ада мо вог пре сту па, при ве де ни смо пред ли це Са мог Оца, и Он је наш 
за штит ник и на ша пот по ра.

(10) Јер не ћеш оса ви и у шу мо ју у ау. О Ње му, ко ји је Жи вот и 
Жи во то да вац, пре ма до мо стро ју се ка же да ће Га ожи ве ти Отац.

(11) По ка зао си ми у е ве жи во а. При мив ши на Се бе чо ве чи ји лик 
и учи нив ши се слич ним на ма, из го ва ра ре чи ко је мно го ви ше до ли ку ју 
на ма не го Ње му, као Бо гу. Кра со е (на сла е) су у е сни ци Тво јој о кра ја. 
То зна чи да ће се све ти на сла ђи ва ти и ра до ва ти, на кон што ожи ве у вре ме 
вас кр се ња. То на сла ђи ва ње и ра дост, ко ји су не тру ле жност (не про па дљи
вост), ми ће мо, ка жу они, при ми ти од Хри ста, Ко ји је и у на ма и са де сне 
стра не Оца. Да је та реч исти ни та, по ка зу је и сле де ће ме сто, на ко јем је 
ре че но: Он ће ре о бра зи и на ше о ни же но е ло, а ко а бу е са о бра зно 
е лу сла ве Ње о ве (Фи липљ. 3; 21).

* У срп ском пре во ду: О ме ре на (на сле ђа) а ла су ми нај бо ља; у са вре ме ном ру ском пре
во ду: Ме ђе мо је ро ђо ше о ре кра сним ме си ма, прим. прев.
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за др же у на ма, оне се на зи ва ју бо ле сти ма, а уко ли ко нас умрт вљу ју гре
хом ко ји деј ству је у на ма, на зи ва ју се и зам ка ма.

(8) И о ре се се и усра ше на би зе мља. Опи су је оно што се де си ло 
при ли ком си ла ска Го спод њег, јер су се та да по кре ну ли сви ко ји жи ве на 
зе мљи, и сви кра је ви зе маљ ски ис пу ни ли су се гла сом о Ње му. Те ме љи о ра 
за р ма ше се. Го ре су лу ка ве си ле, ко је се пре у зно се пред сла вом Бо жи јом. 
Њи хо вим е ме љи ма Да вид на зи ва по ми сли ко је су скри ве не у ду би ни. И 
о ре со ше се, јер се раз не ви на њих Бо за то што су оне, ко ји жи ве на зе
мљи, то ком мно гих ве ко ва об ма њи ва ли мно го бо жач ким су је вер јем.

(9) Узи ђе им о не ва Ње о ва. Кад се раз гне вио, уга сио је њи хов огањ 
ко јим су од дав ни на спа љи ва ли љу де; да би то озна чио, Псал мо по јац упо
тре бља ва реч им. И оањ о ли ца Ње о ва рас а ли се. То не ви дљи во из вр
ша ва Син Бо жи ји су прот ста вља ју ћи се про тив нич ким си ла ма, га се ћи њи
хов огањ дру гим, бо љим и сна жни јим ог њем. На и ме, де мо ни су, ви дев ши 
Ње гов до ла зак, би ли спа ље ни Ње го вим ли цем. Жар се раз о ре о Ње а. То 
су они, ко ји су про све тље ни при че шћи ва њем бо жан стве ним ог њем.

(10) И ри кло ни не бе са и си ђе. На нај ја сни ји на чин го во ри о си ла ску 
Го спод њем, што је го то во исто вет но са оним што је ре че но: Уни зио је Се бе 
и био о слу шан о смр и (Фи липљ. 2; 8). И ри мрак је о но а ма Ње о вим. 
Под тим под ра зу ме ва скри ве ност ико но миј ског (до мо стро ји тељ ског) до
ла ска и не ви дљи вост Бо жи ју, ка ко нас оно што је ре као не би при ву кло 
ка те ле сним (плот ским) пој мо ви ма.

(11) И усе е на Хе ру ви ме и о ле е, о ле е на кри лу ве ро ва. Ти ме 
из о бра жа ва Ње го во ваз не се ње. Хе ру ви ми ма и кри ли ма на зи ва или онај 
облак ко ји Га је узео и о ко јем је у Де ли ма апо стол ским на пи са но: И ово 
ре кав ши, ок они ле а ху, о и же се, и узе Га облак ис ре очи ју њи хо вих 
(Де ла ап. 1; 9) или бр зи ну (Ње го вог) ја вља ња, до ла ска и по мо ћи.

(12) И о са ви а му за скро ви ше Сво је, тј. Спа си те љев не ви дљи
ви и скри ве ни бо ра вак ме ђу љу ди ма. Око Ње а је ша ор Ње ов. Ре чи ма 
ша ор Ње ов озна ча ва све ту Цр кву за ко ју је обе ћао да ће се у њој на ста
ни ти. Око Ње а, пре ма оно ме што је ре че но: Ге су ва или ри са бра на 
у име Мо је, он е сам и Ја ме ђу њи ма (Мт. 18; 20). Там на во а у обла ци ма 
ва зу шним. Го во ри та ко услед за там ње но сти (ма гло ви то сти) оно га што 
је о Ње му ре че но код про ро ка, ко ји су на зва ни и обла ци ма.

(13) О се ва ња ре Њим обла ци ро ђо ше. Све тлост Ње го вог до ла ска 
раз ја сни ла је про ро штва. Грá и уље вље о ње но (уда ри). Бу ду ћи да се у 
про ро штви ма на ла зе и прет ње, пред ста вио их је у ви ду рáа и уље вља 
о ње но. Као што су апо сто ли, оза ре ни про по ве ђу, по шли ис пред Ње га и 
оро си ли свет, та ко и грáд слу жи као из о бра же ње раз ли чи тих ка зни ко је 

(14) Го со е, о ма ло број них на зе мљи раз е ли их. Мо ли се да без бо
жни бу ду раз де ље ни и на не ки на чин одво је ни од ма ло број них. Ко су ти 
ма ло број ни, ако не они о ко ји ма је ре че но: Мно о је зва них а ма ло иза
бра них (Мт. 20; 16)?

И скри ве них Тво јих (ре њи) ис у ни се уро ба њи хо ва. Они су се, 
ка же, на сла ђи ва ли свим што је ску по це но и за тим до шли до та кве над ме
но сти да чи не бе за ко ње. Ре чи: скри ве них Тво јих зна че: оним не из ре ци вим 
тај на ма, ко је су Те би по зна те а ко је ја не по зна јем, ис пу ни њи хо ву утро
бу или, тач ни је го во ре ћи, њих са ме. На си и ше се си но ви, и оса ви ше 
оса ке мла ен ци ма сво јим. Ис пу ни ли су се сва ким бе за ко њем и пре
да ли га сво јој де ци, па су га оста ви ли чак и мла ден ци ма сво јих си но ва, 
тј. уну ци ма.

(15) А ја ћу се у рав и ја ви и ли цу Тво ме. Не ћу им се упо до би ти, 
ни ти ћу се на си ћи ва ти оним, чи ме су се они на си ћи ва ли, не го ћу се пра
вед ним де ли ма ис пу ни ти сла вом Тво јом.

Псалам 17
(1) За крај, слуе Госоње Давиа, шо овораше Госоу 
речи есме ове, у ан у који а избави Госо из руке свих 

неријаеља њеових и из руке Саулове, и рече: 
Садржај

У овом псал му опи су је се уста нак не при ја те ља, при зи ва ње Бо га у 
по моћ, си ла зак и ваз не се ње Је ди но род ног, а та ко ђе и оно што је на кон 
ваз не се ња из вр ше но про тив де мо на, од ба ци ва ње Изра и ља ца и при зи
ва ње не зна бо жа ца. Оно што је ре че но: из ру ке не ри ја е ља ње о вих и 
из ру ке Са у ло ве мо же се при ме ни ти на ду хов не не при ја те ље и на њи
хо вог кне за.

(2) Љу би ћу Те, Го со е, сна о мо ја, (3) а Го со је увр ђе ње мо је, и ри
бе жи ше мо је. По знав ши до бро чин ства Бо жи ја, он Бо гу при но си нај
ве ћи од свих да ро ва, од но сно љу бав, ко ју је Спа си тељ и у за по ве сти ма 
по ста вио на пр во ме сто.

(4) Хва ле ћи ри зва ћу Го со а, и о не ри ја е ља мо јих са шћу се. Ода
тле се по у ча ва мо ка ко ис по ве да њу за хвал но сти за до бра ко ји ма смо се 
већ на сла ђи ва ли, та ко и мо ље њу за до бра ко ја су нам по треб на. На кон 
то га Да вид опи су је раз ли чи те по бу не не при ја те ља.

(5) Об у зе ше ме бо ло ви смр ни. Ов де не по ми ње не ку бит ку са смрт
ни ци ма, не го не ви дљи ве си ле ко је оп ко ља ва ју ње го ву ду шу. И о о ци 
бе за ко ња сму и ше ме. (6) Бо ло ви а ски ско ли ше ме, ре е ко ше ме зам ке 
смр не. По о ци бе за ко ња су про тив за ко ни те по ми сли; уко ли ко се ду го 
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вр ли на уоп ште, чи сто та ру ку при ли ком из вр ша ва ња де ла и де лат не си ле, 
ко је су до бром на ви ком до ве де не у ста ње нео скр на вље но сти.

(23) Јер су сви су о ви Ње о ви ре а мном. Иако су су до ви Бо жи ји не
ис тра жи ви и по сво јој не до сти жно сти слич ни без да ну, они су ипак стал
но пред очи ма бо го љуп ца.

(26) С ре о об ним (све им) би ћеш ре о о бан (све). Ти си ме пра
вед но удо сто јио Свог до бро чин ства јер си Ти пра ве дан, и са пре по доб
ни ма знаш да бу деш пре по до бан. Да сам оби та вао у гре ху и пре пу стио се 
пот пу ном раз вра ту, знам да би и Ти, ве ли ки Су ди ја, по ме ри мо га гре ха 
из нео суд Свој на да мном. Ме ђу тим, ка ко сам ја очу вао пу те ве Тво је, то 
ни Ти, Ко ји си пре по до бан с пре по доб ни ма и пра ве дан пре ма пра вед ни
ма, ни си за у ста вио по глед на мом уда ља ва њу од прав де, ка кво ми се при
вре ме но до го ди ло, не го си ми на су ду Свом уз вра тио по жи во ту ка кав 
сам во дио по сле то га, и по де ли ма ко ја сам из вр шио у прав ди.

(28) Јер ћеш Ти са си на ро о ни же ни. Упу ћу је на апо сто ле. И очи 
ор их о ни зи ћеш. То се од но си на књи жев ни ке и фа ри се је.

(29) Јер Ти ро све љу јеш све иљ ку мо ју, Го со е, тј. ум. Бо же мој, ро
све љу јеш а му мо ју, раз ве ја ваш мо је не зна ње.

(30) Јер ћу се То бом са си и о ис ку ше ња и с Бо ом мо јим ре ћи ћу зи 
(ви со ки), јер су ме окру жи ли мо ји не при ја те љи и др же ме утам ни че ног. 
Ис ку ше њем на зи ва за до вољ ства, а зи ом ђа во ла.

(31) Бо мој, не о ро чан је у Ње ов. Ов де оп ту жу је не бла го дар ност, 
зло бу, сво је гла вост и су ро вост не за хвал них и ка ме но срд них Је вре ја. Они 
су на шем Спа си те љу Хри сту при го ва ра ли да то бо же по сту па про тив но 
за ко ну Бо жи јем; из ру ги ва ли су се Ње го вим ре чи ма и кле ве та ли га да 
Он то бо же ху ли на Бо га, го во ре ћи јед ни дру ги ма: Ша овај а ко ху
ли на Бо а? Ко мо же ора ша и ре хе осим је но а Бо а (Мк. 2; 7)? Та кво 
рас по ло же ње и ми сли о Го спо ду сва ке тва ри и Бо гу пот хра њи ва ли су у 
се би лу ка вом са ве шћу и злим по ми сли ма. Ре чи су Го со ње ра же же не. 
И Ње го ве ре чи о то ме, слич не пре то пље ном сре бру, чи сте су од сва ког 
пре ко ра, ис ку ше ња и ис пи ти ва ња.

(32) Јер ко је Бо осим Го со а? И ко је Бо осим Бо а на ше а? Је ди но је 
Ло гос Бо жи ји исти ни ти Бог и Је ди но род ни, бу ду ћи да је са мо Он исто 
та ко Бог као и Отац. Ре кав ши о Хри сту да је Он Бог по при ро ди, са да 
ка же: Ко је Бо? Ми има мо јед ног Бо га Оца, и не ма дру гог Бо га, та ко да 
би је дан ис пу ња вао мол бе ово ме, а дру ги оно ме. Мо жда су, ме ђу тим, ова 
два сти ха по ста вље на у ме ђу соб ну са гла сност. Та ко ме је исти ни ти Бог 
опа сао сна гом да бих из во је вао по бе ду и по ло жио мој не по роч ни пут ка 
из вр ша ва њу до брих де ла.

су од ре ђе не за не ве ру ју ће, а ка кве су на кон ваз не се ња Го спод њег уисти ну 
и сти гле Ње го ве не при ја те ље; под њи ма под ра зу ме вам ду хов не не при ја
те ље. И као што су Изра иљ це, осло ба ђа ју ћи их од Егип ћа на, оро си ли грáд 
и огањ, та ко су и на род, осло бо ђен од свих де ла де мон ских, оро си ли грáд и 
огањ. Би ле су то си ле ка жња ва ња, ко је су се спу сти ле на ду хов не Егип ћа не.

(16) И ја ви ше се из во ри во а. На кон свр га ва ња не при ја те ља, по ја
ви ли су се из во ри во да, тј. спа со но сне еван ђел ске ре чи ко је су по ста ле 
те мељ ва се ље не, јер су нас оне пре са зда ле. О њи ма је ова ко на пи са но: С 
ра о шћу ће е цр си во у из из во ра ово са се ња (Иса. 12; 3); под е ме
љи ма ва се ље не под ра зу ме ва спи се све му дрог Мој се ја, јер нај пре у њи ма 
на ла зи мо по ла га ње те ме ља ве ре и бо го по зна ња; у њи ма се, слич но као 
и у про роч ким књи га ма, са др же и пра о бра зи тај не Хри сто ве. Због то га 
ја ви ше се зна чи раз ја сни ше се. Или под из во ри ма и те ме љи ма под не бе сја 
тре ба под ра зу ме ва ти све те апо сто ле, јер је и из њих из ви ра ла спа со но сна 
реч, јер су и они у те ме ље под не бе сја по ло жи ли ве ру. Под из во ри ма во да 
и под те ме љи ма ва се ље не под ра зу ме вај та ко ђе и спа со но сно кр ште ње.

О ре ње Тво је, Го со е тре ба под ра зу ме ва ти: зба че ни су го ре по ме
ну ти не при ја те љи. О у ва ња у ха не ва Тво је а. Оне, ко ји су са гре ши ли, 
Бог не ка жња ва истог тре нут ка, јер би пот пу но про па ли, не го на го ве шта
ва ка зну гне ва, јер је ре че но: Ка зни ћу их ка ко се слу ша ло у збо ру њи хо вом 
(Ос. 7; 12 – пре ма Сеп ту а гин ти). То зна чи ду ва ње ду ха гне ва Ње го вог.

(17) При хва и ме из во а мно их. Во а ма на зи ва ис ку ше ње. Да вид 
ка же: При хва и ме, тј. чо ве чи ју при ро ду, јер у дан Пе де сет ни це кр си ше 
апо сто ли око ри хи ља е у ша (Де ла ап. 2; 41).

(18) Из ба ви ме о сил них не ри ја е ља мо јих и о мр зи е ља мо јих. 
Да вид пре ла зи на опи си ва ње оно га што је учи нио на кон са гре ше ња и 
у вре ме кад се по ка јао. Сми сао ових ре чи је сле де ћи: Го спод је усли шио 
мо је ис по ве да ње и по стао мо ја пот по ра, кад сам ја био спре ман да се 
сур вам и да пре тр пим ве ли ки пад, уко ли ко бих по сле гре ха пао у пот пу
но од ступ ни штво. Ме ђу тим, Го спод ће ме пот пу но из ба ви ти и да ти ми 
опро штај гре ха у вре ме Ње го вог до ла ска ко је су пред ска за ли про ро ци, и 
учи ни ће то Го спод, мој до бро чи ни тељ, (20) јер ме хо ћа ше. Да ме ни је хтео, 
не би ми по слао Свог про ро ка.

(21) И уз вра и ће ми Го со. Уве рен сам да се Го спод у вре ме Свог 
пра вед ног су да не ће опо ми ња ти мо јих гре хо ва и да ће ми уз вра ти ти по 
прав ди, јер ће по прав ди, као на те ра зи ја ма, су прот ста вив ши мом гре ху 
дру га мо ја де ла, на ћи да су та де ла пре ваг ну ла у од но су на грех ко ји сам 
по чи нио. Ова реч учи да онај ко ји је по ср нуо због не ке сла бо сти мо же 
да се укре пи дру гим до брим де ли ма. По рав и мо јој. Прав дом се на зи ва 
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укре пљу ју се со а ла ње о ва, јер су ње го ве но ге утвр ђе не на ка ме ну, а 
то је на ша ве ра.

(38) Го ни ћу не ри ја е ље мо је. Бу ду ћи да је за ко ра ча ње при пре мљен 
бо жан стве ном бла го да ћу, чвр сто је уве рен у по бе ду.

(39) Са р ћу их, и не ће мо ћи о са и. На ше не при ја те ље са ти ре на
ше бе стра шће.

(40) И оа сао си ме сна ом. Он по бе ду опет при пи су је Оно ме Ко ји 
да ру је сна гу.

(41) Окре нуо си ме ни ле ђа не ри ја е ља мо јих,* тј. не при ја те ље си 
на гнао у бек ство, јер нам они, ко ји бе же од нас, окре ћу ле ђа. На ши не
при ја те љи де мо ни окре ћу нам ле ђа он да, ка да у на шу ду шу не мо гу да 
уне су стра сне по ми сли. И мр зи е ље мо је са ро си, тј. Са у ла, Ахи то фе ла, 
Аве са ло ма и хи ља де дру гих.

(42) По ви ка ше, и не бе ше (ко) а их са се. Ово као да у име Го спод ње 
го во ри о ви дљи вим (те ле сним, чув стве ним) не при ја те љи ма, јер ино пле
ме ни ци, при зи ва ју ћи у по моћ сво је бо го ве, ни су има ли ко ри сти од њи хо
вог пред ска зи ва ња; исто та ко, ни Са ул, ни Аве са лом, ни Си меј, ни дру ги, 
по бу ње ни Изра иљ ци, ни су има ли Бо га за свог са бор ца.

(43) И иси нио сам их као рах. Они ће пот пу но иш че зну ти у при
су ству Тво је бла го да ти, ко ја ми са деј ству је.

(44) Из ба ви ћеш ме о бу не на ро а, иако Го спод од вра ћа Сво је ли це од 
Је вре ја због њи хо ве не по слу шно сти и за Сво је на сле ђе тра жи не зна бо шце. 
По са ви ћеш ме за ла ву не зна бо жа ца. Ме ђу тим, ни је нам по зна то да је Да
вид вла дао над не зна бо шци ма. Пре ма то ме, ово про ро штво ис пу ња ва се на 
Оно ме Ко ји је по те лу ро ђен од ње га (Да ви да). Онај Ко ји се по те лу ро дио 
од Да ви да и Ко ји се, пре ма ре чи ма бо жан стве ног Је зе ки ља, и Сам на зи ва 
Да ви дом, тј. Вла ди ка Хри стос, за ца рио се над свим на ро ди ма. Он је као 
Бог сваг да вла дао над сви ма, али је на кон Свог очо ве че ња (ова пло ће ња) 
при хва тио до бро вољ но слу же ње оних ко ји су по ве ро ва ли у Ње га.

На ро, ко је а не зна ох, слу жа ше ми. То су ре чи Са мог Хри ста; од
вра тив ши се од не по слу шних Је вре ја, Он за Сво је на сле ђе тра жи не зна
бо шце. Те ре чи не озна ча ва ју не зна ње, бу ду ћи да Он као Бог све зна, не го 
има ју сле де ћи сми сао: по што Ми ти љу ди ду го ни су би ли бли ски, по ста
ли су ту ђи и стра ни и са свим да ле ки од бли ско сти са Мном.

(45) Си но ви у ђи сла а ше ме.** Изра иљ, ко ји се на зи вао пр во ро ђе ним 
си ном, због свог не вер ја на зван је си ном ту ђим.

* У срп ском пре во ду: И не ри ја е ље мо је ао си у бек сво, прим. прев.
** У срп ском пре во ду: Си но ви у ђи ла ска ше ми, прим. прев.

(33) Бо ко ји ме оа су је сна ом, слич но је оно ме што је ре че но: Док се 
не об у че е у си лу с ви си не (Лк. 24; 49). И о са ви не о ро чан у мој, тј. 
еван ђел ским за по ве сти ма по у чи ме ка ко да идем не по роч ним пу тем.

(34) Ко ји увр ђу је но е мо је. Све ти су ис тре би те љи отров них стра сти, 
бу ду ћи да су до би ли си лу про тив ну ду хов ној зми ји. За то се и по ре де с 
је ле ни ма, ко ји ис тре бљу ју чув стве не (ви дљи ве, ве шта стве не) зми је: Као 
у је ле на. На и ме, они су до би ли власт да са ју на зми је и шкор и је и на 
сву си лу вра жи ју (Лк. 10; 19). И на ви си ну ме о са вља. По у ча ва га да раз
ми шља о ви шњем.

(35) Ко ји на у ча ва ру ке мо је за бој за то што, ис пру жив ши их на мо ли
тву, по гу бљу је злоб ни ке. И чи ни ми ши це мо је као лук ме ал ни (ба кар
ни). Учи ка ко се тре ба при пре ми ти за бој и по ре ди ми ши це са лу ком, 
учи нив ши их да по сна зи бу ду као да су од ба кра (ме та ла). Или се мо же 
раз у ме ти та ко да је ду шев не си ле учи нио од ва жни ма, слич не ба кар ном 
лу ку. Ба кар је сим вол де лат не си ле. У том сми слу и Је зе киљ го во ри Је ру
са ли му: Из о ре ба кар ње ов (Јез. 24; 11). Ме ђу тим, као што под ба кром под
ра зу ме ва сна гу и не ра њи вост, та ко и у ви ду лу ка сли ко ви то пред ста вља 
са мо ба ца ње стре ле ко је се из вр ша ва на шим ми ши ца ма.

(36) И ао си ми за ши у са се ња мо а. За шти тио си ме Тво јим спа
се њем, а то је Твој ико но миј ски (до мо стро ји тељ ски) до ла зак. И е сни ца 
Тво ја ри хва и ме. Оче ва де сни ца је Син. И ка ра ње Тво је ис ра ви ме 
о кра ја. Ми сли на еван ђел ско уче ње или пак го во ри о ста ро за вет ном 
уче њу по сред ством за ко на, као да ра су ђу је на сле де ћи на чин: у све му ми 
тво ре ћи до бро чин ства, дао ми је и за ко не, ко ји су ме на у чи ли оно ме што 
до ли ку је. До знав ши из њих (за ко на) да се не сме чи ни ти не прав да, од 
то га сам се и уз др жао. Ме ђу тим, да ми та кво прав до љу бље не би на шко
ди ло, по да рио ми је ве ли ку по моћ и из вео ме на ши ри ну. Или се мо жда 
ка ра њем на зи ва уче ње ко је ка жња ва, пре ма оно ме што је ре че но: Др жи 
се на са ве (ка зне, ре ко ра) (При че Сол. 4; 13), или пак на чин жи во та ко ји 
зах те ва труд, пре ма из ре ци: Не о ба цуј на са ву (ка зну, ре кор) Го со њу 
(3; 11). И вас и а ње Тво је оно ме на у чи. Те ре чи: Вас и а ње Тво је, оно ме 
на у чи, код Те о до ти о на за ме њу ју оно што је ре че но код Се дам де се то ри це 
(тј. у Сеп ту а гин ти, у пре во ду Се дам де се то ри це): Ка ра ње Тво је ис ра ви 
ме о кра ја.

(37) Ра ши рио си ко ра ке мо је. Укло нив ши са бла зни и зам ке ко је су 
при пре ми ли не при ја те љи, учи нио си да сло бод но ко ра чам. О ко ра ци ма 
се ка же да оно ме ко ји ко ра ча пу тем од по ро ка ка вр ли ни, овај те сан пут у 
по чет ку би ва те жак, али да с чо ве ко вим на пре до ва њем (пут) по ста је све 
ши ри. Са мим тим што чо век на кон тру да на вр ли ни за до би ја спо кој ство, 
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(4) Не ма о во ра ни и ре чи. Чи та ње са зна ком ин тер пунк ци је. Онај 
ко ји про ти ву ре чи пре ки да реч. При го вор је сле де ћи: а зар не го во ре? Због 
то га од го ва ра: зар не по сто је та кве ства ри ко је, и не ис пу шта ју ћи глас, го
во ре о умет ни ку? На рав но да по сто је, јер се и на до бро са гра ђе ној ла ђи 
ви ди уме ће ње ног гра ди те ља. То исто ви ди мо и на дру гим ства ри ма. Услед 
то га, го ре на ве де не тво ре ви не сво јом ве ли чи ном, ле по том и ускла ђе но шћу 
про по ве да ју Ство ри те ља, та ко да о свој зе мљи изи ђе лас њи хов.

(5) На сун цу је о са вио на се ље Сво је. На сун цу је, ка же, по ста вио 
на се ље Сво је или дом. Где је то, ако не на го ре по ме ну том не бу и сво ду? 
Овај дом је на звао и ло жни цом. И као што дан и ноћ сво јим уса гла ше ним 
по рет ком про по ве да ју свог Ство ри те ља, та ко и сун це, ти ме што се склад
но кре ће сво јим пу тем, огла ша ва о Оно ме Ко ји њи ме упра вља.

(8) За кон је Го со њи не о ро чан, ко ји обра ћа у ше, тј. еван ђел ски за
кон. Ме ђу тим, као што се не зна бо шци, го ре по ме ну тим сти хи ја ма већ по
у че ни да је Ство ри тељ је дан, нај зад по у ча ва ју и еван ђел ском за ко ну, та ко 
се и ду ше свих не зна бо жа ца обра ћа ју ка исти ни. Све о чан сво Го со ње 
је вер но, ко је уму ру је е цу – оно све до чан ство ко је је Је ди но род ни дао о 
Се би: Ја у све о ђох као све лос (Јн. 12; 46), Изи ђох о Оца… и ием Оцу 
(Јн. 16; 28) и Ја сам жи во (Јн. 14; 6), уму дру ју ћи де цу (мла ден це) и утвр ђу
ју ћи апо сто ле. Или пак де цом (мла ден ци ма) на зи ва оне ко ји су по ста ли 
мла ден ци у Хри сту и не ра зум не љу де, нео пит не у му дро сти.

(9) Орав а ња Го со ња су ра ва, ора о шћу ју ср це.* Под тим под ра
зу ме ва на ше оправ да ње на су ду јер је, из но се ћи суд над на ма, прог нао 
кне за ово га ве ка и раз ве се лио на ша ср ца. За о вес Го со ња је све ла, 
ро све љу је очи, тј. очи ума. Она да ле ко рас про сти ре сво је лу че.

(10) Срах Го со њи је чис, оса је у век ве ка. На не ки на чин, ово 
је ре че но као су прот ност стра ху ко ји је при су тан у вре ме за ко на и ко ји 
у ви ду има ка зну. На ша чи сто та је уз др жа ва ње од гре хо ва. Због то га се 
и страх на зи ва чи стим, бу ду ћи да нас он чи ни чи сти ма, по што се чо век 
услед стра ха Го спод њег укла ња од зла. Ме ђу тим, бу ду ћи да је страх ве чан, 
он веч ни ма чи ни и оне у ко ји ма по сто ји.

(12) Јер слу а Твој чу ва их. Но ви на род, ко ји се удо сто јио тај но вод ства 
(ми ста го ги је) еван ђел ских за ко на и ко ји је обе ћао да ће чу ва ти исти ни те 
су до ве, уз но си мо ли тву да би се по ка зао чи стим и у по ми сли ма ума, а та
ко ђе и да би се из ба вио од де мо на ко ји на па да ју спо ља. У чу ва њу њи хо вом 
на ра а је мно а, јер ће за чу ва ње на гра да би ти она бла га ко ја око не ви е 
и ухо не чу, и у ср це чо ве ку не о ђо ше (1. Кор. 2; 9).

* У срп ском пре во ду: За ко ни су Го со њи ра ви, прим. прев.

(46) Си но ви у ђи ове ша ше. Све што је овет ша ло (оста ри ло), бли ско 
је уни ште њу.

(47) Жив је Го со, и бла о сло вен је Бо мој. Са свим уме сно је огла сио: 
Жив је Го со, јер је по ме нуо пре пир ку љу ди, то ком ко је су уз ви ки ва ли: 
Узми, узми, рас ни Га (Јн. 19; 15)!

И не ка се уз ви си Бо са се ња мо а. Иако се по ни зио и при мио об лич је 
слу ге, Он је пре у зви шен, слич но оно ме што је ре че но: Бо Ње а ви со ко 
уз и же и а е Му име ко је је из на сва ко име на (Фи липљ. 2; 7, 9).

(48) Бо ко ји ми а је осве у, тј. ка жња ва не вер ни на род – Је вре је. И 
Ко ји о чи ни на ро е о а Ме, тј. не зна бо шци су се по ко ри ли Хри сту.

(49) Из ба ви ељ Мој о љу их не ри ја е ља Мо јих, тј. од не вер ног 
на ро да. Гнев ни не при ја те љи, тј. је вреј ски на род, по дру гљи во су Га на зи
ва ли Са мар ја ни ном. Чо век не ра ве ни је Ју да и Пи лат, ко ји Га је не ду жног 
осу дио на смрт.

(50) За о ћу е ис о ве а и и сла ви и ме ђу на ро и ма, Го со е. Бу
ду ћи да си Ти, Го спо де, из вр шио и јед но и дру го он да ћу Те, ка же про рок, 
ка да Ти при зо веш не зна бо шце, кроз њих ис о ве а и, јер ће они по ја ти 
псал мо по ја ња ко ја сам ја са ста вио. И не са мо да ћу ис по ве да ти, не го ћу и 
сла ви ти њи хо вог Ца ра, тј. ца ра (са да) не зна бо жач ких на ро да. Сла ви ћу, тј. 
сви ма ћу гром ко огла си ти спа се ње, ко је си учи нио о сре зе мље (Пс. 73; 12). 
То си са тво рио Ти, чи не ћи ми лост Свом по ма за ном на ро ду, јер ми смо 
по ма за ни за цар ско све шен сво (1. Пе тр. 2; 9). Чи не ћи ми лост на ро ду и 
ме ни, Да ви ду, при пре маш је и Ње му и мом се ме ну; на и ме, и на род ко ји 
по ти че од не зна бо жа ца је Да ви до во се ме, јер су и они по ста ли че да Оно га 
Ко ји је Да ви до во се ме по те лу.

Псалам 18
(1) За крај. Псалам Давиов

Садржај
Овај пса лам са др жи увод но уче ње ко је су апо сто ли по ну ди ли не зна

бо шци ма. Због то га се ка же да и не бо, и сун це, и оста ле сти хи је (при род
ни еле мен ти), ко је су не зна бо шци сма тра ли за ве ли ке бо го ве, сла во сло ве 
свог Твор ца.

(2) Не бе са ка зу ју сла ву Бо жи ју, и то је слич но оно ме што је ре че но: Јер 
шо је на Ње му не ви љи во, о о са ња све а умом се на сво ре њи ма 
ја сно ви и, Ње о ва веч на си ла и бо жан сво (Рим. 1; 20).

(3) Дан а ну о во ри реч, и ноћ но ћи об ја вљу је зна ње. Дан и ноћ, ка же, 
по уста ље ном по рет ку и устрој ству при пре ма ју пут јед но дру го ме, и са
мим тим про по ве да ју свог Ство ри те ља.
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Псалам 20
(1) За крај. Псалам Давиов

Садржај
И у овом псал му го ре по ме ну ти ца ре ви при ја те љи про сла вља ју ца ра, 

као оно га ко ји је већ про сла вљен ти ме што се од ње го вог се ме на ро ди ло 
спа се ње све ту. Он је то же лео ср цем, и за то се мо лио. За то му је ово и 
да то, као не ки ве нац о ра о ка ме ња, ко ји про сла вља гла ву, јер се Да вид 
про сла вља у свим на ро ди ма, за јед но са Го спо дом и сво јим Си ном по те лу. 
То спа се ње за ње га ни је би ло са мо ве нац, не го и жи вот, и ду го веч ност, и 
сла ва, и ве ли чан ство, и ве се ље, и ра дост, и на да и не по ко ле би ва ми лост.

(2) Го со е, си лом Тво јом уз ве се ли ће се цар. (7) Јер ћеш му а и бла о
слов у век ве ка. Сва по ко ле ња ће сла ви ти и мно го го во ри ти о оно ме ко ји 
је од Те бе до био та кву од ва жност. Уме сто ре чи: Ли ца Тво а код Си ма ха 
пи ше: Пре ли цем Тво јим. Да кле, он ће се ве се ли ти и не пре ста но ра до ва
ти, удо сто јив ши се ли ца, тј. бла го на кло но сти Тво је (Твог бла го во ље ња). 
То ме је раз лог ње го во узда ње у Те бе. Раз ве се ли ћеш а ра о шћу ли ца Тво а. 
Ли це Оца је Син, јер је ре че но: Ко је ви ео ме не, ви ео је Оца (Јн. 14; 9). Са 
Њим ће мо се ра до ва ти на не бу, као што се же ни ко ви при ја те љи ра ду ју 
са же ни ком.

(8) Јер се цар уза у Го со а, и ми ло шћу Ви шње а, итд. На сла ђу ју ћи се 
Тво јом бла го да ћу, он је сил ни ји од не при ја те ља; њо ме се на сла ђу је за то 
што се не узда ни у ко га од љу ди, не го сву сво ју на ду по ла же је ди но на 
Те бе.

(9) Не ка се окре не ру ка Тво ја на све не ри ја е ље Тво је. Те ре чи као да 
су упу ће не Са мом Го спо ду, због оно га што је је вреј ски на род учи нио про
тив Ње га. Ка же да ће про го ни ти („ло ви ти”) гре шни ке јер, ако се у оно ме 
ко ји ис пу ња ва за по ве сти из вр ша ва љу бав Бо жи ја, он да је очи глед но да 
онај ко ји их не ис пу ња ва не на ви ди Бо га, и на зи ва се про па лим.

(10) Јер ћеш их учи ни и као ећ за жа ре ну у вре ме (не ва) ли ца Тво је а, 
тј. по ка за ћеш да је њи хов удео у ог њу. На и ме, они су се би при у го то ви ли 
огањ за дан Твог Дру гог до ла ска, ка да ћеш сва ко ме уз вра ти ти по де ли ма 
ње го вим. Го со ће их не вом Сво јим сму и и и оањ ће их ро у а и. 
Гне вом се на зи ва ка зна ко ју ће до би ти за то што су Му се из ру ги ва ли.

(11) Ро њи хов са зе мље о у би ћеш, тј. лу ка ве ре чи и по ми сли. То је 
њи хо ва зло на мер ност, ко ја је уни ште на вас кр се њем, а та ко ђе и уче ња и 
без бо жне од лу ке ко је Бог, бу ду ћи до бар (благ), на кон њи хо вог окон ча ња 
пре да је про па сти. И се ме њи хо во из ме ђу си но ва чо ве чи јих. До бро чин ство 
је и осло ба ђа ње од гре хо ва и лу ка вих по ми сли, јер су лу ка ве по ми сли 
се ме гре ха.

Псалам 19
(1) За крај. Псалам Давиов.

Садржај
Овај пса лам као да из го ва ра ју Да ви до ви при ја те љи, из ра жа ва ју ћи 

сво је до бре же ље за Да ви да ко ји при но си жр тве, али се мо же при ме ни ти 
и на апо сто ле, и као да је из го во рен у дан Рас пе ћа.

(2) Усли ши ће е Го со у ан жа ло си, тј. би ће са то бом, за ши и ће 
е, тј. са чу ва ће те.

(3) По сла ће и о моћ са све и ње, и са Си о на за ши и ће е. Да би 
уте шио кло ну лог ду хом, то из го ва ра или Ло гос Ко ји оби та ва у ду ши, или 
Све ти Дух. Ожа ло шће ни би тре ба ло да се мо ли и да не гу би на ду, јер је 
са мо у том слу ча ју Бог спре ман да га усли ши.

(6) Об ра о ва ће мо се са се њу во ме. Спа се ње све ту је – Син од Оца; 
спа се ње све ту је – крст од Си на. Ти си људ ском ро ду по да рио спа се ње, 
ка же Псал мо по јац, јер си сви ма от крио Сво је вас кр се ње. И све ро збе 
во је ис у ни ће.* Ка кве су то про збе, ако не оне, ко је су слич не овој: Оче 
све и са чу вај их о све а (Јн. 17; 11).** Очи глед но је да ов де мо ли за оне, 
ко ји ве ру ју у Ње га, или за Да ви да, или за Је зе ки ју, у да не све ште ни ка и 
ца ре ва. Мо ли се или због до мо стро ја Го спод њег по те лу и због вас кр се ња 
или за то што на шим спа се њем Он и Се бе на зи ва спа се ним, и бри ну ће 
се о на ма, јер смо ми јед но те ло с Њим. Због то га је и ре као: Са а, јер у 
са да шњем по зна је мо да је Хри стос спа сен, при мив ши у то ме за лог на шег 
спа се ња. Ти си нас спа сао си лом Сво је де сни це. Де сни цом на зи ва де ла, 
ве ли ке си ле или по моћ, или пак пред ска за на чу де са Хри сто ва.

(7) Са а о знах а Го со са се По ма за ни ка Сво а. Као већ про све
тљен Ду хом, по знао је тај ну вас кр се ња.

Моћ но је са се ње е сни це Ње о ве. Спа сао нас је по ка зав ши ве ли ку 
моћ. Овим на го ве шта ва да они ма ко ји Му при сту па ју си лом де сни це 
да ру је и де ла. Реч „де сни ца” је ов де по но во упо тре бље на као ан тро по
мор фи зам, да би озна чи ла енер ги ју Бо жи ју.

(8) Је ни се (хва ле) ко ли ма, а ру и ко њи ма. Као што је, спа са ва ју ћи 
Изра иљ це од ви дљи вих (чув стве них, те ле сних) Егип ћа на, и фа ра о но ва 
ко ла и си лу ба цио у мо ре, та ко је уни штио ко ла и спа са ва ју ћи чи тав свет 
од ду хов них Егип ћа на.

(10) Го со е, са си ца ра. Због то га, ко ри сте ћи ту по моћ, мо ли мо: ни 
нас, ни на шег Ца ра, ни ка да, Вла ди ко, не мој ли ши ти те по мо ћи.

* У срп ском пре во ду: И све на ме ре во је ис у ни ће, прим. прев.
** У срп ском пре во ду: Оче све и, са чу вај их у име Тво је, прим. прев.
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смо са да при хва ће ни и спа се ни. Да ле ко су о са се ња мо а ре чи а о ва 
мо јих. За па зи опет да се у Хри сту чо ве чан ство мо ли за сво је осло ба ђа ње 
од па да или од пре сту па, и од ре чи о њи ма. Очи глед но је да за сва ко га 
мо ли прав ду ка ква му до ли ку је.

(3) Бо же мој, ви чем у а ну и Ти не чу јеш; и у но ћи, и о ми ни је без ум
но.* Ово се мо ра чи та ти са зна ком ин тер пунк ци је. По ка зу је нам да плод 
мо ли тве ни је бес ко ри стан, јер је ре че но: о ми ни је без ум но, тј. ја сно знам 
да ће ме Он усли ши ти чим Га при зо вем. Оби та ва ју ћи у све ти ма, чи ји је 
ум устре мљен ка Те би, чи ниш их Сво јом по хва лом и сла вом.

(4) Ти у све и ма оби а ваш**, Хва ло Изра и ље ва, тј. Ти си – или Онај 
Ко јег хва ли Изра иљ, или пак Онај Ко ји је Сам по Се би – по хва ла.

(5) У е бе се уза ше оци на ши, уза ше се, и из ба вио си их. Сво јим 
оци ма по те лу на зи ва па три јар хе и про ро ке. Ука зу је и на ко рист од тог 
на да ња, го во ре ћи: и они, ко ји су по те лу би ли пре Ме не, од но сно про
ро ци, а та ко ђе и па три јар си, по ла га ли су на ду у Те бе и оче ки ва ли Мо је 
бли ста ње (про сла вље ње), и ни су се пре ва ри ли у сво јим на да ма.

(7) А ја сам црв а не чо век. По у ча ва си ро ма штву ду хом (сми ре но у
мљу), а по себ но оне ко ји при сту па ју Бо гу. По смех љу и ма и ру на ро у. 
Еван ђе ље ја сно ка же да се то на Ње му ис пу ни ло у вре ме рас пе ћа, ка да су 
про ла зни ци гла ва ма по ка зи ва ли на Ње га и го во ри ли: Ако си Син Бо жи ји, 
си ђи с кр са (Мт. 27; 40. и Мк. 15; 30).

(10) Јер си Ти ко ји си ме из ва ио из уро бе. Ово ка же за то што се ова
пло тио по Оче вом бла го во ље њу, јер је ре че но: А ка о ђе у но ћа вре ме
на, о сла Бо Си на сво је а ко ји се ро и о же не (Гал. 4; 4). Свог Оца на зи ва 
на дом и то го во ри као чо век. Бог је је ди но Хри ста из ва дио из Ма ри је, јер 
се оста ли љу ди не ва де из мај чи не утро бе не го из ла зе ода тле, као што је 
ре че но: Иза ђе Исав, као ру но ру ав (1. Мојс. 25; 25).

(11) Те би сам ри вр жен о ма е ри це, из уро бе… И ов де као да се 
мо ли у име људ ске при ро де, јер су Га на пу сти ли чак и Ње го ви уче ни ци. 
На кон то га пред ска зу је ви до ве пат њи.

(13) О ко ли ше ме ел ци мно и. Под тим под ра зу ме ва ста ре ши не је
вреј ског на ро да.

* У срп ском пре во ду: Не ма о о во ра на ао ни ју мо ју. Ов де се мо ра на по ме ну ти да се у ве
ћи ни пре во да сми сао овог сти ха по ду да ра са сми слом ко ји он има у срп ском пре во ду. 
Ме ђу тим, зна че ње ко је овом сти ху да је св. Ата на си је за сни ва се на до слов ном ту ма че њу 
тек ста Сеп ту а гин те (из ме ђу оста лог, овај стих се у истом та квом сми слу, ка кав има код 
св. Ата на си ја, по ја вљу је и у Вул га ти, и у цр кве но сло вен ском пре во ду), прим. прев.

** У срп ском пре во ду: А Ти у све и њи оби а ваш.., прим. прев.

(13) Окре ну ћеш им ле ђа.* Си мах је ова ко про ту ма чио: учи ни ћеш 
да се од вра те, од но сно да бу ду иза не зна бо жа ца и да за њи ма сле де, тј. 
учи ни ћеш Је вре је не ве ру ју ћи ма. Кад се Бог од не ко га од вра ти, Он учи
ни да (тај) бу де окре нут ле ђи ма а не ли цем, јер би у том слу ча ју (тј. да 
је окре нут ли цем) до спео у та кво ста ње у ко јем би га, док по сма тра 
по за ди ну (грч. τά ὀπίσϑια), тво ре ви на опет до ве ла до (по зна ња) Твор
ца. Они ма, ко ји су не спо соб ни да ви де ли це за то што не ма ју чи ста ср
ца, да је да ви де оно што је Ње го ва по за ди на, тј. са зда на би ћа (τά ὄντα 
δημιουργήματα) ко ја су ис под Ње га, ка ко би, гле да ју ћи тво ре ви ну, за до
би ли по јам (ἔννοια) о Ње му и, при кла ња ју ћи се свом Бо гу, ви де ли ли це 
Бо жи је. Оста ци Бо жи ји (τά περίλοιπα – оста ци, из о би ље, ви шак) ви ши 
су од чув стве них ства ри. У оса ци ма (ви шку, оби љу) Сво јим ри у о
о ви ћеш ли це њи хо во.** Оста вио им је вре ме да се обра те, ка ко би се 
по ка ја ли. То је њи хов при зив и обра ћа ње, на кон што се ис пу ни број 
не зна бо жа ца (в. Рим. 11; 25).

(14) Уз и ни се, Го со е, сна ом Тво јом, и то је слич но оно ме што је ре
че но: Да о ђе цар сво Тво је (Мт. 6; 10). Отво ре но се мо ли да на кон ово га 
на сту пи Дру ги до ла зак.

Пе ва ће мо и сал мо о ја и си ле Тво је, јер ће та да сва ка пра вед на ду
ша, бу ду ћи у ви шњим оби те љи ма, вр ши ти ду хов на слу же ња.

Псалам 21
(1) За крај, о зашии јуарњој. Псалам Давиов.

Садржај
Пред сто је ћи пса лам по је о за ши и ју ар њој, од но сно о то ме да је 

Је ди но род ни Ло гос Бо жи ји, Ко ји је, пре ма оном што је на пи са но, Ис ок с 
ви си на (Лк. 1; 78), за бли стао и осло бо дио нас од но ћи и по мр чи не ђа вол ске. 
Или се, мо жда, за ши ом ју ар њом на зи ва и вас кр се ње Спа си те ље во, 
бу ду ћи да је Хри стос устао вр ло ра но (Лк. 24; 1) и људ ској при ро ди отво рио 
пут ка не про па дљи во сти (не тру ле жно сти). Тај пса лам по је сам Хри стос 
у име чо ве чи је при ро де, и ја сно нам пред ста вља да је Он у вре ме рас пе ћа 
по стра дао од Је вре ја.

(2) Бо же мој, Бо же мој, чуј ме; за шо си ме оса вио? Спа си тељ то 
го во ри у име чо ве чи је при ро де и, да би окон чао кле тву и Оче во ли це 
обра тио ка на ма, мо ли Оца да по гле да, при ме нив ши на шу по тре бу на 
Са мо га Се бе, јер смо због Ада мо вог пре сту па од ба че ни и оста вље ни, док 

* У срп ском пре во ду: Јер ћеш их на е ра и у бек сво, прим. прев.
** У срп ском пре во ду: С оса ли ма Тво ји ма о о и ћеш ли це њи хо во, прим. прев.
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то што је је ди но она, за јед но с те лом, сваг да сје ди ње на с Бо гом Ло го сом. 
Хри стос је је ди ни ко јег чи не две су прот но сти, са вр ше ни Бог и са вр ше ни 
чо век. Ме ђу тим, бу ду ћи да је да ле ко од тих гре шних ду ша, Он при сту па 
к њи ма.

Је ди но род ном мо жда на зи ва и Цр кву ко ја сто ји пред Њим, јер она 
не ма ни мр ље ни по ро ка (в. Еф. 5; 27), ис пу ња ва ју ћи се од бес пре кор них 
по на пре до ва њу, од ше зе се ца ри ца и осам е се ино ча (Пе сма 6; 7) И из 
ру ке се ће је и но ро ну (је и ни цу) мо ју. Ру ком псе ћом на зи ва и оно што 
је тај пас учи нио, и са мог пса, јер је ре че но: Ни је о бро узе и хлеб о е це 
и ба ци и а си ма (Мт. 15; 26).

(22) Са си ме из уса ла вљих и о ро о ва но со ро а смер нос мо ју. (2–3) 
Ка зи ва ћу Име Тво је бра ћи мо јој, усре Цр кве хва ли ћу Те, јер нас је на у чио 
по зна њу Оно га ко ји је по при ро ди и по са мој исти ни Бог и (по зна њу) 
Ње му јед но су шног Оца. И опет се, као чо век, сје ди њу је по сред ством Цр
кве.

(24) Ко ји се бо ји е Го со а, хва ли е Га; све се ме Ја ко вље во, ро сла
ви е Га. Бу ду ћи да Цр кву чи не и (не ка да шњи) не зна бо шци и Је вре ји, и 
јед не и дру ге под сти че на псал мо по ја ње. На зи ва их Ја ко вом и Изра и љем, 
јед не по пра ро ди те љу а дру ге по вр ли ни, јер је она, исто као и по ре кло, 
до вољ на да укра си. Да кле, би ло је уоби ча је но да се Је вре ји ма на зи ва ју и 
они, ко ји За ко ну при сту па ју до ла зе ћи из не зна бо жач ких на ро да. То ме нас 
по у ча ва исто ри ја Де ла (апо стол ских), јер бо жан стве ни Па вле, обра ћа ју ћи 
се на ро ду, ова ко ка же: Љу и Изра иљ ци и ко ји се Бо а бо ји е (Де ла ап. 13; 16).

(25) Јер не о ни зи. Је ди но род ни ја сно по ка зу је Сво је за слу ге ра ди нас.
(26) О Те би је о хва ла мо ја. По хва лом на зи ва сла во сло вље. У то ме 

се мо же ви де ти и оно про сла вље ње од Оца, ка да је са не ба до шао лас: 
И ро сла вих, и ое ћу ро сла ви и (Јн. 12; 28). Или, као што сам Ја Те
бе учи нио по зна тим (тј. от крио те) љу ди ма, та ко ћеш и Ти, не сум њи во, 
учи ни ти да се Ме ни ука же та иста част, и го во ре ћи: Ово је Син Мој (Мт. 
3; 17), от крио си Ме Пе тру (Мт. 16; 17) и оста ли ма. Мо ли ве мо је уз не ћу.* У 
бо жан стве ном Пи сму, мо ли твом се на зи ва обе ћа ње. Због то га, ис пу ња ва
ње по слу ша ња Оцу, ка кво је Син из вр шио чак до смр ти по те лу, мо же се 
при хва ти ти и као ис пу ње ње мо ли тве ко ју је Он уз но сио (ода вао) Оцу.

(27) Је шће убо и и на си и ће се. Ти ме се об зна њу је при зи ва ње не зна
бо жа ца.

* У Сеп ту а гин ти: Τάς εὐχάς μοῦ ἀποδοσω, до слов но: „мо ли тве сво је ода ва ћу”. У срп ском 
пре во ду: За ве е мо је ис у ни ћу, што у пот пу но сти од го ва ра сми слу ка кав св. Ата на си је 
да је овом сти ху, прим. прев.

(15) Као во а раз лих се и ра су ше се све ко си мо је. Сво јим ко си ма 
на зи ва све те тај но вод це (ми ста го ге): ако Цр ква пред ста вља Ње го во те ло 
он да оне ко ји је по др жа ва ју ис прав но мо же мо да за ми сли мо као ко сти. 
Слу ша мо да је код Еван ђе ли сте ре че но ка ко су се, на кон што су Га ухва
ти ли вој ни ци, Ње го ви уче ни ци ра се ја ли и по бе гли од Ње га, слич но во ди 
ко ја се раз ли ва по рав ни ци. Осим то га, све те дог ме Цр кве су ко сти пре
му дро сти, и за кон је Је вре ји ма за бра њи вао да се оне на ру ша ва ју у вре ме 
Пас хе, јер је ре че но: Ко си а му (ас хал ном ја ње у) не ре ло ми е (2. 
Мојс. 12; 46). По са ср це мо је као во сак о љен – ово је из раз свој ствен 
ја ди ко ва њу, бу ду ћи да је на пи са но: По че се жа ло си и и у о ва и (Мт. 
26; 37). Ја ди ку је због је вреј ског на ро да и због из дај ни ка, јер су сво јим без
бо жни штвом пре ма Ње му са ме се бе ба ци ли у про паст.

(16) Са су ши се као ое ка сна а мо ја, и је зик мој ри ле и се за р ло мо је. 
Ти ме пред ста вља Сво ју жеђ на ча сном кр сту, кад је за тра жио да пи је и 
кад су Му при не ли жуч и оцат. За то и ка же: Је зик мој ри ле и се за р ло 
мо је. И у рах смр ни низ вео си ме, јер је, по бла го да ти Бо жи јој оку сио 
смрт за цео свет. Ме ђу тим, Хри стос ни је низ ве ден у смрт не го у прах 
смрт ни, јер не би оса вље на у ша Ње о ва у ау ни и е ло Ње о во ви е 
ру ље ња (Де ла ап. 2; 31).

(17) Јер ме окру жи ше си мно и. Ти ме опет озна ча ва на род не ста ре ши
не. Про бо о ше ру ке мо је и но е. Го во ри о кли но ви ма, ко ји ма је при ко ван 
за крст.

(18) Из бро ја ше све ко си мо је, опи пав ши (што се и при род но до го
ди ло) чи та во Ње го во те ло и пре ме рив ши сва ку кост, да би зна ли где да 
за ку ју кли но ве. Они ме о ле а ше и ре зре ше ме, тј. они су Ме исме ја ли. 
Го во ри и о пур пур ној ха љи ни (хла ми ди), и о тр но вом вен цу, и о тр ски 
уме сто скип тра (же зла).

(19) Раз е ли ше ое ћу мо ју ме ђу со бом. О то ме је ја сно на пи са но у 
Еван ђе љи ма.

(20) А Ти, Го со е, не уа љи о моћ Тво ју о ме не. Сво је ре чи пре тва ра 
у мо ли тву. Уз Тво ју по моћ, ка же, и уз Тво је за ступ ни штво, на кон три да
на ус та ћу из мр твих и по ка за ти ис пра зност њи хо ве зло на мер но сти. Ово 
нам слу жи као обра зац ка ко да у ис ку ше њи ма при зи ва мо Бо га у по моћ, 
а не да па да мо у ча мо ти њу (уни ни је) и да због пат њи осла би мо.

(21) Из ба ви у шу мо ју о ма ча. Ти ме, тј. ма чем, па сјом ру ком, ла вљим 
усти ма и ро гом но со ро га из о бра жа ва зло бу и без у мље Је вре ја. Ма чем се 
мо же на зва ти и ђа во ко ји не пре ста но на сто ји да по зле ди. Ду шу Сво ју 
на зи ва је ди но род ном („је ди ни цом”), јер је она одво је на и раз лу че на од 
дру гих ду ша (бу ду ћи да су све ду ше упо зна ле грех, а она ни је), али и за



Свети Атанасије Александријски Тумачење Псалама56 57

но ју тро – Хри стос, по што је за јед но са смр ћу, по бе дио и оно га ко ји је над 
њом (смр ћу) имао власт, тј. ђа во ла.

(2) Бо же мој, Бо же мој (чуј ме), за шо си ме оса вио? Те ре чи, ко је су 
свој стве не људ ској бо ја жљи во сти, уве ра ва ју нас у исти ни тост Хри сто вог 
очо ве че ња, тј. уве ра ва ју нас да је Он био са вр шен чо век и да је, пре ма то
ме, био под ло жан људ ском стра ху. Чуј ме, ре као је Оцу. Они, ко ји не ко га 
пре да ју џе ла ти ма на смрт, од вра ћа ју сво је очи и ви ше не ви де оно га ко ји 
ће би ти ка жњен. За шо си ме оса вио? Го спод ове ре чи не из го ва ра за то 
што се Отац у не ком тре нут ку одво јио од Ње га на кон лич ног сје ди ње ња 
Си на и Бо га с чо ве чи јом при ро дом, не го Он то го во ри услед стра ха од 
смр ти. „Ако ми Ти, Оче, не ус кра тиш Сво ју по моћ, Ја се не ћу упла ши ти 
смр ти.” О том стра ху Го спод њем го во ри и еван ђе лист, при по ве да ју ћи да 
је Он, мо ле ћи се у (Гет си ман ском) вр ту, пре кли њао да Га ми мо и ђе ча ша 
смр ти: Оче мој, го во рио је Он, ако је мо у ће, не ка Ме ми мо и ђе ча ша ова 
(Мт. 26; 39). По че так овог псал ма Го спод је на је вреј ском је зи ку гро мо гла
сно из го во рио на кр сту: Или, Или, ли ма са вах а ни (Мт. 27; 46), тј. Бо же мој, 
Бо же мој за шо си ме оса вио, од но сно, за што си ме оста вио, да ме об
у зме страх у оно вре ме ка да је, као што знаш, дух ср чан, али те ло сла бо? 
Или, за што си до пу стио да бу дем уби јен, кад знаш да Ја ни сам учи нио 
ни шта до стој но смр ти?

Да ле ко су о са се ња мо а ре чи а о ва мо јих. Ка зне, ка же, за мо је 
гре хо ве да ле ко су од мог спа се ња, тј. не спре ча ва ју мо је спа се ње, по што 
ни те ка зне ни ти гре хо ви уоп ште ни су мо ји: Не учи ни не рав е, ка же 
про рок (Иса. 53; 9). Мо ја смрт је ка зна за оне што су са гре ши ли, а не за 
мо је гре хо ве. Мо жда се мо же раз у ме ти и та ко, да Хри стос ов де пред ста
вља вас це лу људ ску при ро ду, као сро дан са њом и го во ре ћи у ње но име: 
„За што си Ти, Бо же мој, оста вио ме не, вас це лог чо ве ка, да умрем?” За тим 
до да је и раз лог овог на пу шта ња, од но сно да је осу да за мо је гре хо ве (тј. 
за гре хо ве чо ве чи је при ро де) да ле ко од спа се ња и да сам, пре ма то ме, и 
Ја уда љен од тог спа се ња јер, ако бих био бли зу спа се ња, не сум њи во је да 
бих био из ба вљен од смр ти.

(3) Бо же мој, ви чем у а ну и не чу јеш, и у но ћи, и о ми ни је без ум но. 
Ове ре чи ис пу ни ле су се оно га да на, ка да је Го спод јео тај ну ве че ру са 
Сво јим уче ни ци ма. То, да се Го спод то ком но ћи ве ли ког че тврт ка мо лио 
у Гет си ман ском вр ту, по ка за ли су еван ђе ли сти, а да се Он мо лио и пре 
но ћи, од но сно на дан тог истог ве ли ког че тврт ка, по ка зу ју ре чи овог 
псал ма. Не чу ди се, чи та о че, што је про рок ове ре чи по ста вио ка сни је, 
иако се то до го ди ло пре оно га што је го ре на ве де но. Та кве су ре чи про ро
ка; раз лог за то на ла зи се у на ме ри Бо жи јој да не из гле да да про ро ци го

(28) Оо ме ну ће се и обра и ће се Го со у сви кра је ви зе маљ ски. Иако је 
Он као Бог Све цар, ка же се да ће за вла да ти над они ма ко ји су на зе мљи 
јер ће их од де мон ске пре ле сти обра ти ти ка ве ри у Ње га, ка бла го да ре њу 
(за хвал но сти) и прав ди.

(29) Јер је Го со ње Цар сво, и Он ће вла а и свим на ро и ма. Бог 
ни је са мо Бог Је вре ја, ка ко то они ми сле, не го Тво рац вас це ле људ ске 
при ро де. То ка же и апо стол: Или је Бо са мо Ју е ја ца, а не и не зна бо жа ца? 
Јер је ан је Бо ко ји ће орав а и об ре за ње из ве ре и нео бре за ње ве ром 
(Рим. 3; 29–30).

(30) Је о ше и о кло ни ше се сви моћ ни ци зе маљ ски, тј. оку си ли су ду
хов ну хра ну. Моћ ни ци ма их на зи ва по то ме што се хра не бо жан стве ним 
ре чи ма. Пре Њим ће се о кло ни и сви ко ји си ла зе у зе мљу. Ово ка же 
за то што ве ру ју ћи пред Њим при кла ња ју ко ле на. Ме ђу тим, то су би ли 
они ко ји су дав но по ве ро ва ли. Сви ко ји си ла зе у зе мљу, тј. ко ји па да ју у 
про паст и тру ле жност, јер ни су ви де ли Го спо да.

А у ша ће мо ја Ње му жи ве и, (31) и се ме мо је слу жи ће Ње му, јер је 
жи вот, ко ји је на зе мљи во дио Хри стос по те лу, био свет и не по ро чан. Он 
је је ди ни ко ји ни је са гре шио, иако је у све му по стао сли чан на ма и на Се
бе при мио гре хо љу би во те ло. Под се ме ном Бо жи јим мо гу се под ра зу ме
ва ти они, ко је је Он при звао кроз ве ру. И ја ви ће се Го со у ро о ла зе ћи. 
И то об зна њу је о не зна бо шци ма.

(32) На ро у ко ји ће се ро и и (об ја ви ће) оно шо учи ни Го со. То је 
слич но оно ме што је ре че но: Ко ји се не ро и ше о кр ви, ни о во ље е ле
сне, ни о же ље му же вље ве, не о о Бо а (Јн. 1; 13).

Ту ма че ње Је фи ми ја Зи га бе на
Пре ма Те о до ри ту и Гри го ри ју Бо го сло ву, очи глед но је да се овај пса

лам од но си на Хри ста. Он про ро ку је о Ње го вом очо ве че њу и спа со но
сном стра да њу, што се на кра ју и до го ди ло. По ред то га, у нат пи су сто ји 
„на за шти ту ју тар њу”, јер са др жи Хри сто ву мол бу Оцу да Га за шти ти и 
да Му у стра да њи ма ука же по моћ ко ја ће Га укре пи ти. То ме је до да то: 
„ју тар њу”, тј. Хри сто ву; на и ме, Хри стос је ју тро или по че так да на, бу ду ћи 
да је Хри стос, као сун це прав де и све тлост по зна ња, уисти ну за бли стао 
у на ма ко ји смо се на ла зи ли у мра ку за блу де. Хри стос се мо лио Оцу као 
чо век, на у чив ши ти ме и нас да се мо ли мо у ча су сво је смр ти, бу ду ћи да 
се у вре ме смр ти пла ше и они пра вед ни ји. Не ки при хва та ју је дан пред лог 
уме сто дру гог, од но сно „о” уме сто „на” (јер је и та кав на чин из ра жа ва ња 
био уоби ча јен у ста ри ни) и ка жу да је то пса лам о стра да њи ма Хри сто
вим: она су за шти та ју тар ња, јер нам је већ та да у на ма за бли ста ло духов
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Или, мо жда, као што се црв чи ни ни шта ван, а про жди ре и уни шта ва 
ве шта ство у ко јем се на ла зи, та ко је и Хри стос, Ко ји је при вид но (спо ља
шњим, чо ве чи јим из гле дом) био ни шта ван, Сво јом су шти ном раз ру шио 
не при ја тељ ску си лу де мо на.

По смех љу и ма и ру на ро у. Ове ре чи са др же ја сно пред ска за ње о 
сра мо ће њу и под сме си ма ко је ће Го спод пре тр пе ти од Је вре ја.

(9) Узао се у Го со а, не ка а из ба ви! Не ка а са се, ако а хо ће! Ове 
ре чи мо жеш да на ђеш у Ма те је вом Еван ђе љу, где се ка же да су Га про
ла зни ци кле ве та ли, да су од ма хи ва ли гла ва ма и го во ри ли да спа се Се бе 
Онај ко ји ру ши храм и за три да на по но во га по ди же…

(10) Јер си Ти ко ји си ме из ва ио из уро бе. Као што је за че ће Хри ста 
Спа си те ља би ло без људ ског се ме на, та ко је и ро ђе ње Бо го мла ден ца би
ло пре слав но и нат при род но, јер Га је си ла Бо жи ја на не из ре цив на чин 
из ва ди ла на свет, не отво рив ши и не по вре див ши кљу че ве дев стве но сти 
Бо го ро ди це.

(13) О ко ли ше ме ел ци мно и, би ко ви е бе ли окру жи ше ме. Го спод 
ов де ел ци ма на зи ва прост је вреј ски на род, а би ко ви ма књи жев ни ке, 
фа ри се је и на род не ста ре ши не. На зи ва их и е бе ли ма, бу ду ћи да су од 
Бо га до би ли мно ге да ро ве.

(15) Ра су ше се све ко си мо је. Пре ма Те о до ри ту, Го спод ко сти ма на
зи ва Сво је апо сто ле, бу ду ћи да они утвр ђу ју и укре пљу ју ду хов но те ло 
Ње го ве Цр кве, као што ко сти учвр шћу ју ве шта стве но те ло. Пре ма ре чи
ма тек ста, они су се ра су ли у вре ме Ње го вог стра да ња (в. Мт. 26; 56).

(16) И је зик мој ри ле и се за р ло. То се ис пу ни ло он да кад су ла жни 
све до ци го во ри ли про тив Ње га, док Он Сам ни шта ни је од го ва рао, не го 
је са мо ћу тао. Или се, мо жда, ис пу ни ло он да кад је ожед нео на кр сту и 
кад се ни је на шао ни ко, ко би Га на по јио во дом.

У рах смр ни низ вео си ме. Прах смрт ни је гроб, јер се у ње му те ла 
умр лих пре тва ра ју у прах. Ти си да кле, у тај гроб низ вео Ме не, Ко ји сам 
то же лео због људ ског спа се ња.

(17) Окру жи ше ме си мно и. Ако је прет ход но Је вре је на звао тел ци ма 
и би ко ви ма, по што су се на ла зи ли под јар мом За ко на, пси ма ов де на зи ва 
вој ни ке из не зна бо жач ког на ро да, јер су по За ко ну не чи сти и бе стид ни 
као пси.

(19) Раз е ли ше ое ћу мо ју ме ђу со бом. Ово је ја сно рас ту ма чио еван
ђе ли ста Јо ван (гл. 19).

(24) Ко ји се бо ји е Го со а, хва ли е Га! По што је Го спод вас кр сао из 
мр твих, под сти че ве ру ју ће да за бла го да ре Бо гу, и то пре свих, оне ко ји 
су по ве ро ва ли ме ђу не зна бо шци ма. Њи ма је, на кон вас кр се ња, Го спод 

во ре са ми од се бе, не го да го во ре са мо оно што чу ју да им от кри ва Све ти 
Дух. Да њу ћу се, ка же, мо ли ти да ме ми мо и ђе вре ме мо је смр ти, а Ти ме 
не ћеш усли ши ти; исто та ко, за то ћу се мо ли ти и но ћу, и то што ме Ти не 
слу шаш не сма трам без ум ним, јер сам раз у мео да ме не слу шаш и да ме 
не осло ба ђаш од смр ти због спа се ња љу ди, због че га сам се и ова пло тио. 
Не ки под да ном и но ћи под ра зу ме ва ју вре ме стра да ња, јер је од ше стог 
до де ве тог ча са вла да ла та ма и тај дан је, пре ма то ме, био ноћ. Кад је Го
спод мо лио Оца да опро сти Ње го вим џе ла ти ма, мо ли тва Му ни је би ла 
усли ша на, јер су сви они пре да ти ис тре бље њу. Раз лог за не у сли ше ност 
је тај што је знао да ће они (џе ла ти) кле ве та ти вас кр се ње и про го ни ти 
апо сто ле, и да ће на тај на чин са мо још ви ше умно жи ти сво је гре хе.

(4) Ти у све и ма оби а ваш, хва ло Изра и ље ва. Све тим на зи ва Оног 
Ко ји је по су шти ни сје ди њен са Оцем, тј. Бо га Ло го са Ко ји је, опет, лич но 
сје ди њен и са чо ве чи јом при ро дом. И Он Сам је у еван ђе љу ре као: Ја сам 
у Оцу и Оац у Ме ни (Јн. 14; 10). Хва ла Изра и ље ва је Отац, јер су се Је вре
ји у то вре ме хва ли ли да су је ди но они удо сто је ни бо го по зна ња, иако је 
њи хо во ра су ђи ва ње би ло не пра вил но и не тач но, док су они са ми би ли 
ли ше ни вр ли не. Ре кав ши да оби та ва у Си ну, по ка зао је да и Син же ли 
спа се ње љу ди и да има јед ну во љу са Оцем.

(6) Те би ва и ше, и би ше са се ни. Тим ре чи ма Го спод се сје ди њу је са 
стра дал ни ци ма и ис ку ша ва ни ма и ка же да су се на ши оци по те лу, тј. 
па три јар си и про ро ци ко ји су сво јим жи во том за бли ста ли пре Ње го вог 
до ла ска, узда ли у Те бе, да су Те при зи ва ли у вре ме не да ћа и би ли спа се ни. 
Ти ме их и Ја по дра жа вам, бу ду ћи да сам им сли чан по људ ској при ро ди 
и да Ти се мо лим, као што су и они чи ни ли.

(7) А ја сам црв а не чо век. Пре ма Те о до ри то вом ту ма че њу, ове ре чи 
из го ва ра Го спод, сми ру ју ћи се и уни жа ва ју ћи. Иако је био про рок и цар, 
Да вид је се бе на звао мр твим псом. Ако пак и без гре шни Исус то ли ко 
уни жа ва Се бе, шта он да да ка же мо ми, ко ји смо гре шни и до стој ни сва
ког уни же ња? Не ки, нпр. Ди о ни си је Аре о па гит, ка жу да је Го спод Се бе 
на звао цр вом због Свог бе се ме ног ро ђе ња, јер се црв, по сле ки ше, без се
ме на ра ђа из зе мље. Исто та ко, а не чо век ка же услед Свог нат при род ног 
за че ћа, не свој стве ног љу ди ма. Или, мо жда, Хри стос ка же да је црв за то 
што је Ње го во те ло би ло ма мац (уди ца) за де мо не, ис под ко јег се кри ло 
бо жан ство: као што је црв ма мац за ри бу, та ко је и Хри сто во чо ве штво 
би ло ма мац за хва та ње ве ли ког и ду хов ног ки та – ђа во ла, ко ји пли ва у 
мо ру са да шњег жи во та. Про гу тав ши овај ма мац, од но сно умр твив ши и 
про гу тав ши Хри сто ву чо ве чи ју при ро ду, он се уло вио на уди цу Ње го
вог бо жан ства, ко је се скри ва ло под чо ве штвом (чо ве чи јом при ро дом). 
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Псалам 23
Псалам Давиов, рвоа ана нееље

Садржај
Овај пса лам го во ри о ваз не се њу Го спод њем, о пре да ји уче ња не

зна бо шци ма и о то ме, на ко ји ће се на чин они удо сто ји ти не бе ских на
се ља.

(1) Го со ња је зе мља и у но ћа ње на. Овим ре чи ма про по ве да се цар
ство, у ка квом се над не зна бо шци ма за ца рио Је ди но род ни Ло гос Бо жи ји 
Ко ји је до шао на зе мљу.

(2) Он је њу на мо ри ма осно вао. Да не ко од не при ја те ља не би по ми
слио да је зе мља то бо же са та ни на и да се Хри стос тек сад за ца рио над 
њом, по ка зу је да је Хри стос њен ство ри тељ и, исто вре ме но, омо гу ћу је 
да се раз у ме Ње го ва си ла, јер је та ко ве ли ку зе мљу утвр дио на во да ма. И 
на ре ка ма је ри ре мио, тј. устро јио, јер се и Цр ква окре пљу је он да кад, 
на пад ну та бу ром, оста је не по ко ле би ва у ве ри. Он ју је при пре мио на ре
ка ма, да би и ре ке нео ме та но има ле свој ис ход и да би пла ни не и шу ме 
би ле оде ље не жи во ти ња ма, док су по ља и рав ни це од ре ђе не за то да на 
њи ма жи ве и да их об ра ђу ју љу ди.

(3) Ко ће уз и ћи на о ру Го со њу? Из ло жив ши уче ње о ве ри, ту ма чи и 
уче ње о де ли ма да би смо ми, ко ји слу ша мо, и јед ним и дру гим за до би ли 
истин ско на сле ђе.

(4) Не вин ру ка ма и чи си ср цем. О то ме је већ ре че но у че тр на е стом 
псал му. Ко ји ни је уза лу узео у шу сво ју. Гор дост се на зи ва ис пра зно шћу 
(та шти ном). И ни је се ла жно за клео бли жње му сво ме.

(5) Он ће о би и бла о слов о Го со а. Та кво ме, ко ји је не вин ру ка ма 
и чист ср цем, ко ји се ни је ла жно за кли њао, да је се обе ћа ње да ће од Бо га 
до би ти да ро ве, тј. бла го слов и ми лост.

(6) Ово је ро оних ко ји ра же Го со а. Ми сли на род ко ји је очу вао 
оно, о че му се прет ход но го во ри ло.

(7) По и ни е вра а, кне зо ви ва ши. Ан ге ли, ко ји су на зе мљи слу жи
ли Спа си те љу, при ли ком Ње го вог Ваз не се ња ука зу ју не бе ским си ла ма 
да отво ре вра та.

(8) Ко је ај Цар сла ве? То пи та ју ви шње си ле, ди ве ћи се чу де си ма 
до мо стро ја. Го со мо ћан и си лан. Си ле се ди ве то ме што Га ви де у те лу, 
ожи вље ном ра зум ном ду шом. Због то га и пи та ју: Ко је ај Цар сла ве? 
Го со на вој ска ма, он је Цар сла ве. Ан ге ли, ко ји се ваз но се са Го спо дом, 
от кри ва ју ви шњим си ла ма тај ну да је Го со на вој ска ма Онај Ко ји је 
по га зио ду хов не не при ја те ље.

нај пре упу тио апо сто ле, го во ре ћи: Ии е и на у чи е све на ро е (Мт. 28; 19). 
Пре ма Те о до ри ту, Да вид све не зна бо шце на зи ва они ма, ко ји се бо је Бо
га. Та ко их је на звао и апо стол Па вле у Де ли ма апо стол ским, го во ре
ћи: Изра иљ ци и ко ји се бо ји е Бо а (Де ла ап. 13; 16). Ме ђу тим, ка ко Цр кву 
Хри сто ву не чи не са мо бив ши не зна бо шци не го и Је вре ји, Го спод и њих 
по зи ва да сла во сло ве Бо га и да Му за бла го да ре, го во ре ћи: Све се ме Ја ко
вље во, ро сла ви е Га!

Псалам 22
Псалам Давиов

Садржај
Пред сто је ћи пса лам по је у име не зна бо жа ца, об ра до ва них ти ме што 

их на па са Го спод, а та ко ђе опи су је и та јин стве ну тр пе зу ко ју им је по ну
дио упра во Онај ко ји их на па са.

(1) Го со ме на а са. Због Го спо да се ве ли ча ју и они ко је Он на па са.
(2) На ме су зе ле ном, а мо ме на са ни, тј. на ста нио ме је на зе ле ном 

па шња ку, при че му ми сли на ду хов ни па шњак. На во а ма о мо ра о хра
ни ме. Под во а ма о мо ра мо гу се под ра зу ме ва ти во де све тог кр ште ња, 
бу ду ћи да очи шћу ју од гре хов ног бре ме на. То ми је по да рио јер пре вас
ход но рев ну је на ду ши, да би је вра тио са бес пу ћа и из вео на пра ви пут.

(3) Ду шу мо ју оо ра ви. Вра тив ши Се би мо ју ду шу из ђа вол ског роп
ства, ру ко во дио ју је ка Сво јим за по ве сти ма, од смр ти ка жи во ту. Као 
онај ко ји је одав но пре зрео соп стве ну ду шу и онај, чи је су сна ге вас по
ста вље не по ме ну том хра ном, вра тив ши се из смр ти го во ри: Ду шу мо ју 
о вра и на са зе рав е, тј. ка еван ђел ским дог ма ма.

(4) Ако и о ђем о сре сен ке смр и. Ове ре чи као да упу ћу је Оцу. 
Са мог Хри ста на зи ва же злом (шта пом) си ле, же злом сла ве и же злом 
ве ли чи не. И као што штап (же зло) ура зу мљу је, та ко и де лат ни жи вот 
по у ча ва сми ри ва њу стра сти. Ша Твој и а ли ца Тво ја, они ме уе ши
ше. Ми сли на Са мог Хри ста, а та ко ђе и оним што је ре че но: Же зал си ле 
Тво је о сла ће Ти Го со а са Си о на (Пс. 109; 2) и же зло сил но и же зло слав но 
(Јер. 48; 17). Же зло је си ла ко ја ура зу мљу је, а па ли ца по моћ ко ја се по ка зу је 
у ви ду уте хе.

(5) При ре мио си ре а мном р е зу. Под тим под ра зу ме ва та јин
стве ну Тр пе зу. На ма зао си уљем ла ву мо ју. Ти ме озна ча ва та јин стве но 
по ма за ње. И ча ша Тво ја на о ји ла ме. Опет ми сли на та јин стве но ве се ље. 
И ми лос Тво ја ра и ће ме у све а не, јер ће они, ко ји су по ста ли при ча
сни ци све га го ре на ве де ног, сваг да би ти у ми ло сти Бо жи јој, па ће се чак 
и ве се ли ти у до му Го спод њем.
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ру је ми лост и опро штај, док не по бе ди ве под ви жни ке вр ли не про сла вља 
и кру ни ше, су де ћи им по исти ни; на оне пак, ко ји су жи ве ли бе за ко но и 
не по ка ја но, по уста ви ма исти не на ла же ка зне.

(13) Се ме ће ње о во на сле и и зе мљу. Ов де ми сли на она де ла, ко ја су 
му по слу жи ла да на сле ди ду хов ну зе мљу. Она ће по ста ти се ме до брих 
му же ва, а под тим под ра зу ме ва оне што су ро ђе ни по Бо гу.

(14) Го со је увр ђе ње они ма ко ји Га се бо је, и за ве Свој ја ви ће им, 
тј. еван ђел ски за вет. Шта ће им ја ви ти, ако не пут спа се ња? На и ме, вас
це ло за ко но дав ство Бо жи је упра вље но је ка то ме да се до бри ма омо гу ћи 
на сла ђи ва ње оним што је за њих по жељ но. То ће им, ка же, ја ви и, од но
сно, уве шће их у на сла ђи ва ње оним што же ле.

(17) Жа ло си ср ца мо а умно жи ше се. Са свих стра на окру жен сам 
мно гим жа ло сти ма. Бу ду ћи да су се мо је уни же ње и мо ја не сре ћа из јед
на чи ли с мо јим бе за ко њи ма, по да ри ми от пу шта ње и оста вље ње гре хо ва. 
Из не во ља мо јих, ко је ме му че, из ба ви ме.

(18) Ви и сми ре ње мо је и ру мој, јер не сме мо би ти ле њи и не рад ни, 
узда ју ћи се у ми лост Бо жи ју, не го је по треб но да и ми, са сво је стра не, 
при не се мо труд де ла.

(19) Ви и не ри ја е ље мо је ка ко се умно жи ше. Не прав да ма сво јих 
не при ја те ља при кла ња Бо га ка ми ло сти.

(20) Не зло би ви и ра ве ни ри ја ња ху уза ме. И ово је свој стве но вр
ли ни: гну ша ти се оп ште ња са рђа вим љу ди ма, и за при ја те ље и дру го ве 
има ти љу де ко ји по шту ју прав ду и ко ји су очу ва ли пра вич ност. Та ко је 
по сту пао и про рок (јер го во ри о се би), ми сле ћи да ти ме ука зу је по част 
Вла ди ки.

Псалам 25
Псалам Давиов

Садржај
Уво ди оне што су по ве ро ва ли у Хри ста, ко ји од би ја ју и сил но се про

ти ве да уче ству ју у збо ро ви ма Је вре ја, са бра них про тив Го спо да и про тив 
Хри ста (По ма за ни ка) Ње го вог.

(1) Су и ми, Го со е, јер у не зло би во си мо јој хо их. Не зло би во шћу 
на зи ва сво је не у че ство ва ње у зло на мер но сти и не ра зум но сти Је вре ја. 
Уза ју ћи се у Го со а не ћу из не мо ћи. По ло жив ши на Те бе на ду у спа се ње, 
има ћу чвр сту пот по ру.

(2) Ис и ај ме, Го со е, и оку шај ме. Ако ис пи таш ду би не мо је ду ше, 
от кри ћеш да све бри ге свог ума по ла жем је ди но на Тво ју ми лост. По сту
па ју ћи та ко, би ћу уго дан пред То бом, јер сам за во лео Тво ју исти ну.

Псалам 24
Псалам Давиов

Садржај
У овом псал му на во де се сви ко ји су при зва ни, тј. сви они ко ји су са

бра ни за то, да би би ли упра вље ни ка ду хов ном жи во ту. И овај пса лам из
го ва ра се у име це лог на ро да, ко ји се мо ли за сво је из ба вље ње од роп ства. 
Тре ба ло би да се ре чи овог псал ма из го ва ра ју у вре ме му че ни штва.

(1) Те би, Го со е, уз и ох у шу мо ју. То го во ре као они, ко ји су се већ 
од вра ти ли од идо ло слу же ња.

(2) Да ми се не на ру а ју не ри ја е љи мо ји, при че му под ра зу ме ва ду
хов не не при ја те ље.

(3) Јер сви ко ји ра и Те бе р е, не ће се о си е и, тј. сви они, ко ји 
су сво ју на ду по ло жи ли на Бо га и ко ји су се про сла ви ли. Бу ду ћи да има 
на ду (у Бо га), од ва жно твр ди да ће до би ти оно што тра жи у мо ли тви. 
Не ка се о си е они ко ји уза лу бе за ко ну ју. То го во ри о они ма, ко ји још 
жи ве у идо ло слу же њу.

(4) Пу е ве Тво је, Го со е, о ка жи ми. Под тим под ра зу ме ва еван ђел
ске дог ме.

(5) Уу и ме на иси ну Тво ју. Го во ри то као онај ко ји још ни је до се
гао исти ну.

И на у чи ме, јер си Ти Бо Сас мој. Ако се про рок мо ли та ко, као да 
још ни је по знао пу те ве Го спод ње, као да ни је на у чио да ко ра ча пу те ви ма 
Го спод њим, као да је не у пу ћен на исти ну Бо жи ју и као да је још не на у чен 
оно ме што се о Бо гу мо ра зна ти, ко се он да не ће упла ши ти оно га што је 
ре че но: Те шко они ма ко ји ми сле а су му ри, и ко ји су са ми се би ра зум ни 
(Иса. 5; 21).

(7) Грех мла о си мо је и не зна ња мо а не со ме ни. Мла до шћу се на
зи ва без у мље, а отво ре но без у мље би ло је вре ме њи хо вог идо ло слу же ња. 
У дру гом сми слу, ми сли на гре хе на ро да у Егип ту, јер су и та мо слу жи ли 
идо ли ма. Да кле, не опо ми њи се са да тих гре хо ва, не го по ка жи чо ве ко љу
бље, као што си и та да Ти био чо ве ко љу бив и ми ло стив пре ма њи хо вом 
не зна њу. Ра и о бро е Тво је, Го со е. Мо лим те да и ме не удо сто јиш то га, 
не пре ма мом до сто јан ству не го пре ма Твом чо ве ко љу бљу.

(8) За о ће за кон о са ви и они ма ко ји ре ше на у у. Про све тли ће 
гре шни ке, и они ма ко ји су са гре ши ли по ка за ће пут.

(10) Сви су у е ви Го со њи ми лос и иси на, јер они, ко ји се не
пре ста но хра не бо жан стве ним ре чи ма, из њих по у зда но до зна ју да је 
вас це ли до мо строј Спа си те ља Хри ста, Бо га на шег, раз бла жен ми ло шћу и 
исти ном. Они ма што тра же по ка ја ње за оно, у че му су са гре ши ли, Он да
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(6) Пе ва ћу и сал мо о ја ћу Го со у. Ја сно на го ве шта ва слу же ње оно га 
ко ји је ус клик нуо: свет, свет, свет.

(7) Усли ши, Го со е, лас мој, тј. бла го да рим Ти за оно што је про шло 
и мо лим Те за оно што ће тек усле ди ти.

(11) За ко но о ло жи ме, Го со е, у ем Тво јим. Мо ли се да му бу де от
кри вен еван ђел ски за кон, јер је он пра ви пут.

(12) И сла а не рав а (са му) се бе, тј. из не мо гла је не прав да од ко је 
сам стра дао.

(13) Ве ру јем а ћу ви е и о бра Го со ња у зе мљи жи вих, под чим 
под ра зу ме ва ви шњи (не бе ски) Је ру са лим.

Псалам 27
Псалам Давиов

Садржај
Да вид је овај пса лам ис пе вао у име оних ко ји су по ве ро ва ли у Хри ста 

и сво јом про збом при зи ва Бо га у по моћ. Исто та ко, у псал му се са др жи 
и про клет ство је вреј ске не раз бо ри то сти, као и мо ли тва за од лу че ње од 
њи хо вог рђа вог уде ла.

(1) Те би, Го со е, за ви ках… а не бу ем сли чан они ма ко ји си ла зе у 
ја му.* У Све том Пи сму, ја мом се обич но на зи ва ад.

(3) Не низ вр ни ме са ре шни ци ма. Гре шни ци ма на зи ва је вреј ски на
род, пре ма оно ме што је Је вре ји ма ре као Спа си тељ: Ако не о ве ру је е а 
Ја је сам, о мре ће е у ре си ма сво јим (Јн. 8; 24). Они исто вре ме но чи не и 
не прав ду, јер су уби ли не ду жног и пра вед ног, иако За кон за бра њу је да 
га уби ју. Они ма ко ји о во ре мир са бли жњи ма сво јим. Ка же то сто га што 
су они, на зи ва ју ћи Спа си те ља учи те љем и бла гим, сми шља ли зло про
тив Ње га.

(5) Јер не схва и ше (ни ша) у е ли ма Го со њим, тј. ни су хте ли да 
при хва те сво је соп стве но спа се ње.

(7) И ро цве а е ло мо је. Ти ме се ја сно про по ве да вас кр се ње.
(8) И за ши ник је са се ња о ма за ни ка (хри са) сво а. Хри сом 

(о ма за ни ком) ов де на зи ва љу де по ма за не за цар ско све штен ство. Да
кле, ка же да ће Сам Го спод за шти ти ти и спа сти оне ко ји су Њи ме и ра ди 
Ње га по ма за ни.

(9) И на а сај их (као а сир) и уз и ни их о ве ка, јер нас Он Сам на
па са, по слав ши уме сто Се бе и као Са мо га Се бе Уте ши те ља, а та ко ђе уз
но си и нас, тј. по ка зу је нас као уз ви ше не у бу ду ће и бес ко нач не ве ко ве.

* У срп ском пре в.: (Ако за ћу иш о ме не), би ћу сли чан они ма ко ји си ла зе у роб, прим. прев.

(4) Не се ох са збо ром су је ним. Пред Оним Ко ји зна да ис пи та ср ца 
отво ре но се од ри че бе за ко них ста ре ши на је вреј ског на ро да (тј. си не
дри о на).

(6) Уми ћу у не ви но си ру ке сво је. Би ћу, ка же, чист од њи хо вих не
чи стих де ла. И оби ћи ћу жр ве ник Твој. Тим ре чи ма ја сно про по ве да 
сло ве сно слу же ње.

(8) Го со е, за во лех ле о у о ма Тво а. Ле о а о ма – то су они, ко
ји се у Цр кви укра ша ва ју по бо жно шћу (бла го че шћем, грч. ϑεοσεβεία). 
Же лим да ви дим бо жан стве ни дом у ко јем бли ста Тво ја бла го дат, ка же 
Псал мо по јац.

(9) Не о у би са без бо жни ци ма у шу мо ју. Мо ли га да не бу де из ло жен 
ка зни ка ква оче ку је Је вре је.

(10) Њи ма су у ру ка ма бе за ко ња, е сни ца њи хо ва ис у ни се ми а јер 
су или са ми због да ро ва из о па чи ли прав ду или су да ро ви ма пот ку пи ли 
из дај ни ка, или су пак, бу ду ћи да су не за ко ни то оти ма ли, по сред ством 
то га сво ју де сни цу ис пу ни ли ми том.

Псалам 26
Псалам Давиов, ре омазања

Садржај
Овај пса лам у се би са др жи пред зна ње о уде лу (суд би ни) не при ја

те ља, ра зу мљи во већ из оно га што је Да вид при мио од Бо га. С ис по ве
да њем је сје ди ње но и тра же ње уз гред них до ба ра. Ре чи ре о ма за ња 
озна ча ва ју да је Да вид бо жан стве ним Ду хом про ви део да ће он, иако 
по ма зан за ца ра, ипак па да ти у ис ку ше ња, због че га сво ја бе дра опа су је 
од ва жно шћу и до вољ но се сна жи да би се су прот ста вио опа сно сти.

(1) Го со је ро све ље ње мо је и Са си ељ мој, ко а ћу се бо ја и? 
Има ју ћи по ве ре ња у све тлост Го спод њу, са вла ђу је не при ја тељ ске си ле 
и ка же: Бу ду ћи То бом про све тљен, пре зре ћу све ко ји во ју ју про тив 
ме не.

(2) Ка а се ри бли жу ју на ме зло са вља чи. При бли жа ва ли су се с на
дом да ће га по гу би ти, али су са ми по стра да ли од оно га што су се на да ли 
да ће учи ни ти.

(4) Да жи вим у о му Го со њем све а не жи во а мо а. Мол ба је до ли
ко ва ла све ти те љу и би ла је до стој на да је Бог усли ши. Да ле ам кра со у 
Го со њу. Мо лим се за то да сваг да жи вим та мо, јер сам та мо за до био 
спа се ње.

(5) На се ну уз и же ме. Апо стол Па вле ја сно твр ди да је сте на Хри
стос (в. 1. Кор. 10; 4).
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је син јед но ро га; јед но ро зи су све ти про ро ци и па три јар си, а њи хо ви 
си но ви све ти апо сто ли, јер су је ди но у Бо гу има ли рог (грч. τό κέρας) и 
си лу (ἡ ἰσχύς).*

(7) Глас Го со а ко ји ре се ца ла мен о ња. Ми сли на оно обе ћа ње ко је 
је да то све ти ма: Ка о ђеш кроз оањ, не ћеш из о ре и и не ће е ла мен 
оа ли и (Иса. 43; 2).

(8) Глас Го со а ко ји о ре са у си њу. Оним (гла сом) ко ји о ре са 
и ов де се на зи ва онај (глас) ко ји се сву где чу је, као и у ре чи ма: И ка Он 
уђе у Је ру са лим, о ре се се (ј. уз бу ни се) сав ра (Мт. 21; 10). Пу си њом се 
на зи ва Цр ква са ста вље на од не зна бо жа ца, ко ја ра ни је ни је има ла зна ње 
о Бо гу. И о ре шће Го со у си њу Ка ис. Ка ис се ту ма чи као „све а”, 
под чим се под ра зу ме ва све та Цр ква Хри сто ва.

(9) Глас Го со њи ко ји увр ђу је је ле не и о кри ва у бра ве. Је ле ни су 
све ти; увр ђу је зна чи при пре ма, јер је Он при пре мио и по слао све те апо
сто ле, пре ма оно ме што је ре че но: Ии е и на у чи е све на ро е (Мт. 28; 19). 
Ду бра ва ма се на зи ва Цр ква, јер је ра ни је би ла мај ка бес плод ног др ве ћа. 
И у хра му Ње о вом сва ко ће ре ћи сла ву (Ње о ву). Го спод је при пре мио и 
по слао апо сто ле за то, да би де мо не на гна ли у бек ство а не зна бо шце при
ве ли ка бо го по зна њу.

(10) Го со ће се е и на о о ом. По о ом се на зи ва мно штво 
оних, ко ји су по ве ро ва ли, пре ма ре че но ме: Зе мља ће се на у ни и о зна
ња сла ве Го со ње (бо о о зна ња), као шо је мо ре у но во е (Авак. 2; 14). 
И се е ће Го со Цар о ве ка. То је слич но ре че но ме: По кло ни ће се сва ко 
ко ле но (Иса. 45; 23).

(11) Го со ће а и на ро у Сво ме сна у. И то је слич но оно ме што 
је ре че но: Све мо у у Хри су ко ји ми а је моћ (Фи липљ. 4; 13), док су ре чи 
Го со ће бла о сло ви и на ро Свој ми ром слич не ре чи ма: Мир вам оса
вљам, мир Свој а јем вам (Јн. 14; 27).

Псалам 29
За крај. Псалам есме обновљења ома, Давиов

До об на вља ња до ма или цр кве до ла зи он да кад се, на кон про па да
ња на шег ста рог чо ве ка, об но ви уну тра шњи (чо век).

Садржај
Да вид је овај пса лам ис пе вао на кон осло ба ђа ња од гре ха, и као да је 

на кон по ка ја ња об но вио сво ју ду шу, ко ја је одав но би ла оби та ва ли ште 
Ду ха Све то га. Ис пе вао га је и при но се ћи бла го да ре ње (за хвал ност) због 

* У срп ском пре во ду: И љу бље ни (ње ов – Изра иљ) би ће као син но со ро а, прим. прев.

Псалам 28
Псалам Давиов, о изласку скиније

Садржај
Овај пса лам по је се на кон од ба ци ва ња Изра и ља ца и на кон што су 

на њи хо во ме сто до ве де ни не зна бо шци. То по ка зу је и нат пис: о из ла ску 
ски ни је, ко ји нам ја сно ука зу је на из ла зак Изра и ља ца.

(1) При не си е Го со у, си но ви Бо жи ји. Си но ви ма Бо жи јим на зи ва 
све те апо сто ле, јер их је на у чио да го во ре: Оче наш, ко ји си на не бе си ма 
(Мт. 6; 9). При не си е Го со у, си но ви Бо жи ји. Си но ви ма Бо жи јим на зи ва 
оне ме ђу је вреј ским на ро дом ко је су апо сто ли при зва ли ка ве ри у Го спо
да, или оне ко ји су по ве ро ва ли ме ђу не зна бо шци ма, бу ду ћи да су они 
ро ђе ни од не ра зум них оче ва. При не си е Го со у сла ву и час. Сла ву Го
спо ду при но си онај ко ји чи ни до бра де ла, пре ма оно ме што је ре че но: Да 
ви е љу и ва ша о бра е ла и а ро сла ве Оца ва ше а ко ји је на не бе си ма 
(Мт. 5; 19). Исто та ко, част при но си и онај ко рев ну је на тво ре њу до брих 
де ла, пре ма оно ме што је ре че но: При не си о шо ва ње Го со у о сво 
ра ве но ру а (При че Сол. 3; 9 – пре ма Сеп ту а гин ти).

(2) По кло ни е се Го со у у во ру све ом Ње о вом. Овим нам да је ја
сну за по вест, пре ма ко јој не би тре ба ло да се кла ња мо из ван Цр кве; то 
је ре че но због збо ри шта (си на го га) ко ја по гре шно раз ми шља ју. Да кле, 
по кло ње ње се не сме чи ни ти из ван Цр кве, не го тре ба да се из вр ша ва у 
са мом дво ру Бо жи јем. Не из ми шљај те, ка же, по себ не дво ро ве и збо ри
шта (си на го ге), јер је је дан све ти двор Бо жи ји. Под име ном во ра мо гу се 
под ра зу ме ва ти и они ко ји су се ваз не ли у не бе ско жи вље ње.

(3) Глас је Го со њи на во а ма. Во а ма на зи ва мно штво оних, ко ји 
се во да ма спа са ва ју. Во е су све ти те љи, јер из њи хо ве утро бе ис ти чу ре ке 
(в. Јн. 7; 38), тј. ду хов но уче ње ко јим на па ја ју сво је слу ша о це. Го спод је над 
та квим во да ма. Ме ђу тим, пре ма ка зи ва њу исто ри је, и Или ја је на кон су
ше за чуо глас „во да мно гих”. Под тим се под ра зу ме ва и глас Бо га и Оца 
ко ји об зна њу је на Јор да ну: Ово је Син Мој љу бље ни (Мт. 3; 17), и упра во тај 
глас (Псал мо по јац) и упо до бљу је гро му.

(5) Глас је Го со а ко ји кр ши ке ре. У овом сти ху ке ро ви ма на зи ва 
не при ја тељ ске си ле. И скр ши ће Го со ке ре Ли ван ске. Ке ро ви ма Ли
ван ским на зи ва уз ви ше не у је вреј ском на ро ду, јер Ли ва ном че сто на зи ва 
Је ру са лим.*

(6) И иси ни ће их као ел це Ли ван ске. Те лац озна ча ва жр тве ник. 
И љу бље ни ће би и као син је но ро а. Љу бље ни збор апо сто ла по стао 

* У срп ском пре во ду: И иси ни ће их као ел ца, (о ре шће) Ли ван, прим. прев.
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Псалам 30
За крај. Псалам Давиов, исуљења

Садржај
Да вид је овај пса лам ис пе вао као да се још ка је због гре ха и же ле ћи 

да га се осло бо ди. Он, уоста лом, као да је већ усли шан, уз но си бла го да
ре ње и опи су је шта му се до га ђа ло у вре ме по ка ја ња. Реч ис у ље ња 
(ἐκστάσεως) не озна ча ва ни шта дру го до са ми грех, по сред ством ко јег 
ду ша као да је ис ту пи ла из здра во у мља. Због то га се ни је ни на да ла да ће 
по но во би ти при хва ће на, не го је ја сно го во ри ла: (23) А ја ре кох у ван себ
но си мо јој (у ис у ље њу сво ме): О ба чен сам о ли ца очи ју Тво јих..

(2) На е бе се, Го со е, о у зах… (3) При кло ни ми ухо Тво је. Бу ду ћи 
да наш ва пај не до пи ре до ви си не, пре ма Свом снис хо ђе њу при кло ни 
Сво је ухо ка ме ни.

(5) Из ба ви ћеш ме о зам ке ове ко ју ми скри ше. Уло ви ли су га они ко ји 
су сми шља ли зло про тив ње го ве ду ше. Чи ме су га уло ви ли? Гре хом.

(6) Из ба вио си ме, Го со е, Бо же иси не. Го во ри то као онај ко ји је 
већ усли шан.

(7) Омр знуо си оне ко ји се р же су је них ио ла. Су је том на зи ва све 
ис пра зно сти ов да шњег жи во та и, ба ве ћи се њи ме, тру ди мо се над су је
том. За оним, пак, ко ји по др жа ва су је ту, сле ди та шти на.

(8) Ра о ва ћу се и ве се ли ћу се ми ло си Тво јој, ка да по га зим жа лост и 
оста ле стра сти.

(9) И ни си ме ре ао у ру ке не ри ја е ља, тј. ни си ме пре дао не при ја
те љи ма. По са вио си на ши ри ну но е мо је. Ти си ме осло бо дио од пат ње 
и дао ми спо кој ство и про стран ство.

(10) Сму и се о ја а око мо је, у ша мо ја и уро ба мо ја. Као што оком 
на зи ва ум ду ше, та ко и уро бом на зи ва се ћа ње ду ше у ко је, као у утро бу, 
по ла же мо сло ве сну хра ну. Ду ша мо ја и уро ба мо ја. Ја ро сно и са ве ли
ким гне вом од вра тио сам сво је око од је вреј ског на ро да.

(11) Јер иш чи ле у му ци жи во мој. Из ра жа ва за бри ну тост ср ца. Оску
ди ца у нај ну жни јем ис цр пе ла је мо је те ло, та ко да су Со ви је и Вар зе лај 
до не ли Да ви ду пше ни цу, је чам, бра шно, боб, со чи во, мед и још мно го то
га, а та ко ђе и ћи ли ме и по сте љу. До не ли су то и хра ну за на род, го во ре ћи 
да на род стра да од гла ди и да је из не мо гао од же ђи у пу сти њи (в. 2. Сам. 
17). И о и не мо је у уз а си ма, тј. због не сре ће сам сво је го ди не про во дио у 
уз ди са њу. Из не мо же у си ро ма шву сна а мо ја. Оси ро ма шив ши за то што 
сам због гре ха био ли шен Тво је по мо ћи, ја сам и из не мо гао. И ко си мо је 
са ре ше се. Ко сти ма на зи ва ду шев не си ле.

от пу шта ња гре ха, мо ле ћи се да у бу дућ но сти бу де за шти ћен од са гре ше
ња. Исто та ко, он га дру ги ма пре да је као по у ку да, уко ли ко им се до го ди 
не што слич но, уз не су мо ли тве Бо гу.

(2) Уз ви си ћу Те, Го со е, јер си ме ри хва ио.
(4) Са сао си ме о оних ко ји си ла зе у ја му (у роб). Ја мом се на зи ва ад.
(5) Хва ли е со мен све и ње Ње о ве. Се ћа ју ћи се чо ве ко љу бља Бо

жи јег, ду жни смо да Му уз но си мо псал мо по ја ња.
(6) Јер је нев у ја ро си Ње о вој, не за то што Он хо ће да се гне ви, не го 

за то што сва ки чо век сво јим са гре ше њем на вла чи на се бе Ње гов гнев, 
док је Ње го ва во ља жи вот. Уве че ће се на са ни и лач. Тим ре чи ма озна
ча ва бла го твор ност по ка ја ња, јер не по сто ји та кво мно штво гре хо ва ко је 
по ка ја ње не би убр зо пре о бра зи ло у ра дост.

(7) А ја ре кох у из о би љу мо ме: не ћу се о ко ле ба и о ве ка. Об ја шња
ва узрок па да. Бу ду ћи да сам се, ка же, у вре ме бла го ста ња по гор дио, 
био сам и до ве ден у по мет њу. То ми се ни је до го ди ло за то што си Ти то 
на вео на ме не, не го је ди но за то што си од вра тио Сво је ли це од ме не. 
Да кле, бу ду ћи да без Тво је си ле не мо же мо ни да сто ји мо, учи ни да из
вр шим Тво ју во љу и да по но во за бли ста ле по та мо је ду ше. Та кву на ду 
(тј. гор дост, на ду да мо гу жи ве ти без Бо га, нап. прев.) има ли су и Адам, 
ко ји је до об ма не жи вео у ра ју, и цар Је зе ки ја, ко ји је по бе дио Асир це, 
че му ја сно по у ча ва Књи га днев ни ка, го во ре ћи да се о не се ср це ца ре во 
(2. Дневн. 32; 25).

(9) Те би, Го со е, за ва и ћу. (10) Ка ква је ко рис у кр ви мо јој, ка а 
бу ем си ла зио у ро ас? Мо ли да га из ве де из ја ме (из гро ба), јер 
рах Те не ће ис о ве а и. Ни за ме не ни за дру ге не ма ни ка кве ко ри
сти од то га што ћу си ћи у про паст. Ти ме не ли ша ваш жи во та, а дру ги 
од ме не не ће до би ти ни нај ма ње спа се ње. Ако пак усли шиш глас мој 
и плач пре о бра зиш у ра дост, опа са ћеш ме ве се љем. За ме не ће то би
ти од ве ли ке ко ри сти јер ћу Ти се, при мив ши сво ју пре ђа шњу сла ву, 
обра ти ти у сла ви а не са не чи стом са ве шћу. Упра во то зна че ре чи: (13) 
Не ћу би и сну жен.

(12) Рас р ао си вре ћу жа ло си мо је и оа сао си ме ве се љем. Вре ћом је 
на звао плач, јер се у вре ме пла ча обич но обла чи мо у вре ћу. Вре ћа озна ча
ва по рок и не зна ње, по што се у вре ћу од ла жу дла ке јар че ва, оста вље них 
са ле ве стра не (в. Мт. 25; 33) и мла дог јар ца ко ји се пу шта у пу сти њу (в. 3. 
Мојс. 16; 10).
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Са кри ме у на се љу Сво ме (Пс. 26; 5). Уме сто „са чу вао си”, ре че но је „са крио 
си”, јер се оно што је скри ве но чу ва. Ко ју чи ниш они ма шо се уза ју у 
Те бе, тј. учи нио си је у од го ва ра ју ће вре ме.

(21) Са кри ћеш их у скро ви шу ли ца Тво а. Ли це Тво је је по кров 
(σκέπη) за оне, ко ји се у Те бе узда ју. О ме е жа љу ско а; о кри ћеш их 
о кров о је зи ка сва љи вих. Ти ћеш их по кри ти као по кро вом, да им не 
на шко де они што се про тив њих на о ру жа ва ју реч ју и да их не уло ве они 
што их на па да ју са мим де лом.

(22) Бла о сло вен је Го со, јер чу е сно о ка за ми лос Сво ју у ра у 
увр ђе ном. Кроз ме не се, ка же, про сла вио Бог: кад су око ме не ста ја ле 
хи ља де не при ја те ља и по ку ша ва ли да, као ве ли ки град, оп ко ле мо ју ду шу, 
мој Стра жар је, огра див ши ме бе де мом, про ја вио Сво ју чу де сну ми лост.

(23) А ја ре кох у ван себ но си сво јој: о ба чен сам. Кад сам се уни зио у 
ван себ но сти ко ја ми се до го ди ла, кад се ја ро шћу о му и око мо је, скру
шио сам се као због гре ха од ба че ни. Иако сам то ре као, Ти, Чо ве ко љуп че, 
ни си од ба цио слу гу Сво га.

(24) Љу би е Го со а сви ре о об ни Ње о ви. До бро чин стви ма ко
ја су му учи ње на упу ћу је ре чи дру ги ма, убе ђу ју ћи их и при зи ва ју ћи и 
оста ле на ис по ве да ње. Уз вра ћа они ма ко ји су ви ше чи не охо лос. Иако 
је Го спод ду го тр пе љив пре ма гор ди ма, Он и уз вра ћа они ма ко ји су ви ше 
чи не охо лос.

Псалам 31
Псалам Давиов, оучан

Садржај
Пред ста вља ју ћи сво је ве ли ко зло па ће ње, ка кво је пре тр пео у вре ме 

по ка ја ња, Да вид бла же ни ма на зи ва оне, ко ји су се по сред ством ку пе љи 
пре по ро ђе ња удо сто ји ли опро шта ја гре хо ва. Пса лам но си нат пис „по у
чан”, јер је осо би то по тре бан љу ди ма ко ји су се, због сво је сил не скло но
сти ка стра сти ма, упо до би ли ко њи ма и му ла ма (ма зга ма).

(1) Бла же ни ко ји ма се о у си ше бе за ко ња, и ко ји ма се о кри ше ре
си. Опра шта ње бе за ко ња за до би ја се кр ште њем, док се гре си при кри ва ју 
гор ким по ка ја њем.

(2) Бла жен је чо век ко је му Го со не ура чу на рех, ни и има у уси ма 
ње о вим лу кав сва. Уисти ну је бла жен онај ко ји свим ср цем при сту па 
све том кр ште њу. Онај пак, ко ји не ис кре но при хва та кр ште ње, не са мо да 
не до би ја опро штај гре хо ва, не го ће би ти и осу ђен. Ка а ућу ах, о сах
ну ше ко си мо је о ви ка ња о цео ан. Реч цу „ка да” тре ба ло би при са је
ди ни ти из ра зу „по сах ну ше ко сти мо је”, да би ре че ни ца до би ла сле де ћи 

(12) О свих не ри ја е ља мо јих бе јах о ру а. Из ру ги ва ли су ми се, 
ка же, мо ји не при ја те љи; по зна ни ци су ме се упла ши ли и по бе гли од ме
не кад су ме угле да ли, јер сам по ка зао ве ли ко по ка ја ње, ис цр пљу ју ћи се 
у вре ћи и пе пе лу и дан и ноћ про во де ћи у су за ма. По сле то га, кад су они 
по бе гли, био сам за бо ра вљен као да сам уисти ну мр тав и као да сам се 
упо до био раз би је ном са су ду. Из раз о свих не ма зна че ње „ви ше од свих”, 
не го зна чи: вре ђа ли су ме сви, тј. не при ја те љи. Та ко ка же и Аки ла: по стао 
сам по ру га за све не при ја те ље мо је.

(13) Мр ав о ср ца је онај ко ји је ли шен вр ли на.
(14) Слу шах кле ве у о мно их ко ји жи ве око ло. Кле ве ом на зи ва зле 

на ме ре и ка же да су га окру жи ли не при ја те љи, сми шља ју ћи зло про тив 
ње га. До о ва ра ше се а иш чу а ју у шу мо ју. (15) А ја се у Те бе, Го со е, уз
ах. По сред ством ду ше (тј. оти ма ју ћи ду шу), оти ма ју и ср це, јер раз дра
жљи во шћу и по жу дом умрт вљу ју ум.

(16) У ру ци је во јој жреб (уео) мој. Иако му не при ја те љи сми шља ју 
зло, до го ва ра ју ћи се да му иш чу па ју ду шу, мој жреб (мој удео) се чу ва у 
Тво јим ру ка ма и у сво је вре ме Ти ћеш ми их (не при ја те ље) пре да ти, јер 
се уздам у Те бе. Због то га и мо лим да ме са да из ба виш од не при ја те ља. 
Иако су се не при ја те љи оку пи ли и сми шља ју ми смрт, ја знам да си Ти мој 
Бог и чу вар. Из ба ви ме из ру ку не ри ја е ља мо јих и о оних ко ји ме о не. 
О вра и е се о лу кав сва, ка же апо стол (Де ла ап. 3; 26). Иако те про го ни 
лу кав ство, од но сно про го не те пре љу ба, ко ри сто љу бље, раз дра жљи вост 
и гнев, оста ло, ме ђу тим, не ка оста не иза те бе.

(17) Про све ли ли це Тво је на слу у Тво а, са си ме ми ло шћу Тво јом. 
Тво јим до ла ском од мах ће се пре кра ти ти све што ме жа ло сти. Ако про
све тлиш ли це Сво је, то је је ди ни на чин да се спа сем.

(18) Го со е, а се не о си им, јер Те бе ри зи вах. Оту да до зна је мо да 
је ве ли ка раз ли ка из ме ђу гре ха и без бо жни штва. Због то га ве ли ки Да вид 
мо ли ка ко да ње га са мог из ба ви од сра мо те иза зва не гре хом, та ко и да са 
сра мо том пре да смр ти оне, ко ји жи ве у без бо жни штву.

(19) Нек бу у не ме усне ла жљи ве. Мо лим се да не при ја те љи за не ме. То 
ће се до го ди ти ако про све тлиш ли це Сво је.

(20) Ка ко је ве ли ко мно шво о бро е Тво је, Го со е. Бла го да ри за оно 
бу ду ће као да је већ про све тљен Све тим Ду хом. За Да ви да је уоби ча је но 
да, из ра жа ва ју ћи ус хи ће ње, реч цу „ка ко” ко ри сти у зна че њу „ве о ма”. Ве
ли ка је до бро та тво ја, ка кву чу ваш и по хра њу јеш за нас. Из раз „ко ју си 
са крио (грч. ἔκρυψας)”* упо тре бљен је уме сто „са чу вао”, као и у сти ху: 

* У срп ском пре во ду: Ко ју си ри ре мио.., прим. прев.
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(1) Ра уј е се, ра ве ни у Го со у. (2) Са сал и ром е се о сру ним 
сал мо ој е Ње му. Де се то стру ним псал ти ром на зи ва те ло, за то што оно 
има пет чув ста ва (чу ла) и пет ду шев них де ла ња, бу ду ћи да се у сва ком 
чув ству про ја вљу је осо би то (ње му свој стве но) ду шев но де ла ње.

(3) Пе вај е Му е сму но ву. Ја сно ка же да је Мој се јев за кон до шао до 
кра ја.

(4) Јер је ра ва реч Го со ња, тј. еван ђел ска реч. Сва е ла Ње о ва су у 
ве ри. Мо ра се ве ро ва ти оно ме што је Он бо го до лич но са вр шио.

(5) Љу би ми ло си њу и су (Го со). То зах те ва од оних, ко ји ве ру ју 
у Ње га. Због то га љу би ми лост пре ма по кај ни ци ма, али љу би и суд над 
не по ка ја ни ма. Слич но ово ме, и Иса и ја ка же Бо гу: Ми лос је Тво ја на 
ме ри ли ма (Иса. 28; 17 – пре ма Сеп ту а гин ти), јер Он и ми ло сти њу да је са су дом, 
раз ме ра ва ју ћи те ра зи ја ма и бро јем, са гла сно са до сто јан ством сва ко га. 
Ми ло си је Го со ње у на зе мља. По чи ње да до ка зу је да је Го спод Тво рац 
вас це ле тва ри а нај пре зе мље, ко ју је ис пу нио ми ло шћу и ко ја дру га чи је 
не би ни мо гла да оп ста не уко ли ко њо ме (ми ло шћу) не би би ла ис пу
ње на. Ра зу мљи во је да се не би одр жа ла ни не бе са, а исто та ко ни си ле 
њи хо ве, тј. си ле бо жан стве не и сло ве сне, уко ли ко их не би по др жа вао 
Ње гов Ло гос.

(6) Реч ју Го со њом не бе са се увр и ше. Ов де от кри ва уче ње о Пре
све тој Тро ји ци. И Ду хом уса Ње о вих сва си ла њи хо ва. Усти ма Бо жи јим 
на зи ва Ду ха Све то га, јер су, Њи ме го во ре ћи, про ро ци об ја вљи ва ли: Уса 
Го со ња ово из ре ко ше (Иса. 1; 20).

(7) Са би ра као мех во е мор ске. До зи ва мор ску во ду и, као у не ком 
ме ху, за др жа ва је у обла ци ма, као што је ре че но и на дру гом ме сту: До
зи ва во е мор ске и из ли ва их о свој зе мљи (Амос 5; 8). По ла же у ри зни це 
без а не, тј. за пе ча тио је без да не као у не кој ри зни ци да не би, ка да се 
из ли ју, по то пи ли коп но.

(8) Не ка се бо ји Го со а сва зе мља. Не ка зе мља ви ше не ис ка зу је по
што ва ње де мо ни ма. О Ње а не ка се о ре су сви жи е љи ва се ље не. Не
ка се љу ди, ко ји жи ве у ва се ље ни, слу ша ју ћи о Ње му по кре ну из свог 
пре ђа шњег ста ња у ко јем су слу жи ли идо ли ма, и не ка се по кло не свом 
Ство ри те љу.

(9) Јер Он ре че, и о са о ше; Он за о ве и, и са за ше се. По ста ње 
(ἡ γένησις) ука зу је на су шта стве но у сло ве сним тва ри ма, а ства ра ње (ἡ 
κτίσις) озна ча ва њи хо ву про ме ну од ло ши јег ка бо љем: Ако је ко у Хри су, 
но ва је вар (2. Кор. 5; 17).

(10) Го со рас у ра са ве е не зна бо жа ца. О ба цу је за ми сли на ро а, 
и о ба цу је са ве е кне зо ва. Вас кр снув ши у тре ћи дан, без у спе шни ма је 

по ре дак: Ка а о сах ну ше ко си мо је о ви ка ња о цео ан, ућу ах, бу
ду ћи да ви ше ни сам био у ста њу да ис пу стим глас. Због че га би он ви као, 
ако не због то га што је тра жио опро штај гре ха?

(4) Јер а њу и но ћу ое жа на ме ни ру ка Тво ја. По до бро ти Тво јој, Ти 
си ме сна жно ура зу мио, и тим ура зу мље њем обра тио си ме ка спа се њу. 
Обра их се у ја, ка а ме рн убо е. Тр ном на зи ва грех. Сми сао ове ре че
ни це је сле де ћи: по што је грех про дро у мо ју ду шу, то сам и по стра дао.

(5) Грех мој о зна ох и бе за ко ње мо је не са крих. По ка зу је сам на чин 
ис по ве да ња. Ре кох: ис о ве и ћу ро ив се бе бе за ко ње мо је Го со у. Ре че
но је: Пра ве ник са мо а се бе о у жу је на о че ку о во ра (При че Сол. 18; 17 
– пре ма Сеп ту а гин ти) и Нај ре о во ри о сво јим бе за ко њи ма (Иса. 43; 26 – пре ма 
Сеп ту а гин ти).

(6) За о ће се о мо ли и Те би сва ки ре о об ни. За опро штај мо га 
гре ха мо ли ти се сва ки од пре по доб них. Ти ме пре но си или ми сао да ће 
он за сва ког чо ве ка би ти обра зац по ка ја ња, или пак као да про ро ку је да 
ће на кон ис пу ње ња вре ме на сви на ро ди у име Да ви до во при не ти ис по
ве да ње за ње гов грех. Али ри о о у во а мно их, не ће му се оне ри бли
жи и. По кај ни ка, ка же, не ће по то пи ти ни мно штво ис ку ше ња.

(7) Ти си ми ри бе жи ше. По што је о гре ху из ре као го ре и зло же но, 
мо ли се да бу де осло бо ђен не да ћа ко је су га су сти гле због гре ха. На то 
до би ја од го вор, јер му чо ве ко љу би ви Го спод ка же: (8) Ура зу ми ћу е, и 
уу и и е на у овај ко јим ћеш о ћи. Бог од го ва ра оно ме ко ји Га 
мо ли да бу де осло бо ђен не при ја те ља, и обе ћа ва му да ће га во ди ти пра
вим пу тем.

(9) Не бу и е као коњ и му ла, ко ји не ма ју а ме и. По у ча ва гре шни ке 
да се не пре пу шта ју бе сло ве сним стра сти ма. Узом и жва ла ма за у за ћеш 
ви ли це њи хо ве. Ове ре чи као да су упу ће не Го спо ду, а сми сао ре че но га 
је ова кав: оне, ко ји не ће да при не су по ка ја ње, обра ти ка Се би као не ком 
уздом.

Псалам 32
Псалам Давиов, ко Јевреја ненаисан

Садржај
У овом псал му по у ча ва оне, ко ји су већ по ве ро ва ли у Хри ста, да ве

ли ча ју (хва ле) свог Вла ди ку, исто вре ме но им от кри ва ју ћи пре вас ход ство 
Ње го ве си ле, од но сно, от кри ва им да Он све из ба вља, да је Он Го спод, да 
уни шта ва лу ка ве и да рас ту ра њи хо ве са ве те, али и да спа са ва оне што 
се у Ње га узда ју.
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ко ји се у Ње га узда ју. Псал мо по јац се не за до во ља ва ти ме да сам уз но си 
хим не, не го при ча сни ке (за јед ни ча ре) крот ко сти чи ни и при ча сни ци ма 
(за јед ни ча ри ма) сла во сло вље ња (псал мо по ја ња).

(3) Уз ве ли чај е Го со а са мном, и уз ви суј мо Име Ње о во за је но. Као 
да не ма до вољ но сна ге да огла си ве ли чи ну Бо жи ју, тра жи да и дру ги при
сту пе то ме и да му у то ме по мог ну (са деј ству ју).

(5) При су и е Ње му и ро све ли е се. Бу ду ћи да га је укре пи ло 
оно што је већ до био, и дру ге уз но си ка то ме.

(6) Овај ни ши за ва и, и Го со а усли ша. Из оно га што се ме ни до
го ди ло на у чи те да се уз да те у Бо га сва ке тва ри, јер је ме не, ко ји сам био 
ни шта ван чо век и па стир, удо сто јио Свог про ми сла и по ка зао ме као 
по бед ни ка над не при ја те љи ма.

(7) По са ви ће се ору жан ан ео Го со њи око оних ко ји Га се бо је, и из
ба ви ће их. То је са гла сно са ре чи ма апо сто ла (Па вла), јер он о ан ге ли ма 
ка же: Ни су ли сви они у хо ви за слу же ње, ко ји се ша љу а слу же они ма ко ји 
ће на сле и и са се ње (Је вр. 1; 14)? Та ко се и бла же ни Ја ков мо лио: Ан ео, ко
ји ме је из ба вљао о сва ко зла мог… (1. Мојс. 48; 16). И па три јарх Авра ам је 
го во рио свом ода ном слу ги: Го со, о чи јој во љи сва а жи вљах, о сла ће 
ан е ла Сво је а с о бом… а о ве еш же ну си ну мо је му Иса а ку (1. Мојс. 24; 40). 
Та ко го во ри и бла же ни За ха ри ја: Ан ео ко ји о во ра ше са мном (Зах. 2; 3).

(8) Оку си е и ви и е а је о бар Го со. Оку си те, ка же, истин ски 
хлеб, ко ји је си шао с не бе са. Бла о чо ве ку ко ји се на а у Ње а, за то што ће 
при ми ти бу ду ћи жи вот.

(10) Бо а и оси ро ма ши ше и ола ни ше. То је је вреј ски на род. Они ко
ји ра же Го со а не ће се ли ши и ни је но о бра. Под тим под ра зу ме ва 
дру ги на род, по те као од не зна бо жа ца.

(11) Хо и е, че а, о слу шај е ме не, сра ху Го со њем на у чи ћу вас… 
(13) Уса во ја а не о во ре ла жи. Не зна бо шци ма ну ди уче ње пре ма ко
јем се, као пр во, зах те ва страх Бо жи ји, као дру го нео су ђи ва ње бра та, као 
тре ће уз др жа ва ње уста од сва ке ла жи, као че твр то уда ља ва ње од сва ког 
зла и у све му ста ра ње о до бру, а из над све га тра же ње и по др жа ва ње ми ра. 
Мир је Хри стос, а бри га о све му ово ме је жи вот и а ни о бри.

(14) Укло ни се о зла, и чи ни о бро; ра жи ми ра и ии за њим. Ово ме 
што је ре че но: укло ни се о зла – по у ча ва страх, а ово ме: чи ни о бро – 
по у ча ва љу бав. И због то га је онај ко ји има љу бав уз ви ше ни ји од оно га 
ко ји има страх.

(15) Очи су Го со ње на ра ве ни ма, и уши Ње о ве на мо ли ву њи
хо ву. За бри гу о вр ли ни да је ве ли ку на гра ду, јер ће та квог чо ве ка по сма
тра ти Бог.

учи нио зле на ме ре свих Је вре ја. До го ди ло се оно што Он хо ће и што 
оста је у ве ко ве.

(11) Ми сли ср ца Ње о во (оса ју) из на ра ша ја у на ра шај. Под ра
зу ме ва оне од лу ке ко је до но си за са да шњи и бу ду ћи век Ми сли Бо жи
је су од го ва ра ју ћа устрој ства, а ср це Бо жи је – скри ве ност су шти не (τό 
ἀπόκρυϕον τῆς οὐσίας).

(12) Бла жен је на ро ко је му је Го со – Бо ње ов. Тим ре чи ма бла же
ни ма на зи ва оне ко ји ве ру ју у Хри ста.

(13) Са не ба о ле а Го со. Ре као је: о ле а, ка ко не ко не би по ми
слио да су Го спо ду не по зна ти др ски по ду хва ти љу ди.

(14) Из о о во жи ли ша Сво а, тј. из при у го то вље ног, укра ше ног, јер 
се као жи ли ште Бо жи је озна ча ва не бо.

(15) Он ко ји је о на о соб са зао ср ца њи хо ва. Је ди но Бог по зна је људ
ска ср ца, због че га је и Спа си тељ ре као Је вре ји ма: За шо ви зло ми сли е 
у ср ци ма сво јим (Мт. 9; 4)?

(18) Гле, очи су Го со ње на они ма ко ји Га се бо је. Очи ма Го спод њим 
на зи ва се Ње го ва све ви де ћа си ла, а че сто и Син и Дух, јер Отац све тло сти 
као да је из ме ђу две Све тло сти.

(19) Пре хра ни ће их у вре ме ла и, тј. у вре ме про го на, ка да не бу де 
ду хов не хра не, Сам Го спод ће их пре хра ни ти Ду хом Све тим.

(20) Ду ша ће на ша ср љи во че ка и Го со а. По ка зу је их као при
мер, као оне ко ји су већ по ка за ли узда ње у Го спо да.

Псалам 33
Псалам Давиов, каа измени лице своје (као лу) ре 

Авимелехом, и оуси а овај, е оие
Садржај

Бе же ћи од Са у ла, Да вид је до шао код Ави ме ле ха. На Ави ме ле хо во 
пи та ње о раз ло гу до ла ска, Да вид му ни је при знао да бе жи не го је ре као 
да га је Са ул по слао да за тра жи Го ли ја тов мач. Бу ду ћи да је јед но го во
рио а дру го ми слио, у нат пи су псал ма је ре че но: „из ме ни ли це сво је”. 
Овај пса лам ис пе вао је но вом на ро ду, пре но се ћи му уче ње о ду хов ном 
и еван ђел ском слу же њу.

(1) Бла о си ља ћу Го со а у сва ко вре ме, (2) Го со ом ће се хва ли и у
ша мо ја. Ако се и чи ни да сам до сто јан по хва ле за то што се у мо јим 
де ли ма про на шло не што до бро, он да то не би тре ба ло при пи са ти ме ни 
не го Бо гу. Он ме учи нио по зна тим, Он ће ме учи ни ти и до стој ним про
сла вље ња. Не ка чу ју кро ки и об ра у ју се. Не ка се раз ве се ли сва ки пра
вед ник ка да чу је о спа се њу ко је ми је учи нио Го спод, јер Он спа са ва све 
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(12) Уз вра и ше ми зла за о бра, и бес ло нос учи ни ше у ши мо јој. 
То ка же због то га што су се они по ка за ли као не до стој ни да бу ду на зва ни 
че ди ма Бо жи јим. То је нај бо ље от крио Сам Спа си тељ, го во ре ћи не што 
слич но ово ме: Ко ли ко у а хе ох а са бе рем че а во ја (Мт. 23; 37)!

(13) А ја, ка ми они о са ђи ва ху, ое вах се у вре ћу. То ли ко је жа лио 
због њи хо ве про па сти да је ја ди ко вао, ту го вао, пла као и мо лио се због 
њи хо вог гре ха. И о сом сми ри вах у шу мо ју. Као до каз Свог чо ве штва, 
ни је се од ре као по ста. И мо ли ва мо ја у не ра мо ја вра и ће се. Ти ме се 
мо жда из ра жа ва ис тра ја ва ње Је вре ја у гре ху. Они, ка же, (од мо ли тве) 
ни су има ли ни ка кве ко ри сти, јер сво јим крај њим не зна њем као да су 
од вра ти ли мо ли тву од се бе.

(14) Као бли жње му, као бра у на шем, а ко уа ђах. Тру дио сам се да 
им, као при ја те љи ма и бра ћи, учи ним до бра де ла, јер сам же лео да их ис
це лим. Због то га сам и пла као због њих.

(15) А они ро ив ме не ве се ли ше се и оку и ше. Том пла том су ми, ка
же, уз вра ти ли за то што сам па тио због њих. Са бра ше на ме уар це, и не 
зна ох (за шо). За да ва ли су ми ра не а Ја у Се би ни сам на ла зио ни ка кву 
кри ви цу, ни ти сам за њу знао. Раз е љу ју ме, и не би ше а ну и (а ре
са ну). По е ли се мно шво, као што ка же еван ђе ли ста Лу ка (Де ла ап. 14; 4); 
јед ни Га на зи ва ју бла гим, а дру ги лу ка вим. И кад се то до га ђа ло, ни је их 
га ну ло ни ти су раз у ме ли про тив ко га све то чи не. Он то не го во ри за то 
што же ли да осу ди, не го за то што же ли да по мог не. Ка да ћеш се, ка же, Ти 
ја ви ти, и по мо ћи оно ме ко ји тр пи не прав де?

(17) По вра и у шу мо ју о зло еј сва њи хо во. Он, тј. Хри стос, стра да 
и све то чи ни ра ди на шег спа се ња, јер је ра ди нас си шао и ова пло тио се.

О ла во ва је и но ро ну (је и ни цу) мо ју. Ла во ви ма на зи ва или лу ка ве 
про тив нич ке си ле, ко је са мо што ни су ри ка ле на Хри ста или, мо жда, са ме 
је вреј ске во ђе, бу ду ћи да се они та ко по ми њу, го во ре ћи ре чи ма про ро
ка: На сле сво мо је о са ми као лав у шу ми, у си лас свој на ме не, 
за о ми омр зну (Јер. 12; 8). Сво ју ду шу на зи ва је и но ро ном (је и ни цом), 
упо тре бив ши реч је и но ро на (је и ни ца) уме сто љу бље на, за то што се 
је ди но род но (је ди но) де те увек ви ше во ли.

(19) Ко ји ме мр зе уза лу и ко ји на ми у ју очи ма, тј. сми шља ју лу кав ство.
(20) Јер ме ни о во ри ше мир не (сва ри), а с не вом лу кав сва за ми

шља ху, го во ре ћи: Учи е љу бла и (Мт. 19; 16) и зна мо а си иси ни и у у 
Бо жи је му за и са учиш, и не оба зи реш се ни на ко а, јер не ле аш ко је ко 
о љу и (Мт. 22; 16).

(21) И ра ши ри ше на ме уса сво ја. Под тим под ра зу ме ва ху ле, ко је су 
из го во ре не под кр стом. И ре ко ше: о бро! о бро! ви е ше очи на ше. Као да 

(20) Чу ва Го со све ко си њи хо ве. Ко си ма на зи ва ду шев не од ва
жно сти, а то су: прав да, уз др жа ње, по бо жност и, да та ко ка же мо, сва ка 
вр ли на.

(21) Смр је ре шни ка зла. Под тим под ра зу ме ва ду шев ну смрт, за 
ко јом сле ди веч ни огањ, нај крај ња та ма, не у мор ни црв, плач и шкр гут 
зу ба, јер гре шни ке оче ку ју ге е на и мрак.

Псалам 34
Псалам Давиов

Садржај
Оно што је из ло же но у овом псал му из го ва ра се у име оно га ко ји је 

сво ју на ду по ло жио на Бо га и ко ји се бо ри с не ви дљи вом си ла ма, или се 
пак го во ри у име апо стол ског збо ра. Та ко ђе се уво ди (по ми ње) и Сам 
Хри стос. Он опи су је ка ко су Је вре ји по сту па ли с Њим у вре ме стра да ња 
и ти ме оне, ко ји Бо га ра ди тр пе не при ја тељ ске на па де, по у ча ва тр пље њу 
и по сто ја но сти.

(1) Су и, Го со е, они ма ко ји ми чи не не рав у, во јуј ро ив во ју ју
ћих на ме. Та кве ре чи до ли ку ју апо сто ли ма. Под тим под ра зу ме ва Је вре је 
бу ду ћи да они, не ма ју ћи у се би ми ра, по ди жу бу ну и уста ју на Хри ста, 
Ко ји је наш мир.

(2) Узми оруж је и ши, и уса ни у о моћ мо ју. Под оруж јем, шти
том и ма чем под ра зу ме ва си ле ка зни, ко је Го спод ша ље у по моћ пра вед
ни ма.

(3) Ре ци у ши мо јој: Ја сам са се ње во је. Мо лим Те да то ка жеш мо јој 
ду ши, од но сно, да јој ка жеш да ћеш Ти би ти њен по моћ ник.

(4) Не ка се о вра е на ра. Ако се вра те на траг они, ко ји од вр ли не 
иду ка по ро ку, учи ње но им је до бро де ло.

(8) Не ка му о ђе зам ка ко ју не зна, и во жђа ко ја ме ни ри кри не ка 
ње а ухва е, и не ка сам у ису зам ку а не. Зам ке су се окре ну ле на гла
ве лу ка вих; они, ко ји су ло ви ли на смрт, са ми би ва ју уло вље ни и пре да ју 
се смр ти.

(9) А у ша мо ја об ра о ва ће се Го со у. Да кле, они што су при пре ми ли 
зам ку и сми сли ли по губ ну на ме ру про тив на шег за јед нич ког Спа си те ља 
Хри ста, би ће ка жње ни што су Му се из ру ги ва ли, пре ма оно ме што смо 
не дав но ре кли. Ме ђу тим, мо ја ду ша ће сваг да би ти из ван сва ке опа сно
сти, не пре ста но се ра ду ју ћи у Бо гу и ве се ле ћи се због спа се ња Ње го вог.

(11) Уса ше на ме не све о ци не ра ве ни, оно шо не зна ђах и а ху 
ме. Од овог сти ха уво ди се Хри стос, Ко јег су ла жним све до че њи ма оп ту
жи ли пред ар хи је реј ским су дом.
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ти ме што си от крио то ли ко мно штво прав де, да се она упо до бљу је го
ра ма Бо жи јим. Су о ви су Тво ји без ан мно и. Бу ду ћи да је у Те би то ли ко 
исти не и прав де, не знам због че га си та ко ду го тр пе љив? Су до ви су Тво ји 
то ли ко не до ступ ни зре њу, ко ли ко и без дан. И као што је ње го ва ду би на 
не са гле ди ва за љу де, та ко је не до сти жно и раз у ме ва ње Тво јих су до ва. 
Љу е и жи во и ње са си ћеш, Го со е. Го во ре ћи о два на ро да: Бо за во
ри све у не о кор но си, а све о ми лу је, апо стол (Па вле) је до дао: јер су 
не ис и и ви су о ви Ње о ви (Рим. 11; 32, 33). Не што слич но ре че но је и ов де. 
Псал мо по јац је на ме ра вао да при по ве да о два на ро да, ко ја озна ча ва ју 
љу ди и жи во ти ње: љу ди озна ча ва ју Изра иљ це, као оне, ко ји су на у че ни 
За ко ном и ко ји зна ју шта је о бро (в. Рим. 2; 18), док жи во ти ње, као бе сло ве
сне, озна ча ва ју не зна бо шце. Је вре ји, ко ји су у тај но сти на у че ни За ко ном 
и про ро ци ма, би ли су од ба че ни, док су не зна бо шци, ко ји ни ка да за њих 
ни су чу ли, би ли при хва ће ни. Са мим тим он је уна пред ре као: Су о ви су 
Тво ји без ан мно и. Осим то га, љу и ма на зи ва оне, ко ји су са чу ва ли до
сто јан ство ума, а жи во ти ња ма оне, ко ји су се при кло ни ли зе мљи и хра не 
се зе маљ ским му дро ва њем. Због то га на спа се ње ни је при звао са мо пра
вед не, не го и гре шне.

(8) Си но ви љу ски о окри љем кри ла Тво јих на а ће се, тј. Те бе ће 
има ти за по кро ви те ља и по моћ ни ка еван ђел ске ре чи.

(9) Ои ће се о оби ља о ма Тво а, и о о ком сла о си Тво је на о
ји ћеш их. По ток сла до сти је Хри стос, пре ма оно ме што је ре че но: Ја ћу 
као ре ку о ве си к ње му мир и сла ву на ро а (Иса. 66; 12). Он је, ме ђу тим, и 
из вор жи во та, и Све тлост од Све тло сти.

(12) Да ми не о ђе но а охо ла. Мо ли да бу де сло бо дан од стра сти. И 
ру ка ре шни ка а ме не о ре се. Да ме, ка же, не ко срам но де ло не уда љи 
од ста ја ња пред То бом.

Псалам 36
Псалам Давиов

Садржај
Овај пса лам у се би са др жи уче ње упу ће но но вом на ро ду и са вет да се 

уз др жа ва од лу ка вих де ла а да из вр ша ва де ла до бра, убе ђу ју ћи их и у јед но 
и у дру го на дом при у го то вље ном за до бре и ка зном ка ква оче ку је лу ка ве.

(1) Не о рев нуј лу ка ви ма, ни и за ви и они ма ко ји чи не бе за ко ње. 
Са ве ту је да се уда ље од лу кав ства, об зна њу ју ћи да је крај лу кав ства – 
гу би так сва ког до бра.

(3) И на се ли зе мљу, и на си и ћеш се бо а свом ње ним. Зе мљом на
зи ва бо го на дах ну то Пи смо, у ко јем је бо гат ство све тих, тј. обе ћа ња. Са

се по њи хо вој же љи из вр ши ло то де ло, и Хри стос је при ко ван за крст. То 
чи не они, ко ји се ра ду ју пат њи пра вед ни ка.

(22) Ви ео си, Го со е, не ре ћу и; Го со е, не о су и о ме не. Је ди
но род ни Ло гос Бо жи ји, Ко ји је по стао чо век не пре ста ју ћи да бу де Бог, 
мо ли Оца су ди ју због увре де ко ју су нам на не ли де мо ни и мо ли да се 
раз ве је охо лост гор де љи ва ца. Они ће та да би ти по сти ђе ни а дру ги ће се 
об ра до ва ти, при но се ћи бла го да ре ње за спа се ње.

Псалам 35
(1) За крај, слуе Госоње Давиа

Садржај
Овај пса лам у се би са др жи оп ту жи ва ње је вреј ског на ро да за гор дост 

и раз об ли че ње ње го ве зло бе, а та ко ђе и псал мо по ја ње у сла ву пра вед них 
су до ва Бо жи јих, ка кви ма је Бог са здао под не бе сје; осим то га, са др жи и 
бла го да ре ње Оцу за до бро чин ства, от кри ве на у Ису су, а по ред све га то га 
и мо ли тву ко ја чу ва од па да ња у гор дост.

(2) Го во ри бе за ко ник ре ше ћи у се би. Од га је ни у злу по ми шља да ни ко не 
ви ди скри ве не за ми сли ње го ве ду ше. Ре че но је: о во ри уме сто „ми сли” или 
„прет по ста вља”. Узрок та кве без о се ћај но сти на ла зи се у ње му са мом, јер 
не ма стра ха пред све ви де ћим Вла ди ком. Не ма сра ха Бо жи је ре очи ма 
ње о вим. Јед ном од лу чив ши да пре сту пи за кон, уда љу је страх Бо жи ји од 
сво јих очи ју, јер стра хом Бо жи ји сва ки чо век уз др жа ва се бе од рђа во га.

(3) Јер об ма ну ре Њим. Он до бро вољ но оста је у овом не зна њу, не 
на ме ра ва ју ћи да пре и спи та сво ја де ла и да омр зне на зло ко је је учи нио: 
Да ри зна бе за ко ње сво је и а омр зне (на ње а). Не по ми шља на то да ће 
Бог про на ћи (от кри ти) ње гов грех и да ће, от крив ши га, омр зну ти и грех 
и оно га ко ји је са гре шио.

(4) Ре чи уса ње о вих су бе за ко ње и лаж. Бе за ко ња су у оним по ру га
ма ка кве су из го ва ра ли Хри сту, а лаж је у то ме што су на ме ра ва ли да Му 
по ста ве зам ку, при сту па ју ћи Му ла ска вим ре чи ма. Не хе е а се оа ме
и а чи ни о бро, до бро вољ но се уда љив ши од то га да чи ни до бро.

(5) Бе за ко ње сми сли на о се љи сво јој, иђа ше сва ким у ем рђа вим. 
Пред ста вља ис трај ност (досл. не у мор ност) Је вре ја у сми шља њу зла про
тив Хри ста. А на зло ни ка не не о о ва, тј. ни су омр зну ли на зло.

(6) Го со е, на не бу је ми лос Тво ја. По ка зу је да су ми ло шћу Бо жи јом 
са зда на и не бе ска су шта ства, тј. сло ве сне си ле.

И иси на Тво ја о обла ка. (7) Прав а је во ја као о ре Бо жи је. Ти си 
по ка зао да су исти ни та и не про мен љи ва обе ћа ња ко ја су из ре кли про
ро ци, јер не бе са озна ча ва ју про ро ке. Ти си по ка зао да су она исти ни та 



Свети Атанасије Александријски Тумачење Псалама80 81

(18) Зна Го со у е ве не о роч них, тј. одо бра ва их и по шту је. И на сле
ђе њи хо во би ће о ве ка, јер је на сле ђе све тих не про па дљи во и веч но.

(19) Не ће се о си е и у злу вре ме ну. У вре ме про го на и оску ди це 
у учи те љи ма, Сам Го спод Сво јим Ду хом пре хра њу је оне ко ји ве ру ју у 
Ње га. Или: зло вре ме је вре ме гне ва на без бо жни ке, кад ће јед ни осе ти ти 
пра вед ни суд Бо жи ји, а дру ги при ми ти сла ву, част, не про па дљи вост и 
веч ни жи вот.

(21) Узајм љу је ре шник и не вра ћа. За до бро чин ства ко ја му је учи нио 
Го спод, гре шник не уз вра ћа бла го да ре њем (за хвал но шћу). Пра ве ник 
ми лу је и а је. Уз вра ћа ми ло ср ђем и ти ме по дра жа ва свог Вла ди ку.

(22) Јер ко ји Ње а бла о си ља ју на сле и ће зе мљу. То је слич но оно ме 
што је ре че но Авра а му: Бла о сло ви ћу оне ко ји е бе бла о си ља ју, и ро
кле ћу оне ко ји е бе ус ро кли њу (1. Мојс. 12; 3)

(23) О Го со а се ура вља ју ко ра ци чо ве ка. Го спод одо бра ва ње го во 
при хва та ње де лат ног жи во та.

(24) Ка а а не, не ће се раз би и. Ако се пра вед ни ку и до го ди да се 
спо так не у не че му бе зна чај ном, то му не ће на шко ди ти, јер за свој осло
нац има Бо га.

(25) Не ви ех се ме ње о во (тј. се ме пра вед но га) а ра жи хле ба. Под 
тим под ра зу ме ва ду хов ни хлеб, а то су бо жан стве не ре чи.

(27) Ве се ли ћеш се у век ве ка. И на сле ди ћеш, ка же, веч на на се ља.
(29) Пра ве ни ак на сле и ће зе мљу. Че сто је по ми њао да се пра вед

ни ма да је зе мља, убе ђу ју ћи их ти ме да је по же ле.
(30) Уса ра ве но а ро у ча ва ће ре му рос. Би ло умом, би ло је зи

ком, али сва ка ко смо ду жни да го во ри мо и да сву да са со бом про но си мо 
ре чи Бо жи је, не пре ста но се под ви за ва ју ћи у њи хо вом из у ча ва њу. На у
чив ши се да та ко по сту па, под ви жник вр ли не жи ви не у стра ши во и не по
ко ле би во, над вла да ва ју ћи оне ко ји по ку ша ва ју да га сру ше. Псал мо по јац 
је то ре као и у пр вом псал му: Не о је у за ко ну Го со њем во ља ње о ва, и у 
за ко ну Ње о вом о у ча ва се ан и ноћ (ст. 2).

И је зик ње ов о во ри ће су (ра ви), од но сно, то ни је суд ско пра во су
ђе, не го онај суд ко ји се про ја вљу је у не по гре ши вом и здра вом ра су ђи
ва њу.

(31) За кон Бо а ње о во у ср цу је ње о вом, и не ће се со а ћи ко ра ци 
ње о ви. (32) Вре ба ре шник ра ве но (33) али а Го со не ће оса ви и. На 
раз ли чи те на чи не из ра жа ва јед но исто, да би се оно што је ви ше пу та из
у че но ду же очу ва ло у пам ће њу. Ка же да Го спод не ће пре зре ти пра вед ни
ка кад лу ка ви бу ду сми шља ли зло про тив ње га и да не ће до пу сти ти кад 
се (лу ка ви) од ва же на не што слич но, не го да ће учи ни ти да пра вед ник 

ве ту је да се не пре ста но и па жљи во из у ча ва ју бо жан стве не ре чи, из же ље 
за оним до бри ма ко ја су, пре ма Пи сму, при у го то вље на за све те.

(5) О кри Го со у у свој и узај се у Ње а, и Он ће учи ни и. Отво
ре но им ка же да иду пу тем ка кав је Ње му уго дан.

(6) И из ве шће као све лос рав у во ју, јер је по зна то да ће у бу ду
ћем ве ку, као што је ре као Сам Го спод, ра ве ни ци за сја и као сун це (Мт. 
13; 43). Све тлост прав де је зна ње, бу ду ћи да је прав да ме ри ло вр ли не.

И су вој као о не вље – зна чи да те сма тра до стој ним све тло сти.
(7) По ви нуј се Го со у и мо ли Га уср но. Он ће у бу ду ћем ве ку по ка за

ти да си до сто јан све тло сти, а ти се ов де по ви нуј. Не о рев нуј усе шно ме 
на у у ње о вом. Не чу ди се успе ху бе за ко ни ка и не узи мај се би као при
мер бла го ста ње сте че но бе за ко њем, не тра жи у то ме под сти цај да и сам 
чи ниш не што слич но. Ако бе за ко ник и има у све му успе ха, не по тре сај се 
због то га и не не го дуј за то што лу ка ви оста ју не ка жње ни па чак и срећ но 
жи ве, иако би не ко тре ба ло да их ка зни.

(8) Пре са ни о не ва и оса ви љу њу. Не гле дај на њи хо во бла го
ста ње, не го иш че куј крај и ви де ћеш (њи хо ву) про паст. Гнев је же ља за 
ка жња ва њем, а ка жња ва ње је пла та за зло. Не рев нуј у лу кав сву. Не
сум њи во знај да су они, ко ји су се успо ко ји ли бо жан стве ном на дом, 
иза бра ли вр лин ски жи вот, да га про во де у ми ру и спо кој ству и да се 
не пре ста но на сла ђу ју чи сто том са ве сти, док ће они, ко ји се осла ња ју 
на при вре ме но бла го ста ње, оку си ти бр зу про ме ну и би ти пре пу ште ни 
за бо ра ву.

(10) Тра жи ћеш ме со ње о во и не ћеш на ћи. То је слич но ре че но ме: 
Без бо жни ци ће би и ис ко ре ње ни (Јов 4; 7 – пре ма Сеп ту а гин ти).

(11) Ужи ва ће у мно шву ми ра. Пра вед ник се на сла ђу је мно штвом ми
ра и бе стра шћем ду ше, уз истин ско по зна ње све га по сто је ћег (су штог).

(12) Вре ба ре шник ра ве ни ка. То се мо же од но си ти и на ђа во ла. 
Псал мо по јац ти ме те ши увре ђе не, јер по ка зу је да бе за ко ник ја ди ку је и 
да се ср ди на оне, ко ји су за во ле ли спо ко јан жи вот. Ме ђу тим, пра вед ни 
Су ди ја се под сме ва ње го вом по ду хва ту, јер пред ви ђа ње гов ско ри крај.

(13) Го со му се о сме ху је. Под сме ху је се злим на ме ра ма гре шни ка 
про тив пра вед ни ка, зна ју ћи да је Он од ре дио дан кад ће јед ном до де ли ти 
веч ни жи вот, а дру гом – веч не му ке.

(14) Мач о е жу ре шни ци, за е ну ше лук свој… (15) Мач њи хов а 
уђе у ср це њи хо во. Лу ка ви де мо ни су, ка же, са ми пре тр пе ли оно што су 
на ме ра ва ли да учи не све ти ма.

(16) Бо ље је ма ло у ра ве ни ка, тј. и ма ла ми лост Го спод ња уз ви ше
ни ја је од сва ког све тов ног бо гат ства.
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(5) Јер бе за ко ња мо ја ре ва зи ђо ше ла ву мо ју. Сру ши ла ме је, ка же, 
те жи на гре хов ног бре ме на. Му чи ме зло смра ди је оних за гно је них ра на 
ко је сам по нео на се би кад сам од ба цио раз бо ри тост и уз рев но вао на 
без у мљу. Због то га сам ли шен сва ке ра до сти и не пре ста но ја ди ку јем, збу
њу јем се и не на ла зим на чи на да жа лост пре тво рим у ра дост. Као бре ме 
е шко о е ре и ше ме. Нај те жи ма на зи ва сна жне пре ко ре са ве сти, ко ји 
га до во де до оча ја ња.

(6) Усмр и ше се и за но ји ше ра не мо је, јер је сва ки грех гну сан и смра
дан, и кад ду ша не би па ла у без у мље, не би ни пре тр пе ла грех. Из ово га 
упо зна је мо свој ство гре ха. Ка кво је то свој ство? Свој ство да нам се гре
хо ви де ша ва ју услед без у мља.

(7) Сав ан о си ђен хо их. То се мо ра по на вља ти они ма, ко ји се 
мно го сме ју и ве се ле.

(8) Јер се сла би не мо је ис у ни ше о ру а ма, за то што сам ви део ка ко ми 
се из ру гу ју мо ји не при ја те љи. Под тим под ра зу ме ва ду хов не не при ја те ље.

(9) Зло са вљан бих и уни жен ве о ма. Од те же ље, ка же, по жњео сам то 
да сам пао на зе мљу и не пре ста но ја ди ко вао услед те гоб них пат њи ср ца. 
Због то га сам, из ме нив ши де ла ње же ље, учи нио да она слу жи Бо жи јој во
љи, јер Псал мо по јац до да је: Ри ках о уз а ха ср ца мо је а. Би чу ју ћи са вест, 
при мо рао је сво је ср це на че сте уз да хе.

(10) Уз и са ње мо је о Те бе се не са кри. Не ка ми се пред То бом ура чу
на и мо ја же ља да Ти при не сем по ка ја ње. Ма ко ли ко да је у ме ни же ља, 
же лим да се спа сем. А шта је же ља Хри сто ва? Да за нас са вр ши Пас ху (в. 
Лк. 22; 15).

(11) Ср це мо је сму и се, оса ви ме сна а мо ја. Ср цем на зи ва ра зум. 
И све лос очи ју мо јих и она ни је са мном. Све тлост очи ју је Дух, ко ји је 
за бли стао очи ма ње го вог ума.

(12) При ја е љи мо ји и бли жњи срам ме не о ђо ше и са ше. Кад сам 
био по ра жен, они су ми се су прот ста ви ли. То го во ри о Аве са ло му и Ахи
то фе лу.

(13) И нај бли жи мо ји на о со ја њу са о ше, јер су га ан ге ли, ко ји су 
му у све му по ма га ли, на пу сти ли због гре ха. Мо жда се све те си ле уда љу ју 
у вре ме ис ку ше ња због ис пи ти ва ња или пак због ка жња ва ња ис ку ша ва
но га. Тра жи е љи у ше мо је ужур ба ше се. Ве ро ват но је да су он да, кад су 
га на пу сти ли ан ге ли, де мо ни по че ли сна жни је да га на па да ју. И ко ји ми 
иска ху зла о во ри ше о уб не сва ри, тј. го во ри ли су је дан дру го ме, при
пре ма ју ћи ми зам ке.

(14) А ја као лух не слу шах, итд. Док су они то го во ри ли, чи ни ло се да 
не слу шам и не го во рим, јер ми је грех од у зео од ва жност.

из бег не зам ке. Та кво про ми шља ње Авра ам је ви део над со бом оба пу та 
кад је Са ра би ла оте та; упо знао га је (то про ми шља ње) и Иса ак, бу ду ћи 
из ло жен ис тој опа сно сти, а упо знао га је и Ја ков, ка да су му по за ви де ли 
брат и таст; упо знао га је и Јо сиф, кад су се про тив ње га на о ру жа ле за
вист и кле ве та. Да ли је по треб но да све њих на бро ји мо? Зна ти жељ ни ма 
не ће би ти те шко ни ти да при ку пе при ме ре у Ста ром, ни ти да их за па зе 
(при ме ре) у Но вом За ве ту.

(33) Ни и ће а осу и и ка а бу е су ио, тј. у вре ме су да над њим.
(34) Ка а ро а а ју ре шни ци, ви е ћеш. Ви де ћеш, ка же, да су гре шни

ци ис тре бље ни.
(35) Ви ех без бо жни ка е се уз и же, и на и ма се као ке ри Ли ван ски. 

Пре ма ре че но ме: Наш жи во на зе мљи је сен ка (Јов 8; 9 – пре ма Сеп ту а гин ти).
(36) И ро ђох, и ле, не бе ше а. Ви дев ши ка ко лу ка ви жи ве у бла го ста

њу, раз ми шљао сам ка ко то мо же би ти. А за тим, раз ми шља ју ћи о то ме и 
по ста вља ју ћи се би то исто пи та ње и дру ги пут, ни сам ви ше мо гао да их 
ви дим: ни сам био у ста њу чак ни да на ђем ме сто на ко јем би они ста ја ли.

(37) Чу вај бе за зле нос и ле ај ра во у, јер има осан ка чо ве ку мир
ном. Не ка те и ка жња ва ње лу ка вих, и оса нак или на сле ђе до брих под
стак не да се по бри неш о про сто ти ср ца.

Псалам 37
(1) Псалам Давиов, за сећање, о субои

Садржај
Да вид је овај пса лам ис пе вао се ћа ју ћи се не сре ће ко ја га је му чи ла, 

а ко јој је био из ло жен због гре ха. Осим то га, мо ли се Бо гу за се бе да му 
по да ри су бо то ва ње, од но сно по чи нак од не сре ћа.

(2) Го со е, не мој ме ја ро шћу Тво јом ка ра и, ни и ме не вом Тво јим 
ка зни и. Ја ро шћу и не вом Бо жи јим на зи ва ју се де мо ни ко ји слу же за ка
жња ва ње и си ле ко је слу же за осве ту. На тај на чин, он се мо ли да не бу де 
ка жњен по сред ством злих си ла и по сла ња гнев них ан ге ла, не го по сред
ством спа со но сних ре чи. Го спод нас ка жња ва за то, да би смо се се ћа ли 
вр ли не. Све ти (Да вид) се не од ри че ка ра ња и ка жња ва ња, не го ка ра ња и 
ка жња ва ња у гне ву и ја ро сти.

(3) Јер сре ле Тво је за бо о ше се у ме не. Стре ла ма на зи ва си ле ка жња
ва ња. И су сио си на ме ру ку Тво ју. До та кла ме је, ка же, Тво ја ру ка, ко ја 
ме ка жња ва за грех.

(4) Не ма ис це ле ња е лу мо ме о ли ца не ва Тво а. Кад ме су сти гао 
Твој гнев, осла би ло је и мо је те ло. Не ма ми ра у ко си ма мо јим о ли ца 
не ва Тво а. Из не мо гла је си ла мо је ду ше, а раз лог те сла бо сти је грех.
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ме сто пре вео ова ко: „Као пе дљи су ду гач ки да ни мо ји, и жи вот мој је 
ни шта ван пред То бом.” Ти си бе зна ча лан (бес по че тан) и бес ко на чан, а 
наш жи вот се ме ри не ко ли ци ном дла но ва или пе да ља. Ти ме је из о бра зио 
крат ко веч ност људ ског жи во та.

Али за и са све је а ши на, сва ки чо век жив. (7) За и са, као у сли ци 
хо и чо век, али се уза лу ме е. Ако чо век ко ра ча слич но при ви ду и не
ствар но, он да га је прет ход но пра вил но на звао та шти ном, јер жи ви мо 
не ствар ним жи во том и као у при ви ду, не бри ну ћи се о ствар ним до бри
ма. Због то га и уза луд но би ва мо по ме те ни. Жи вот оних, ко ји оби та ва ју 
на зе мљи, окре нут ка све тов ним бри га ма, мо же се сма тра ти та шти ном. 
Или би се мо гло ре ћи и ова ко: све го ди не на шег жи во та пред То бом су 
„па ра”, јер је Си мах уме сто ре чи „та шти на” упо тре био реч „па ра”. Са би ра 
у ри зни цу, и не зна ко ме ће о са бра и. Бу ду ћи да сад не жи ви мо истин
ским жи во том не го као у при ви ду и не бри не мо се о ствар ним до бри ма, 
уза луд но би ва мо по ме те ни, пре пу шта ју ћи се све тов ним по жу да ма и са
би ра ју ћи ри зни це чи ји су нам на след ни ци не по зна ти.

(8) И са а, ко је иш че ки ва ње мо је? Ни је ли Го со? Као онај ко ји је из нео 
суд о ово зе маљ ским ис пра зно сти ма, пра вед но ка же да се узда у Го спо да. 
И са сав (ио сас) мој ко Те бе је, тј. мо је иш че ки ва ње или мо је тр пље ње.

(9) (За) о ру у без ум но ме ао си ме. Не пре пу штај ме по ру га ма, јер ће 
у ме ни пре ко ре ва ти и Те бе.

(10) Олу во не мех и не ова рах уса сво ја, јер си Ти (о) учи нио. Бу ду
ћи уко рен ја сам ћу тао, јер сам по у зда но знао да си Ти, ра ди мог ка жња
ва ња или ура зу мљи ва ња, од ре дио да ме пре ко ре ва ју због то га.

(11) О кло ни о ме не уар це Тво је. Ка зне, ко је су му на ло жи ли де мо ни, 
на зи ва ка зна ма од Бо га, јер је због учи ње ног гре ха Бог до пу стио да их пре
тр пи. О мо ћи ру ке Тво је ја иш чи лех. Већ смо ви ше пу та по ме ну ли да се си ла 
ка жња ва ња на зи ва ру ком Бо жи јом. Ка да Бог сил но ка жња ва љу де, ка жње
ник иш чи ли, јер је слаб и ни је у ста њу да се ду го су прот ста вља удар ци ма.

(12) Ка ра њи ма збо бе за ко ња о ка рао си чо ве ка. Ко ре ћи ме за грех, Ти 
си ме ура зу мио. Уза лу се ме е сва ки чо век, тј. жи ве ћи у бе за ко њу, јер му 
је по треб но слич но ура зу мљи ва ње.

(13) Усли ши мо ли ву мо ју, Го со е и опро сти ми гре хе пре кон чи не, 
јер то зна че ре чи: Ја сам о шљак.

(14) Оса ви ме, а се о мо рим. Пре мо је кон чи не, ка же, по да ри ми 
опро штај гре хо ва, да бих са чвр стом на дом си шао у ад. И ви ше ме не ће 
би и. Не ћу би ти она кав, ка кав бих мо гао да бу дем на кон сло бо де ко ју би 
ми Ти да ро вао. Сло бо да ко ја је да ро ва на од Бо га је сте бе стра шће ду ше уз 
истин ско по зна ње су штог.

(16) Јер у Те бе се, Го со е, о у зах. (17) Јер ре кох: Да ми се не о ра у ју 
не ри ја е љи мо ји. У та квом мно штву не сре ћа имао сам, ка же, јед ну на ду 
у спа се ње – ону по моћ ко ју ћеш ми Ти ука за ти.

И у со и ца њу но у мо јих би ше на а мном ве ле ре чи ви. Грех, ко ји је 
по ко ле бао мо је но ге, дао им је по вод да се уз о хо ле на да мном.

(18) А ја сам на уар це сре ман, и бол је мој сал но ре а мном. Ис
по ве да да спрем но при хва та ка зну ко ја га упра вља на до бар пут.

(19) Јер бе за ко ње мо је ја ћу об ја ви и, и бри ну ћу се за ре хе сво је. Због 
то га и би вам са мо ме се би ту жи тељ, и свим си ла ма на сто јим да оздра вим.

(20) А не ри ја е љи мо ји ужи ва ју, и оси ли ше се на а мном. Иако, ка
же, ни сам нео се тљив за грех не го се, на про тив, стал но бри нем због ње га, 
ипак ви дим да се мо ји не при ја те љи укре пљу ју. Ти не при ја те љи, ко је ни
чим ни сам увре дио, ко ји ме окри вљу ју за грех и пре тва ра ју га у из го вор 
да се по бу не про тив ме не, по че ли су да ме про го не, го во ре ћи да пра вед но 
по сту па ју. Ја сам им по стао мр зак као мр твац. Због то га Те мо лим, Го спо
де: не уда љуј се од ме не, не го ми по хи тај у по моћ (ст. 22–23).

Псалам 38
(1) За крај, Ииуну, салам Давиов

Садржај
Иди тун, све ште но по јац овен чан про роч ким да ром, огла ша ва пе сму 

уво де ћи у њу са мог Да ви да, ко ји ис по ве да гре хе.
(2) Ре кох: Са чу ва ћу у е ве мо је. Очи гле дан знак утвр ђе ног ср ца. По

са вих уси ма мо јим сра жу ка уса не ре шник на срам ме не, јер су га 
ду хов ни не при ја те љи, ко ји су га оп ко ља ва ли, пре ко ре ва ли због гре ха.

(3) По са ох лу во нем и о ни зих се и ућу ах о о ба ра. Бу ду ћи уко
рен, ни сам од го во рио пре ко ри ма, јер сам по знао да сам се ли шио до ба
ра. Бол се мој об но ви. Уме сто да од го во рим по дру гљив ци ма, се ћао сам се 
гре ха, и ово под се ћа ње на грех би ло је за мо је ср це као огањ.

(4) И у раз ми шља њу мо ме раз о ре се оањ. Док сам се под се ћао гре ха, 
са го ре вао ме огањ. Го во рих је зи ком мо јим: (5) Об зна ни ми Го со е кон чи
ну мо ју. Го во рих је зи ком, тј. ти хо и ша па том, да ре чи не би до пи ра ле до 
мно гих. У тој ре че ни ци са др жа ло се и пи та ње о пре о ста лим да ни ма. Он 
је пи тао же ле ћи да зна да ли ће му пре о ста ло вре ме ње го вих да на (тј. 
ње го вог жи во та) би ти до вољ но за по ка ја ње.

(6) Гле, е љи ма си о са вио а не мо је, и са сав (ио сас) мој је као 
ни ша ре То бом. Иако ће се, ка же, мој жи вот мно го про ду жи ти, он је 
пред То бом са свим ни шта ван. Ако је хи ља ду го ди на у Тво јим очи ма као 
је дан дан, шта он да зна чи вре ме (жи во та) јед ног чо ве ка? Си мах је ово 
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(6) Мно а си учи нио Ти, Го со е Бо же мој, чу е са Тво ја. Мно го број на 
су и чу де сна, ка же, де ла ко ја си са вр шио у вре ме до мо стро ја. Ја сам го
во рио и о њи ма и о дру гим (чу де си ма), и та про по вед се раз гла си ла по 
чи та вом под не бе сју, због че га се по ја ви ло без број но мно штво оних ко ји 
су по ве ро ва ли.

(7) Жр ву и ри нос ни си хео, а е ло си ми ри ре мио. Ов де се уво
ди Хри стос, Ко ји се обра ћа Оцу: „Бу ду ћи да ни си хтео жр тву и при нос, 
ни ти си бла го во лео да при хва тиш све спа ље ни це ко је се при но се по За
ко ну, (8) Ево о ла зим, при мив ши на Се бе те ло ко је си ми Ти при пре мио, 
јер је Дух Све ти и си ла Ви шњег осе нио Пре све ту Дје ву.” Ево о ла зим.., а 
из вр шим во љу Тво ју. Ка ква је би ла во ља Оче ва, ако не она ква, ка квом ју 
је про ту ма чио Сам Го спод, ре кав ши: А ово је во ља Оца ко ји ме о сла, а 
сва ки ко је Ми а е не ро а не не о а а вас кр снем у о сле њи ан (в. Јн. 
6; 39). А оно што је ре че но – у о че ку књи е, ту ма чи се ова ко: Је вре ји по
чет ком на зи ва ју сви так. Та ко је Иса и ји, ка да је био по у чен та јин ству очо
ве че ња (ова пло ће ња) Је ди но род ног, ре че но: Узми сви ак нов, и у ње му 
на и ши сло ви ма чо ве чи јим (Иса. 8; 1 – пре ма Сеп ту а гин ти). При том се уста ви 
(пра ви ла) Но вог За ве та не пи шу на ка ме ним, не го на те ле сним та бли
ца ма, као што Го спод го во ри кроз про ро ка Је ре ми ју: По ло жи ћу за ко не 
Мо је у ми сли њи хо ве, и на ср ца њи хо ва на и са ћу их (Јер. 38 (31); 33 – пре
ма Сеп ту а гин ти), об зна њу ју ћи ти ме да ће Цр ква но ви за кон при ми ти у 
уну тра шње и ду хов не ри зни це ср ца, и да ће ње го ве за по ве сти хе ну и 
ве о ма (Пс. 111; 1).

(10) Бла о ве сих рав у у цр кви ве ли кој. Ве ли ка цр ква је ду ша из би ло 
ког на ро да, ко ја је по ве ро ва ла у Спа си те ља. Она се оправ да ва, има ју ћи 
Оно га Ко ји оправ да ва не зна бо шца.

(11) Прав у Тво ју не са крих у ср цу мо ме. Под тим под ра зу ме ва прав
ду ко ју је он про по ве дао, прав ду ко ја је из над за ко на и сен ке. Ка да ка же: 
(Го со е), Ти знаш, то зна чи: при сво јио си. Иси ну во ју и са се ње Тво је 
ре кох, тј. ни сам пре ћу тао, и исти ну Тво ју ни сам за др жао у се би. Иси
ном се на зи ва еван ђел ска про по вед. Ја, ме ђу тим, ни сам са крио ни Тво је 
спа се ње, тј. пу те ве пре ма спа се њу ко је си Ти да ро вао или пре ма бла го
да ти, ко ја се при ма ве ром. Са бо ром ве ли ким на зи ва се Цр ква, са бра на од 
Изра и ља ца и не зна бо жа ца, јер Хри стос сло ве сној (ра зум ној) при ро ди 
от кри ва уче ње о ми ло сти и исти ни и уче ње о спа се њу. Уче ње о исти ни 
чо век за до би ја у со зер ца тељ ном (те о риј ском) уче њу, а оно о спа се њу – у 
де лат ном (прак тич ном) уче њу.

(12) А Ти, Го со е, не мој уа љи и ми ло ср ђе Тво је о ме не. На кон што 
је Хри стос по у чио тај ни до мо стро ја, уво ди (по ми ње) Изра иљ це ко ји 

Псалам 39
(1) За крај, Давиов Псалам

Садржај
Та пе сма при но си се у име но вог на ро да, отрг ну тог из ја ме не сре ће, 

а за тим се уво ди и лик Хри ста Ко ји бла го дар ни ма ту ма чи до мо строј. 
На кон то га по но во се уво де они ко ји су по ве ро ва ли из Изра и ља ца ко ји 
же ле да се из ба ве од гре ха не вер ја и исто вре ме но опи су ју не сре ће ко је 
су их су сти гле због не вер ја.

(2) Тр е ћи о р ех Го со а, и обра и на ме а жњу. То је слич но ре
че но ме: Тр ље њем сво јим са са вај е у ше сво је (Лк. 21; 19).

(3) И из ве е ме из ро ва му че ња. И шта је учи нио за те бе? Усли шав ши 
ме, ка же, из вео ме из гре хов не ду би не, осло бо дио ме од сла до стра шћа 
блат ног те ла, или од вра та смр ти и та мо шњег тру ље ња, или од све тов
них ис пра зно сти. И из му ља бла а, јер се у гре хе, као у бла то, за гли бљу ју 
они ко је су (гре си) уло ви ли. Ров му че ња је по рок и не зна ње. И о са ви 
на ка мен но е мо је, и ура ви со е мо је. Апо стол Па вле ка же да се на 
бе ше Хри сос (1. Кор. 10; 4). По са ви но е мо је, јер сам се на у чио да ко ра
чам бо го у год ним пу тем, тј. (на у чио сам се) де лат ном жи во ту и пра вим 
дог ма ма.

(4) И са ви у уса мо ја е сму но ву, хим ну Бо у на шем, тј. еван ђел ски 
за кон. Кад на кон об но вље ња на шег до ма до стиг не мо бе стра шће, по је мо 
но ву пе сму. Ви е ће мно и и ула ши ће се, и уза ће се у Го со а, јер се про
по вед раз гла си ла по чи та вом све ту.

(5) Бла жен је чо век, ко ме је име Го со ње на а ње о ва. Ра ди убе ђи ва
ња, до да је за тим и не што но во и ка же: уисти ну је од свих бла же ни ји онај 
ко јем је је ди на на да Бог, и чи ји по глед ни је упра вљен на бри гу о са да
шњем жи во ту јер је то – су је нос и ла жно ус хи ће ње,* и уза луд на бри га. 
Це ло му дре но ус хи ће ње је та кво ста ње у са да шњем жи во ту у ка квом се 
мно ги ма чи ни ло да су про ро ци у ис ту пље њу и ко јим се пра вед ник хва ли 
го во ре ћи: Ја ре кох у ис у ље њу мо ме (Пс. 115; 2).

И не ле а на су је но си и ус хи ће ња ла жна /ма ни је ла жне/ (грч. είς… 
μανίας ψευδείς). Он, да кле, бла же ним на зи ва са мо оно га ко ји је на ду по
ло жио на Бо га, а не оно га ко се за ни ма све тов ним бри га ма, ко је су и 
мах ни ос (ма ни ја) и лаж.

* У срп ском пре во ду: ма ни је ла жне, што у пот пу но сти од го ва ра тек сту Сеп ту а гин те. Ме
ђу тим, из да љег ту ма че ња се ви ди да је св. Ата на си је Алек сан дриј ски грч ку име ни цу 
„μανία” на овом ме сту схва тио у сми слу ус хи ће ња и бо го на дах ну тог за но са, од но сно, у 
сми слу ко ји је бли зак зна че њу име ни це „έκστάσις”. Из тог раз ло га је би ло нео п ход но да 
се та про ме на уне се у 5. стих овог псал ма, прим. прев.
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Оно га ко ји раз у ме си ро ма ха и убо о а, тј. оно га ко ји је схва тио да је Хри
стос, иако бо гат, упра во због то га и оси ро ма шио да би смо и ми љу би ли 
убо ге, као бра ћу на шег Твор ца и Су ди је. Због то га је бла жен онај ко ји 
до лич но раз ми шља о убо ги ма или онај ко ји раз у ме си ро ма штво ка кво је 
Хри стос због нас при мио на Се бе. Ка ква је ко рист од си ро то љу бља (грч. 
ϕιλοπτωχία, љу бав пре ма си ро ма шни ма)? У зли ан из ба ви ће а Го со, 
што ука зу је на дан Су да ко ји ће гре шни ци ма до не ти пат ње и му ке. Го спод 
ће, ме ђу тим, из ба ви ти си ро то љу би ве, јер ће им дуг вра ти ти чо ве ко љу
бљем, као онај ко ји је од њих по зај мио ми ло сти њу и ре као и кроз Со ло
мо на: Ко о кла ња си ро ма ху Го со у о зајм љу је (При че Сол. 19; 17) и Сво јим 
соп стве ним усти ма: Ка учи ни се је но ме о ове мо је ма ле бра ће, Ме ни 
учи ни се (Мт. 25; 40). У зли ан из ба ви ће а Го со. Злим а ном се на зи ва ју 
и на па ди ис ку ше ња и не при ја тељ ски про го ни. Оту да, ка ко ја ми слим, 
омо гу ћу је да схва ти мо да је дан Су да стра шан и по ги бе љан за бе за ко ни
ке. Обе ћа ва да ће га пот пу но по зна ње оног си ро ма штва осло бо ди ти од 
не да ћа стра шног да на.

(3) Го со ће а са чу ва и, и жи ви ће а, и бла же ним ће а учи ни и на 
зе мљи, и не ће а ре а и у ру ке не ри ја е ља ње о вих, тј. ду хов них не
при ја те ља.

(4) Сву о се љу ње о ву у бо ле си ње о вој ро ме нио си. Ње му ће би ти 
бо ље, и у ње му ће се до го ди ти про ме на ка оздра вље њу; уоби ча је но је да 
се у Све том Пи сму уме сто ре чи ро ме на упо тре би реч обра ћа ње, као у 
сле де ћем при ме ру: Обра ио си ми лач мој у ра ос (Пс. 29; 12).

(5) Ја ре кох: Го со е, о ми луј ме, ис це ли у шу мо ју. Да вид се мо ли због 
свог соп стве ног гре ха, бу ду ћи да је у се би са мом по знао јед ног од оних 
што су раз у ме ли си ро ма шног и убо гог.

(6) Не ри ја е љи мо ји ре ко ше ми зло. Од овог сти ха уво ди се (по ми ње 
се) Сам Хри стос, Ко ји опи су је ка ко су Је вре ји по сту па ли с Њим. Тре ба ло 
би прет по ста ви ти да је до овог сти ха про рок (Да вид) го во рио о све це лој 
ва се љен ској Цр кви, јер то ви ше при ли чи сва ком рев но сном хри шћа ни
ну не го Чо ве ку Го спод њем. На и ме, свим оним што је ре као, Псал мо по јац 
ни је ми слио са мо на Ње га јед но га, као што су не ки прет по ста вља ли. У 
том слу ча ју, не би ре као са чла ном: Бла жен је ко ји раз у ме (грч. ὁ συνίων) 
си ро ма ха и убо о а; ако би би ло ре че но без чла на, он да би озна ча ва ло 
би ло ко га по је ди нач но. Да кле, са да од оста лих чла но ва Цр кве пре ла зи на 
Са мог Го спо да, тј. Хри ста, ко ји ка же: Не ри ја е љи мо ји, итд. Ка ће умре
и, и ка ће о и ну и име Ње о во? На ма је те шко чак и да Га ви ди мо.

(7) И (ко) ула жа ше а ви и, уза лу о во ра ше. Ово го во ри о Ју ди, а то 
што је ре че но има сле де ћи сми сао: при сту пив ши Ми као је дан од уче

жи ве у не вер ју. Као на род ко ји ни је по ве ро вао Бо жи јем ми ло ср ђу, због 
че га је био пре зрен и ис ку сио сва ку не сре ћу, он (Изра иљ) по чи ње да се 
ка је и да пре кли ње за ми лост. Ука зу је и на при зи ва ње Изра и ља ца, до 
ко јег ће до ћи у по след ња вре ме на. Ми лос Тво ја и иси на Тво ја не ка ме 
увек ши е. Ис по ве дам да си Ти Онај Ко ји нас одав но спа са ва и шти
ти. За до бив ши спа се ње, Цр ква Бо жи ја по но во мо ли за про ми шља ње 
Бо жи је због нај ра зно вр сни јих на па да од љу ди и де мо на, ко је по ми ње у 
на ред ним сти хо ви ма.

(13) Јер ме об у зе ше зла ко ји ма не ма бро ја. Опи су је не сре ће ко је су их 
су сти гле на кон што ни су по ве ро ва ли у Хри ста. Умно жи ше се већ ма о 
вла си ла ве мо је, и ср це мо је оса ви ме. То је слич но оно ме што би не ко 
ре као: „Ја сам исто што и чо век ко ји не ма ни ум ни ср це”, јер су Изра иљ ци 
по ста ли без ум ни и не раз бо ри ти (досл. не му дри) љу ди.

(15) Не ка се о вра е на ра и нек се о сра ме ко ји ми хо ће за ла. Та ко 
Изра иљ ва пи про тив ду хов них не при ја те ља или про тив књи жев ни ка 
и фа ри се ја ко ји сми шља ју зло про тив спа се ња њи хо вих (изра иљ ских) 
ду ша, го во ре ћи о Хри сту: Овај ру а чи је не из о ни е мо не о о мо ћу Ве
ел зе ву ла (Мт. 12; 24) Де мон је у е би; ко ра жи а е уби је (Јн. 7; 20).

(18) А ја сам ниш и убо, Го со ће бри ну и о ме ни. На кон што се 
по ка јао, Изра иљ је за до био ве ли ку од ва жност и на зи ва се бе ни штим и 
убо гим, са гла ша ва ју ћи се већ у то ме да је и ње го во узда ње – Го спод.

По моћ ник мој и из ба ви ељ мој Ти је си, Бо же мој, не мој ка сни и. До 
та квог кра ја ће, ка же, до ћи Цр ква, ко ја је нај пре оси ро ма ши ла и тр пе ла 
ве ли ке не да ће у све ту, али се обо га ти ла Тво јом си лом и би ла про сла вље
на Тво јом по мо ћи. Сто га и мо ли Бо га да не за ка сни. При хва тив ши ње ну 
про збу, Он не ће ни за ка сни ти, као што је и ре че но: За це ло ће о ћи и не ће 
ооц ни и (Авак. 2; 3).

Псалам 40
(1) За крај, салам Давиов

Садржај
У овом псал му бла же ни ма на зи ва оне ко ји су по ве ро ва ли у Хри ста, 

а као на гра ду за њи хо ву ве ру обе ћа ва им Ње го ву по моћ. Ту се по ја вљу је 
и Сам Спа си тељ, Ко ји осу ђу је кне же ве је вреј ског на ро да, а нај ви ше Свог 
из дај ни ка.

(2) Бла жен је ко ји раз у ме си ро ма ха и убо о а. Си ро ма хом и убо гим 
на зи ва Хри ста, ко ји бо а бу у ћи, нас ра и оси ро ма ши (2. Кор. 8; 9). Псал
мо по јац је ов де мо рал но уче ње прет по ста вио про ро штву, на ме ра ва ју ћи 
да пса лам бу де од ко ри сти и јед ном и дру гом. Ко га он на зи ва бла же ним? 
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он а ће ре са и шо је е ли мич но, ка же Па вле (1. Кор. 13; 10), јер се на
пре до ва њем ка бо љем пре кра ћу је оно што је би ло де ли мич но. Због то га 
Псал мо по јац до да је: Не ка а ко бу е и удво стру чу је мо ли тву. Бла жен је 
онај ко ји ов де поч не да бла го си ља Бо га ве ром и оста лим до брим де ли ма. 
Тај бла го слов та ко овен ча ва у бу ду ћем ве ку, да без бо жни ма и не вер ни ма 
не до пу шта да та мо (у бу ду ћем ве ку) бла го си ља ју Бо га.

Мо ра се при ме ти ти да не ки, по де лив ши ово псал тир ско про ро штво 
на пет књи га, ов де за вр ша ва ју пр ву књи гу бу ду ћи да овај пса лам на свом 
кра ју, као не ки ве нац, са др жи бла го си ља ње Бо га. Из тог раз ло га се на тај 
на чин де ле и пре о ста ле че ти ри књи ге.

Крај Пр ве књи е Пса ла ма

Дру га књи га псалама 
 псал ми 41–71

Псалам 41
(1) За крај, за оуку, синова Корејевих, салам

Садржај
Си но ви Ко ре је ви би ли су све ште но пој ци. Они пе ва ју пе сму по зајм

ље ну од оно га ко ји ју је са ста вио, тј. од Да ви да, и у њој пред ста вља ју до га
ђа је по след њих вре ме на. По ми њу и са мог Изра и ља: на кон свог по ка ја ња 
до ко јег ће до ћи на свр шет ку ве ко ва, (Изра иљ) ис по ве да Хри ста.

(2) Као шо че зне је лен за из во ри ма во а, а ко че зне у ша мо ја Те би, 
Бо же. Кад је због бе за ко ња пре сах нуо ду хов ни из вор, сло ве сни је ле ни су 
да но ноћ но опла ки ва ли сво ју про паст.

(3) Ка ћу о ћи и ја ви и се ли цу Бо жи јем? Ли це Бо жи је је Ло гос (Реч). 
Из ра жа ва сна жну же љу Изра и ља ца да до че ка ју оно вре ме кад ће и они 
би ти при зва ни, ка ко би се и они ја ви ли пред Ли цем Бо га и Оца, од но сно 
пред Ло го сом (Си ном).

(5) С ла сом ра о си и ис о ве а ња о је ка ра зну ју ће. Про ро чан ски 
бла го ве сти о се би да ће и он јед ном кроз Хри ста за до би ти спа се ње и 
жи вот, од но сно да ће за јед но са оста ли ма све ти ма жи ве ти у дво ро ви ма 
Бо жи јим.

(6) За шо си жа ло сна у шо мо ја? И за шо се сму ћу јеш? Укре пљен 
на дом у Хри ста, за бра њу је те ско би да га му чи. Ако је и за те бе, ду шо мо

ни ка, он је био дво ли чан и под му као, јер уза лу о во ра ше, тј. у ње му ни је 
би ло исти не. Ср це ње о во са бра у ње му бе за ко ња. Од лу чио је, ка же, да Ме 
пре да за ви дљив ци ма. Из ла жа ше на о ље и о во ра ше, тј. ре као је: Ша 
ће е ми а и и ја ћу вам Га из а и (Мт. 26; 15)?

(8) Про ив ме не ша у а ху сви не ри ја е љи мо ји. Ми сли на је вреј
ска из ру ги ва ња, на је вреј ску за ве ру и на тај не за ми сли про тив Ње га. При 
том ми сли на ар хи је ре је ко ји су се до го во ри ли с Ју дом и ко ји ша у а ху 
кад су Ју ди из но си ли сво је пред ло ге о Ису су. Ша у а ху, јер су се бо ја ли 
на ро да, и те пред ло ге ни су сме ли отво ре но да из не су.

(9) Реч бе за ко ну из но ша ху ро ив ме не, од но сно: Узми, узми, рас ни 
Га (Јн. 19; 15). А да су те ре чи би ле про тив за ко ни те, очи глед но је из оно га 
што је ре че но: Бе за зле но а и ра во а не мој уби и (2. Мојс. 23; 7). Не ће ли се 
е си и а ле же ћи не уса не? Под сме ва се за ми сли ма Је вре ја ко ји су сма
тра ли да ће Га, као јед но га од нас, уни шти ти смр ћу. Због то га Он и ка же: 
Зар ми сли те да ће те жи вот над вла да ти смр ћу? То, што ћу по стра да ти, 
за Ме не је сан; за усну ћем мо ра да усле ди уста ја ње. И смрт је, ме ђу тим, 
усну ће. Због то га и за смр ћу мо ра да усле ди вас кр се ње.

(10) Јер чо век мо а ми ра, у ко а се уз ах, ко ји је ђа ше хлеб мој, о и же 
на ме е у, по ру ге, зле на ме ре, об ма ну. Чо ве ком ми ра на зи ва Ју ду јер се 
чи ни ло да, као уче ник, при па да бла го на кло ни ма и при ја те љи ма.

(11) А Ти, Го со е, о ми луј ме и о и ни ме, и уз вра и ћу им. Та ко по 
чо ве чи јој при ро ди, због ис цр пље но сти, го во ри Свом Оцу, иако је он Сам 
ми лост Бо га и Оца, и вас кр се ње и жи вот.

(12) По о ме о зна ох, а си ме Ти хео. Опет го во ри као чо век, при
но се ћи Се бе на жр тву Бо гу и Оцу. Јер се не об ра о ва не ри ја ељ мој на а 
Мном. Уко ли ко Хри стос ово го во ри у име це лог чо ве чан ства, он да се под 
не ри ја е љем мо ра под ра зу ме ва ти онај ко ји нам је при у го то вио смрт. 
Ме ђу тим, уко ли ко је то ре че но у име Са мог Хри ста, он да се под тим под
ра зу ме ва ју је вреј ске ста ре ши не. Кле ве та, ко ју су из ми сли ли о Ње го вом 
вас кр се њу, све до чи да су се они (због вас кр се ња) ра жа ло сти ли.

(13) А ме не си збо бе за зле но си (мо је) ри хва ио. Онај Ко ји је Сам 
сви ма за шти та ка же да је до био за шти ту, не за то што је она Ње му Са
мом би ла по треб на јер је Он Бог, не го за то што је по стао чо век, и што то 
го во ри за љу де.

(14) Бла о сло вен Го со Бо Изра и љев о ве ка и о ве ка. Са да из ло
же ну пе сму за кљу чу је бла го да ре њем. Од ве ка, ка же, са да шњег, до ве ка 
бу ду ћег. На тај на чин бла го слов, ко ји из го ва ра мо Бо гу, по чи ње у овом, а 
за вр ша ва се у бу ду ћем ве ку. Де ли мич но зна мо и е ли мич но ро ро ку је мо 
(1. Кор. 13; 9), па због то га де ли мич но и бла го си ља мо. А ка а о ђе са вр ше но, 
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Псалам 42
Псалам Давиов, ко Јевреја ненаисан

Садржај
И овај пса лам има исти са др жај као и прет ход ни.
(1) Су и ми, Бо же, и ра су и. По но во при сту па ју Изра иљ ци, ко ји тра

же спа се ње кроз Хри ста. Због то га је ре че но: (3) По ша љи све лос Тво ју 
и иси ну Тво ју, јер је тре ба ло да их Хри стос уве де у о ру све у, тј. на не бо 
и у ви шње оби те љи ко је се на зи ва ју на се љи ма, да их при ве де ду хов ном 
жр ве ни ку. Тре ба ло је да Он ора о си њи хо ву мла ос (ст. 4). Мла до шћу 
се на зи ва ве се ље, ко је об на вља њи хо ву ду шу. Због то га и обе ћа ва да ће 
Му при не ти ис по ве да ње на у сла ма. Ви ше пу та смо ту ма чи ли да се под 
гу сла ма под ра зу ме ва те ло.

Ту ма че ње Је фи ми ја Зи га бе на
Пре ма ми шље њу Те о до ри та, Ата на си ја и Јев се ви ја, овај пса лам не ма 

нат пис за то што са др жи исту ми сао као и прет ход ни, 41. пса лам. Услед 
ве ли ке слич но сти с њим, пред ста вља се као ње гов део та ко да онај ко ји 
по је или чи та пр ви (тј. 41. пса лам), исто вре ме но по је или чи та и ре чи 
дру гог (42. псал ма).

(1) Су и ми, Бо же, тј. бу ди ми Су ди ја, јер на овом ме сту ове ре чи има ју 
та кво зна че ње.

(2) И ра су и ар бу мо ју о на ро а не све о а. Ра су ди мо ју пар бу с на
ро дом или су ди на су ду мом с на ро дом не све тим, или не пра вед ним пред 
Бо гом. Не све ти ма ов де на зи ва Ва ви ло ња не.

О чо ве ка не ра ве но и лу ка во из ба ви ме. Из ба ви ме, Го спо де, од 
чо ве ка не пра вед ног као од бе за ко ни ка, и од чо ве ка лу ка вог, као од ва ра
ли це, ла жо ва и злоб ни ка. На то ука зу је и мо ли тва тро ји це мла ди ћа, у ко
јој они ка жу: „Пре дао си нас ца ру не пра вед ни јем и злоб ни јем од свих на 
зе мљи.” Овај пса лам Ва ви ло ња не по не кад оп ту жу је у мно жи ни а по не кад 
у јед ни ни, јер су они жи ве ли у зло би и лу кав ству, ка ко сви за јед но, та ко 
и сва ки од њих по је ди нач но. Уоста лом, под не све тим на ро дом мо жеш 
под ра зу ме ва ти и де мо не, а под не пра вед ним и лу ка вим чо ве ком – ђа во ла. 
По сво јим стра сти ма и сла сто љу бљу, ђа во се не раз ли ку је од чо ве ка: и он 
во ли ле па те ла, као што их во ли и те ле сни (плот ски) чо век, и он се ва ља 
у стра сти ма, као што се у њи ма ва ља и остра шћен чо век.

(2) Јер си Ти, Бо же, увр ђе ње мо је; за шо си ме о ба цио? И за шо 
се у ју ћи хо им, ка а ме ла чи не ри ја ељ? „Ти си, Го спо де, мо ја сна га и 
мо је утвр ђе ње. За што си ме пре дао у роп ство мо јим не при ја те љи ма, Ва
ви ло ња ни ма, кад сам ја Твој слу га а Ва ви ло ња ни Тво ји не при ја те љи? Ја 

ја, од ре ђе но вре ме у ко је ће нас наш при зив по сред ством ве ре за јед но са 
све ча ри ма (пра зну ју ћи ма) уве сти у ову ски ни ју (у овај ша тор), за што си 
он да жа ло сна и за што се сму ћу јеш од бо ла?

(7) То а ра и со ме нух е о зе мље Јор ан ске и Ер мон ске, о о ре ма ле. 
По што је ду ша мо ја по ме те на, уте ши ћу се се ћа њем на чу де са ко ја си по
ка зао на ре ци Јор да ну и на го ри Ер мон. Мо же се про ту ма чи ти и ова ко: 
кад бу дем на Јор да ну, тј. кад се удо сто јим све тог кр ште ња, опо ме ну ћу 
се Те бе из го ва ра ју ћи ре чи ис по ве да ња, а опо ме ну ћу се и Ер мо на; (име) 
Ер мон се ту ма чи као у све ло си, јер им све то кр ште ње отва ра пут 
ка про све тље њу.

(8) Без ан без ну ри зи ва ла сом сла о ва Тво јих. По но во се под се ћа 
оста лих чу де са. Кад су се ино пле ме ни ци на о ру жа ли про тив њих и кад 
је (про рок) Са му и ло при нео жр тву, на про тив нич ку вој ску је пао та кав 
грáд да су из ги ну ли го то во сви не при ја те љи, иако ни је дан чо век ни је с 
њи ма сту пио у бор бу (в. 1. Сам. 7; 9–11). Због то га без да ном, ко ји хи та за 
без да ном, на зи ва па да ње грáда. Реч ри зи ва (грч. ἐπικαλείται) упо тре
бље на је уме сто ре чи о зи ва (грч. ἐγκαλείται) Под ла сом сла о ва се, мо
жда, под ра зу ме ва па да ње грáда. У дру гом сми слу, сла о ви су про ро ци 
Бо жи ји. Или: Без ан без ну ри зи ва, тј. без дан гре хо ва при зи ва без дан 
Бо жи јег ми ло ср ђа ко ји ће по ни шти ти грех, ње го ве узроч ни ке и про
па дљи вост, и као да ка же: бу ду ћи да се обич но при кла њаш про зба ма 
гре шни ка, за што пре зи реш нас, ко ји ни чи це па да мо пред То бом? Сва 
уз ви ше ња Тво ја и а ла си Тво ји о ђо ше на ме. Под се ћа се на још јед но 
чу до. Бе же ћи од фа ра о но ве зло бе, пре шли су пре ко мо ра. Иако се чи ни
ло да се ви со ки та ла си уз но се над њи ма, ни шта им се ни је до го ди ло, јер 
је во да отвр дла као сте на.

(9) Да њу ће за о ве и и Го со ми лос Сво ју, а но ћу је е сма Ње о
ва ко ме не. По ми ње још јед но чу до. Кад је Рав сак окру жио Је ру са лим, 
пре тио је (Изра иљ ци ма) да их Бог не мо же из ба ви и из ру ке Аси ра ца 
(2. Цар. 18; 19). Ме ђу тим, Бог им је обе ћао: За ши и ћу ра овај (2. Цар. 19; 
33) да би за тим, ис пу ња ва ју ћи обе ћа ње, за јед ну ноћ убио со осам е се 
е хи ља а Аси ра ца (в. 2. Цар. 19; 35). То и зна чи оно што је ре че но: а њу ће 
за о ве и и Го со ми лос Сво ју. Мо ли ва Бо у жи во а мо а. Као онај 
ко ји је већ по ве ро вао, из го ва ра ре чи ка кве до ли ку ју ве ру ју ћи ма, при пи
су ју ћи Бо гу и свој соп стве ни жи вот.

(10) Ре ћи ћу Бо у: за ши ник мој је си Ти. По ка ја ни на род по но во 
по чи ње мо ли тве не про збе, све ви ше и ви ше на сто је ћи да Бо га при кло ни 
на ми лост.
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Псалам 43
(1) За крај, синова Корејевих, за оуку. Псалам

Садржај
И овај пса лам има исти са др жај као и два прет ход на. Пој ци опи су ју 

не ка да шња до бро чин ства Бо жи ја и мо ле Бо га да их по ми лу је, јер Га сма
тра ју сво јом на дом и ис по ве да ју Ње го во Име.

(2) Бо же, уши ма на шим слу ша смо. (10) А са а си нас о ба цио и о сра
мио, и не ћеш иза ћи, Бо же, са вој ска ма на шим. Не ка да си, ка же, у бит ка ма 
Ти био наш вој ско во ђа а са да не са мо да не из ла зиш с на ма, не го си нас 
обра ио на за (11). Због то га су нас раз гра би ли они што нас мр зе. То го
во ри про роч ки збор, ко ји је на се бе при хва тио на род не не сре ће.

(11) Мр зи е љи нас раз ра би ше се би. Ти си нас пре пу стио сра мо ће њу.
(13) А не бе ше их мно шво у њи хо вим кли ца њи ма (ра ним). Кли ца

ње је по бед нич ка пе сма. Сми сао ових ре чи је сле де ћи: Ти си нас, ка же, 
та ко обра ио на за, да нас је по бе ди ла не ко ли ци на (не при ја те ља), и ма
ло број ни су пе ва ли по бед нич ку пе сму над на ма.

(14) По са вио си нас за о ру у су се и ма на шим. Уз вра ћа им се свим 
оним што су они чи ни ли Хри сту. Ру га ли су се, та ко да се и њи ма ру га ју. 
Под сме ва ли су се, па су и са ми исме ја ни. По ка зи ва ли су на Ње га гла ва ма, 
та ко да и дру ги гла ва ма по ка зу ју на њих.

(16) Сав ан сра мо а мо ја ре а мном је. На ша сра мо та је, ка же по
ста ла ду го трај на и, ка ко се чи ни, не пре ста на.

(18) Све ово о ђе на нас, а (иак) не за бо ра ви смо Те бе. Већ смо ре кли 
да про ро ци из го ва ра ју ову про збу у име на ро да, при хва тив ши на се бе 
не сре ће ко је су на род су сти гле због ње го вих гре хо ва.

(19) Ти си укло нио са зе на ше о у а Тво а. То ка же за то што им 
је због без бо жни штва пре ма Хри сту за бра ње но да при но се жр тве по 
(Мој се је вом) За ко ну.

(20) Јер си нас о ни зио у ме су сра а ња. То ка же за то што ви ше 
ни чим не мо гу да се по хва ле. И о кри нас сен ка смр и. Под тим ја сно 
под ра зу ме ва та му, ка ква је об у зе ла ср ца не ве ру ју ћих.

(21) Ако ли за бо ра ви смо Име Бо а на ше. Го во ри то или као они ко ји 
по сле свог ко нач ног па да ни су ви ше слу жи ли идо ли ма, или пак опет го
во ри у име про ро ка.

(23) Те бе ра и усмр ћу ју нас сав ан, и то је слич но оном што је ре че
но: Ка ме њем о би је ни, ре сру а ни, из му че ни, о ма ча о мре ше (Је вр. 11; 
37). Као што при хва та ју на род не гре хе, про ро ци и сво је вр ли не на не ки 
на чин при пи су ју на ро ду, јер чи не јед но те ло с њим. Или се мо же ту ма
чи ти и ова ко: бу ду ћи да ни смо по ве ро ва ли у Те бе, су сти гле су нас та кве 

ту гу ју ћи (се ту ју ћи) хо дим, док се мој не при ја тељ ра ду је и вре ђа ме за то 
што сам Твој слу га.” И то го во ри по ро бље ни на род, не за то што оп ту жу је 
или не го ду је, не го же ле ћи да још ви ше уми ло сти ви Бо га.

(3) По ша љи све лос Тво ју и иси ну Тво ју. Под све тло шћу и исти
ном у ви шем сми слу ов де тре ба под ра зу ме ва ти Хри ста, као што је и Он 
Сам о Се би ре као: Ја сам Све лос све у (Јн. 8; 12), а та ко ђе и: Ја сам 
Иси на и Жи во (Јн. 14; 6). Ка ко прет по ста вља Те о до рит, у до слов ном 
сми слу по ро бље ни на род све тло шћу и исти ном на зи ва Бо жи ју по се ту и 
ја вља ње; да ју ћи ду ши све тлост ра до сти, (то ја вља ње) раз ве ја ва та му ту ге 
и жа ло сти, док се исти ном на зи ва истин ска по моћ Бо жи ја.

Оне ме уу и ше и о ве о ше на о ру све у Тво ју. Ов де је, пре ма ре чи
ма бо жан стве ног Ки ри ла и Те о до ри та, из ме ње но вре ме: уме сто да го во ри 
у бу ду ћем вре ме ну, тј. „упу ти ће ме и од ве шће ме”, ре као је то у про шлом, 
тј. уу и ше ме и о ве о ше. Оне, тј. Тво ја све тлост и исти на, Го спо де, упу
ти ће ме и од ве сти на Тво ју све ту го ру, од но сно на Си он, и у на се ља тво ја, 
тј. у бо жан стве ни је ру са лим ски храм. У ви шем сми слу, Хри стос ће ве ру
ју ћи ма ука за ти на пут ко ји во ди на Си он и у на се ља не бе ска, јер је Он 
Сам ре као: Ја сам Пу (Јн. 14; 6).

И ући ћу ка жр ве ни ку Бо жи јем, Бо у ко ји ора о шћу је мла ос мо
ју. Ући ћу, ка же, у храм Бо жи ји, у ко јем се на ла зи жр тве ник, и та мо ћу 
при не ти жр тву Бо гу. Ре чи: Бо у ко ји ора о шћу је мла ос мо ју из го ва ра 
у име оних мла ди ћа ко ји су се ро ди ли у ва ви лон ском роп ству. Бу ду ћи 
да су би ли мла ди, њи ма је до пу ште но да се вра те у Је ру са лим, док су 
њи хо ви ро ди те љи умр ли у роп ству и ни су ус пе ли да се вра те, по што је 
роп ство по тра ја ло се дам де сет го ди на. Мо жда под мла до шћу под ра зу
ме ва и мла дост усрд но сти (рев но сти), јер су би ли мла ди по усрд но сти с 
ко јом су слу жи ли Бо гу. У ви шем зна че њу, а пре ма ре чи ма бо жан стве ног 
Ки ри ла, мла дост зна чи пре по ро ђе ње у све том кр ште њу и од ба ци ва ње 
ста рог чо ве ка.

Ис о ве и ћу Те и хва ли и на у сла ма, Бо же, Бо же мој. „Ја ћу”, ка же 
по ро бље ни на род, „у Је ру са ли му по но во до спе ти у сво је пр во бит но ста
ње.” Он је то ста ње из о бра зио гу сла ма, јер ће (на род) бла го да ри ти Бо гу 
игром и му зич ким ин стру мен ти ма, ко ји су у вре ме ва ви лон ског роп ства 
ви си ли на вр ба ма (в. Пс. 136). У ви шем сми слу, гу сле озна ча ва ју де лат ну 
вр ли ну, као што се ка же у 2. сти ху 32. псал ма: Ис о ве ај е и хва ли е 
Го со а у сла ма.
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(3) Кра сан си ле о ом већ ма о си но ва љу ских. Пре вас ход ство до
брог (бла гог) Ду ха мо же се ви де ти и из оно га што је ре че но код Јо ва на: 
За кон се а е ре ко Мој се ја, а бла о а и иси на о са е кроз Ису са 
Хри са (Јн. 1; 17). Пре кра сна је и Мој се је ва тр ска, ко јом је ра ди нас на
пи сан За кон, наш вас пи тач, али она ни је та ква да би њо ме на ша име на 
би ла за пи са на на не бе си ма. Бла о а е че из уса Тво јих. Уисти ну је 
сла дак глас на шег Го спо да ка да ка же: Ја о ђох а жи во има ју и а а 
има ју у из о би љу (Јн. 10; 10) и Ја сам хлеб ко ји си ђе с не ба (Јн. 6; 41) и а је жи
во све у (Јн. 6; 33).

(4) При а ши мач Свој о бе ра Сво ја, Сил ни. Под сти че Је ди но род ног 
да во ју је за нас, а за тим, бу ду ћи да је, по ме нув ши мач, упо тре био рат нич
ки из раз, по ми ње и бе дра. Он, као Бог, не но си ви дљи ви мач; Он је си лан, 
од но сно, Он је Го спод над вој ска ма, и то Му при па да по при ро ди. Он је 
и пре кра сан за оне, ко ји су у ста њу да по зна ју Ње гов до ла зак (Ње го во 
ова пло ће ње) и да раз у ме ју Ње го ву над зе маљ ску ле по ту. Мач на бе дри ма 
но си као прет њу не ве ру ју ћи ма и про тив нич ким (де мон ским) пу ко ви ма. 
Пса лам о не ве ру ју ћи ма ка же: Ако се не обра и е, мач Свој на о шри ће 
(Пс. 7; 13).

(5) Кра со ом во јом и ле о ом Тво јом. Кра со та и ле по та На о ру жа
ног је Ње го во бо жан ство и пре вас ход ство над вас це лом тво ре ви ном. И 
за е ни,* и на ре уј, и ца руј. За тег ни, ка же, лук Свој, на пре дуј у они ма 
ко је си оправ дао и над ко ји ма ца ру јеш, из ба вив ши их од му чи те ља. По ка
зу је да је ово ду хов на по бе да јер, по ме нув ши оруж је, по ми ње и крот кост, 
а крот ком је свој стве но да они ма, ко ји су га увре ди ли, опра шта и оно што 
су учи ни ли про тив ње га са мог. Во и ће Те чу е сно е сни ца Тво ја. Бу ду ћи 
да је по ме нуо мач, са да, ка ко и до ли ку је, по ми ње и де сни цу. Де сни ца Ње
го ва су пра ви су до ви, по сред ством ко јих је из бе гао при сту па ње (на ср тај, 
на пад, грч. ἡ προσβολή) гре ха.

(6) Сре ле су Тво је из о шре не, Сил ни. Сре ла ма на зи ва све те апо
сто ле, ко ји су за да ва ли од лу чу ју ће удар це у са мо ср це не при ја те ља Ца ра 
над ца ре ви ма. Те исте стре ле, ко је су ду хов не не при ја те ље по га ђа ле у 
ср це, би ле су у ста њу да под не бе сје по ко ре под но ге Хри сто ве и да га при
кло не јар му цар ства Ње го вог. У пре не се ном сми слу, ови сти хо ви зна че 
сле де ће: стре ле су Тво је на о штре не, Сил ни, и упра вље не у ср ца Ца ре вих 
не при ја те ља.

(7) Пре со је Твој, Бо же, у век ве ка. Они ко је су апо сто ли при зва ли 
ис по ве да ју бо жан ство Је ди но род ног и ка жу: Пре со је Твој, Бо же, у ве

* У срп ском пре во ду: И ја чај..., прим. прев.

не сре ће да смо се упо до би ли љу ди ма осу ђе ним на смрт или ов ца ма ко је 
во де на за кла ње.

(24) По и ни се, за шо са ваш, Го со е? Ве ли ко ду го тр пље ње Бо жи
је у по гле ду њи хо вих гре хо ва по ре де са сном. Уса ни, и не о ба ци нас 
о кра ја. Вас кр сни, ка же, али не за то да би се из ме нио по спо ља шњем 
об лич ју – јер Бо жан ство не ма спо ља шње об лич је – не го да би Сво ју си
лу по кре нуо на ма у по моћ. И не о ба ци о кра ја ни оне ко ји тр пе, ни 
оне ко ји чи не зло, да они што тр пе не би па ли бу ду ћи пот пу но пре да ти 
ис ку ше њи ма, и да они ко ји га (зло) чи не не би, охра бре ни Су ди ји ним 
ду го тр пље њем, још ви ше уз на пре до ва ли у бе за ко њи ма. Мо ли се да им 
Хри стос до ђе у по след ња вре ме на, да не би би ли ли ше ни уде ла у жи во ту 
ко ји Хри стос да ру је.

(26) Јер се о ни зи у рах у ша на ша. За ле и се за зе мљу со мак наш. 
Та ко ка же јер им ви ше ни је до пу ште но да му дру ју о Хри сту, због че га су 
па ли у те ле сно (плот ско) му дро ва ње (грч. εἰς σαρκικὸν ϕρόνημα).

(27) Уса ни (вас кр сни), Го со е, о мо зи нам. За шти ти нас, ка же, и 
они ма што ис по ве да ју ис кре ну ве ру у Те бе, по да ри вре ме ко је им је по
треб но да се пре о бра те.

Псалам 44
(1) За крај, за оне који ће се измении, салам синова 

Корејевих, за оуку, есма о Љубљеноме.
Садржај

Ову пе сму Да вид при но си Љу бље но ме, од но сно Хри сту, Ко ји је до
шао у по след ње да не и са вр шио про ме ну, тј. пре ла зак од идо ло слу же ња 
ка бо го по што ва њу. По ми ње и си но ве Ко ре је ве, и у њи хо вим ли ко ви ма 
ука зу је на апо сто ле. Нео п ход но је да све то раз у ме мо, због че га је у нат
пи су и ре че но: за по у ку.

(2) Из ре че ср це мо је Реч о бру. То Отац ка же о Си ну, јер се Бог ра ђа 
од Бо га. Го во ри ћу ја е ла мо ја Ца ру. И као што се, без об зи ра на то што 
је као Бог (исто вре ме но) и Цар, ка же да ће се на кон ова пло ће ња за ца ри
ти, та ко се, опет, ико но миј ски (по до мо стро ју) ка же да као чо век (тј. по 
чо ве чи јој при ро ди) чу је ства ри ко је као Бог зна по при ро ди. Је зик је мој 
р ска (е ро) и са ра бр зо и сца. Реч ко ју је из ре као Он на зи ва и Сво јим 
је зи ком. Тр ском (пе ром) пи са ра бр зо пи сца на зван је за то што се, ако Он 
не што ка же, то истог ча са и из вр ша ва, као на при мер: Хо ћу, очи си се. 
И о мах се очи си о у бе сво је (Мт. 8; 3) и Мом че, е би о во рим, уса ни 
(Лк. 7; 14) и мла дић је од мах вас кр сао, као и сле де ће: Реч са же у са во ри 
Го со о чи а вој ва се ље ни (Иса. 10; 23 – пре ма Сеп ту а гин ти).
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(11) Чуј, кће ри, и ви и. И ова реч је упу ће на Цр кви. И за бо ра ви на ро 
вој, и ом оца во а. Ни ко не мо же чи сто да при сту пи ве ри Хри сто вој 
уко ли ко не за бо ра ви сво ја прет ход на рђа ва де ла. Љу ди Цр кве су не ка
да шњи идо ло слу жи те љи, док су дом ње ног оца му дра ци ово га ве ка у 
ко ји ма, као у сво јим до мо ви ма, оби та ва са та на.

(13) И кћи Ти ро ва (о ћи ће) с а ро ви ма. При зи ва њем јед ног на ро да 
(ми слим на Ти ра не,)* озна ча ва се при зи ва ње свих не зна бо жа ца. Ти ра не 
је по ме нуо за то што су они ви ше од оста лих би ли про тив ни ци по бо жног 
жи вље ња. Ли цу Тво ме о мо ли ће се бо а а ши на ро ни. То ка же бла го ве
сте ћи са мим ца ре ви ма и кне же ви ма: по кло ни те се Цр кви или ње ном 
Го спо ду.

(14) Сва је сла ва кће ри ца ре ве уну ра, ре са ма је зла ним ор ну а. 
Реч ју „уну тра” озна ча ва се бла го че шће, јер су укра си Цр кве ду хов ни; ре
са ма се на зи ва ју ра зни ви до ви вр ли не.

(15) При ве о ше се Ца ру е вој ке за њом. То је слич но ре че но ме: Би ће мо 
за је но с њи ма уз не се ни на обла ци ма, у сре е ње Го со у у ва зу ху (1. Сол. 4; 
17). Име ном де вој ке по но во се озна ча ва Цр ква: Јер вас обру чих му жу је и
но ме, а е вој ку чи су ри ве ем Хри су (2. Кор. 11; 2). Дру е ње не ри ве шће 
се Те би, јер је дев стве но сти бли ско уз др жа ње. Због то га ће и све оне ду ше, 
ко је се бу ду уз др жа ва ле од рђа вих де ла, та ко ђе би ти при ве де не, а ка да их 
бу ду при ве ли, ра до ва ће се и ве се ли ти.

(16) Уве шће се у храм Ца рев, тј. у храм не бе ски.
(17) Уме со оа ца Тво јих би ће си но ви Тво ји. По што је ре као: За бо

ра ви оца сво а, са да ка же: уме сто тво јих пре ђа шњих ота ца, тј. учи те ља, 
има ћеш си но ве. Си но ви ма на зи ва или све те апо сто ле, пре ма оно ме што 
је ре као Го спод: Си но ви ва ши чи јом их о мо ћи из о не (Лк. 11; 19), или оне 
цр кве не на сто ја те ље (во ђе) ко ји су би ли си но ви Цр кве и ко је је Го спод 
по ста вио за кне же ве по чи та вој зе мљи, пре ма оно ме што је ре че но: Ии
е и на у чи е све на ро е (Мт. 28; 19).

По са ви ћеш их за кне зо ве о свој зе мљи (18) Со ми ња ћу Име Тво је 
у сва ко ме на ра ша ју и на ра ша ју, од но сно по сред ством бо жан стве ног 
Пи сма, јер се у све ште ним Пи сми ма по ми ње Име Бо жи је.

(18) То а ра и на ро и ће Те ис о ве а и и сла ви и о ве ка и у век ве ка, 
по сред ством про по ве ди. Ова реч је упу ће на Хри сту, јер про по вед ни ци 
Пи сма по ми њу чу де са Бо жи ја ко ја је Го спод тво рио у древ на вре ме на и 
ко ји ма уче бу ду ће на ра шта је.

* Ста нов ни ци бо га тог фе ни чан ског гра да Ти ра, прим. прев.

ко ве ве ка, ски ар је ра во е (грч. ἡ εὐϑύτης) ски ар цар сва Тво а. 
Пра во та у бо жан стве ном Пи сму озна ча ва прав ду. Ка же, да кле, да они 
ко ји при па да ју цар ству Хри сто вом мо ра ју да на у че да ко ра ча ју пу тем 
прав де.

(8) За во лео си рав у и омр знуо бе за ко ње. Бу ду ћи да је чо ве чи ја при
ро да пре тр пе ла из ме ну, да је на пу сти ла прав ду и за во ле ла бе за ко ње, Је
ди но род ни је по стао чо век да би је (чо ве чи ју при ро ду) у Са мо ме Се би 
ис пра вио и да би за во ле ла прав ду и омр зну ла бе за ко ње. То је и био раз
лог Ње го вог очо ве че ња и због то га се ка же: То а ра и о ма за Те, Бо же. 
Због че га, за пра во? Да би се об ра до ва ли они, ко ји су по ста ли Тво ји при
ча сни ци (за јед ни ча ри), бу ду ћи да су се на у чи ли да у Те би љу бе прав ду и 
да мр зе бе за ко ње. То а ра и о ма за Те, Бо же, Бо Твој. Због то га Те, ка же, 
на ма зао уљем, Бо же, Бог Твој, јер о ма за зна чи на ма за уљем. Ту ма че ње 
овог ме ста при са је ди њу је се го ре на ве де ном: За во лео си рав у.

(9) Измир на и алој (бал зам, рч. ἡ στακτή) и ка си ја са ое ће Тво је (ми
ри шу). Под ое ћом Је ди но род ног мо гле би се под ра зу ме ва ти Ње го ве си
ле, ве ли чан стве ност и сла ва, пре ма оном што је ре че но: Го со се за ца ри, 
у ле о у се об у че, об у че се Го со у си лу и ре о ја са се (Пс. 92; 1). Те Ње го ве 
ве ли чан стве ност и сла ва по ста ле су за нас ми о ми ри сне као та мјан, са
гла сно с оним што је ре че но на дру гом ме сту: Име је Тво је ми ро из ли ве но 
(Пе сма 1; 2) и По хи а ћу ка ми ри су мíра Тво а (Пе сма 1; 4 – пре ма Сеп ту а гин ти). 
Алој (бал зам) је нај пре фи ње ни ји об лик измир не, јер ако се исит ни ово 
ми о ми ри сно ве шта ство, сва вла га ко ја по сто ји у ње му из два ја се у алој 
(бал зам), а гу сти на се на зи ва измир ном. Ка си ја је нај пре фи ње ни ја и ми
о ми ри сна ко ри ца, ко ја об ла же из дан ке др ве ћа. Из во ро ва о сло но ва че, 
со бом Те ве се ле. Дво ро ви су ску по це ни до мо ви или хра мо ви. Ка же се 
да су од сло но ва че за то што су као ис кле са ни и ве о ма ле пи. Ца ре ви ма 
(10) се на зи ва ју све ти апо сто ли ко ји ца ру ју за јед но са Хри стом, а кће ри 
ца ре ва су ду ше ко је су они пре по ро ди ли у бо го по зна њу и ко је су, Бо гу 
у част, сво ја ср ца учи ни ле пре у кра ше ним хра мо ви ма, ка кви ма се Он ве
се ли. Због то га, Псал мо по јац као да ка же: „Ра дуј се, Вла ди ко, дво ро ви ма 
од сло но ва че, ко је су Те би у част при у го то ви ле кће ри ца ре ва.”

(10) Пре са Ца ри ца Те би с е сне сра не, у ое ћи о зла ће ној. Ца ри ца 
је Цр ква, као не ве ста за ру че на за ве ли ког Ца ра. Ста ја ње с де сне стра не 
озна ча ва част ка кве ће се удо сто ји ти у бу ду ћем ве ку, док је по зла ће на 
оде ћа ње на ве ра, на да и љу бав. Она, ме ђу тим, има и дру гу, још бли ста ви ју 
оде ћу, а то је Сам Хри стос, јер је ре че но: Ко ји се о у Хри са кр си се, 
у Хри са се обу ко се (Гал. 3; 27).
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ђел ска реч. Уисти ну, чим за чу је глас Го спод њи, сло ве сна ду ша по чи ње да 
се ко ле ба и да се кре ће од по ро ка ка вр ли ни и од не зна ња ка бо го по зна њу.

(8) Го со на вој ска ма је са на ма, за ши ник нам је Бо Ја ко вљев. 
По бе ду из во је ва ну над ду хов ним не при ја те љи ма при пи су је Са мом Го
спо ду. Са свим уме сно по ми ње ов де Ја ко ва, услед бор бе ко ју је овај во дио 
са Бо гом (в. 1. Мојс. 32; 25–29).

(9) Хо и е и ви и е е ла Бо жи ја, чу е са ко ја је о са вио на зе мљи. 
Ука зу је на мир ко ји је до не ла про по вед и ко јом је, ка ко ка же Псал мо по
јац, пре ки ну та сва ка бит ка на зе мљи. Чу е си ма на зи ва или по ни ште ње 
или пре кра ћи ва ње бит ке, јер је Го спод по ни штио сва ку бит ку.

(10) Лук ће скр ши и и оруж је ће сло ми и, и ши о ве ће са же ћи о
њем. Лук, оруж је и штит ов де озна ча ва ју нај ло ши је чо ве ко во ста ње и 
рђа ве по ми сли.

(11) О о чи ни е, и о знај е а сам Ја Бо. И за и ста, све док се не 
од рек не сва ке све тов не бри ге, чо век не ће мо ћи да по зна Бо га. За бо го по
зна ње је ну жна сло бо да од ово зе маљ ских бри га. Уз ви си ћу се у на ро и ма, 
уз ви си ћу се на зе мљи. Обе ћа ва им по бе ду про по ве ди над не зна бо шци ма.

(12) Го со на вој ска ма је са на ма, за ши ник нам је Бо Ја ко вљев. 
Они, ко ји су по ве ро ва ли у Хри ста, и по дру ги пут при но се бла го да ре ње.

Псалам 46
(1) За крај, за синове Корејеве. Псалам

Садржај
Овај пса лам је ис пе ван у име све тих апо сто ла ко ји, при ли ком по

бе де над омра же ним де мо ни ма, са ве ту ју не зна бо шци ма да ко ра ча ју ка 
до брим де ли ма.

(2) Сви на ро и за ље скај е ру ка ма, тј. под ви за вај те се у до брим 
де ли ма. По клик ни е Бо у ла сом ра о ва ња. Овај пса лам је по бед нич ка 
пе сма. Због то га се не зна бо шци по зи ва ју да га по ју над већ сврг ну тим 
про тив нич ким (не при ја тељ ским) си ла ма, тј. де мо ни ма.

(3) Јер је Го со Ви шњи сра шан. Ви шњи за Цр кву, стра шан за не
при ја те ље. Цар ве ли ки на це лом зе мљом. Лу ка ви, ка же, не ће ви ше го спо
да ри ти над они ма ко ји жи ве на зе мљи, јер им је (ве ру ју ћи ма) Го спод дао 
власт да ста ју на зми је и скор пи је (в. Лк. 10; 19), по ко рив ши сва де мон ска 
мно штва под њи хо ве но ге.

(4) По ко ри на ма на ро е, и не зна бо шце о но е на ше. Ра ду ју се због 
уде ла ко ји им је дао Го спод.

(5) Иза брао нам је на сле ђе Сво је. Ка кво је на сле ђе Го спод ње, осим 
оно га о ко јем је Отац ре као: Тра жи о Ме не и а ћу Ти на ро е у на сле сво 

Псалам 45
(1) За крај, за синове Корејеве, о скривеносима (ајнама). Псалам

Садржај
Овај пса лам го во ри о при зи ва њу не зна бо жа ца, о из го ну ду хов них 

не при ја те ља и о њи хо вом за тва ра њу у без дан. Бу ду ћи да је то на пи са
но као у ви ду при ча (па ра бо ла), пса лам са свим пра вил но има нат пис: о 
скри ве но сти ма (тај на ма). Псал мо по ју га они ко ји су по ве ро ва ли у Хри
ста, а пре вас ход но Ње го ви апо сто ли.

(2) Бо нам је уо чи ше и си ла. То го во ри услед про го на ко ји ма су 
их из ло жи ли ду хов ни и те ле сни (чув стве ни) не при ја те љи. По моћ ник у 
не во ља ма. Бу ду ћи да си Ти наш по моћ ник, пре зи ре мо сва ку по мет њу ко ја 
се по ди же про тив нас.

(3) За о се не ће мо ула ши и ка се зе мља за ре се. Кад је за по че ла 
про по вед, по тре сла се чи та ва зе мља и не ве ру ју ћи су се по бу ни ли про
тив оних ко ји су јој (про по ве ди) по ве ро ва ли. И ре ме се се о ре у ср це 
мо ра. Мор ским ср ци ма на зи ва без да не, а о ра ма про тив нич ке си ле или 
де мо не. Бу ду ћи да ће би ти зба че ни у без дан, де мо ни су, да кле, за по че ли 
бит ку про тив ве ру ју ћих. Ми се, ме ђу тим, не ће мо упла ши ти та квих не
при ја те ља, ка жу ве ру ју ћи.

(4) За шу ме ше и ус ки е ше во е њи хо ве. У овим ре чи ма во а ма се на
зи ва ју го ми ле на ро да, ко је је збу ни ла не у о би ча је ност (но ви на) про по
ве ди. За ре со ше се о ре сна ом Ње о вом. Си ла про по ве да но га уз бу ни ла 
је не чи сте де мо не, ко ји су не ка да ве ли ча ни и про сла вља ни, а са да су се 
упо до би ли го ра ма.

(5) Реч ни о ко ви ве се ле ра Бо жи ји. Ре ком се на зи ва еван ђел ска реч 
ко ја ра ду је Цр кву. Осве шао је на се ље Сво је Ви шњи, јер Све ти по чи ва и 
оби та ва у све ти ма, тј. у Цр кви.

(6) Бо је усре ње а, и не ће се о ко ле ба и, тј. Бог је усред Цр кве. По
мо ћи ће а Бо ра но ују ро, тј. од са мог ра ног ју тра. И ов де се у ре чи ма 
о мо ћи ће а под име ном Цр кве мо гу под ра зу ме ва ти све ти апо сто ли и 
на сто ја те љи Цр кве по (апо стол ском) пре јем ству (на сле ђи ва њу), чи је си ле 
Го спод укре пљу је да би мо гли да при сту пе про по ве ди.

(7) Сму и ше се не зна бо шци, о ре со ше се цар сва. Иако су се не
зна бо шци на о ру жа ли про тив Цр кве, њи хо ви ца ре ви су се укло ни ли, од
но сно, би ли су по бе ђе ни и да ли су се у бек ство, да би на кра ју и са ми 
при кло ни ли сво је вра то ве пред Хри стом. Псал мо по јац ка же да ће Цр кву 
уско ро са зи да ти они, ко ји су је раз ру ши ли. И за и ста, ца ре ви су уз ви си ли 
Цр кву, при но се ћи јој бо га те да ро ве. Да е лас Свој (Ви шњи) и о ре се се 
зе мља. Хри стос је Свој глас ао на кр сту. Ње го вим ла сом на зи ва се еван



Свети Атанасије Александријски Тумачење Псалама102 103

ре као а и не се вер не. Па и на се вер на је не ка да био и Па вле, од ко јег су се 
као огањ рас плам са ле све не сре ће на зе мљи. Ме ђу тим, он је са да по стао 
го ра Си он ска, има ју ћи Хри ста Ко ји го во ри у ње му, Ко ји је до шао са Си
о на и од вра тио без бо жни штво од Ја ко ва. Гра Ца ра ве ли ко а. Те а и не 
се вер не или не зна бо шци мо гу се на зва ти гра дом. У њи ма се по зна је Бог 
као њи хов По моћ ник и Спа си тељ у ис ку ше њи ма.

(4) Бо у вр ђа ва ма ње о вим о зна је се, ка а а ши и и бра ни. Под 
тим твр ђа ва ма мо гу се под ра зу ме ва ти ве ли ки и зна ме ни ти жи те љи гра да 
Бо жи јег, ко ји су у ње му има ли ста ре шин ство.

(5) Јер, ле, ца ре ви зе маљ ски са бра ше се. Окон ча ла се и пре кра ти ла 
бит ка за про по вед, ко ју су про тив апо сто ла по кре ну ли ка ко те ле сни не
зна бо жач ки ца ре ви, та ко и не ви дљи ви де мо ни, ко ји су не ка да вла да ли.

(6) Ви ев ши а, а ко се за и ви ше. Ви дев ши Бо жи ју по моћ све ти ма, 
они (де мо ни) су, ка же, би ли за пре па шће ни и из бе зу мље ни. Сму и ше се, 
о ре со ше се (7) ре е их об у зе, јер је пре вас ход ство Спа си те ље ве си ле 
иза зва ло у њи ма чу ђе ње и за пре па шће ње.

(8) Ве ром ја ким скр ши ћеш ла ђе Тар сиј ске. Тар сиј ске ла ђе по ре ди са 
ца ре ви ма, бу ду ћи да су ове би ле ску по це не и обре ме ње не бо га тим те ре
том. Под ја ким ве тром ко ји их је скр шио под ра зу ме вај оне си ле, ка кви ма 
је над вла дао не при ја те ље апо сто ла.

(9) Као шо чу смо, а ко и ви е смо. И на де лу смо ви де ли, Вла ди ко, 
ка кво си нам спа се ње обе ћао. У ра у Го со а на вој ска ма, у ра у Бо а 
на ше а. По ка зу је где су ви де ли ис пу ње но обе ћа ње. Где, ако не у Цр кви, 
ко ја је град Бо жи ји? Бо а је уе ме љио о ве ка. То је слич но оно ме што 
ка же Сам Го спод: На о ме ка ме ну са зи а ћу Цр кву Сво ју (Мт. 16; 18).

(10) Схва и смо, Бо же, ми лос Тво ју, усре хра ма Тво а. Схва и смо 
уме сто ви е смо. Пред ви ђа ли смо и оче ки ва ли, ка же, да Име Бо жи је бу де 
про сла вље но на чи та вој зе мљи; на осно ву ми ло сти Бо жи је (пре ма на ма), 
за кљу чи ли смо да не ће би ти пре зрен ни онај на род ко ји је из ван Изра и
ља. Оби та ва ју ћи на јед ном ме сту и у хра му, на да ли смо се да ће та ми лост 
би ти ва се љен ска, зна ју ћи да је Име Тво је сву да при сут но и над сви ма.

(11) По Име ну Тво јем, Бо же, а ко је и хва ла Тво ја. То ка же за то што 
је Го спод бла го дат да ро вао сви ма и не ли це мер но (тј. не гле да ју ћи ко је 
ко), пре ма оно ме што је ре че но: У Хри су Ису су… не ма ви ше ни ро ба ни 
сло бо но а (Гал. 3; 28).

(12) Не ка се уз ве се ли о ра Си он. Го ра Си он ска је, очи глед но, Цр ква. 
Не ка се об ра у ју кће ри ју еј ске. Ка же да су ду ше све тих апо сто ла кће ри 
ју деј ске. Ра и су о ва Тво јих, Го со е. Са вр шив ши суд над не зна бо шци ма, 
од био си де мон ски на пад на њих.

Тво је (Пс. 2; 8)? До бро у Ја ко вље ву, ко ју је за во лео. До бро ом Ја ко вље вом 
на зи ва Ја ко вље во про ро чан ство о не зна бо шци ма, у ко јем је ре као: То је 
онај ко је оче ку ју на ро и (1. Мојс. 49; 10 – пре ма Сеп ту а гин ти). Ту до бро ту је и 
за во лео. Ко ју је за во лео, ако не Онај Ко ји је за њу по ло жио Сво ју ду шу? 
Он је ту во зљу бље ну до бро ту иза брао за Сво је на сле ђе.

(6) Узи ђе Бо са ус кли ца њем. Ти ме се озна ча ва Го спод ње ус хо ђе ње на 
не бе са. Го со са ла сом руб ним. По хва ле оних ко ји су се уз не ли за јед но 
са Њим на звао је ла сом руб ним.

(7) Пе вај е Бо у на шем, сал мо е вај е; е вај е Ца ру на шем, сал
мо ој е. Бу ду ћи да ан ге ли по ју Ваз не то ме, и ви, не зна бо шци, вр ши те то 
исто слу же ње и пој те Бо гу Ко ји се за ца рио на зе мљи, јер је ра до сни ма по 
Бо гу свој стве но да по ју: Је ли ко ве сео ме ђу ва ма? Не ка о је Бо у (Јак. 5; 13).

(8) Псал мо е вај е (Ње му) ра зум но, а не уз гу сле, као не ка да шњи пој
ци, јер то зна чи: ра зум но. 

(9) За ца ри се Бо на на ро и ма, јер су по ве ро ва ли у Ње га. Бо се и на 
све ом ре со лу Сво ме. Ука зу је на Ње гов Дру ги до ла зак, кад ће се сти 
да су ди ва се ље ни.

(10) Кне зо ви на ро а са бра ше се с Бо ом Авра а мо вим, а то је слич но 
ре че но ме: Се шће е и са ми на ва на ес ре со ла и су и и на ва на ес 
ле ме на Изра и ље вих (Мт. 19; 28). Бо жи ји моћ ни ци зе мље ве о ма се уз и о ше, 
јер су се на зе мљи крот ких, ко ју ће на сле ди ти све ти, уз не ли и про сла ви ли 
моћ ни ци Бо жи ји, као што смо ви де ли из прет ход них ре чи: Се шће е на 
ва на ес ре со ла.

Псалам 47
(1) Псалам есме, синова Корејевих, руи ан нееље

Садржај
И овај пса лам ис пе ван је у име све тих апо сто ла, ко ји опи су ју ка ко су 

би ли про го ње ни због про по ве ди и при том из во је ва ли по бе ду.
(2) Ве ли ки је Го со и хва љен ве о ма, у ра у Бо а на ше а и на о ри све

ој Сво јој. Го ром се ов де на зи ва Цр ква, по уз ви ше но сти дог ми о Бо гу.
(3) До бро увр ђе ној, ра о си све зе мље. По це лој зе мљи је, ка же, ра

ши рио ра дост, јер су се по це лој зе мљи ра ши ри ле и ра дост због Ње го вог 
бо го ја вље ња (ἡ ϑεοϕανεία) и бла го дат. Го ре Си он ске, а и не се вер не. Је ру
са лим је на ју гу, а не зна бо жач ки на ро ди на се ве ру. Бу ду ћи да су се Је вре ји 
гор ди ли што са мо они на ста њу ју Си он ску го ру, ове ре чи по ка зу ју да су 
Си он они не зна бо шци ко ји су при хва ти ли еван ђел ску про по вед. Као 
осно ва Си о на слу жи ње го ва се вер на стра на, и ту стра ну Псал мо по јац 
озна ча ва ре чи ма: а и не се вер не; уме сто да ка же се вер на сра на, он је 
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Ње му, апо сто ли су за до би ли раз у ме ва ње. Они су у тој ме ри из о штри ли 
ум за раз у ме ва ње да су схва та ли и Спа си те ље ве па ра бо ле, из ло же не у 
Еван ђе љи ма. Због то га су, кад их је Хри стос упи тао: Раз у ме се ли све ово, 
од го во ри ли: Да, Го со е (Мт. 13; 51).

(5) При ну ћу ри чи (а ра бо ли) ухо мо је. Из о штрив ши ум за раз у ме
ва ње Спа си те ље вих па ра бо ла, мо гу да раз у мем и по у ку ко ја се на ла зи 
у њи ма. Они ма, пак, ко ји због мла де на штва (не зре ло сти) ни су у ста њу 
да то учи не, отва рам оно што је за кљу ча но и раз ја шња вам за го нет ке и 
при че. Чи ним то уз по моћ мог псал ти ра, тј. те ла, од ко јег се раз ле же глас 
као са му зич ког ин стру мен та и ко јим се ду ша по де ша ва за псал мо по ја ње, 
ве што по кре ну та сва ким чув ством, сва ким удом и сва ким де лом те ла.

(6) За шо се бо јим у зли ан? Ти ме по чи ње ка зи ва ње о су ду, на кон 
што је пр ви део уче ња из ло жио у ви ду не ког пред го во ра. За по чи ње пи та
њем, да би на ње га до био и од го вор. Ре че ни цу би тре ба ло пре се ћи код ре
чи бо јим, ка ко би се до био сле де ћи сми сао: ако не ко упи та за шо се бо јим 
же ле ћи да од ме не до зна узрок мог не спо кој ства, не ка без сум њи ча во сти 
по слу ша да по сто ји стра шни дан ко јег се бо јим и због ко јег стра ху јем. 
Стра ху јем јер ће ме у тај дан о ко ли и бе за ко ње е е мо је, тј. оп ко ли ће 
ме оно скре та ње с бо жан стве ног пу та ко је сам учи нио у жи во ту кад сам 
због об ма ну то сти и не ма ра пре сту пио за кон Бо жи ји. Због то га је ре че но: 
о ко ли ме бе за ко ње, уме сто да ка же: ис пред ме не ће ста ти мо ја рђа ва де ла 
ко ја сам по чи нио, окру жив ши ме и оп ко лив ши са свих стра на и не да ју ћи 
ми мо гућ ност да из бег нем му ке. Злим а ном се на зи ва дан су да, јер ће он 
би ти зао за оне, ко ји су осу ђе ни на му че ње. Апо стол га је на звао да ном 
гне ва, го во ре ћи: Са би раш се би нев за ан не ва (Рим. 2; 5).

(7) Ви ко ји се уз а е у си лу сво ју. Уоп ште, то зна чи сле де ће: по слу шај те 
ово ви, ко ји се уз да те у моћ и бо гат ство. Шта би они тре ба ло да чу ју? На
рав но, ни шта дру го до то, да им у тај дан бо гат ство не ће би ти ни од ка кве 
ко ри сти, јер их ни ко не ће из ба ви ти од гне ва ко ји им пре ти због гре ха.

(8) Бра не ће из ба ви и. Бра том се на зи ва бо го љу би ви и по што ва ња 
до сто јан чо век. И као што у тај дан не ће мо ћи да из ба ви брат (до да је мо: 
бо го љу би ви), та ко не ће мо ћи да из ба ви ни би ло ко ји дру ги чо век. Ако 
то, да кле, не мо же да учи ни брат ко ји је при том и бо го љу бив, он да то 
уто ли ко пре не ће мо ћи да учи ни бо гат ство.

(9) И це ну о ку а (из ба вље ња) у ше сво је. По у чив ши да бо гат ство 
ни ма ло не ће ко ри сти ти у дан су да, по у ча ва и оно ме што је од ко ри сти. А 
шта је од ко ри сти? Мно штво тру да и те жак (под ви жнич ки) жи вот. Ко ји 
ње га за до би ју, удо сто ји ће се жи во та ка кав је Бог обе ћао у бу ду ћем ве ку. 
Онај ко ји се ума рао под ви за ва њем у вр ли ни веч но ће жи ве ти кроз бо

(13) Оби ђи е Си он и о хо и е а. То Дух Све ти за по ве да апо сто ли ма, 
ка ко би они на не ки на чин би ли бе де ми Си о на, тј. бла го че сти вог (по бо
жног) жи вље ња. Раз ле ај е ку ле ње го ве. Ко су ку ле (пир го ви) Цр кве, 
ако не ње ни на сто ја те љи, по диг ну ти у сво је вре ме и пра вед ни, ко ји ма 
апо сто ли ка зу ју о ве ли чи ни Бо жи јој? Или то мо жда Дух Све ти огла ша ва 
бо жан стве ним си ла ма и све тим ан ге ли ма, чу ва ри ма Цр кве и бла го че
сти вог жи вље ња: Сра жи е на ку ла ма ње о вим? Као што је по зна то, 
нај бо ље твр ђа ве у гра ду има ју нај ве ћу по тре бу за чу ва њем и по ве ра ва ју 
се мно го број ним стра жа ри ма.

(14) Са ви е (о ло жи е) ср ца ва ша у бе е ме ње о ве. Си лу Цр кве 
чи не ре чи ко је је укре пљу ју, а за ко је св. апо стол за по ве да да их свим 
ср цем из у ча ва мо. Раз мо ри е е аљ но вр ђа ве ње о ве. Не ка сва ки ца
ру је над не зна бо жач ким уде лом јер су, ка же, два на е сто ри ца ме ђу соб но 
по де ли ла ва се ље ну. Да би се ри о ве а ли мла ђем на ра ша ју И за и ста, 
апо сто ли у спи си ма ко је су оста ви ли и бу ду ћим на ра шта ји ма при по ве
да ју о Хри сту.

(15) Јер је овај Бо наш о ве ка, и у век ве ка. Ука зу је на раз лог де ље ња. 
Раз де ли те и на у чи те за то да би и бу ду ћим на ра шта ји ма би ло по зна то да 
је Онај што та ко пра вед но на па са на род (ми слим на Го спо да) Онај исти 
Ко ји ће их на па са ти и у бу ду ће и бес ко нач не ве ко ве.

Псалам 48
(1) За крај, салам синова Корејевих

Садржај
У овом псал му при по ве да се о бо жан стве ном су ду над свим љу ди ма, 

и о оном да ну у ко ји ће Бог сва ку твар из ве сти на суд. Си но ви Ко ре је ви 
мо гли би пред ста вља ти све те апо сто ле ко ји уво де под не бе сје у та јин ство 
спа се ња.

(2) Слу шај е ово, сви на ро и, чуј е сви ко ји жи ви е у ва се ље ни. Као 
што се це ло ку пан људ ски род при зи ва на спа се ње, та ко и ова реч све за
јед но при зи ва ка уче њу о бо жан стве ном су ду.

(3) Зем но ро ни и си но ви љу ски. Зем но ро ни ма на зи ва су ро ви је љу де, 
вар ва ре ко ји на ста њу ју пу ста ме ста и ко ји не жи ве са гла сно са за ко ни ма. 
Си но ви ма љу ским на зи ва оне ко ји во де угла ђе ни ји (=уре ђе ни ји) жи вот 
и ру ко во де се за ко ни ма.

(4) Уса ће мо ја о во ри и му рос. Као што је сво је слу ша о це по
де лио на ви ше ка те го ри ја, та ко и сво је уче ње де ли на раз ли чи те ви до ве. 
Ово го во ри збор апо сто ла, има ју ћи у сво јим усти ма Хри ста, Ко ји је Оче
ва пре му дрост. Има ју ћи у усти ма Хри ста и сваг да се умом по у ча ва ју ћи о 
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ма. Ви ше не ће уста ја ти на по бо жне, као што су чи ни ли у овом жи во ту. 
На про тив, они ко ји се бу ду удо сто ји ли ју тра и но ве све тло сти има ће 
власт над без бо жни ма. И о моћ њи хо ва ове ша ће у ау. Смрт ће ис тре
би ти сва ку по моћ или си лу ко ју им је да ва ла ово зе маљ ска сла ва, јер је 
ове ша ће ре че но уме сто „би ће ис тре бље на”.

(16) Али ће Бо из ба ви и у шу мо ју из ру ке ао ве, ка а ме ри хва и. 
Бог ће, ме ђу тим, из ба ви ти ме не ко ји ово го во рим, и мо ја ду ша не ће би ти 
од ве де на и оста вље на с овим ад ским ов ца ма.

(17) Не бој се ка се чо век раз бо а и. До знав ши ка кав ће би ти крај 
без бо жни ка, не ве ли чај оне ко ји се бо га те у овом жи во ту, не пла ши се као 
онај што је оста вљен без ика кве на де, не кло ни ду хом као да се, бу ду ћи 
ли шен ов да шњих до ба ра, ли ша ваш и уисти ну ве ли ког бла га. По у зда но 
знај да те оче ку ју из ба вље ње од смр ти и веч ни жи вот. Онај пак, ко га мно
ги про сла вља ју због бо гат ства, сла ве и ла жне му дро сти ни шта ви ше од 
то га не ће има ти уз се бе не го ће би ти од ве ден (у ад) и об на жен (ли шен, 
ого љен) од све га што је имао у овом жи во ту.

(18) Ка а умре не ће узе и (са со бом) све. Без бо жни љу ди су по ми
шља ли да од бо гат ства из ву ку је ди но ту ко рист да њи хо ва ду ша бу де 
бла го сло ве на у смрт ном и про ла зном жи во ту, где ће их љу ди сма тра ти 
срећ ни ма због бла га ко ја при вид но по се ду ју. Ни и ће о ћи за њим сла ва 
ње о ва, по што је све то при вре ме но. Та кав ће Ти, Ство ри те љу, за бла го да
ри ти са мо он да, ка да умно жиш ње го во има ње.

(20) Ои ћи ће о ро а оа ца сво јих. По дра жа ва ће рев ност ота ца и, 
бу ду ћи да по ти чу од лу ка вих ота ца, на сле ди ће лу кав ство. До ве ка не ће 
ви е и све лос. Они, ко ји му дру ју на сли чан на чин, по ста ли су ду шев
но сле пи: ни ти су се у смрт ном жи во ту про све тли ли све тло шћу бо го по
зна ња, ни ти ће се у бу ду ћем жи во ту удо сто ји ти да ви де веч ну све тлост.

Псалам 49
Псалам Асафов

Садржај
Овај пса лам ис пе вао је Асаф, уво де ћи лик за ко но дав ца. Уки да ју ћи 

ста ро за вет не жр тве, уво ди жр тве Но вог За ве та, од но сно при но ше ње да
ро ва хва ле. По став ши не мар ни пре ма вр ли ни, је вреј ске ста ре ши не су 
сма тра ле да се по бо жност са др жи у чи та њу и об ја вљи ва њу За ко на, као и 
у при но ше њу жр та ва. Ме ђу тим, чи та ње За ко на и при но ше ње жр та ва су 
са мо пло до ви вр ли на ко је већ по сто је у чо ве ку. Из вр ша ва ње то га без вр
ли на зна чи исто што и при пре му за бор бу, али без уче шћа у са мој бор би, 
ко је је ди но обез бе ђу је ве нац. Због то га бла же ни Да вид раз об ли чу је оне 

го по зна ње, успо ко ји ће се у ве ко ве и жи ве ће као по бед ник. (10) И на му чи 
се о ве ка, и жи ве ће о кра ја.

(11) Јер не ће ви е и ро ас, ка а ви и му ра це уми ру ће. Они ће 
би ти то ли ко да ле ко од без бо жни ка да се не ће чак ни при бли жи ти њи хо
вој про па сти. Ко су ти уми ру ћи му дра ци, ако не они о ко ји ма је ре че но: 
По у би ћу му рос му рих и ра зум ра зум них о ба ци ћу (1. Кор. 1; 19). Да кле, 
Пи смо нас на овом ме сту све срд но по у ча ва да се у дан су да не ће из ба
ви ти ни бо га таш ни при вид ни му драц, не го да ће веч ног жи во та би ти 
удо сто јен је ди но онај ко ји се ис цр пљу ју ће под ви за вао (тру дио) у овом 
жи во ту. За је но не ра зу ман и без у ман ро а а ју. И му дри и не ра зум ни 
ће, ка же, за јед но би ти пре пу ште ни про па сти јер се, слу же ћи идо ли ма, 
ни по че му ни су раз ли ко ва ли је дан од дру го га. И оса ви ће у ђин ци ма 
бо а сво сво је, јер ни су хте ли да га при сво је за се бе ти ме што ће чи ни ти 
до бра де ла убо ги ма.

(12) И ро бо ви њи хо ви ку ће су им о ве ка. Гро бо ви ма се на зи ва умрт
вље ност у ко ју су обу кли сво је ду ше, не по ми шља ју ћи о Бо гу ни шта исти
ни то и пра во. Са но ви њи хо ви из на ра ша ја у на ра шај. Ста но ви у 
ко ји ма су жи ве ли пре ла зи ће из јед ног на ра шта ја у дру ги, јер је то ре као и 
ра ни је: Оса ви ће у ђин ци ма бо а сво сво је. На зва ше име ни ма сво јим 
зе мље сво је. Тре ба ло је да се ве ром и све тлим жи во том по тру де да њи хо ва 
име на бу ду за пи са на на не бе си ма. Они су, ме ђу тим, за до би ли име на на 
зе мљи, по ди жу ћи гра до ве ко ји ма су да ва ли сво ја име на.

(13) И чо век у ча си бу у ћи не раз у ме е. Као раз лог због ко јих су па ли 
у ви со ко ми шље ње о са ми ма се би на во де се те ле сне по жу де. То и зна чи 
да не раз у ме ју сво ју част (сво је до сто јан ство), од но сно (част) да су ство
ре ни по обра зу Бо жи јем. Слич но бе сло ве сним зве ри ма, не бе ска на се ља 
за ме ни ли су за жи вље ње на зе мљи, а жи вот од Бо га за гро бо ве.

(14) Овај је у њи хов са бла зан њи ма. Бо жан стве но Пи смо у ем 
обич но на зи ва (чо ве ков) жи вот и вре ме (чо ве ко вог) жи во та. Ка ко ни о 
че му ни су пра вил но ра су ђи ва ли, учи ни ли су да им тај пут бу де су ров и 
не у го дан. Ме ђу тим, ка да су се на ње му спо ти ца ли, ни су при ме ћи ва ли 
са бла зни (тј. пре пре ке). И о сле о а уси ма сво јим хва ли ће се. Као да 
ова ко го во ри: ис по ве ди ће (при зна ће) и по ка ја ће се што су сту пи ли на 
тај пут, али ви ше не ће има ти вре ме на за по ка ја ње.

(15) Као ов це са вље ни су у а. По што ни су же ле ли да над со бом има
ју до брог па сти ра, од ре кли су се сво је ча сти и, као сто ка, пре да ли сво ја 
те ла тру ле жно сти. Због то га су по ста ли ад ске ов це, и њи хов па стир ће 
их од ве сти на сво је па шња ке, не ке у огањ веч ни, не ке та мо где је плач и 
шкр гут зу ба, а не ке у та му нај крај њу. И ују ро ће ра ве ни вла а и њи



Свети Атанасије Александријски Тумачење Псалама108 109

је вреј ској си на го ги, по што ни су при ми ли бла го дат они, о ко ји ма је Бог 
код Је ре ми је ре као: Из о ре ше ме хо ви, оањ са же же оло во, уза лу ко вач 
сре бро ку је, јер се о зла не мо у о у чи и (Јер. 6; 29).

(4) При зва ће не бо сви ше. Као што је ре че но не где у псал ми ма, они ко
ји жи ве на зе мљи би ли су ра ни је уео ли си ца ма (Пс. 62; 11) јер су слу жи ли 
не чи сте ду хо ве и на сва ком ме сту по што ва ли оно што су по соп стве ном 
на хо ђе њу сма тра ли за бо го ве. Ме ђу тим, кад се ја вио Спа си тељ, Он нас је 
оба сјао све тло шћу истин ског бо го по зна ња. Као До бри па стир обра тио 
је за блу де ле (пре ле шће не), све зао бо ле сне, оте рао ди вље зве ри од ов чи јег 
то ра, осве штао Ду хом, огра дио ан гел ским си ла ма и по вас це лој зе мљи 
по ста вио све те тај но вод це (ми ста го ге). Због то га је и ре че но да ће при
зва ти не бе ске ан ге ле и оне што су при зва ни за апо стол ство а раз лу че 
на ро Ње ов. На и ме, апо сто ли су ве ру ју ће при ве ли Бо гу а не ве ру ју ће пре
да ли са та ни, го во ре ћи не што слич но: иди те ка све тло сти ва шег ог ња, и 
у пла мен ко јим сте се рас плам са ли. Не ве ру ју ћим Је вре ји ма су го во ри ли: 
Ва ма је нај ре ре ба ло а се о во ри реч Бо жи ја, али о шо је о ба цу је е 
и не сма ра е се о сој ни ма веч но а жи во а, ево се обра ћа мо не зна бо
шци ма (Де ла ап. 13; 46). Да тај но вод ци ма и њи хо вим уче ни ци ма са деј ству ју 
ан ге ли, раз ја шња ва Па вле го во ре ћи: Ни су ли сви они у хо ви за слу же ње, 
ко ји се ша љу а слу же они ма ко ји ће на сле и и са се ње (Је вр. 1; 14). Исто 
зна че ње има и ле стви ца ко ју је ви део Ја ков и ко ја је са зе мље во ди ла на 
не бо. На ње ном вр ху утвр дио се Го спод, док су се по њој ус пи ња ли и си
ла зи ли ан ге ли (в. 1. Мојс. 28; 12). Та кво је оно што је ре че но: На о ру жа ће се 
Го спод око оних ко ји Га се бо је, и из ба ви ће их (Пс. 33; 7). На тај на чин, са мим 
тим што им по ма жу, ан ге ли и су де љу ди ма. При зва ће не бо сви ше, тј. пра
вед ни ке, ко ји во де не бе ски жи вот, са бра ће у ви шње оби те љи. И зе мљу, 
а су и на ро у Сво ме, тј. гре шне. Са бра ће, да кле, све ко ји жи ве на зе мљи, 
да би пра вед ни ке раз лу чио од не пра вед них.

(5) Са бе ри е Му ре о об не Ње о ве. Ове ре чи као да су упу ће не ан ге
ли ма, са гла сно са оним што је ре че но: И о сла ће ан е ле Сво је… и са бра ће 
иза бра не Сво је о че и ри ве ра зе маљ ска (Мт. 24; 31). Ко ји су ри хва и ли 
за ве Ње ов о жр ва ма. Под тим под ра зу ме ва ду хов не жр тве.

(6) И об ја ви ће не бе са рав у Ње о ву, тј. не бе са ће про сла ви ти Бо га за
то што је и љу де удо сто јио не бе ских оби те љи. Хо ће да пре по доб ни пр вог 
(древ ног) на ро да (тј. Изра и ља) и пре бу ду ћег су да пре кра те при но ше ње 
жр та ва, ко је се са сто ја ло у за кла њу бе сло ве сних жи во ти ња и да при хва те 
жр тву по ра зу му и по зна њу. И об ја ви ће не бе са рав у Ње о ву, ра ду ју ћи 
се њи хо вом спа се њу. Зе маљ ско оби та ва ли ште би ће оста вље но они ма, 
ко ји се ни су удо сто ји ли не бе ског зва ња. Јер је Бо Су и ја. Ов де отво ре но 

ко ји та ко по сту па ју и пред ста вља ка ко Бог та кве пре ко ре ва, об ја вљу ју ћи 
им да се Он од вра ћа од жр та ва ко је се при но се без вр ли на, о че му је го
во рио и кроз про ро ка Иса и ју: ка Ми бе за ко ник ри не се е ле, о је као 
а уби ја чо ве ка (Иса. 66; 3 – пре ма Сеп ту а гин ти). Да вид сво је ре чи уоб ли чу је у 
сли ке и по ми ње Бо га Ко ји до ла зи с не ба, за се да на су ду и из го ва ра пре
су ду над је вреј ским ста ре ши на ма.

(1) Бо на бо о ви ма, Го со, о во ра ше и ри зва зе мљу. Код Бо га су 
све ти бо го ви. По са вио сам е а си бо фа ра о ну (2. Мојс. 7; 1) и Ја ре кох: 
бо о ви се (Пс. 81; 6). Ка да их је Бог при звао? Зар ни је он да, кад се ова пло
тио и из го во рио, при зи ва ју ћи чи та ву ва се ље ну: Ии е и на у чи е све 
на ро е (Мт. 28; 19) и Тре ба нај ре а се ро о ве а еван ђе ље по це лој ва се
ље ни (Мк. 13; 10).

(2) Са Си о на је бла о ле нос кра со е Ње о ве, Бо ће јав но о ћи. Кад 
ка же: са Си о на, ми сли на Ње гов Пр ви, а кад ка же: јав но, на Ње гов Дру ги 
до ла зак. У вре ме Свог Пр вог до ла ска и слав ног бо го ја вље ња, Он, Ко ји 
су ди љу ди ма, ћу тао је и ни је отво ре но (јав но) от кри вао Сво је бо жан ство. 
Ме ђу тим, у вре ме Свог Дру гог до ла ска Он не ће до ћи скри ве но не го јав
но и, ка ко Сам ка же, слич но му њи ко ја се про те же од ис то ка до за па да 
(в. Мт. 24; 27).

(3) Јав но ће о ћи и не ће ре ћу а и, не го ће раз об ли чи ти гре хе све та. 
Ако ће Бог о ћи јав но, а Хри стос је Бог, он да реч јав но ука зу је на те ло. 
Оањ ће се ре Њим раз о ре и, да би ог њу би ли пре да ти они ко ји су га 
до стој ни због свог без бо жни штва. То је слич но оно ме што је ре че но: Ре ка 
о ње на е ци ја ше ис ре Ње а, јер је то исто ви део и бла же ни (про рок) 
Да ни ло, ко ји ка же: Ре ка о ње на е ци ја ше ис ре Ње а, ре со му бе ше 
као ла мен о ње ни, оч ко ви му као оањ раз о рео (Дан. 7; 9–10). Огањ озна
ча ва или све тлост ко ја ис хо ди из Ње га, јер по зна њу Хри ста прет хо ди 
ду хов на (ум на) све тлост ко ја се за до би ја ве ром, а чи ји је пра о браз био 
ог ње ни стуб што је то ком но ћи во дио Изра иљ це кроз пу сти њу, или пак 
(огањ озна ча ва) да је нас, охлад не ле у сва ком гре ху, Спа си тељ рас плам сао 
усрд но шћу ка сва ком до бру, по ло жив ши у нас, слич но ду хов ном ог њу, 
при ча сност (ἡ μεϑέξις) Све том Ду ху. Он је ре као: До ђох а ба цим оањ на 
зе мљу (Лк. 12; 49) и сви ми, ко ји смо се удо сто ји ли та кве бла го да ти, по ста ли 
смо ду хов но рас плам са ни. Због то га се и при ли ком бла го дат ног ја вља
ња Све то га Ду ха по ми ње огањ јер се, пре ма ре чи ма св. Јо ва на Пре те че, у 
Хри ста кр шта ва мо Ду хом Све им и о њем (Лк. 3; 16). Не ко је од про ро ка 
ре као: Он је као оањ лив чев и као ми ло бељ че во. И се шће као онај ко ји 
ли је и чи си сре бро и зла о (Ма лах. 3; 2–3), јер си ла Све то га Ду ха ис ко ре
њу је у на ма сва ку не чи сто ту. То, ме ђу тим, ни је до не ло ни нај ма њу ко рист 
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те бе. Не ћу их скри ва ти као што их скри ваш ти, и не ћу ти се упо до би ти. 
На про тив, от кри ћу их и по ка за ти, да би те пре кри ли сти дом: Об ли чи ћу 
е, и ме ну ћу ре ли це во је ре хе во је.

(22) Ра зу ми е ово ко ји за бо ра вља е Бо а. Бу ду ћи да је чо ве ко љу бив, 
Он раз об ли че њу до да је и са вет, да ју ћи мо гућ ност по ка ја ња. Ра зу ми те 
да ду го тр пим, али не за то што Ме ра ду ју ва ша де ла, не го за то што вам 
да јем вре ме за по ка ја ње. Уко ли ко то не раз у ме мо, згра би ће нас бе за ко ње 
и бе за ко ни ци, јер не ће би ти Из ба ви те ља. Ја из ба вљам оне, ко ји раз у ме ју 
ко ли ко су рђа ви и пре ста ју да бу ду та кви, го во ре ћи: Са ре ши смо, и зло 
учи ни смо, и скри ви смо (2. Дн. 6; 37). Не мо же се ис по ве ди ти онај ко ји на
ста вља да чи ни зло. Зра би ће вас, и не ће би и Из ба ви е ља, тј. по кај те се 
да смрт не би угра би ла ва шу ду шу, јер ни ко не мо же да спа се оне, ко ји 
су услед гре хо ва за кљу ча ни у ад. Ду ша би ва угра бље на, бу ду ћи да је са
свим от па ла од Бо га.

(23) Жр ва хва ле ро сла ви ће ме. По на вља оно што је прет ход но већ 
ре че но, за по ве да ју ћи да се вр ши сло ве сно слу же ње. На кон сна жног раз
об ли че ња (пре ко ре ва ња), ука зао је на на чин ис це ле ња од гре ха, од но сно 
на при ча сност та јин стви ма, јер је упра во то жр тва хва ле ко ја про сла вља 
Бо га: ми та да сто ји мо пред Њим и уз но си мо Му хва лу, за јед но с ан ге ли ма 
и вас це лом тво ре ви ном. И а мо је у ко јим ћу о ка за и са се ње Бо жи
је, тј. у жр тви хва ле са др жи се пут спа се ња ко ји је при у го то вио Бог.

Псалам 50
(1) За крај, салам Давиов, ка му ође Наан ророк, 

(2) ка је ушао ко Вирсавеје (жене Уријине)
Садржај

Да вид је ис пе вао овај пса лам, ко ји у се би са др жи ис по ве да ње због 
два пре сту па. Пр ви је уби ја ње Ури је, а дру ги пре љу ба с Вир са ве јом (в. 2. 
Сам. 11, 12). Он исто вре ме но свим љу ди ма ука зу је на спа со но сни пут по ка
ја ња, као на уме ће по сто ја не по бе де над не при ја те љем. Онај ко ји се сваг да 
бри не о по ка ја њу и сваг да се ка је из ла зи као по бед ник над не при ја те љем 
ко ји стал но на па да. У пса лам укљу чу је и про ро штво о бу ду ћем оп штем 
из ба вље њу од гре ха кроз све ту Тај ну Кр ште ња, го во ре ћи: ое ри ме. Осим 
то га, ов де уво ди и уче ње о слу же њу ду хом. Нај зад, по ка зу је да и да ље по
се ду је дар про ро штва. Да вид не тра жи од Бо га да му вра ти овај дар јер га 
је ли шен, не го Га мо ли да му дар не бу де од у зет и ка же: не оу зми о ме не. 
На мно гим ме сти ма на ла зи се мол ба да му се опро сте ова два бе за ко ња.

(3) По ми луј ме, Бо же, о ве ли кој ми ло си Сво јој. Бу ду ћи да је грех ве
ли ки, од Бо га тра жи ве ли ку ми лост. И о оби љу ми ло ср ђа Сво а очи си 

Хри ста на зи ва Бо гом, јер Отац сав су а е Си ну (Јн. 5; 22). Ако пак Отац 
сав су а е Си ну и ако је Бог су ди ја, он да је Хри стос Бог.

(7) Слу шај, на ро е мој, и о во ри ћу и. Уво де ћи но во за ко но дав ство, 
нај пре на во ди ре чи: Бо, Бо вој Ја је сам, ка ко га (но во за ко но дав ство) 
ни ко не би сма трао за људ ске ре чи или за ре чи не ке ан гел ске си ле. Сми
сао је сле де ћи: На осно ву то га што са да по ста вљам но ве за ко не, не за
кљу чуј да сам Ја – дру ги. На про тив, Ја сам Онај исти, Ко ји је кроз Мој се ја 
уста но вио за ко не о жр тва ма. За све о чи ћу и да не ћеш би ти оп ту жен 
за то што си пре сту пио Мој се је ве за ко не. Ја Сам Онај исти Ко ји је та да 
дао за ко не ка кви ће ко ри сти ти мом че ду (тј. Изра и љу), и са да све до чим 
да ти ни је по треб но да се при др жа ваш оно га што је оза ко ње но о жр
тва ма. Ако и не при но сиш жр тве, оне су и у том слу ча ју већ при не те. (8) 
Све са ље ни це во је ре а Мном су сва а, чак и ако их ти не при но сиш. 
Ако се на све на чи не тру диш да Ми при не сеш жр тве као не што хва ле 
вред но и ну жно, знај да ни шта од то га не ћу ри ма и од те бе, јер ми је све 
то су ви шно. И жи во ти ње ко је па су на по љи ма, и во ло ви, и сто ка, и пти це 
не бе ске и кра со а ољ ска, све је то Мо је и ни шта Ми ни је по треб но. Ако 
би Ми пак би ла по треб на хра на, знај да Ја ни сам убог да бих би ло шта 
слич но тра жио од те бе. (12) Мо ја је ва се ље на. Ка кве су то угод не жр тве, 
ко је ћеш Ми при не ти? Хва ла, псал мо по ја ње, бо го сло вље. Кад то ис пу ниш 
он да ћеш, као онај ко ји је ис пу нио бо жан стве ни за кон, при ми ти та кву 
на гра ду да ћеш би ти усли шан чим Ме при зо веш. По ка зу ју ћи ком је на
ро ду упу тио те ре чи, до да је: Изра и љу, ја ћу и за све о чи и. На кон то га 
ука зу је и на Сво је соп стве но го спод ство: Бо, Бо вој Ја је сам. Ја сам Бог 
Ко ји те из ба вио из еги пат ског роп ства, Ко ји је мо ре пре о бра зио у пут, 
Ко ји те пре хра нио у пу сти њи и Ко ји ти је дао тај За кон. Да кле, ка да ви
диш раз ли ку у за ко ни ма, не сма трај Ме за дру гог за ко но дав ца.

(8) Не ћу е за жр ве во је ка ра и. Не ћу те пре ко ре ва ти због не ма ра 
у по гле ду жр та ва, јер их стал но при но сиш. Ме ђу тим, за по ве дам ти да не 
оче ку јеш да те оне оправ да ју.

(16) А ре шни ку ре че Бо: За шо и ка зу јеш за ко не мо је? Гре шни ком 
ов де на зи ва ту ма ча бо жан стве них Пи са ма. То је слич но оно ме што је 
ре че но: Ни је о бра о хва ла у уси ма ре шни ка (Си рах 15; 9), јер ако је он 
пре сту пио све за по ве сти, ако се пре дао по ро ку и ако је свој је зик учи нио 
ла жљи вим, за што он да у усти ма има бо жан стве на Пи сма?

(21) Сми слио си бе за ко ње – а ћу и би и сли чан. Ја сам не ка да био 
ду го тр пе љив, али са да то не ћу чи ни ти. Да бих те раз об ли чио, пре до чи ћу 
ти тво је гре хе, за ко је си ми слио да се не ће от кри ти и да их се ни ко не ће 
се ти ти. Ме ђу тим, Ја ћу их, као Бог, из не ти на ви де ло, и они ће ста ти пред 
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(7) Гле, у бе за ко њи ма се за чех, и у ре си ма ро и ме ма и мо ја. Пр во
бит на од лу ка Бо жи ја ни је би ла да се ра ђа мо кроз брак и про па дљи вост 
(тру ле жност). Пре сту па ње за по ве сти је уве ло брак услед Ада мо вог бе за
ко ња, од но сно услед ње го вог уда ља ва ња од за ко на ко ји је до био од Бо га. 
Пре ма то ме, сви ко ји се ра ђа ју од Ада ма за чи њу се у гре ху, пот па да ју ћи 
под осу ду пра ро ди те ља. Оно што је ре че но: И у ре си ма ро и ме ма и 
мо ја, зна чи да је на ша за јед нич ка ма ти, Ева, пр ва ро ди ла грех, јер је по
же ле ла на сла ду. Због то га се и за нас, ко ји пот па да мо под осу ду мај ке, 
ка же да се ра ђа мо у гре ху. Да вид по ка зу је ка ко је људ ска при ро да у са мом 
по чет ку кроз Евин пре ступ пот па ла под грех и ка ко је ра ђа ње по ста ло 
под ло жно про клет ству. Го во ри о оно ме што је би ло на по чет ку, јер же ли 
да по ка же ве ли чи ну Бо жи јег да ра.

(8) Гле, иси ну љу биш, и ја вљаш ми не о зна о си и ај не му ро си 
Тво је. Сми сао ових ре чи је сле де ћи: Ти, Го спо де, Ко ји си Исти на, љу биш 
исти ну и хо ћеш да и ми оби та ва мо у исти ни, очи сти нас од древ ног гре
ха, очи сти нас исо пом и би ће мо бе љи од сне га. Бу ду ћи да нас за гре ва 
(рас плам са ва за ве ру и исти ну, прим прир) и да нас очи шћу је од сва ке 
не чи сто те, деј ство ва ње Све тог Ду ха по ре ди се са исо пом. Очи шће ње се 
из вр ша ва исо пом, од но сно Све тим Ду хом, јер је исоп биљ ка очи шће ња. 
Нај зад, ре чи ма: Не о зна о си и ај не му ро си Тво је ис ка зу је да му је 
Бог Ду хом Све тим от крио све што ће се до го ди ти и што је по ло жио у 
Сво ју пре му дрост.

(9) По кро и ме исо ом и очи си ћу се. Ре кав ши: Ти си дао бо жан стве
не за ко не и за по ве сти, са да до да је још не што: Ти си у за ко ни ма да ро вао и 
од ре ђе но очи шће ње и кро пље ње исо пом. С тим истим ци љем се и на ма 
са да да ру је не што слич но, јер си Ти тај исти Бог. Осим то га, мо жда ов де 
при кри ве но го во ри о не ком та јин ству. Мој се ју је у Егип ту би ло за по
ве ђе но да исо пом умо че ним у крв јаг ње та по кро пи пра го ве (2. Мојс. 12; 
22), а ми смо ис ку пље ни нај ча сни јом кр вљу. Да кле, по што је кро пље ње 
кр вљу слу жи ло као за шти та да уку ћа ни не по стра да ју од по гу би те ља, 
пра вил но је што Да вид, та јин стве но по ми њу ћи ту крв, ка же: По кро и 
ме исо ом. Он под тим при кри ве но под ра зу ме ва бу ду ће очи шће ње свих 
љу ди кр вљу истин ског Јаг ње та – Хри ста, же ле ћи да и сам бу де удо сто јен 
тог очи шће ња, је ди ног ко је мо же да очи сти у пот пу но сти и да (чо ве ка) 
учи ни бе љим од сне га.

(10) Дај ми а слу шам ра ос и ве се ље. Ду хом ћеш ме по но во при пре
ми ти да слу шам ра дост и ве се ље, ка кво ће на ста ти у по след ња вре ме на. 
Шта је то дру го, ако не по зна ње бу ду ћег вас кр се ња, о ко јем је и по у ча вао, 
го во ре ћи: Да се об ра у ју ко си о р ве не? Ка да ће се об ра до ва ти на ше 

бе за ко ње мо је. Је ди но ми ло ср ђе Бо жи је мо же да опе ре ру ке, оскр на вље не 
уби ством. Да би још ви ше раз ја снио оно што је ре че но, ка же: (4) Ое ри 
ме о бро. Ов де мо ли за пу но ћу очи шће ња, ка ко би се из све га то га ви де ла 
ве ли чи на са гре ше ња. Или се мо же ту ма чи ти и на сле де ћи на чин: бу ду ћи 
да му је (про рок) На тан већ ре као о опра шта њу гре ха и да је (грех) већ 
ума њен ра зним не сре ћа ма, са да ка же да му је по треб но да се очи сти и 
опе ре ка ко би у пот пу но сти би ла ис ко ре ње на не чи сто та ко ја се ду бо ко 
угне зди ла.

Ое ри ме о бро о бе за ко ња мо а тј. од бе за ко ња уби ства, и о ре ха 
мо а очи си ме, тј. од гре ха пре љу бе. Мо ра се зна ти да је грех от па да ње 
од до бра, а бе за ко ње пре сту па ње бо жан стве ног За ко на. Та кав је по че так 
и гре ха и бе за ко ња. По то ме су они ме ђу соб но слич ни, јер се гре шник 
уда љу је од ци ља ко ји је у ње го вој при ро ди и са о бра зан је са њом. На и
ме, циљ чо ве чи је при ро де је да жи ви са гла сно са ра зу мом и да из бе га ва 
не ра зум ност. Жи ве ћи не уз др жа но, бе за ко ник чи ни грех про тив за ко на 
ко ји му је дат у при ро ди. Због то га и уче ник Хри стов, апо стол Јо ван, из
јед на чу је грех и бе за ко ње, ре кав ши: Сва ки ко ји чи ни рех и бе за ко ње чи ни, 
а рех је се бе за ко ње (1. Јн. 3; 4). Дру га чи је ре че но, грех је сли чан бе за ко њу 
јер гре ши сва ки ко ји чи ни бе за ко ње.

(5) Јер бе за ко ње мо је ја знам. И то је из ре као о уби ству. И рех је мој 
сал но ре а мном. Сву да са со бом но си се ћа ње на грех пре љуб ни штва, 
за то што га (овај грех) не на пу шта и не уда љу је се од ње га, не го је сваг да 
с њим и му чи га.

(6) Те би је и но ме са ре ших, и зло ре То бом учи них, тј. са крио сам 
сво је бе за ко ње од очи ју сва ког чо ве ка, и ни сам га са крио са мо од Тво јих 
очи ју. Због то га и ка же: Зло ре То бом учи них. Иако сам од Те бе до био 
мно га до бра, уз вра тио сам оним што је про тив но. Ти ме, на рав но, не же ли 
да ка же да ни је учи нио не прав ду Ури ји. Зар би се не што та кво и мо гло 
ре ћи? Ме ђу тим, ка же да је учи нио нај ве ће бе за ко ње пред Бо гом, Ко ји 
га је иза брао и од па сти ра учи нио ца рем. Или мо жда хо ће да ка же да се 
са крио од људ ских очи ју али да ни је уте као од очи ју Бо жи јих, и да га је 
раз об ли чио про рок, или пак да, као цар, ни је био под ло жан људ ском за
ко ну али да је, као по бо жан, био крив је ди но Бо гу. Или, мо жда, да га ни је 
раз об ли чио ни ко од љу ди и да га је ура зу мио са мо Бог, због че га ка же: 
Те би је и но ме са ре ших, а се орав аш у ре чи ма Сво јим. Ти си ме не, ко
ји сам пре сту пио за кон, раз об ли чио ре чи ма про ро ка. Ти си пра ве дан, и 
сваг да си ме из ба вљао од не при ја те ља. По ча ство вао си ме цар ским чи ном 
и про роч ким да ром, а ја сам мр зак и уби ца. И а о бе иш ка а Ти су е. 
То је при зна ње или ис по ве да ње гре хо ва.
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али не кр ва ве, не го жр тве прав де, тј. хва ле, ри но се и све са ље ни це, а под 
све спа ље ни ца ма под ра зу ме ва да ро ве прав де и бес крв не жр тве. Та а ће 
ри не и на жр ве ник Твој е о це, тј. те о це прав де, ка ко би све би ло од 
прав де: и жр тве прав де, и да ро ви прав де, и све спа ље ни це прав де, и те
о це прав де.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
За крај, са лам Да ви ов, ка му о ђе На ан ро рок, ка је ушао ко 

Вир са ве је (же не Ури ји не)
Нат пис за крај озна ча ва да пса лам у се би са др жи и про ро штва на 

чи је ис пу ње ње, као на циљ или крај, чи та лац тре ба да обра ти па жњу. На 
ду шев не ра не сво је пре љу бе са Вир са ве јом и уби ства ње ног му жа Ури је 
Да вид ни је ста вио са мо ме лем ис по ве да ња гре хо ва и по ка ја ња. На про тив, 
он се у про роч ком ду ху до та као и мно гих дру гих ства ри, као што је об
но ва Је ру са ли ма, до ко је ће до ћи на кон по врат ка Је вре ја из ва ви лон ског 
роп ства. Бла го дат Све то га Ду ха не бе ше га са свим на пу сти ла, та ко да је 
он, из ме ђу оста лог, про зрео да ће уско ро би ти очи шћен од гре хов не не
чи сто те и да ће би ти чи сти ји не го пре. Због то га ни је мо лио Го спо да да 
Дух Све ти бу де вас по ста вљен (об но вљен) у ње му, не го да му овај Дух не 
бу де од у зет: Ду ха Тво а Све о а не оу зми о ме не. Сми ре но ис по ве да ње 
и по ка ја ње овог про ро ка мо же да бу де обра зац за сва ког гре шни ка. Што 
се ти че ре чи: Ка је ушао ко Вир са ве је, оне не ка зу ју да је На тан раз об
ли чио ца ра чим је овај оти шао код Вир са ве је. Из ме ђу ова два до га ђа ја 
(Да ви до ве пре љу бе и На та но вог раз об ли че ња) про те кло је до ста вре ме
на: На та но во раз об ли че ње де си ло се у вре ме кад је Вир са ве ја већ би ла 
бре ме ни та, па чак и на кон по ро ђа ја, и кад је Ури ја већ по ги нуо у би ци (в. 
Дру гу књи гу Са му и ло ву, 11. и 12. гла ву).

3. По ми луј ме, Бо же, о ве ли кој ми ло си Сво јој, и о оби љу ми ло ср ђа 
Сво а очи си бе за ко ње мо је. По ми луј ме, ва пио је Да вид, по сво јој бес ко
нач ној ми ло сти, јер су и мо ји гре си пред То бом бес ко нач ни.

И о оби љу ми ло ср ђа Сво а очи си бе за ко ње мо је. Под бе за ко њем ов
де под ра зу ме ва пре љу бу и уби ство, јер За кон за бра њу је и јед но и дру го. 
При знав ши сво је бе за ко ње, он као да са мо га се бе по ре ди са ино пле мен
ским не зна бо шци ма, ко ји жи ве из ван За ко на.

4. Ое ри ме са свим о бе за ко ња мо а. Иако му је Го спод по сред ством 
про ро ка На та на об ја вио да ће му због ве ли ког по ка ја ња гре си би ти из
бри са ни, Да вид ни је пре ста јао да се мо ли да га Бог у пот пу но сти очи сти 
од гре хов них не чи сто та ко ји ма се оскр на вио. На про тив, он је све ви ше 
и ви ше умно жа вао сво је мо ли тве за по ми ло ва ње.

по тр ве не ко сти? Зар не ће при ли ком вас кр се ња ка да ће се, као што ка же 
дру ги про рок, ко си на ше о мла и и као ра ва (Иса. 66; 14). Да се об
ра у ју ко си о р ве не. Не ка се об ра ду је мо ја ду шев на си ла, јер је прет
ход но осла би ла због гре хо ва.

(11) О вра и ли це Тво је о ре хо ва мо јих. По но во се окре ће ис по ве
да њу.

(12) Ср це чи со са зај у ме ни, Бо же. Об но ви, ка же, мо ју овет ша лу ду
шу, ра зо ре ну гре хом. И Дух рав об но ви, тј. утвр ди, у уро би мо јој. То је 
исто као да је ре као: Са чу вај мој ум, ка ко ви ше не би ла ко па дао у грех.

(13) И Ду ха Тво а Све о а не оу зми о ме не. По но во мо ли да се про
роч ки дух спу сти на ње га, јер га је он на пу стио услед гре ха.*

(14) Дај ми ра ос са се ња Тво а. Ово се од но си на чи тав људ ски род. 
Ра до шћу спа се ња на зи ва се до ла зак Го спод њи, пре ма оном што је ре као 
Си ме он: Јер ви е ше очи мо је Са се ње Тво је (Лк. 2; 30). Мо ли се да и он бу де 
ње гов при ча сник. И Ду хом вла а лач ким увр и ме. Ду ха, ко јег је прет
ход но на звао ра вим, ов де на зи ва вла а лач ким.

(15) На у чи ћу бе за ко ни ке у е ви ма Тво јим. Чим ме из ба виш од гре ха 
и по да риш ми Ду ха Твог Све тог, по но вио ћу учи ти пре ступ ни ке да ко
ра ча ју Тво јим пу те ви ма.

(16) Из ба ви ме о кр ви, Бо же, Бо же са се ња мо а. По но во мо ли да бу де 
из ба вљен од оскр на вље ња у ка кво је пао због Ури ји ног уби ства или, бо
ље ре че но, да бу де из ба вљен о кр ви, тј. од кр ва вих жр тви, што по ка зу ју 
сле де ће ре чи псал ма, ко ји ма је ре че но: (18) Јер а си хео жр ве, ја бих Ти 
ри нео, итд. Об ра о ва ће се је зик мој рав и Тво јој. Си мах је пре вео ова ко: 
„Огла си ће је зик мој ми ло ср ђе Тво је.” Кад до би јем опро штај (от пу шта ње) 
гре хо ва, не ћу ћу та ти не го ћу Ти не пре ста но псал мо по ја ти и ка зи ва ти о 
Тво јој ми ло сти. Бу ду ћи да си уки нуо жр тве из вре ме на За ко на ко је не мо гу 
да по да ре опро штај гре хо ва, ја ћу Ти са мим тим при не ти жр тву ка ква је 
Те би угод на, а то је жр тва ко ја се при но си по ка ја њем и сми ре ним ср цем.

(20) По бла о во ље њу Сво ме, Го со е, чи ни о бро Си о ну. Си о ном се ов
де на зи ва Цр ква. На и ме, ка да је Бог и Отац бла го во лео да све са са ви 
у Си ну Сво ме (Еф. 1; 10), та да је и Сво јој Цр кви по да рио до бра обе ћа ња. 
И не ка се о и ну зи о ви је ру са лим ски. Зи до ви ма је ру са лим ским на зи ва 
све те све ште но слу жи те ље, ко ји огра ђу ју Ње го ву Цр кву.

(21) Та а ћеш бла о во ли и жр ву рав е. Кад учи ниш до бро Си о ну 
и кад се по диг ну зи до ви је ру са лим ски, та да ћу и ја при но си ти жр тве, 

* Бу ду ћи да ово ту ма че ње про ти ву ре чи ста ву ко ји је из нет у уво ду, по сто је ми шље ња да 
ово ту ма че ње не при па да св. Ата на си ју и да пред ста вља ка сни ји до да так, прим. прев.
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9. По кро и ме исо ом и очи си ћу се. Исоп је аро ма тич на тра ва гор
ког уку са ко ја се ко ри сти за ис це ле ње од гу бе, због че га Да вид, у пре не
се ном сми слу, ка же: По кро и ме исо ом, ка ко бих се пот пу но очи стио од 
сва ке гре хов не не чи сто те. То се мо же по сти ћи Тво јом све мо гу ћом реч ју 
раз ре ше ња и от пу шта ња али и су за ма по ка ја ња, јер и те су зе, као Твој 
дар, по ти чу од Те бе.

Очи си ме и би ћу бе љи о сне а. Дру га чи јим ре чи ма из ра жа ва исту 
ми сао и исто осе ћа ње.

10. Дај ми а слу шам ра ос и ве се ље, а се об ра у ју ко си о р ве
не. Мо је ко сти су по ви је не под бре ме ном гре ха, али ће то бре ме зба ци ти 
са се бе кад за чу ју ре чи Твог от пу шта ња и раз ре ше ња. Ја сно је да Да вид 
под ко сти ма, као де лом це ли не, под ра зу ме ва са мо га се бе. Не ки ту ма чи 
твр де да би ре чи ај ми а слу шам ра ос и ве се ље, тре ба ло по ве за ти 
са Хри сто вим ова пло ће њем, да ју ћи им сле де ћи сми сао: бла го ве сти ми 
ва се љен ску ра дост Тво је бла го да ти, од но сно Спа си те ље во ова пло ће ње 
или очо ве че ње. У том тре нут ку ће се ко си о р ве не об ра о ва и и по
ско чи ти од не из ре ци ве ра до сти.

11. О вра и ли це Сво је о ре хо ва мо јих. Сви мо ји гре хо ви су, ка же, 
от кри ве ни и об на же ни пред Тво јим све о бу хват ним по гле дом. Уда љи 
их од Се бе и учи ни да сва мо ја бе за ко ња бу ду из бри са на из књи ге жи
во та.

12. Ср це чи со са зај у ме ни, Бо же! У Све том Пи сму, име ни ца „ср це” 
има мно га зна че ња. Она по не кад озна ча ва по је ди нач ни те ле сни ор ган, а 
по не кад уну тра шњу ду би ну ду шев не си ле ума и ра зу ма, као на че ло ко је 
њи ма ру ко во ди. У не ким Спа си те ље вим из ре ка ма, ср цу се при пи су је си
ла ми шље ња: Ша о ми шља е у ср ци ма сво јим (Лк. 5; 22). Ср це по не кад 
озна ча ва и во љу: Овај на ро усна ма Ме о шу је, а ср це им је а ле ко о 
Ме не (Мк. 7; 6). Исто та ко, „ср це” мо же да озна чи бла го на кло ност, ду шев
но рас по ло же ње, љу бав или пак са му ду шу, што је слу чај и у овом сти ху: 
Ср це чи со са зај у ме ни, Бо же. Ако га очи стиш од за ста ре ле не чи сто те 
пра ро ди тељ ског гре ха, са зда ћеш чи сто ср це у ме ни. Ов де је „са здај” упо
тре бље но уме сто „вас по ста ви” („об но ви”), као што је и „ср це” упо тре
бље но уме сто „ду ша”.

И ух рав об но ви у уро би мо јој. „Об но ви” или „вас по ста ви” је ре
че но уме сто по но во „ду ни” или „удах ни” у ме не дух прав де, ко ји ће ме од 
са да ру ко во ди ти про тив свих на па да ду ха зло бе. Ре чи ма у уро би мо јој 
озна ча ва уну тра шњу, скри ве ну и не ви дљи ву ду би ну ду ше.

13. Не о ба ци ме о ли ца Тво а, као не до стој ног Твог над зо ра и ста
ра ња.

И о ре ха мо а очи си ме. Под реч ју рех по но во под ра зу ме ва пре
ступ ко ји је по чи нио и ко ји је прет ход но на звао бе за ко њем, за то што грех 
и је сте пре сту па ње или на ру ша ва ње за ко на. Уоп ште, че сто се де ша ва да, 
ко ри сте ћи ре чи рех, бе за ко ње или ре су про рок не пра ви ни ка кву 
раз ли ку ме ђу њи ма.

5. Јер ја знам бе за ко ње сво је и рех је мој сал но ре а мном. Сми луј 
се на ме не, ва пио је он, опе ри ме и очи сти од пре сту па ко ји сам по чи нио, 
јер ме тај грех оп те ре ћу је и не мо гу да га за бо ра вим. Иако бих мо гао да га 
са кри јем од љу ди, ја у се би са мом знам за сву ње го ву про тив за ко ни тост. 
И да њу и но ћу гле дам га очи ма са ве сти, ко ја уз не ми ру је и му чи мо ју ду
шу. То слу жи као знак и за лог искре ног по ка ја ња, ко је ће гре шни ци ма 
омо гу ћи ти да бу ду по ми ло ва ни.

6. Те би је и но ме са ре ших. Да вид овим ре чи ма као да ка же: Бу ду ћи 
да сам цар и го спо дар над сви ма ко је си ми Ти по ве рио, мо гу да чи ним 
све што по же лим, јер не ћу би ти из ве ден на људ ски суд. Ја сам, ме ђу тим, 
за сва сво ја де ла пот чи њен Твом су ду и са мо Те бе ви дим пред со бом као 
Су ди ју. И по што сам пре сту пио и на ру шио Тво је за ко не, то сам и са гре
шио пред То бом као пред сво јим је ди ним За ко но дав цем.

И зло ре То бом учи них, јер Ти све ви диш, не са мо про шло и са да
шње, не го и бу ду ће. Из го ва ра ју ћи ово, Да вид као да се сти ди са мо га се бе, 
јер се ни је упла шио Бо га. Иако се чи ни да го во ри о јед ном гре ху, из ње га 
се ра ђа и дру ги, по уза јам ној ве зи ко ја ме ђу њи ма по сто ји. Та ко је од гре
ха пре љу бе пре шао на грех уби ства.

Да се орав аш у ре чи ма Сво јим и а о бе иш ка Ти су е. Мо гло би 
се ре ћи да се Бог, на не ки на чин, по сред ством про ро ка На та на „су дио” 
са Да ви дом, јер је овај, на кон свих до бро чин ста ва ко је му је Го спод учи
нио, на до бро уз вра тио злом. Због то га је про рок у име Бо га из го во рио 
пре су ду осу ђе ном.

7. Гле, у бе за ко њи ма се за чех, и у ре си ма ро и ме ма и мо ја. Да би 
Бо га при кло нио ка ми ло ср ђу, Да вид по ми ње сво је ро ђе ње. Да Адам ни
је са гре шио, не би би ло по тре бе да се те ле сно сје ди ни са Евом. Грех је, 
да кле, узро ко вао та кво сје ди ње ње, а то сје ди ње ње ра ђа ње оних, ко ји су 
по те кли од Ада ма и Еве. И ма да је брак, пре ма за ко ну, ра ди ра ђа ња де це 
по стао ча стан пред Го спо дом, и она су (де ца), у су шти ни, по род гре ха. 
Због то га Да вид ка же да је за чет и ро ђен у гре ху.

8. Гле, иси ну љу биш, и ја вљаш ми не о зна о си и ај не ре му ро
си Тво је. Из го во рив ши ове ре чи, Да вид као да опет пре ко ре ва са мо га 
се бе: Ти си ме то ли ко за во лео да си ми от кри вао не из ре ци ве тај не Тво га 
про ми сла, а ја сам се по ка зао као не за хвал ник.
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Псалам 51
(1) За крај, оучан, Давиов, (2) каа ође Доик Иумејац (Сиријац) 

и јави Саулу и рече му: Дође Дави у кућу Авимелехову
Садржај

Кад је Да вид бе жао од Са у ла, на пу ту је до шао у Ави ме ле хо ву ку ћу, 
јео све ште нич ке хле бо ве и узео Го ли ја тов мач. Не ко је за тим оти шао да 
о то ме оба ве сти Са у ла. Био је то До ик Иду ме јац и ње го ве ре чи су у тој 
ме ри раз ја ри ле Са у ла, да је овај по слао слу ге да по гу бе цео све ште нич ки 
град и да не по ште де чак ни њи хо ве жи во ти ње (в. 1. Сам. 22; 18–19). Ка да је 
чуо за то, Да вид је из го во рио овај пса лам, у ко јем пре ко ре ва Иду меј ца. 
Ме ђу тим, пса лам се од но си и на је вреј ски на род, као и на Ју ду. Он са др жи 
и обе ћа ње бу ду ћих до ба ра и на ста њи ва ње све тих у до му Бо жи јем, јер је у 
ње му ре че но: А ја сам као ма сли на у на ло а у о му Бо жи јем. Због то га 
је у нат пи су псал ма и ре че но „по у чан” и „за крај”, јер је по треб но мно го 
по у ке да би се по зна ле ико но миј ске (до мо стро ји тељ ске) тај не Оно га Ко ји 
је по те лу ро ђен од Да ви да.

(3) Шо се хва лиш зло бом, сил ни че? Ове ре чи ка да упу ћу је са мом 
Иду меј цу, или ђа во лу ко ји је деј ство вао у ње му.

(4) Као бри јач из о шрен учи нио си ре ва ру. Го во ри за то што је (ма
чем) као бри твом До ик ис тре био чи тав све ште нич ки град.

(5) За во лео си зло бу већ ма о о бро е, јер си по сту пио не пра вед но 
сла гав ши на све ште ни ка и на све оста ле ко ји су би ли с њим. Ре као си о 
ње му оно што ни је учи нио јер је у ре чи ма да је Ави ме лех пи тао Бо га за 
Да ви да би ла лаж а не исти на.

(6) За во лео си све ре чи ро а си, и је зик лу ка ви, јер си у све му по сту
пао зло на мер но и због мр жње, же ле ћи смрт све ште ни ка и свих оста лих 
ко ји су с њим уби је ни. Због то га се ла жљи ве До и ко ве ре чи на зи ва ју ре
чи ма ро а си; тим сво јим ре чи ма, До ик као да је чи тав град по то пио 
у ду би ну.

(7) За о ће е Бо о ра зи и о кра ја. То је, мо жда, пра вед но ре че но о 
је вреј ским ста ре ши на ма и о са мом Ју ди, јер је за во лео оно што је штет но. 
До кра ја, тј. у пот пу но сти. То а ра и о ра зи ће е Онај Ко ји ру ши гор де
љив це, а као ло ше за са ђе ног ис р ну ће е и ре се ли и или ис ко ре ни ти. 
Из на се ља во а, јер су они због рас пе ћа Го спод њег пре се ље ни из сво је 
све те ски ни је и од ве де ни у роп ство. И ко рен вој из зе мље жи вих, што је 
слич но ре че но ме: Не ка бу у из бри са ни из књи е жи вих (Пс. 68; 29).

(8) Ви е ће ра ве ни и убо ја ће се, јер при ли ком ис тре бље ња без бо
жни ка стра ху ју и пра вед ни. И ти ћеш, ка же, то пре тр пе ти, а пра вед ни ке, 
тј. тво је љу де, об у зе ће страх ка да ви де тво ју про паст, јер је тво ја ка зна 

14. Дај ми ра ос са се ња Тво а, тј. ону ра дост ко јом сам се на сла ђи
вао кад си ме Ти чу вао.

Ду хом вла а лач ким увр и ме, тј. оним ду хом ко ји го спо да ри над 
људ ским стра сти ма, упра вља на пра ви пут и ру ко во ди ка бо љем.

15. На у чи ћу бе за ко ни ке у е ви ма Тво јим, и без бо жни ци ће се обра
и и к Те би. Ове ре чи про ро ку ју о бу дућ но сти, што зна чи да се до та да 
још ни су ис пу ни ле. И за и ста, кад се еван ђел ска про по вед ра ши ри ла по 
ва се ље ни, ме ђу не ка да шњим не зна бо жач ким на ро ди ма Да ви до ви псал
ми су по ста ли нај по уч ни ја ста ро за вет на књи га.

16. Из ба ви ме о кр ви, Бо же, Бо же са се ња мо а. У исто риј ском сми
слу, Да вид под про ли ве ном кр вљу под ра зу ме ва не пра вед но уби ство Ури
је Хе те ји на. У та јан стве ном сми слу, те ре чи се мо гу при ме ни ти на де мо не, 
ко ји се ра ду ју кр ви уби је них љу ди и за кла них жр тве них жи во ти ња.

17. Го со е, ово ри усне мо је, и уса мо ја ка зи ва ће хва лу Тво ју. Отво
ри ћеш мо ја уста да бих Те по но во про сла вљао, као што сам чи нио и пре 
са гре ше ња.

18. Јер а си хео жр ве све са ље ни це ја бих Ти ри нео; за жр ве 
све са ље ни це не ма риш. То што је Да вид и по сле ових ре чи при но сио 
жр тве зна чи да је то чи нио из по што ва ња пре ма за ко ну, а не по уну тра
шњем убе ђе њу.

19. Жр ва је Бо у ух скру шен, тј. ду ша ко ја се без при ну де скру ша
ва, услед соп стве ног сми ре ња и крот ко сти. Ср це скру ше но и уни же но Бо 
не ће о ба ци и. Као што смо већ при ме ти ли, ср це че сто озна ча ва ду шу, 
јер је ве о ма те сно сје ди ње но с њом. По ред то га, ду ша углав ном оби та ва 
у ср цу и, ка да ср це стра да од би ло ка кве бо ле сти, ду ша истог ча са из ле ће 
или од ла зи из те ла.

20. По бла о во ље њу Сво ме, Го со е, чи ни о бро Си о ну, не ка се о и ну 
зи о ви је ру са лим ски. Овим ре чи ма Да вид про ро ку је о об но ви Је ру са ли
ма, до ко је ће до ћи на кон по врат ка Је вре ја из ва ви лон ског роп ства.

21. Та а ћеш бла о во ле и жр ву рав е.., а а ће ри не и на жр
ве ник Твој е о це. Кад се Је вре ји вра те из Ва ви ло на, при но си ће те лад 
на жр тве ник је ру са лим ског хра ма. У ви шем сми слу, а по ту ма че њу Јев
се ви ја и Ки ри ла, Да вид овим ре чи ма про ро ку је о хри шћан ској Цр кви и 
о еван ђел ској жр тви.
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(4) Сви за сра ни ше, и ује но не о реб ни о са ше; не ма (а) ко ји 
чи ни о бро, не ма ни је но а. То што је ре че но ни је пре у ве ли ча но, јер се у 
Све том Пи сму ни о че му не го во ри пре у ве ли ча но. Да кле, сви Је вре ји су 
се уда љи ли од Пу та, тј. од Оног Ко ји ка же: Ја сам Пу (Јн. 14; 6). По ста ли 
су не по треб ни за то што ни су хте ли да се при др жа ва ју тог пу та, бу ду ћи 
да не ма (оно а) ко ји чи ни о бро. Сви су жи ве ли у не по зна њу до бра, за
сле пље ни сло вом За ко на.

Ту ма че ње Је фи ми ја Зи га бе на 
Овај пса лам је сли чан 13. псал му, с тим што има два сти ха ви ше 

од ње га. Због то га ће мо са мо њих и про ту ма чи ти, по што се ту ма че ње 
оста лих сти хо ва мо же про на ћи у ту ма че њу 13. псал ма. Та два сти ха су 
до да та сто га, да се не би по ми сли ло да се исти пса лам гре шком чи та два 
пу та. Ме ђу тим, иако ова два псал ма пре ма из го во ре ним ре чи ма чи не 
је дан, раз ли ку ју се по ми сли ма ко је из ра жа ва ју: у 13. псал му се (пре
ма Зи га бе но вом ту ма че њу) осу ђу је раз ја ре ност и зло ба Се на хе ри ма и 
Рав са ка ко ју су ис по љи ли пре ма Је зе ки ји, док се у 52. псал му осу ђу је 
мах ни тост Је вре ја про тив Хри ста. По ред то га, овај пса лам има и дру га
чи ји нат пис, по ко јем се раз ли ку је од 13ог, јер чи та о цу ука зу је на крај 
услед про ро штва о Је вре ји ма ко је се у ње му са др жи и ко је се на кра ју и 
ис пу ни ло. Чи та ју ћи овај пса лам, ми, хри шћа ни, зна мо да се об и сти ни ло 
оно што је у ње му пред ска за но. Ра до ва ће се и ве се ли ти Изра иљ, ка же 
Ја ков, а ми и је смо но ви Изра иљ.

(6) Бо ра за су ко си чо ве ко у о ни ка. Чо ве ко у год ни ци ма Да вид ов де 
на зи ва Је вре је, због че га их је и Хри стос ви ше пу та пре ко рео и на звао 
ли це ме ри ма. Је вре ји су услед чо ве ко у год ни штва го во ри ли ће са ру: Сва
ки ко ји се бе ра и ца рем ро и ви се ће са ру; ми не ма мо ру о ца ра осим 
ће са ра (Јн. 19; 12, 15). Због чо ве ко у год ни штва су и Пи ла ту го во ри ли: Ако 
ово а у сиш, ни си ри ја ељ ће са ру (Јн. 19; 12). Да кле, ко сти ових чо ве ко
у год них Је вре ја, од но сно пле ме на од ко јих се је вреј ски на род са сто ји као 
што се те ло са сто ји од ко сти ју – ра за суо је и раз ве јао Бог да би би ли слу ге 
и пот чи ње ни свим на ро ди ма. Мо же се ту ма чи ти и ова ко: кад су Је вре ји 
ис тре бље ни рим ским оруж јем, њи хо ва мр тва те ла и ко сти раз ву кле су 
ди вље зве ри и ле ши на ри.

По си е ше се, јер их Бо са ре. Је вре ји су по сти ђе ни и по сра мље ни 
у свим на ро ди ма, јер во де бе дан и су је ве ран жи вот, због че га су по ста ли 
нај бе збо жни ји на род на све ту. То ме су из ло же ни сто га што их је Хри стос 
уни зио, учи нив ши их пред ме том по ру ге це лог све та.

до вољ на да их пре стра ши, иако ће им до бро чи ни ти то што си ти пре
тр пео.

(9) Гле чо ве ка ко ји не са ви Бо а за о моћ ни ка се би, не о се о уз а на 
мно шво бо а сва сво а. Из дај ник је сма трао да је бо ље да узме но вац 
не го да Ису са има за свог по моћ ни ка. И ја ча ше се а ши ном сво јом, тј. 
кре пио се ти ме што ће на пу ни ти сво је су јет но ср це, не од сту пив ши од 
без бо жни штва чак ни кад се по ка јао због то га. Пра вед но је што моћ и 
бо гат ство на зи ва су је том; то је по ка за ло и са мо ис ку ство, јер они ни су 
би ли од ко ри сти ни До и ку ни Асир ци ма кад их је по бе дио са мо је дан 
ан гео и кад су ле жа ли не са хра ње ни.

(10) А ја сам као ма сли на у на ло а, јер је не про па дљи ва сла ва оних 
ко ји ве ру ју у Хри ста. А ло Ду ха је се љу бав, ра ос мир, итд (Гал. 5; 22). 
Има ју ћи тај плод у се би, све ти је ре као: Ја сам као ма сли на у на ло а. 
Он се по ре ди са плод ном ма сли ном, јер су за ми ло ср ђем, ко ја је по сто
ја ло у ње му, при род но сле ди ле и оста ле вр ли не. Та ко због вр ли на ко је су 
пре о вла да ва ле у њи ма Јо ва на зи ва мо од ва жним а Јо си фа це ло му дре ним 
и сл. По у зах се у ми лос Бо жи ју о ве ка и у век ве ка. Све то Пи смо ми
ло шћу Бо жи јом на зи ва Са мог Го спо да, јер нам је кроз Ње га от кри ве на 
ми лост. Он је у Се би са са вио све шо је на не бу и шо је на зе мљи (Еф. 
1; 10).

(11) И ср љи во че ка ћу Име Тво је, јер је о бро ре ма ре о об ним 
Тво јим. Узда ћу се у Тво је име и огла си ћу то пред сви ма све ти ма Тво јим. 
То ће за ме не би ти и ко ри сно и до бро де ло.

Псалам 52
(1) За крај, за масле, оучан, Давиов

Садржај
Овај пса лам је ис пе ван о збо ру апо сто ла и ве ру ју ћих у Хри ста, јер су 

се они раз ве се ли ли и об ра до ва ли. Ма слет се пре во ди као збор или гру па 
(хор). Пса лам, ме ђу тим, ну жно при по ве да и о оно ме што се до га ђа ло пре 
до ла ска Хри сто вог, ка ко би ука зао на сву ко рист од до ла ска Го спод њег. 
Тре ба ло би зна ти да ту исту ми сао и го то во те исте из ра зе са др жи и 13. 
пса лам, због че га ће се у ње му на ћи по треб на ту ма че ња.

(2) Ре че без у ман у ср цу сво ме: Не ма Бо а!
(3) Бо с не ба о ле а на си но ве љу ске. Бу ду ћи да су за бо ра ви ли да 

Бог над зи ре људ ска де ла, да су ди пра вед ним су дом и да за бра њу је сва ко 
рђа во де ло, Бог са мим тим с не бе са о ле а. Ти ме се ја сно озна ча ва Го
спод њи до ла зак ме ђу љу де.
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ће би ти из ло же ни ње го ви кле вет ни ци. Осим то га, у нат пи су псал ма пи
ше и „по у чан”, јер је са мо ра зум ном чо ве ку свој стве но да у вре ме та квих 
не сре ћа псал мо по је Бо гу, да Му бла го да ри и да Га при зи ва као Су ди ју и 
За штит ни ка оних, ко ји Га при зи ва ју.

(3) Бо же, у Име Тво је са си ме. Го спо де, ка же, спа си ме ра ди Име на 
Тво га, од но сно, ра ди то га што Те на зи ва ју Спа си те љем и Пра вед ним. 
Спа са вај ме све ви ше и ви ше, све це ло и све са вр ше но, јер ме са свих стра
на окру жи ло мно штво кле ве та.

И си лом Тво јом су и ми. Бу ду ћи да си Ти, Го спо де, си лан, уве рен сам 
да ћеш за јед но са мном су ди ти Са у лу ко ји про го ни ме не сла бог, и да ћеш 
се Ти осве ти ти за ме не.

(4) Бо же, усли ши мо ли ву мо ју, чуј ре чи уса мо јих. Чи ни се да су 
ре чи усли ши и чуј слич не јед на дру гој и да се ме ђу соб но не раз ли ку ју, 
не го да са мо озна ча ва ју по ја ча ње и про ши ре ње мо ли тве. Та ко је, слич но 
ово ме, го во рио и на по чет ку 4, 5, 16. и мно гих дру гих пса ла ма. Ме ђу тим, 
бри жљи ви ји ис тра жи вач ће от кри ти да ме ђу овим ре чи ма по сто ји раз
ли ка. Ми мо же мо да ка же мо са мо то, да мо ли вом ов де на зи ва мо ли тву 
у уму или ум ну мо ли тву, а да ре чи ма уса на зи ва про збу ко ја се из го ва ра 
усна ма, а ка ква је и го ре на ве де на: Бо же, у Име Тво је са си ме, као и мно ге 
дру ге ко је су јој слич не.

(5) Ту ђин ци уса о ше на ме, и сил ни ци ра же у шу мо ју. Ту ђин ци ма 
и сил ни ци ма Да вид на зи ва оне, ко ји су се на ла зи ли уз Са у ла. Ту ђин ци
ма их на зи ва за то што су би ли ње го ви не при ја те љи, а сил ни ци ма за то 
што су би ли моћ ни по рат нич ком ис ку ству. Ту ђин ци ма мо жда на зи ва 
и Зи фе је, ко ји су ту ђи и да ле ки исти ни и искре ном при ја тељ ству пре ма 
Да ви ду, док их сил ни ци ма у том слу ча ју на зи ва због то га што су се удру
жи ли са Са у лом.

И не о са ви ше Бо а ре со бом. Ово: „не по ста ви ше” озна ча ва да 
по ме ну ти Да ви до ви не при ја те љи у сво јим умо ви ма ни су ис пред се бе за
ми сли ли Бо га, Ко ји им за бра њу је да му (Да ви ду) учи не би ло ка кво зло.

(6) Јер, ле, Бо ми о ма же, и Го со је за су ник у ше мо је. Реч ца „гле” 
је ов де су ви шна. Дру гим ре чи ма, Да вид по ка зу је да је од Ду ха Све тог до
био уве ре ње да ће му Бог по мо ћи, због че га и от кри ва ову бо жан стве ну 
по моћ и за сту па ње. Ова из ре ка озна ча ва да му та по моћ и за сту па ње не ће 
би ти да ти тек он да, кад про тек не мно го вре ме на, не го упра во са да.

(7) Уз вра и зла не ри ја е љи ма мо јим. Зло ко је су мо ји не при ја те љи 
сми шља ли про тив ме не Го спод ће обра ти ти на њих са ме.

Иси ном Тво јом ис ре би их. Да вид ов де под исти ном под ра зу ме ва 
прав ду. И бу ду ћи да исти на уни шта ва лаж, Ти, Го спо де, као исти ни ти, 

Псалам 53
(1) За крај, у химнама, оучан, Давиов, (2) каа ођоше 

Зифеји и рекоше Саулу: Зар се није Дави сакрио ко нас?
Садржај

Бе же ћи од Са у ла, Да вид се са крио у пу сти њу Зи фу. На кон то га су 
Зи фе ји до шли код Са у ла и об ја ви ли на ко је је ме сто Да вид по бе гао, тра
же ћи да оду и да га ухва те (в. 1. Сам. 23; 19). По што је про роч ким ду хом знао 
да не ће пре тр пе ти ни ка кво зло од Са у ла, Да вид је узео ли ру и ис пе вао 
овај пса лам. И за и ста, ка да је до шао да га ухва ти, Са ул је до био вест о 
на је зди ино пле ме ни ка и за јед но са сво јим љу ди ма по жу рио да се вра ти. 
Оно што је ре че но у псал му мо гло би се од но си ти и на апо сто ле. Опи
су ју ћи уста нак је вреј ског на ро да и раз ја ре ност не зна бо жач ких ца ре ва, 
Да вид мо ли Бо га да га Сво јим Име ном спа се од свих. Про роч ки ка же да 
ће Бог све те не сре ће окре ну ти на гла ву ње го вих не при ја те ља, док ће он 
сам при не ти по бед нич ке жр тве.

Бу ду ћи да нас пса лам во ди ка ми сли ко ју смо са да рас ту ма чи ли, у 
ње го вом нат пи су пи ше: по у чан.

(3) Бо же, у Име Тво је са си ме. Мо ли да га Бог спа се Сво јим Име ном. 
Бу ду ћи да при зи вам Тво је Име, он да ми са мим тим Име ном по да ри и 
спа се ње. И у си ли Тво јој, тј. у Си ну Тво ме су и ми. Не пре дај дру гим су ди
ја ма на ис пи ти ва ње, не го Си ли Тво јој. Ра су див ши о њи ма, јед не је пре дао 
про па сти, а дру ге из ба вио од не при ја те ља.

(4) Бо же, усли ши мо ли ву мо ју и бла го на кло но при ми мо је про збе. 
Чуј ре чи уса мо јих. То је слич но ре че но ме: И са, Го со е, о ле ај на 
њи хо ве ре ње (Де ла ап. 4; 29).

Ту ма че ње Је фи ми ја Зи га бе на 
Кад је бе жао од Са у ла, Да вид је оти шао и на ста нио се у пу сти њи ко ју 

су зва ли Зи фа. Пре тва ра ју ћи се да су Да ви до ви при ја те љи, жи те љи ове 
пу сти ње, Зи фе ји, по тај но су оба ве сти ли Са у ла да се Да вид на ла зи код 
њих и да се та мо кри је. Са ул је са брао вој ску и по шао на Да ви да. Ме ђу
тим, ка ко су га у то вре ме на па ли ино пле ме ни ци, Са ул се од мах вра тио 
на зад. По во дом овог бек ства и из ба вље ња од опа сно сти ко ја му је пре
ти ла од Са у ла, Да вид је ис пе вао овај пса лам као знак бла го да ре ња Бо гу, 
Ко ји га је Сво јим про ми слом спа сао од зло на мер но сти Зи фе ја. Због то га 
пса лам има и нат пис „у пе сма ма”, јер се у ње му ка же: „Ис по ве да ћу Бо же, 
да је Име Тво је бла го, јер си ме из ба вио од сва ке жа ло сти.” Пса лам има и 
нат пис „за крај”, по што се про ро штво, ко је се у ње му са др жи, при бли жа
ва ло свом кра ју и ис пу ње њу. У ње му је пред ска зао ис тре бље ње ка квом 
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ожа ло сих, да се сму их и да се ис пу них ту гом и, раз у мев ши то, усли ши 
ме.

На ва ли ше на ме бе за ко ња, јер све што се од но си на Спа си те ља при
ме њу је и на са мо га се бе. Та ко су по сту пи ли са мном услед зло пам ће ња, 
ро ђе ног из не ра зум ног гне ва. Не при ја тељ ство је про ду же ни гнев. Из тог 
раз ло га по стао сам бо ја жљив и по ме тен, као да ми већ пре ти смрт. На 
ме не су се спу сти ли та кво не спо кој ство и страх да ми се чи ни да не ви
дим ни зрак све тло сти и да оби та вам у та ми. По ми шљао сам да је за 
ме не нај бо ље да по бег нем и мо лио сам се да до би јем кри ла, ка ко бих се 
пре се лио и на дру гом ме сту по тра жио спо кој ство.

(5) Ср це се мо је сму и у ме ни, и срах смр ни со а е на ме. Ево, 
мо је ср це је уз бур ка ло чи та ву мо ју утро бу. Ме ђу тим, и смрт ни страх со
а е на ме. Ов де го во ри или о спа со но сној смр ти, при по ми сли на ко ју 
се про рок, по кре нут људ ским по ми сли ма, ис пу ња ва стра хом, или пак 
го во ри о смр ти ду ша, ко је ће про па сти због та ко без оч них де ла.

(6) Срах и ре е до шли су на про ро ка, ко ји је ви део да то Љу бље
ни Бо жи ји тр пи од без бо жни ка. По кри га а ма, јер је оно што се де ша
ва ло Спа си те љу уисти ну до стој но та ме.

На кон то га, као да је оста вљен усред зла и, не на ла зе ћи ни ка кво уто
чи ште где би се скло нио од ње га, же ли да иш че зне у ви си ну и да, по став
ши пти ца, ле ти по ва зду ху.

(9) Че ках Бо а, ко ји ме са са ва о ма ло у шно си и о бу ре. Бу ром 
на зи ва жа лост ко ју је у ње му иза зва ло стра да ње.

(10) Јер ви ех бе за ко ње и сва ђу у ра у. По ка зу је и раз лог због ко јег 
тво ри мо ли тву.

(13) Јер ако би не ри ја ељ ру ао ми се, ре р ео бих. То се са свим 
пра вил но мо же при ме ни ти на из дај ни ка.

(14) Не о и, чо ве че исо у шни, о со а ру мој и о зна ни че мој, од но
сно, ти, ко јег сам ја по ста вио за го спо да ра, а то је упра во Ју да.

(15) Ко ји се за је но са мном на сла ђи ва ше је ли ма или, дру га чи је ре че
но, ти ко ји си ви ше пу та био удо сто јен да са Мном бу деш за истом тр пе
зом. У ом Бо жи ји хо ђа смо је но у шно. Ка же то сто га што је ви ше пу та 
за јед но с њим ула зио у храм.

(16) Не ка о ђе смр на њих, и не ка си ђу у а жи ви. Бу ду ћи да ни су 
хте ли да при хва те Те бе – Жи вот, су сти ћи ће их та ква смрт. Ре че но је: Не
ка си ђу у а жи ви, јер су, зна ју ћи да је Он на след ник, го во ри ли: Хо и е 
а а уби је мо (Мт. 21; 38). Про рок је то зна ње (да је Он на след ник) сма трао 
за жи вот.

ис тре би њих као ла жљив це. Као ла жљив ци су се по ка за ли Зи фе ји, ко ји 
су Да ви да об ма њи ва ли у по гле ду свог при ја тељ ства. Као ла жљи вац у 
сво јим ре чи ма по ка зао се чак и сам Са ул, ко ји је ви ше пу та го во рио да 
не ће сми шља ти ни ка кво зло про тив Да ви да.

(8) До бро вољ но ћу жр во ва и Те би. Ов де је „до бро вољ но” ре че но 
уме сто „ра до, с ра до шћу.” Не ћу Ти, Го спо де, при но си ти жр тву при нуд но 
и по за по ве сти За ко на, не го ћу Ти је, као По моћ ни ку увре ђе них, при не ти 
до бро вољ но и сло бод но.

(9) Ис о ве а ћу се Име ну Тво ме, Го со е јер је о бро, јер си ме из ба вио 
о сва ке не во ље. „Бла го да ри ћу Ти, Го спо де, јер је бла го да ре ње до бро де
ло”, о че му го во ри и на дру гим ме сти ма. Због че га ћу Ти бла го да ри ти? За 
раз ве ја ва ње и по ни ште ње бит ке ко ју је Са ул тре ба ло да за поч не са мном, 
као и због то га што си га под ста као да за ра ти са дру ги ма.

И на не ри ја е ље мо је о ле а око мо је. Бу ду ћи да је као про рок ду
хов ним оком ду ше про ви део по раз сво јих не при ја те ља – Са у ла, Зи фе ја 
и ино пле ме ни ка – Да вид из го ва ра про роч ке ре чи да ће ње го во око по
гле да ти на не при ја те ље ње го ве.

Та ко се овај пса лам ту ма чи до слов но и исто риј ски. Ми га, ме ђу тим, 
мо же мо чи та ти и про тив злих ду хо ва, ко ји су, као от пад ни ци и Ње го ви 
не при ја те љи, ту ђин ци Бо гу. Бу ду ћи бес те ле сни и вла да ри ово га све та, 
они су и сил ни ци у злу.

Псалам 54
(1) За крај, у есмама, оучан, Давиов

Садржај
Про зрев ши ду хом шта ће је вреј ски на род и сам Ју да учи ни ти са Хри

стом, про рок се ис пу ња ва ту гом и не до у ми цом ко је се у овом псал му 
на зи ва ју жа ло шћу. Про зи ру ћи та кву без оч ност, не пре ста је да се сму ћу је 
и да се дво у ми. Мо ли Бо га да Га са слу ша и да обра ти па жњу на ње го ву 
мо ли тву, да при хва ти мо ли тве ну про збу и да по гле да на оно га ко ји ту 
мо ли тву упу ћу је, те да га на тај на чин удо сто ји да бу де са слу шан. Због 
то га и до да је: чуј ме и усли ши ме.

(2) Чуј, Бо же, мо ли ву мо ју. При но си раз ли чи те про збе и мо ли Га 
да их при хва ти. Не пре зри, ка же, ме не ко ји Те са су за ма мо лим, не го ме 
бла го на кло но чуј и по мо зи ми.

(3) Ожа ло сих се раз ми шља њем мо јим и сму их се, јер сам се ис пу
нио не до у ми цом, ви дев ши ка ко бе за ко ни то по сту па ју са Спа си те љем, 
што об ја шња ва го во ре ћи у на став ку: (4) О ви ке не ри ја е ља и о ла
че ња ре шни ка. Сми сао ових ре чи је сле де ћи: Обра ти па жњу на то да се 
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14. Не о и, чо ве че исо у шни (грч. ἰσόψυχος), о со а ру мој и о
зна ни че мој. Ов де тре ба пре не ти гла го ле из прет ход ног сти ха: ру ао се 
и о во рио ве ле ре чи во, од но сно: „Ти, Ју до, чо ве че ко ји си ми исто ду шан, 
по ни жа вао си ме и ве ле ре чи во го во рио про тив ме не”, где из ра зом исо
у шни Го спод Ју ду на зи ва при ја те љем, а та ко ђе и го спо да ром, јер је и 
ње га, за јед но са још је да на е сто ри цом апо сто ла, Го спод по ста вио за пред
вод ни ка и кне за ве ру ју ћих у Хри ста, са гла сно са оним што је ре че но: По
са ви ћеш их за кне же ве о свој зе мљи (Пс. 44; 17). По зна ни ком га на зи ва у 
сми слу по зна тог и бли жњег.

15. Ко ји се за је но са мном на сла ђи ва ше је ли ма. „Ру гао си ми се ти, 
Ју до”, ка же Го спод, „ко ји си се на сла ђи вао за јед но са Мном, тј. на ла зе ћи 
се по ред Ме не.” Под је лом мо жеш под ра зу ме ва ти и уче ње ко је се са др жи 
у про по ве ди и ка квим су се на сла ђи ва ле ду ше ве ру ју ћих. По што је био 
апо стол, и Ју да се на сла ђи вао та квим је лом.

У ом Бо жи ји хо ђа смо је но у шно (рч. ἐν ὁμονοἱα)*. „С то бом сам, 
Ју до, јед но ми сле но од ла зио у дом Бо жи ји, јер сам те сма трао за искре ног 
и не раз лу чи вог уче ни ка.”

16. Не ка о ђе смр на њих. Про зрев ши ове до га ђа је, Да вид про кли ње 
Ју ду, Ан ну, Ка ја фу и све хри сто у би лач ке Је вре је.

И не ка си ђу у а жи ви. Ако је Да вид прет ход но већ ре као: Не ка о ђе 
смр на њих, за што са да ка же: Не ка си ђу у а жи ви, ка да ове две ми
сли ни су са гла сне јед на са дру гом? На то ће мо од го во ри ти ова ко: не ки 
од Је вре ја умр ли су по гу бље њем, јер ов де не го во ри о при род ној смр ти 
не го о смр ти иза зва ној на си љем, у ра ту или узро ко ва ној не ким дру гим 
на чи ном (та квој смр ти био је под врг нут и Ју да, ко ји се сам обе сио). Не
ки од њих су се, бу ду ћи на то при ну ђе ни и про го ње ни од рим ске вој ске, 
ба ца ли у про ва ли је а не ки су ула зи ли у ре ке и пре са хле по то ке и та мо се 
скри ва ли то ком ду гог вре ме на, стра да ју ћи од гла ди, же ђи и стра ха, ка ко 
о то ме при по ве да Јо сиф (Фла ви је). Због то га Да вид на овом ме сту ја ме и 
пре са хле из во ре због њи хо ве тми не на зи ва адом. Они су по ста ли њи хо
ви гро бо ви, јер су они ко ји су се ту на ла зи ли по сте пе но тру ли ли у њи ма. 
Не ки овај стих ту ма че ова ко: по што су про тив Хри ста зло сми шља ли и 
Је вре ји и зли ду хо ви, Је вре је про кли ње да на њих до ђе смрт, а де мо не да 
си ђу у пре и спод њу. Де мо не је, као бе смрт не, на звао жи ви ма: не ка си ђу у 
ад жи ви, по са мој при ро ди де мо на. Осим то га, ако би се ре чи: не ка о ђе 
смр на њих при ме ни ле на де мо не, озна чи ле би пот пу ну не де ло твор ност 
њи хо ве зло бе. При вре ме на оби та ва ли шта де мо на су њи хо ва при бли жа

* Мо гло би се пре ве сти и као је но ми сле но, прим. прев.

(17) А ја к Бо у за ва их, и Го со усли ша ме. Ја к Бо у за ва их. За што 
је ва пио Бо гу ако не за то да из ба ви ње го ву ду шу од оних, ко ји же ле да је 
по гу бе? Због то га је и био усли шан.

(18) Ве че ром и ју ром и у о не ка зи ва ћу, тј. не ћу пре ста ја ти да об
зна њу јем да си ме Ти усли шао и из ба вио мо ју ду шу.

(19) Јер их мно о бе ше ро ив ме не, јер су се мно ги са бра ли про тив 
ме не, на ме ра ва ју ћи да угра бе мо ју ду шу.

(20) Јер не ма у њих ро ме не. Они ће би ти уни ште ни, јер ни шта не ће 
мо ћи да да ју у за ме ну за сво ју ду шу. По што су се јед ном од ре кли ча сне 
кр ви Хри сто ве, при мље не у за ме ну за жи вот све та, не ма ју ви ше ни шта 
чи ме би се ис ку пи ли.

(21) Пру жи ше ру ку сво ју на уз вра ћа ње. Бог је ис пру жио Сво ју ру ку, 
да ро ва тељ ку до ба ра, да би и они по ста ли при ча сни ци бла го сло ва. Ме
ђу тим, они не са мо да је ни су при хва ти ли не го и осквр ни ше за ве, тј. 
за вет еван ђел ски.

(22) Раз е ли ше се о не ва ли ца Ње о во. Бу ду ћи да су зло чи нач ки по
сту пи ли са До бро чи ни те љем, раз ве јао их је по свим ве тро ви ма. И ри
бли жи ше се ср ца њи хо ва. По но во го во ри о Ју ди. Он је у ср це по ло жио 
ми сао да из да Хри ста и, ма да је из го ва рао бла ге и сми ре не ре чи, оне су 
би ле пре и спу ње не зло бом. Ко је су то ре чи, ако не оне ко је су из го во ре не 
у вре ме из да је: Зра во, учи е љу (Мт. 26; 49)!

(23) Пре не си на Го со а бри у сво ју, и Он ће е ре хра ни и. То је 
слич но оном што је ре че но: Не бри ни е се… ша ће е је си или ша 
ће е и и… или у ша ће е се ое ну и (Мт. 6; 25, 31). Не ће а и о ве ка 
о ср а ња ра ве ни ку, тј. у сва ко вре ме ће из ба ви ти пра вед ни ка од не
при ја тељ ске по бу не.

(24) Ти ћеш их, Бо же, низ ве си у ја му ро а си, тј. оне ко ји су се по
бу ни ли и пре да ли Га на рас пе ће. Ја мом ро а си на зи ва ад. Љу и крв ни
ци и лу ка ви не ће са са ви и ни о ло ви ну а на сво јих. Љу и ма крв ни ци ма 
на зи ва крв ни ке Жи во то на чал ни ка, ко ји ни су ис пу ни ли вре ме свог ово
зе маљ ског жи во та, по што су би ли пре да ти ма че ви ма Ри мља на.

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
13. Јер ако би не ри ја ељ ру ао ми се, ре р ео би; и ако би мр зи ељ 

о во рио на ме ве ле ре чи во, са крио бих се о ње а. Ка ко ка жу Ки ри ло и Те о до
рит, ове и сле де ће ре чи из го ва ра Вла ди ка Хри стос о из дај ни ку Ју ди. Ре као 
је: ру ао се уме сто по ни жа вао и кле ве тао и о во рио ве ле ре чи во уме сто бе
стид но го во рио и за стра ши вао, јер је и јед но и дру го учи нио Ју да, кле ве та
ју ћи Го спо да пред Је вре ји ма и за стра шу ју ћи их да ће Га пре да ти смр ти.
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22. Раз е ли ше се о не ва ли ца Ње о во, и ри бли жи ше се ср ца њи хо ва. 
Ка да је рим ска вој ска раз ру ши ла Је ру са лим, Је вре ји су се, ка же, од гне ва 
Хри сто вог раз ве ја ли (ра се ја ли) по чи та вом све ту. Због то га су не ки го
во ри ли да их је ова не сре ћа су сти гла за то што су уби ли Хри ста. Та кав је 
био и Јо сиф (Фла ви је) ко ји у књи зи о по ро бља ва њу Је ру са ли ма го то во да 
при зна је Хри ста за Бо га. Бу ду ћи из ло же ни та квој ка зни, ср ца Је вре ја су се 
при бли жи ла исти ни, раз ми шља ју ћи да је Хри стос мо жда и био Бог. При
бли жа ва њем се, на и ме, мо же на зва ти и сум ња ко ја се ја вља у ми сли ма.

Умек ша ше се ре чи њи хо ве већ ма о ма сла, а оне су (у сва ри) сре ле. 
Ре чи де мо на би ва ју ме ке кад нам до шап та ва ју гре шне по ми сли, јер нам 
они у по чет ку ла ска ју и об ма њу ју нас за до вољ ством и сла до шћу гре ха… 
а за вр ша ва ју се гор чи ном и отво ре ним и не при кри ве ним са гре ше њем.

24. Ти ћеш их, Бо же, низ ве си у ја му ро а си (ру ле жно си). Низ
ве шћеш, Го спо де, оне ко ји су из ми сли ли зло про тив не ви них љу ди. Ку да? 
У ја му тру ле жно сти. На зи вом ја ма ру ле жно си озна чио је ду бо ку и не
из бе жну ка зну ко ју ће мо ра ти да под не су кле вет ни ци. Бла же ни Те о до рит 
ка же: „Ја мом тру ле жно сти на звао је не из бе жну ка зну. Као што про паст 
не мо же да из бег не онај ко ји упад не у ја му ис пу ње ну бла том и не чи сто
том, та ко не мо же ни от ку да да се спа се ни онај ко јег ка жња ва Бог.”

Псалам 55
(1) За крај, за наро уаљен о свеиња, салам Давиов, за 

силорафију, каа а римише инолеменици (Филисеји) у Геу
Садржај

Ка да је бе жао од Са у ла, Да ви да је сле ди ло шест сто ти на љу ди, да би 
га за тим, кад је сти гао у Гет, ино пле ме ни ци до че ка ли с по ча сти ма и до
де ли ли му да жи ви у Си кла гу (в. 1. Сам. 27; 2–6). Овај пса лам би мо гао да се 
од но си и на Цр кву ко ја је не ка да, док су љу ди ро бо ва ли идо ло слу же њу 
и де мо ни ма, би ла уда ље на од све тих. Од ду хов них не при ја те ља из ба вио 
ју је Онај Ко ји је по те лу по те као од се ме на Да ви до вог, бо рио се за нас и 
као на сту бу за пи сао по бе ду ко ју је за нас из во је вао. На кон све га, по част 
су Му ука за ли и ино пле ме ни ци, од но сно не зна бо шци ко ји су по ве ро
ва ли у Ње га.

(2) По ми луј ме, Бо же, јер ме о а зи чо век. То го во ри или Да вид због 
Са у ла, или пак не ко од све тих због пат њи ка кве има ју у све ту. Че сто се 
до га ђа да и наш па ли чо век под но си ту те шку бит ку, кад га са та на по 
чи тав дан на па да и га зи. Иако пса лам по ми ње чо ве ка, до пу шта нам да 
под тим под ра зу ме ва мо са та ну (јер се у бо жан стве ном Пи сму са та на 
че сто на зи ва чо ве ком) или не ко га од оних ко ји са њим во ју ју. Уоста лом 

ва ња на шим ср ци ма, ка да се они на ста њу ју на по вр ши ни ср ца. За де мо
не се ка же да нам се при бли жа ва ју јер нас злим, гну сним и бо го хул ним 
по ми сли ма стал но на па да ју из ну тра.

Јер је лу кав сво у на се љи ма њи хо вим усре њих. Не ка на њих до ђе 
смрт, јер у гра до ви ма, у ко ји ма жи ве, оби та ва лу кав ство. Зло код њих ни је 
на по вр ши ни или на спо ља шњо сти, не го у ду би ни и у њи хо вим ср ци ма. 
На се ља Је вре ја озна чио је реч ју „παροικῶν”*, јер су они у њи ма жи ве ли 
са мо при вре ме но, с об зи ром да их је на кон не ко ли ко го ди на по гу би ла 
рим ска вој ска.

18. Ве че ром и ју ром и у о не ка зи ва ћу, и ја вља ћу, и усли ши ће лас 
мој. Овим сти хом Да вид ука зу је на три ве ли ка са бра ња или на мо ли тве 
ко је ми на зи ва мо ве чер њом, ју тре њем и по лу днев ни цом, ка да по је мо 
ше сти час.

20. Усли ши ће Бо и о ни зи ће их, Он ко ји о со ји ре ве ко ва. Бу ду ћи 
да је Бог ство рио и ве ко ве, ов де Га на зи ва Оним, Ко ји по сто ји пре свих 
ве ко ва. Све ти Ди о ни си је ка же: „Бог се про сла вља и као век и као вре ме, 
тј. као узроч ник сва ког ве ка и вре ме на. Он је и Ста рац да на, као Онај 
Ко ји по сто ји пре вре ме на и из над вре ме на. И опет: он је Су шти (тј. Онај 
ко ји по сто ји) пре ве ко ва, као Онај ко ји по сто ји пре ве ка и из над ве ка, и 
Цар ство је Ње го во цар ство свих ве ко ва.” Дру ги до да ју: „До бро је ре као 
Да вид: Он ко ји о со ји ре ве ко ва. Не ће мо ћи, ка же, да утек ну дру гом 
бо гу ка да их бу деш ка жња вао Ти, ко ји си ве чан и је ди ни.”

21. Јер не ма у њих ро ме не, јер се не убо ја ше Бо а. У го ре по ме ну тим 
љу ди ма, ка же, не ма ни ка кве про ме не зла до брим, јер су они не про мен љи
ви у злу. Та ко је пре вео и Си мах: „Не ме ња ју се и не бо је се Бо га”. Мо жда 
то го во ри и о хри сто у би лач ким Је вре ји ма. По што је прет ход но над њи ма 
из го во рио про клет ство, Да вид са да ка же да ће га Хри стос усли ши ти и 
по ни зи ти их. Та ко се и до го ди ло, јер су не ке Је вре је по би ли Ри мља ни, док 
су не ки од оних што су пре жи ве ли, по ста ли не срећ ни ро бо ви и по ни же
не слу ге свих на ро да. При том је ре као да Хри стос по Свом бо жан ству 
по сто ји пре свих ве ко ва. То је ре као сто га што су Је вре ји твр ди ли да је 
Он жи вот на вод но до био од мај ке, као и би ло ко ји од обич них љу ди. 
Из раз не ма у њих ро ме не мо же се у ве зи са Је вре ји ма про ту ма чи ти и 
дру га чи је, тј. та ко да је Хри стос био за ме на или от куп, ко ји је дат за све 
љу де. Ме ђу тим, ка ко Је вре ји ни су при хва ти ли Хри ста, за њих не ма ни
ка кве дру ге за ме не (от ку па), ко јим би мо гли би ти от ку пље ни од ђа во ла 
и од веч не смр ти.

* На се ље, ко ло ни ја или ме сто при вре ме ног бо рав ка, прим. прев.
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(14) Јер си из ба вио у шу мо ју о смр и. Од смр ти ду хов не, тј. од не
по зна ња Бо га. И но е мо је о скли зну ћа. Го во ри о гре ху, јер је он од вео у 
смрт. Бла о у о и ћу ре Бо ом у све ло си жи вих. Онај ко се из ба вио од 
гре ха и по стао чист, и у бу ду ћем ве ку бла го у га ђа ће Бо гу у зе мљи жи вих. 
А из ба вље ње од смр ти, осло ба ђа ње од гре ха и удео у зе мљи жи вих по да
рио нам је до ла зак Го спод њи. Због то га овај пса лам и има нат пис – си
ло ра фи ја Да ви о ва.

Псалам 56
(1) За крај, а не оубиш, салам Давиов, за силорафију, 

ка обеже о лица Саулова у ећину
Садржај

По што га је Са ул про го нио, Да вид је са још че ти ри сто ти не љу ди 
ушао у пе ћи ну. На кон што је од се као скут Са у ло вог пла шта, ис пе вао је 
овај пса лам (в. 1. Сам. 24; 4–5). Пса лам се, ме ђу тим, од но си и на оно што је 
Хри стос са вр шио за нас ка да је у по след ње да не, ја вив ши се на зе мљи у 
те лу, од нас од се као тру ле жност (про па дљи вост).

(2) По ми луј ме, Бо же, о ми луј ме. Да вид при но си псал мо по ја ње Бо гу 
у име це лог чо ве чан ства. Јер се у Те бе о уз а у ша мо ја, и у сен ци кри ла 
Тво јих на ам се. У Све том Пи сму, кри ли ма се обич но на зи ва над зи ру ћа 
(грч. ἐπισκοπική) си ла Бо жи ја, пре ма оном што је ре че но: Ко ли ко у а 
хе ох а са бе рем че а во ја, као шо ко кош ску ља и ли ће сво је о 
кри ла (Мт. 23; 37). Због то га се на дам Тво јој по мо ћи. До кле не ро ђе бе за ко
ње, тј. док из сре ди не не иш че зну и са та на и не чи сте си ле.

(3) За ви ка ћу Бо у Ви шње му, Бо у ко ји ми учи ни о бро чин сво. Ис по
ве ди ћу се, ка же, и при не ћу бла го да ре ње Те би, мом До бро чи ни те љу.

(4) По сла са не ба и са се ме. Ја сно про по ве да о си ла ску Го спод њем. 
Да е на о сра мље ње оне ко ји ме га зе, тј. ду хов не про тив нич ке си ле. Учи
ни нам до бро чин ство, да бих с од ва жно шћу мо гао да ка жем да си с не
бе са по гле дао на нас, да си на ша де ла ис пра вио и по сти део де ла на ших 
не при ја те ља. Или мо жда го во ри о оном спа се њу ка квим је спа сен у пе ћи
ни, кад је не при ја тељ већ био у ње го вој вла сти. Иако га је по ште део, то се 
на кра ју пре о бра ти ло у сра мо ту спа се но га, јер је уза луд но сми шљао зло 
про тив оно га ко ји га је спа сао. По сла Бо ми лос Сво ју и иси ну Сво ју. 
Оче ва Ми лост и Исти на је Син.

(5) И из ба ви у шу мо ју о ла во ва, тј. од ла во ва ду хов них. За сах о
ре шен, оста вљен ме ђу ла во ви ма, тј. ме ђу гет ским ино пле ме ни ци ма. 
Или пак, што се ме не ти че, за сах о ре шен људ ским без бо жни штвом. 
Ви шњи, ме ђу тим, по слав ши Свог Ло го са, из ба ви у шу мо ју, и ни је ми на

и не зна бо шци ма би до ли ко ва ло да то ис пе ва ју, јер је и њих са та на ду го 
об ма њи вао, и због де мон ске зло бе тр пе ли су ње го ве на па де. Да вид нам 
омо гу ћу је да то ја сни је раз у ме мо у сле де ћим сти хо ви ма: 

(3) По а зи ше ме не ри ја е љи мој сав ан. Да вид је знао да Са ул, по
у чен од не ви дљи вих де мо на, сми шља зло про тив ње га. Или мо жда ти ме 
из ра жа ва оно што је ре че но: Не ра у је мо ро ив кр ви и е ла, не о… 
ро ив у хо ва зло бе у о не бе сју (Еф. 6; 12). Јер су мно и ко ји ме на а а ју 
с ви си не. Иако они уста ју, ја ћу их све над вла да ти узда ју ћи се у Те бе. То 
узда ње ми је да ло та кву сна гу да се не пла шим оних, ко ји одав но во ју ју 
про тив ме не.

(5) Бо ом ћу хва ли и ре чи (на е) мо је сав ан. Да не бих пре тр пео 
ни ка кво зло кад во ју јем с не при ја те љи ма, на о ру жа ћу се и све сво је ре
чи пре тво ри ти у псал мо по ја ње, при но се ћи их на дар Бо гу и у Ње га се 
узда ју ћи, чи ме сам од се бе од био (уда љио) страх од сва ког те ла (тј. од 
сва ког чо ве ка).

(6) Сав ан ре чи се мо јих ну ша ху. Цео дан сам, ка же, при но сио сво је 
ре чи на дар Бо гу, али они цео дан ни су пре ки да ли сво ја на сто ја ња, сми
шља ју ћи ми зло.

(7) За се ли ће се они и са кри ће се, е у ће мо ју вре ба и. Ре че но је за
се ли ће се, што зна чи са бра ће се. Сми сао ових ре чи је сле де ћи: чи тав дан 
су се тру ди ли, на о ру жа ва ју ћи се про тив ме не ре чи ма, и сва ка њи хо ва 
по ми сао би ла је упе ре на про тив ме не. Ста ра ли су се са мо о то ме да се 
са бе ру и да ми по тај но при пре ме зам ку. Ни су се, ме ђу тим, за у ста ви ли на 
то ме не го су вре ба ли чак и мо ју пе ту, тј. мо је (сва ко днев но) по на ша ње, 
да би про на шли би ло ка кву мо гућ ност да ме спо так ну и обо ре. Ма ку да 
да по ђем, пра ти ли су мо је тра го ве, не би ли ме уло ви ли. Ме ђу тим, мо ји 
про го ни те љи су ми све то уза луд но чи ни ли, јер си Ти, Го спо де, мо ја на да. 
Из ба ви ме од њи хо ве не пра вед не за ми сли, обо ри их Сво јим гне вом.

(9) Бо же, жи во мој об ја вих Те би. Од ва жно сам Ти и не сти де ћи се 
ка зи вао о чи та вом свом жи во ту. Ти си га при хва тио и ни си се од вра тио 
од мо јих су за, не го си их по ло жио пред Тво је очи, по твр ђу ју ћи и на де лу 
Сво је обе ћа ње: Ви ка ћеш, и ре ћи ћу: ево ме (Иса. 58; 9). (10). Оту да се и до го
ди ло да су се мо ји не при ја те љи окре ну ли на зад чим си ме усли шао. Због 
то га и ка жем: У ко ји ан Те ри зо вем, о вра и ће се не ри ја е љи мо ји 
на за. И на де лу сам раз у мео и по у зда но до знао да на да ни је уза луд на и 
да сам за до био Бо га за свог по моћ ни ка.

(13) У ме ни су, Бо же, мо ли ве ко је ћу оа и хва ли Тво јој. Бу ду ћи да 
си нас удо сто јио Свог до мо стро ја и да си нас спа сао, чи ме дру гим да Ти 
уз вра ти мо, осим жр тва ма хва ле?



Свети Атанасије Александријски Тумачење Псалама132 133

ме ђу тим, ни су су ди ли пра вед но, на ме рив ши да не ду жног и пра вед ног 
осу де на смрт.

(3) Јер у ср цу бе за ко ња чи ни е на зе мљи. Ма да су ва ше ре чи до бре и 
по ка зу ју да за го ва ра те За кон, ва ша ср ца су ис пу ње на је дом па су, слич но 
то ме, и де ла ис пу ње на бе за ко њем.

(4) Оу ђи ше се ре шни ци о ма е ри це. По ка зу је да они ни су има ли 
ни ка квог раз ло га да оче ку ју да ће би ти спа се ни, јер је Бог кроз про ро ка 
Иса и ју го во рио Је вре ји ма: Зна ох а ћеш чи ни и не ве ру и а се зо веш 
ре су ник о уро бе ма е ри не (Иса. 48; 8). Под уро бом под ра зу ме ва 
све то кр ште ње.

(5) Гнев је њи хов на о о би је зми је. Гне вом на зи ва ду шу за ко ју ка же 
да је слич на зми ји у ра ју, јер је под ма ском (ли чи ном) при ја тељ ских ре чи 
но си ла смрт. Бу ду ћи да су се Је вре ји, док су го во ри ли Рав ви, зна мо а си 
о Бо а о шао и слич не ре чи, до го ва ра ли да Хри ста пре да ју на рас пе ће, 
са мим тим су из о бра же ни у об лич ју зми је. Као у аси е лу ве и ко ја за че
љу је уши сво је. Са њи ма се не мо же упо ре ди ти са мо зми ја не го и аспи да, 
ко ја на зу би ма но си отров и не ће да по слу ша за кли ња че и да од ба ци сво
ју ја рост. То ка же за то што Је вре ји ма, пре ма Иса и ји ним ре чи ма, ое жа ше 
уши (Иса. 6; 10) да не би слу ша ли реч Бо жи ју.

(7) Бо скр ши зу бе њи хо ве у уси ма њи хо вим. Зу би ма ов де на зи ва кле
ве те ко је су сми сли ли про тив Го спо да а по себ но про тив Ње го вог вас кр се
ња. Или мо жда зу би ма на зи ва моћ, по што је моћ ла во ва у њи хо вим зу би ма.

(8) Уни ши ће се као во а ми мо е ку ћа. Би ће до стој ни пре зи ра, као 
во да ко ја је раз ли ве на и не у по тре бљи ва. За е ну ће лук свој о кле не из
не мо ну. Лу ком се ов де на зи ва од лу ка ко ја ће би ти до не та на бо жан стве
ном су ду. А о кле је ов де ста вље но у та квом зна че њу да би про ис те као 
сле де ћи сми сао: не из не мо ну.

(9) Па е оањ на њих и не ви е ше сун ца. Бу ду ћи ба че ни у веч ни огањ, 
ни су ви де ли Сун це прав де. То је слич но ре че но ме: Не ка се узме без бо жник 
а не ле а сла ву Го со њу (Иса. 26; 20 – пре ма Сеп ту а гин ти).

(10) Пре не о шо се ва ше р ње со ји у рм (грч. ράμνος)*. „Рам нос” 
озна ча ва јед ну вр сту бо дљи ка вог ра сти ња. Про рок под овим под ра зу
ме ва тр нов ве нац. Пре не го што на ра сте ва ше тр ње (тј. ва ши гре хо ви) и 
по ста не жбун, тј. пре не го што про цве та и до не се плод, су сти ћи ће вас 
бо жан стве ни гнев.

(11) Об ра о ва ће се ра ве ник ка ви и о ма зу (без бо жни ма), ру ке 
сво је ора ће у кр ви ре шни ка. Кад у вре ме пра вед ног су да пра вед ни ци 

* У срп ском пре во ду овај стих гла си: Пре не о шо о ђе р ње ва ше о ра не, прим. прев.

шко ди ла по тре се ност због ла во ва. По што сам из ба вљен и од тих ду хов
них ла во ва, сми рио сам се, иако су ме ра ни је по тре са ли. Ме ђу тим, ка кве 
су то стра шне зве ри? Си но ви љу ских, зу би су њи хо ви оруж је и сре ле, тј. 
они су све му штет ни. Као што на о штрен мач ла ко уби ја, та ко и је зик, кад 
се на о штри, за да је смрт сво јим зло сло вље њем. Про рок то го во ри ми сле
ћи на оно што се до га ђа ло Спа си те љу у вре ме стра да ња, кад су Је вре ји 
уз ви ки ва ли Пи ла ту за Хри ста: Узми, узми, рас ни Га (Јн. 19; 15) и Ка Он 
не би био зло чи нац, не би смо Га ре а ли е би (Јн. 18; 30).

(6) Уз не си се на не бе са, Бо же и о свој зе мљи сла ва Тво ја. Иако си ра
ди на ше га спа се ња снис хо дио до до бро вољ ног ума ње ња (εἰς ἐκούσιον 
κένωσιν) и био по слу шан чак до смр ти на кр сту, уз не си се опет на не бе са 
јер ћеш Сво јим ус хо ђе њем сву зе мљу ис пу ни ти сла вом.

(7) Зам ку ри ре ми ше но а ма мо јим. Ти си учи нио да они, ко ји су ми 
по ста вља ли зам ке, са ми упад ну у ја му ко ју су ме ни ко па ли и за то, окон
чав ши то де ло, уз не си се на не бе са.

(8) Го о во је ср це мо је, Бо же, о о во је ср це мо је. Мо ли се да му по да ри 
Ду ха Све то га, јер је Је ди но род ни, Ко ји се ваз нео на не бе са, обе ћао да ће 
Га по сла ти, и ка же (Да вид) да је ње го во ср це по ста ло спрем но (го то во) 
за при ма ње Ду ха.

(9) Уса ни, сла во мо ја. Сво јом сла вом на зи ва про ро ку ју ћег 
(προϕητικόν) Ду ха. Уса ни е, сал и ру и у сле. Псал и ром ма зи ва ду
шу, а у сла ма те ло. Ус а ћу за ју ра (ра но). Осе тив ши ду хов ну све тлост, 
ус та ћу на псал мо по ја ње.

(10) Ис о ве а ћу е и хва ли и ме ђу на ро и ма, Го со е, сал мо е ва ћу 
Ти ме ђу не зна бо шци ма. У свом ис по ве да њу бла го ве сти пре о бра ћа ње свих 
на ро да, јер сви на ро ди псал мо по ју ње го ве (Да ви до ве) хим не.

(11) Јер се уз ве ли ча о не бе са ми лос Тво ја. То је слич но оно ме што је 
ре че но: И са ма вар ће се осло бо и и о ро бо ва ња ро а љи во си на 
сло бо у сла ве е це Бо жи је (Рим. 8; 21). И о обла ка иси на Тво ја. Са мим 
де ли ма си по ка зао да су исти ни те ре чи обла ка, тј. про ро ка.

Псалам 57
(1) За крај, а не оубиш, салам Давиов, за силорафију

Садржај
Овај пса лам има исти са др жај као и прет ход ни или, бо ље ре че но, 

ја сно ка зу је ка кав је био крај оних што су уста ли про тив Спа си те ља.
(2) Еа ли за и са рав у о во ри е? Бу ду ћи да су се као за штит ни ци 

За ко на са бра ли про тив Спа си те ља, про ро ку ју ћи Дух им оправ да но за по
ве да да су де пра во тј. пра вед но, ако се већ то ли ко бри ну о прав ди. Они, 
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ђу тим, иако су они то по ми шља ли, Ти ћеш, Го спо де, учи ни ти да они бу ду 
исме ја ни. И ма да су се од ва жи ли на то, Ти, Го спо де, и ви диш, и чу јеш, и 
под сме ваш се њи хо вој без ум ној мах ни то сти. По ра зи све не зна бо шце, тј. 
ду хов не си ле ко је су и Изра иљ це под ста кле да се по бу не про тив Го спо да. 
Прет ход но је ре као: По хи ај а о се иш све на ро е а ов де ка же: По ра зи 
све не зна бо шце, очу вав ши у све му стро ги ред ре чи у про ду жет ку све га 
што је ре че но у сре ди ни. На и ме, по ка зав ши да ни је без раз ло жно тра жио 
да их ка зни, нај пре је од Бо га тра жио да по гле да и да ис пи та шта је учи
ње но а за тим је опи сао ка ко по сту па ју, ми сле ћи да не ма Про ми сли те ља. 
На кра ју је већ по ме нуо ка зну, го во ре ћи да ћеш их до стој но ка зни ти за 
то и да ћеш их Сво јом ка зном пре тво ри ти у ни шта ви ло.

(10) Сна у мо ју за Те бе ћу чу ва и. Та ква су без бо жна де ла ко ја су 
чи ни ли пред То бом. Ме ђу тим, ја сам про рок ко ји ово го во ри Ду хом и 
са чу ва ћу сво ју сна гу и сво је цар ство, ко је Ти чу ваш, јер си и пре мо јих 
про зби по стао мој за штит ник и опа сао ме Тво јом ми ло шћу. Због то га сам 
и ви део про паст мо јих не при ја те ља.

(12) Не мој их о у би и, а не за бо ра ве за кон Твој. Мо ли се да они, 
ко ји су уста ли про тив Го спо да, не бу ду у пот пу но сти ис тре бље ни ме ђу 
љу ди ма. Мо ли се да бу ду ра се ја ни и да жи ве у роп ству за (13) рех уса 
њи хо вих и реч са уса на њи хо вих.

И о кле ве и ла жи (њи хо ве) об ја ви ће се свр ше ци. Не ка се сву где 
чу је ка ко су за вр ши ли због сво је ху ле ко јом су Те кле ве та ли, го во ре ћи 
ла жи о Тво јој сла ви. Свр ше ком се не на зи ва ко нач на про паст на ро да, 
не го пад ње го ве сла ве. А сла ва ње го ва су слу жбе вр ше не по За ко ну, храм 
Бо жи ји, про ро ци, пр во све ште ни ци, учи те љи За ко на, ја вља ње ан ге ла. Све 
се то од јед ном пре кра ти ло кад су усмр ти ли Го спо да.

(14) И о зна ће а Бо о со а ри Ја ко вом и кра је ви ма зе мље. Бу ду ћи и 
на де лу ли ше ни ове сла ве, уви де ће да си Ти Го спо дар Ја ко вљев и ра ши
ри ће Тво ју Цр кву до свих кра је ва зе мље.

(15) По вра и ће се уве че. По на вља оно што је прет ход но већ ре као, 
ка ко би још ви ше по твр дио оно што про ро ку је о њи ма. По што је ре као: 
у не ву свр ше ка и не ће их би и, да не ко не би по ми слио ка ко про рок 
то бо же про ти ву ре чи са мо ме се би ре чи ма: ра сеј их си лом Тво јом, уз гред но 
је упо тре био по на вља ње, ре кав ши: о вра и ће се, јер се у тим сти хо ви ма 
не ја сно из ра зио. То раз ја шња ва при ме ром па са ко ји се оку пља ју око не ке 
хра не а за тим, пре не го што и до так ну хра ну про жди ру је дан дру го га и 
че сто се ра зи ла зе, оста вив ши хра ну не дир ну ту.

(16) Они ће се ра се ја и а је у; а ако се на си е (још) и ро а ће. Сву да 
ће хо да ти и тра жи ти реч Бо жи ју, али је не ће про на ћи. Ако пак не кад, узев

ви де да се де мо ни уда љу ју од њих, раз ве се ли ће се због тог пра вед ног су да 
Бо жи јег, јер ће се по ка за ти да су не ду жни и сло бод ни од ка жња ва ња на 
смрт. Реч ора ће мо ра се схва ти ти у ве зи с не ви ним, као што је и ре че но 
на дру гом ме сту: Уми ћу у не ви но си ру ке сво је (Пс. 25; 6).

(12) Има а кле Бо а ко ји им су и на зе мљи. Реч ца „да кле” упо тре бље
на је ов де уме сто ре чи „уисти ну”. Има а кле Бо а ко ји им су и на зе мљи. 
Ис по ве да да је уисти ну пра ве дан суд Бо жи ји ко ји је из ре чен над њи ма.

Псалам 58
(1) За крај, а не оубиш, Давиов, за силорафију, 

каа осла Саул и чуваше ом њеов а а убију
Садржај

По за ви дев ши Да ви ду ко ји је био ње гов до бро чи ни тељ, Са ул је тра
жио да га уби је или ба ца ју ћи на ње га ко пље, или окру жу ју ћи ње гов дом 
стра жа ри ма. Овај пса лам се, ме ђу тим, од но си на Спа си те ља Ко ји је чи
нио до бро не за хвал ним Изра иљ ци ма (из о бра же ним у ли ку Са у ла), док 
су Му они при пре ма ли зам ке. Бла го ве сти и о при зи ва њу свих на ро да, на
кон што Изра иљ због свог без бо жнич ког жи во та бу де од ба чен од Бо га.

(2) Узми ме о не ри ја е ља мо јих, Бо же. Мо ли се за из ба вље ње од 
ду хов них и те ле сних не при ја те ља јер су га они, по сту па ју ћи бе за ко ни то, 
омр зну ли.

(4) Ни и је бе за ко ње мо је, ни и је рех мој, Го со е. То је слич но ре че
но ме: Не учи ни не рав е ни и се на ђе ре ва ра у уси ма ње о вим (Иса. 53; 9).

(6) По хи ај а о се иш све на ро е. Мо ли да се идо ло по кло ни ци 
обра те ка ве ри у Хри ста, а да Изра иљ ци због свог бе за ко ња бу ду од ба че
ни. Не мој са жа ли и све е ла е ље бе за ко ња.

(7) По вра и ће се уве че. По ка зу је раз лог због ко јег се мо ли да се не 
са жа ли на њих. Раз лог је тај што ће се они са бра ти про тив Спа си те ља, кад 
Он у по след ње да не у те лу до ђе на зе мљу. И ола не ће као ас. Оглад не ће, 
јер ни су при хва ти ли жи во то твор ни хлеб. Пси ма их на зи ва због њи хо ве 
ду шев не бе стид но сти. Ре че но је и: О ко ли ће ра, јер ће би ти ли ше ни 
отаџ би не и цар ски за ко ни не ће им до пу шта ти да се у ње га вра те, због 
че га ће спо ља кру жи ти око гра да, је два има ју ћи и мо гућ ност да га из да
ле ка гле да ју

(8) Гле, из о ва ра ће (зле ре чи) уси ма сво јим, тј. из го ва ра ће ху ле. И 
мач је у уси ма њи хо вим. Под тим под ра зу ме ва ре чи: Узми, узми, рас ни 
Га (Јн. 19; 15).

(9) А Ти, Го со е, о сме ја ћеш им се. Ху ли ли су и сми шља ли зло чак 
до рас пе ћа на крст, го во ре ћи да Бог не ће ви де ти њи хо ве ре чи и де ла. Ме
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њи хо ву ду хов ну зе мљу, ко ја се по тре сла на кон што се Бог од вра тио од 
њих. Ис це ли ру ше ви не ње не, јер се о ре се. По но во опи су је оно што се 
до го ди ло Је вре ји ма.

(5) По ка зао си на ро у Тво ме е шка (ис ку ше ња). Успа вао си нас мно
штвом не сре ћа као не ким ви ном, а на ше ду ше ис пу ни ле су се муч ним 
осе ћа њи ма. На о јио си нас ви ном ор чи не.* Аки ла је то пре вео ова ко: 
„На по јио си нас ви ном успа вљи ва ња.” Ви ном гор чи не на зи ва оне ка зне, 
ко је су им због њи хо вог без бо жни штва пре ма Хри сту пред ска за не у бо
жан стве ном Пи сму. Чи та ју ћи Пи смо и опит но по зна ју ћи пред ска за но, 
скру ша ва се њи хо ва са вест.

(6) Дао си они ма ко ји Те се бо је знак, а о бе ну о ли ца сре ле. Знак је 
про све тље ње, по сред ством ко јег се мо гу раз ли ко ва ти ду хо ви, као и до бро 
од зла. За до бив ши ово зна ње, из бе ћи ће мо рђа во, уда љу ју ћи се од злих 
де ла и не чи стих (лу ка вих) ду хо ва. Или: као што ми тр пи мо ка зну за сво је 
без бо жни штво, та ко су и они, ко ји Те се бо је, при ми ли знак (очи глед но 
онај ко јим смо ми за пе ча ће ни), та ко да им не пре те све ка зне. Пра о браз 
овог зна ка би ла је јаг ње ћа крв, ко јом су по ма за ни пра го ви вра та у Егип
ту (в. 2. Мојс. 12).

(8) Бо о во ра ше у Све и њи Сво јој. То је слич но ре че но ме: У ове о
сле ње а не о во рио је на ма ре ко Си на (Је вр. 1; 2). На и ме, Он је Све ти ња 
Бо га и Оца. Шта је го во рио, и ко ме је го во рио? Ка ко се Да вид у јед ном 
од прет ход них пса ла ма мо лио: Уз не си се на не бе са, Бо же, и о свој зе мљи 
сла ва Тво ја (Пс. 56; 6), Бог на ово од го ва ра: Раз е ли ћу Си хем, тј. пре сто ни цу 
изра иљ ског цар ства ко ја се на ла зи ла у Си хе му, и ко ју је дао ино пле ме ним 
на ро ди ма кад су по ве ро ва ли у Ње га. И о ли ну ша о ра (у Си ко у) раз
ме ри ћу. Све то Пи смо о ли ном на зи ва оби та ва ли ште свих љу ди. Чи та ву 
ту до ли ну раз ме ри ћу у Мо ју ски ни ју, тј. учи ни ћу да се она пре и спу ни 
цр ква ма.

(9) Мој је Га ла, и мој је Ма на си ја. Ре чи ма Га ла и Ма на си ја озна ча ва 
да је, по Свом до ла ску, нај пре Је вре ји ма про по ве дао бла го дат. Ме ђу тим, 
и Је фрем и Ју а, два цар ска пле ме на у Изра и љу, та ко ђе при ма ју бла го дат. 
Ре че но је: кре ос ла ве Мо је уме сто: кре пост вла сти Мо је, јер је Је фрем 
био кре пост оно га над чим је Он вла дао, тј. Изра и ља, бу ду ћи да је од Је
фре ма по те кло изра иљ ско цар ство.

(10) Мо ав је са су на е мо је. Ка же да ће и Мо ав ци, не ка да без бо жнич
ки на род, по ло жи ти на ду на Бо га. На Иу ме ју ру жи ћу обу ћу мо ју, тј. 

* До слов но: „ви ном нео се тљи во сти, оба мр ло сти, умрт вље но сти” (грч. οἴνω καρσεως), 
прим. прев.

ши не ку из ре ку из Све тог Пи сма, по ми сле да се њо ме на сла де до си то сти, 
и у том слу ча ју ро а ће, као сваг да шњи кле вет ни ци и опа да чи Бо жи ји.

(17) А ја ћу е ва и си ли Тво јој. То ће се до го ди ти њи ма. А ја, тј. на род 
из не зна бо жа ца ко ји је по знао Тво ју си лу, об ра до ва ћу се ми ло сти Тво јој 
от кри ве ној у све тло сти и на дан Твог вас кр се ња, јер си по сред ством вас
кр се ња Ти по стао наш за штит ник и уто чи ште (при бе жи ште) у жа ло сти
ма. Због то га и псал ме при но сим као дар Те би, Бо гу Ко ји ме је спа сао. Јер 
си о сао за ши ник мој и ри бе жи ше мо је. Сваг да сам се на сла ђи вао 
Тво јом по мо ћи и по Твом про ми шља њу из бе гао сам не сре ће ко је су ме 
су сти за ле. Због то га сам по знао Те бе, је ди но га Бо га, и Те бе на зи вам из
во ром ми ло сти и чо ве ко љу бља. Ви дев ши ово про роч ким очи ма мно го 
ра ни је, Да вид је пред ска зао не сре ће Је вре ја, а сам је обе ћао да ће сваг да 
псал мо по ја ти Вла ди ки. То сво је обе ћа ње и ис пу ња ва, уз но се ћи Му псал
мо по ја ња усти ма по бо жних.

Псалам 59
(1) За крај, онима који ће се измении, за силорафију, 
салам Давиов, за оуку, (2) каа сали Месооамију 

(међуречје) Сиријску и Сирију Соваљску, и овраивши се 
Јоав орази у кланцу соли ванаес хиљаа (Иумејаца)

Садржај
Бу ду ћи да је исто ри ја овог до га ђа ја ја сна на осно ву ње ног по дроб ног 

опи са у Дру гој књи зи о ца ре ви ма (тј. у Дру гој књи зи Са му и ло вој), по
ме ну ће мо из ње са мо оно што је ну жно у том сми слу да Да вид го во ри у 
име Го спо да, Ко ји је у по след ња вре ме на све из ме нио, об но вио и по га зио 
ино пле ме ни ке, тј. ду хов не си ле. То ме нас по у ча ва Пи смо, го во ре ћи: за 
о у ку. Због то га из псал ма до зна је мо да је у оно вре ме, ка да је Онај Ко ји 
је по те лу по те као од Да ви до вог се ме на по га зио не при ја те ље и усво јио 
не зна бо шце, је вреј ски на род осе тио ка зну ко ја га је су сти гла због Хри ста, 
па се и сам пре о бра ћао, мо ле ћи да се и он кроз Хри ста удо сто ји бла го да
ти. Он, ме ђу тим, пре вас ход но опла ку је сво ју не сре ћу ко ја га је су сти гла 
због без бо жни штва пре ма Хри сту и ка же: 

(3) Бо же, о ба цио си нас и обо рио си нас; раз не ви се, и сми ло ва се на 
нас. Ка знио си нас због на шег без бо жни штва пред То бом. Ме ђу тим, Ти 
си се и сми ло вао на нас. Ка же сми ло вао уме сто: сми луј се. Или, мо жда 
дру га чи је: сми ло вао си се, учи нив ши нас не срећ ним и јад ним, та ко да је 
већ вре ме да нам се сми лу јеш због на ше не сре ће.

(4) По ре сао си зе мљу (на шу) и уз р мао си је. Ми сли на Је ру са лим, 
јер је он био под оп са дом, а ње гов храм сру шен. Или мо жда ми сли на 
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крај њим гра ни ца ма ва се ље не. На ка мен си ме уз ви сио. По ка зу је, да је бр зо 
био усли шан, са гла сно са ре че ним: Ви ка ћеш, и ре ћи ћу: ево о ђох (Иса. 58; 
9). Ја сно про по ве да о то ме ко ће из вр ши ти спа се ње, јер о се би ка же да је 
уз ви шен на ка мен, а ми смо од ште то чи на–де мо на по ста ли ја чи и ви ши 
Хри стом, Ко јег бла же ни Па вле на зи ва ка ме ном.

По вео си ме (4) јер си о сао на а мо ја. Ако је Он пут и ако је Он вра
та, очи глед но је да ће нас Он на у чи ти да ко ра ча мо до брим пу тем, утвр
див ши се у узда њу у Ње га. Ку ла мо ћи (мо је) на срам ли ца не ри ја е ља. 
Ти ме као да хо ће да ка же: Ти си за ме не по стао зид и јем ство да ни шта 
не ћу пре тр пе ти од зло чи нач ких не при ја те ља.

(5) На са ни ћу се у на се љу Тво ме у ве ко ве. На осно ву оних бла га ко ја 
је већ до био, на да се и бу ду ћем бла гу, да ће и у ви шњим на се љи ма сваг да 
би ти под Ње го вим по кро вом.

(6) Дао си на сле ђе они ма ко ји се бо је Име на Тво а. Ка кво је то на сле ђе, 
ако не Цар ство не бе ско, јер је ре че но: Хо и е бла о сло ве ни Оца Мо је а, 
а ри ми е цар сво ко је вам је ри ре мље но о о са ња све а (Мт. 25; 
34), итд, од но сно, њи ма је дао да на сле де цар ство Бо жи је и да се на зе мљи 
на зи ва ју хри шћа ни ма.

(7) Да не на а не ца ра о а ћеш. Ове ре чи по ка зу ју да је и то, од но сно 
жи вот веч ни, део на сле ђа. На и ме, то зна чи до да ва ње да на ца ре вим го ди
на ма. Про рок под да ни ма под ра зу ме ва го ди не и ве ко ве.

(8) Оса ће (цар о ве ка) ре Бо ом; ми лос и иси ну Ње о ву ко ће 
ис и а и? Ов де је из ме њен ред ре чи, због че га би њи хов сми сао тре ба
ло да бу де сле де ћи: ако не ко бу де тра жио ми лост и исти ну Бо жи ју, оста ће 
пред Бо гом у бес ко нач не ве ко ве.

(9) Та ко ћу сал мо е ва и Име ну Твом у ве ко ве ве ка. Шта зна чи: а
ко? Зар то не зна чи да ћу псал мо по ја ти, оста ју ћи пред То бом и у бу ду ћем 
ве ку? Та да ће, кад се удо сто ји оног бла же ног ста ја ња пред Бо гом, не пре
ста но уз но си ти псал мо по ја ња. Сла во сло ве ћи та ко а не дру га чи је, чо век 
у ве ко ве не ће пре ста ја ти да уз но си мо ли тве Го спо ду. На и ме, вер ни не 
пре ста ју да сва ко днев но са вр ша ва ју бо жан стве не тај не.

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
3. Са кра је ва зе мље к Те би за ви ках. Кра је ви ма зе мље се у при по ве дач

ком сми слу на зи ва Ва ви лон, ко ји се на ла зи на са мом кра ју та да по зна тог 
све та. У ви шем сми слу, под кра је ви ма зе мље мо гу се под ра зу ме ва ти ово
зе маљ ске бри ге, ко је нас уда љу ју од Бо га.

Ка а кло ну и оча ја ва ср це мо је, на ка мен си ме уз ви сио. Да вид ка ме
ном на зи ва на ду у Бо га, ка ко по чвр сти ни и не по крет но сти, та ко и по 

про ћи ћу и кроз Иду ме ју. Иду ме ја је та ко ђе би ла на ста ње на ино пле ме
ни ци ма. Ти ме нам от кри ва да ће и не зна бо шци по ве ро ва ти у Ње га, због 
че га ка же: Ме ни се ино ле ме ни ци о чи ни ше.

(11) Ко ће ме уз ве си у ра ора ђе ни? По у чен од Ду ха да ће и не зна
бо шци при ми ти бла го дат, про рок ка же: Ко ће ме уз ве си у ра ора ђе ни? 
Гра ом ора ђе ним на зи ва Цр кву, огра ђе ну Бо жи јом си лом. Про рок ове 
ре чи као да из го ва ра у име је вреј ског на ро да ко ји се по ка јао и же ли да 
при ми ве ру у Хри ста. Или ко ће ме о ве си о Иу ме је? Об ја шња ва ка кав 
је тај огра ђе ни град. То је Иду ме ја. Иду ме ја пак озна ча ва све на ро де ко ји 
су при ми ли бла го дат.

(12) Не ћеш ли Ти, Бо же, ко ји си нас о ур нуо? Ко ће нас дру ги од ве сти 
у огра ђе ни град, ако не Ти Сам, Ко ји си нас због на ших бе за ко ња из ба цио 
из Свог оби та ва ли шта?

(13) Дај нам о моћ о не во ље, и су је но је са се ње чо ве чи је. Не на да
мо се, ка же, да ће нас љу ди осло бо ди ти од не сре ћа ко је су нас су сти гле, и 
узда мо се је ди но у Тво ју по моћ. И су је но је са се ње чо ве чи је јер се сва ки, 
ко ји се узда у спа се ње од чо ве ка, уза луд но хра ни том на дом. Си мах је то 
ја сни је пре вео, до дав ши ве зник и ре кав ши: „Дај нам по моћ од не во ље јер 
је су јет но спа се ње чо ве чи је.”

(14) Бо ом ће мо учи ни и сна у. По мо зи нам, ка же, у на шем те шком 
по ло жа ју, јер је ди но Ти мо жеш да окон чаш на ше не сре ће. Без Твог до пу
ште ња, уза луд на је сва ка људ ска по моћ. Због то га ће мо пре кли ња ти про
ми сао Бо жи ји и узда ти се у си лу Бо жи ју, јер је ди но она мо же да окон ча 
на ше не да ће и да сру ши моћ оних што нас на па да ју. И као да уза јам но 
по бу ђу ју јед но дру го да се са мо у Бо гу на да ју спа се њу. Због то га је и ре
че но: чим се утвр ди мо у на ди да ће мо осна жи ти у Бо гу, уви де ће мо да су 
на ши не при ја те љи ни штав ни.

Псалам 60
(1) За крај, у химнама, салам Давиов

Садржај
Да вид уз но си бла го да ре ње Бо гу и за се бе и за на род спа сен по ве ри. 

Обе ћа ва да ће и у веч ним оби те љи ма не у ћут но уз но си ти хва лу.
(2) Усли ши, Го со е, мо ље ње мо је. Гле да ју ћи пре власт и му че ња од 

де мо на, ис пу ња вам се ча мо ти њом. Сто га Те мо лим да до ђеш и да нас от
меш из ру ке тла чи те ља. Ре чи ма: (3) Са кра је ва зе мље озна ча ва да се мо ли 
за чи та ву ва се ље ну. Са кра је ва зе мље Те би за ви ках. По што је Ва ви лон 
од Па ле сти не био уда љен мно го да на хо да, они ко ји су би ли од ве де ни 
у роп ство и на ста ње ни на ва ви лон ској зе мљи сма тра ли су да бо ра ве на 



Свети Атанасије Александријски Тумачење Псалама140 141

(3) Јер је Он Бо мој. Он ће оно ме ко ји тр пи ва ше увре де по да ри ти 
спа се ње, и не сум њи во ће га из ба ви ти од ва ше зло бе.

(4) До кле ће е се на сла ња и на чо ве ка? Пре ко ре ва не при ја тељ ске 
си ле за то што на па да ју на чо ве чи ју при ро ду, ко ја се при кла ња злу и по 
при род ној сла бо сти би ва слич на зи у на кри вље ном, го то вом да пад не, и 
ора и о ко а ној.

(5) Час мо ју на ме ри ше о ба ци и. Го то во да су нас ли ши ли и са мог 
ра зу ма, кад су нам пред ло жи ли да се кла ња мо др ве ту и ка ме ну, та ко да 
се и о на ма мо гло ре ћи: Чо век у ча си бу у ћи не раз у ме е (Пс. 48; 13). Та кви 
су, ду шо, тво ји не при ја те љи; ти се, ме ђу тим, пот чи ни Бо гу. За тим до да
је: Од Ње га се на дам и то ме са мом, тј. да ћу уз Ње го ву по моћ за до би ти 
спа се ње, и да Он не ће до пу сти ти да по ста нем од мет ник и бе гу нац, или 
да тра жим дру го го спо дар ство над со бом. На и ме, и спа се ње и по моћ 
оче ку јем за то што се у Ње га уздам. Тр ча ху у же ђи (жу њи).* Тим пу тем 
су, ка же, тр ча ле про тив нич ке си ле, жед не ћи (жу де ћи) да ме ли ше ча сти. 
Уси ма сво јим бла о си ља ху а ср цем сво јим ро кли ња ху. Го во ри то сто га 
што нас де мо ни, на го ва ра ју ћи нас на оно што је при јат но, на тај на чин 
чи не че ди ма про клет ства.

(6) Бо у се о ви нуј, у шо мо ја. По но во се обра ћа ду ши, под сти чу ћи 
је да бу де пот чи ње на Бо гу. По ка зу је сна гу ис ку ше ња, и го во ри оно што 
ка же и апо стол: Бо вас не ће у си и а се ис ку ша ва е већ ма не о шо 
мо же е (1. Кор. 10; 13).

(8) У Бо у је са се ње мо је и сла ва мо ја. На ње га по ла жем на ду у спа се
ње и сла ву, тј. Он ће ме и спа сти и про сла ви ти, јер ће ме учи ни ти по бед
ни ком над не при ја те љи ма.

(9) Узај е се у Ње а сав са бо ре на ро а. При у го то вив ши пут ка по
ка ја њу, при зи ва (на по ка ја ње) и оста ле, и исто вре ме но про ро ку је о при
зи ва њу свих не зна бо жа ца. Из лиј е ре Њим ср ца ва ша, и ти ме као да 
ка же: не при сту пај те Му дво лич ног ср ца, не го она ко, као што је и на пи
са но: Љу би Го со а Бо а сво је а свим ср цем сво јим и свим умом сво јим 
(Мт. 22; 37).

(10) Су је ни су си но ви чо ве чи ји. Зна ју ћи да ће сви при ми ти еван
ђел ски при зив, на зи ва не срет ни ма не ве ру ју ће, а по себ но је вреј ске ста
ре ши не ко ји су би ли ла жни (ла жљи ви) јер су од ба ци ли исти ну и би ли 
не пра вед ни, не са мо у ме ри ли ма и те ра зи ја ма, не го су и са би ра ли ра ди 
су је е. На и ме, уисти ну је би ла су јет на њи хо ва зло на мер ност про тив Спа
си те ља.

* У срп ском пре во ду: Тр ча ху у ла жи, прим. прев.

ње ној ви си ни и уз ви ше но сти; сва ки пут, ка же, ка да оча ја вам, кло нув ши 
од жа ло сти, Ти ме, Го спо де, уз ди жеш до на да ња у Те бе, као на не ки уз ви
шен и чврст ка мен.

(5) На са ни ћу се у на се љу Тво ме у ве ко ве. Пре ма Те о до ри ту, у овом 
сти ху про ро ку је о осло ба ђа њу по ро бље ног на ро да из Ва ви ло на и о по
врат ку у Је ру са лим, док под на се љем Бо жи јим под ра зу ме ва је ру са лим ски 
храм. Ре као је : у ве ко ве уме сто „за сваг да”. Ме ђу тим, услед зло ћуд но сти 
Је вре ја и бо го у би ства ко је су из вр ши ли, ово про ро чан ство се ис пу ни ло 
на на ма, хри шћа ни ма. На и ме, на кон што су их Ри мља ни ис тре би ли, они 
се ви ше ни су на ста њи ва ли код је ру са лим ског хра ма, јер је и он по ру шен 
до те ме ља. Ме ђу тим, хри шћан ски на род сваг да жи ви у хра мо ви ма Бо
жи јим ко ји се на ла зе у свим ме сти ма, јер је у сва ком ме сту по диг ну та 
бо жан стве на цр ква.

(7) Да не на а не ца ра о а ћеш. Због ње го вог бо го љу бља и раз бо ри то
сти, Ти ћеш, Го спо де, при ло жи ти мно ге да не да ни ма жи во та ца ра Зо ро
ва ве ља. Оста ле ре чи ви ше се не од но се на древ ног ца ра Зо ро ва ве ља, не го 
на но вог Зо ро ва ве ља по те лу, од но сно на Хри ста. Ка ко ту ма чи Те о до рит, 
Зо ро ва вељ је био пра о браз Хри стов: као што је он (цар Зо ро ва вељ) из вео 
по ро бље не Је вре је из ва ви лон ског роп ства и до вео их у Је ру са лим, та ко је 
Хри стос из вео љу де из роп ства ко је се са сто ја ло у обо жа ва њу идо ла и од
вео их у ви шњи Је ру са лим и на са мо не бо, ко је је истин ска отаџ би на љу ди.

Го и не ње о ве кроз а не на ра ша ја и на ра ша ја. Го ди не цар ства 
Хри сто вог про ду жи ће се до по след њег из два на ра шта ја, тј. из древ ног 
изра иљ ског на ро да и из но вог, са ста вље ног од (бив ших) не зна бо жа ца, од
но сно до свр шет ка све та, ма да ће се и по ње го вом свр шет ку про ду жи ти 
веч но цар ство Хри сто во.

Псалам 61
(1) За крај, за Ииуна, салам Давиов

Садржај
Иди тун је био је дан од на чал ни ка хо ра у (је ру са лим ском) Бо жи јем 

хра му. Кад је пао у грех, до био је од Да ви да овај пса лам у ко јем га он при
зи ва на пре ђа шњу вр ли ну. Да вид, ме ђу тим, у овом псал му про ро ку је и о 
бу ду ћем из ба вље њу вас це лог људ ског ро да по сред ством Спа си те ље вог 
до мо стро ја, као и о свр га ва њу ду хов них не при ја те ља. Осим то га, по ми
њу ћи суд Бо жи ји, са ве ту је сво јим љу ди ма да се од вра те од по ро ка.

(2) Зар се не ће Бо у о ви но ва и у ша мо ја? По ви нуј се Го спо ду, ду шо 
мо ја, иако си се по ко ле ба ла и па ла из оног ста ња, до ко јег те уз ди гла вр
ли на. Он (Го спод) ће те за шти ти ти и спа сти од још ве ћих ко ле ба ња.
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(9) Узај е се у Ње а, сав са бо ре на ро а, из лиј е ре Њим ср ца ва
ша. Ср ци ма се ов де на зи ва ју про збе и мо ли тве, као што Да вид ка же на 
дру гом ме сту: Из ли ћу ре њим мо ли ву мо ју (Пс. 141; 2), јер искре на и 
чи ста мо ли тва мо ра би ти упу ће на Бо гу из ду би не ср ца. Из ли ћу је ре као 
за то што реч те че и из ли ва се из уста. Ова из ре ка мо гла би се схва ти ти и 
дру га чи је, од но сно, по сред ством ис по ве сти из лиј те пред Бо га скри ве не 
стра сти свог ср ца.

Бо а сво ако е че, не ри ла ај е (му) ср це. Ако бо гат ство (ко је 
има осо би ну те че ња и не по сто ја но сти) пре ла зи од јед ног чо ве ка дру гом 
или од дру гих пре ла зи ва ма, не при ла жи те сво ја ср ца бо гат ству у тој ме
ри да пре ма ње му осе ти те при стра шће или да га по же ли те.

(12) Јер ћеш Ти уз вра и и сва ко ме о е ли ма ње о вим. Ти ћеш на 
бу ду ћем су ду сва ко ме уз вра ти ти са гла сно ње го вим до брим или рђа вим 
де ли ма, од но сно, оне ко ји су тво ри ли до бра де ла и под ви за ва ли се у вр
ли ни на гра ди ћеш веч ним жи во том, а оне, ко ји су чи ни ли зло, ка зни ћеш 
веч ном ка зном.

Псалам 62
(1) Псалам Давиов, каа беше у усињи Јуејској

Садржај
Да вид је и овај пса лам ис пе вао у вре ме кад је бе жао од Са у ла, и кад 

је због свог вр лин ског жи во та при зи вао Бо га у по моћ. Он се, ме ђу тим, 
од но си и на ду шу, ко ја је ду го оби та ва ла у пу сти њи и би ла ли ше на сва ког 
до бра, а за тим се, по бла го да ти Хри сто вој, обра ти ла.

(2) Бо же, Бо же мој, к Те би ју ре њу јем. Овим ре чи ма из ра жа ва се рев
но ва ње на мо ли тви. Уста јем ра но, ка же, да бих ти уз но сио мо ли тве и 
псал мо по ја ња. Оже не Те бе у ша мо ја. Ни је са мо ду ша ис пу ње на бо жан
стве ном љу ба вљу, не го ко ли ко у а Те би (че зне) и е ло мо је! Ми, на и ме, 
ни смо ду жни са мо да се под ви за ва мо у по бо жно сти (бла го че шћу), не го 
би тре ба ло да и са мим те лом уга ђа мо Бо гу, а то се са сто ји у по сту, че стим 
мо ли тва ма, ле жа њу на го лој зе мљи и ру ко де ла њу ко јим ће мо обез бе ди ти 
оно што нам је ну жно за жи вот. 

У зе мљи у сој и не ро хо ној. Ни нај ма ње ми ни је на шко ди ла пу сти
ња, јер сам и та мо при но сио псал мо по ја ња као да сто јим у са мој Тво јој 
ски ни ји.

(3) У све и њи: под ра зу ме ва ски ни ју, јер бо жан стве ни храм још ни
је био са гра ђен. Та ко се у све и њи ја вих Те би. Шта зна чи: а ко? Зар не 
зна чи да се ја вио жу де ћи и же ле ћи да се сје ди ни с То бом, Све тим? И ко 
је тај Све ти, ако не Је ди но род ни?

(11) Не на ај е се у не рав у, и за о ми цом не жу и е. Ка же то сто га 
што су про тив Ње га сми шља ли зло из ко ри сто љу бља, на да ју ћи се да ће 
им на род за то, пре ма За ко ну, при не ти да ро ве.

(12) Је ном о во ра ше Бо, ово во је чух: а је моћ Бо жи ја. Бог је об ја вио 
реч о су ду, и ово во је чух: као пр во, да ће гне вом уз вра ти ти они ма, ко ји 
због мно штва гре хо ва за слу жу ју гнев, а као дру го да ће по да ри ти ми лост 
они ма, ко ји су се удо сто ји ли ми ло сти. Моћ озна ча ва гнев и стро гост пре
ма они ма, ко ји су то га до стој ни.

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
Овај пса лам има нат пис: за крај, јер се од но си на ко нач не до га ђа је, 

од но сно, пре ма Те о до ри то вим ре чи ма, на по бо жност ко ју су Ма ка ве ји 
по ка за ли у вре ме ца ра Ан ти о ха Епи фа на… Овај пса лам са др жи под сти
цај ка тр пље њу ис ку ше ња и ка узда њу у Бо га.

(1) Зар се не ће Бо у о ви но ва и у ша мо ја? Јер је у Ње а са се ње мо
је. Ове ре чи из го ва ра у име збо ра по бо жних Ма ка ве ја, упу ће них упра
ви те љи ма и ма ке дон ским ца ре ви ма ко ји су ра то ва ли про тив је вреј ског 
на ро да, на сто је ћи да их уда ље од за ко на Бо жи јих и од отач ких оби ча ја. 
Оне до ли ку ју и свим хри шћа ни ма, ко ји се рев но ва њем на вр ли ни упо
до бљу ју Ма ка ве ји ма.

(5) Час мо ју на ме ри ше о ба ци и. Ве ћа ли су о то ме да ме ли ше ча
сти. Мо ји не при ја те љи и про го ни те љи на ме ра ва ли су да из ме не из гна ју 
по кор ност и слу же ње Бо гу и да ме пот пу но об на же, јер они чи не мо ју 
част, по што ћу се њи ма про сла ви ти и за до би ти по што ва ње (Те о до ри то во 
ту ма че ње). Ако је за слу гу част да слу жи ово зе маљ ском ца ру и смрт ном 
го спо да ру, зар он да за смрт ног чо ве ка ни је да ле ко ве ћа част да слу жи 
бе смрт ном и не бе ском Ца ру – Бо гу?

Тр ча ху у же ђи (жу њи). Не при ја те љи ми ни су јед но став но при сту
пи ли не го су жу ри ли са сна жном же љом да се су ко бе са мном, јер жеђ 
(жуд ња) озна ча ва ве ли ку же љу. Ка ко о Ма ка ве ји ма пи ше Јо сиф, цар Ан
ти ох је на све на чи не на сто јао да убе ди Је вре је да од сту пе од за ко на и од 
отач ких оби ча ја.

Уси ма сво јим бла о си ља ху, а ср ци ма сво јим ро кли ња ху. Ан ти ох и 
ње го ви двор ја ни хва ли ли су Је вре је и ла ска ли им, не би ли их ти ме при
кло ни ли да од ба це За кон, док су их у сво јим ср ци ма пре зи ра ли. Јав но су 
им да ва ли са ве те као бра ћа, а по тај но су их оп ту жи ва ли као не при ја те љи.

Јер је Он Бо мој и Са си ељ мој, за ши ник мој, не ћу се о ко ле ба и. 
Не ћу, ка же, од слу же ња и по кор но сти мом Бо гу, спа си те љу, за штит ни ку 
и по моћ ни ку пре ћи на слу же ње и по кор ност зе маљ ском ца ру, Ан ти о ху.
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онај ко се за кли ње с пра вом ти ме хва ли јер се, ка ко је на пи са но, за кли ње 
исти ни тим Бо гом (2. Мојс. 22; 11). Јер се за во ри ше уса оних ко ји о во ре 
не рав у. Ко су ти, ако не они, о ко ји ма је ре че но: Узми са зе мље а кво а, 
јер он не ре ба а жи ви (Де ла ап. 22; 22). Њи хо ва су се уста за тво ри ла кад је 
Го спод по га зио смрт и на кон Ње го вог тро днев ног вас кр се ња. Ме ђу тим, 
за тво ри ла су се и уста са мих про тив нич ких си ла, кад је грех по ни штен 
бла го да ћу, као што је не где ре че но: Сва ко ће бе за ко ње за во ри и уса 
сво ја (Пс. 106; 42), јер је Бо Онај ко ји орав а ва. Ко ће осу и и (Рим. 8; 33–34)?

Псалам 63
(1) За крај. Псалам Давиов

Садржај
Да вид је овај пса лам ис пе вао у име све тих апо сто ла, ко ји се мо ле за 

из ба вље ње од не при ја те ља еван ђел ске про по ве ди и ја сно из о бра жа ва оно 
што су апо сто ли ма при пре ми ле је вреј ске ста ре ши не, као и то што су они, 
тј. по ме ну те ста ре ши не, пре тр пе ли због без бо жни штва пре ма Хри сту.

(2) Усли ши, Го со е, лас мој ка а Ти се мо лим. При ми мо ље ње мо је, 
Вла ди ко, и укре пи мој ум, да ме не би упла ши ли не при ја тељ ски на па ди. 
О сра ха не ри ја е ља из ба ви у шу мо ју. То је слич но оно ме што је ре
че но: И са а, Го со е, о ле ај на њи хо ве ре ње и ај слу а ма Тво јим а 
са сва ком сме ло шћу о во ре реч Тво ју (Де ла ап. 4; 29).

(4) На о шри ше као мач је зи ке сво је. Ка же то сто га што су Је вре ји, ху
ле ћи на Ису са, за пре ти ли апо сто ли ма: за бра ни ли смо вам да го во ри те о 
овом Име ну (в. Де ла ап. 4; 17). За е ну ше лук свој, свар ор ку. Смр то но сне 
ре чи њи хо вих уста по ре ди са стре ла ма из ба че ним из лу ка. Зар њи хо ва 
уве ре ња да Исус ни је Бог ни су би ла смр то но сна? Из не на а сре ља ју у 
ње а и не ла ше се. Скри ве ни у за се ди, из не на да на па да ју, не пла ше ћи се 
Бо га Ко ји их по сма тра.

(6) Увр и ше се би реч злу. Утвр ди ше да Го спод ни је вас кр сао из мр
твих. Ка зи ва ху а са кри ју зам ку. Сми шља ли су све на чи не ка ко да про
по вед ни ке еван ђел ских дог ми по тај но уби ју. Ре ко ше: Ко ће их ви е и? 
Све су то чи ни ли ми сле ћи да их Бог не ће ка зни ти због та квог без бо
жни штва.

(7) При су и чо век, и ср це у бо ко. Бе за ко ни ци ни су пре ста ја ли да 
сми шља ју зло про тив Го спо да, јер то зна че ре чи: Ис и и ва ше бе за ко ње. 
Ме ђу тим, чо век Бо жи ји, са ве то ван ра зу мом (јер то зна че ре чи ср це у бо
ко) и као онај ко ји је пра вил но схва тио та јин ство, до стој ним псал мо по ја
њи ма ве ли ча Бо га, пре ма оно ме што је ре че но на дру гом ме сту: Уз но си ћу 
Те, Бо же мој, Ца ре мој (Пс. 144; 1).

(4) Јер је бо ља ми лос Тво ја о жи во а, по што они, ко ји су при сту пи
ли ми ло сти Бо жи јој, од но сно Хри сту, жи вот овог ве ка сма тра ју ни штав
ним, и из го ва ра ју ове ре чи твр де ћи да је ми лост, ко ју им је по да рио Је ди
но род ни, мно го бо ља од ду го веч но сти овог (ово зе маљ ског) жи во та.

(5) Та ко ћу Те бла о си ља и у жи во у мо ме. Та ко ћу чи ни ти чи та вог 
жи во та, псал мо по ју ћи усти ма, по ди жу ћи ру ке и мо ле ћи за Тво је чо ве ко
љу бље. У Име Тво је о и за ћу ру ке сво је. Не ћу ви ше, као ра ни је, по ди за ти 
ру ке ка ту ђем бо гу, не го ћу их по ди за ти је ди но ка Те би, и у мо ли тва ма ћу 
при зи ва ти Тво је име.

(6) Као о са ла и ма си а се на си и у ша мо ја. По ка зу је ка ква је 
ко рист они ма, ко ји су од лу чи ли да је ди но на Ње га по ло же сво ју на ду. 
И усна ма ра о си хва ли ће Те уса мо ја. Ка да спо ме нем Тво је име, мо ја 
уста се ис пу ња ва ју ра до шћу.

(7) Ка а бих Те со ми њао на о се љи мо јој. Ре че но је: ка а бих Те 
со ми њао уме сто со ми њем Те, због че га је сми сао ових ре чи сле де ћи: 
спо ми њу ћи Те, по стао сам не у мо ран у хва ла ма ко је (уз но сим) Те би, у 
оче ки ва њу Тво јих слав них да ро ва, ка кве ћеш нис по сла ти они ма што Те 
при зи ва ју.

(8) Јер си о сао о моћ ник мој, и о кро вом кри ла Тво јих об ра о ва ћу 
се. Ра ду јем се јер ми Ти Сам по ма жеш, чу ва ју ћи ме Сво јом по мо ћу. Кро
вом кри ла на зи ва се чу ва ње по мо ћу (Бо жи јом). Они, ко је Ти по кри ваш 
об ра до ва ће се (пре и спу ни ће се) ра до шћу.

(9) При ле и се у ша мо ја уз Те бе. Ни на крат ко вре ме, ка же, не мо гу да 
одво јим сво ју по ми сао од се ћа ња на Те бе, јер ме пла ме на љу бав се ћа њем 
на Те бе, као не ким ле пљи вим ве шта ством, при ле пљу је за Те бе. За тим 
по ка зу је и плод љу ба ви: ме не ри хва и е сни ца Тво ја. Шта је де сни ца 
Оче ва, ако не Очев Је ди но род ни Син?

(10) Они уза лу ра жи ше у шу мо ју. Ва пи због про тив нич ких (не
при ја тељ ских) си ла, жа ле ћи се на на си ље ко је је тр пео од њих и мо ле ћи 
се да их пре да веч ним ка зна ма.

(12) А цар ће се ра о ва и у Бо у. Опи сав ши крај оних ко ји су без бо
жно по сту па ли пре ма Хри сту и по ка зу ју ћи да ће њи хов удео и на сле ђе 
би ти пре и спод ња зе мље, упра вља ре чи ка дру гом збо ру љу ди. То је збор 
оних ко ји су по ве ро ва ли у Хри ста и ко је, бу ду ћи да су се удо сто ји ли не
бе ског Цар ства, пра вил но на зи ва ца ре ви ма, као што ка же и апо стол: Већ 
се за ца ри се (1. Кор. 4; 8). Тај цар ски на род ве се ли се ду хов ним ве се љем, 
ка кво му је по да рио Сам Бог. Ја, ка же, ко ји сам од Те бе до био ово цар ство, 
те шим се Тво јом по мо ћу, а не њи хо вом смр ћу. Хва ли ће се сва ко, ко се Њи
ме за кли ње. По хва ла оних, ко ји су се за ца ри ли, би ће Хри стос; та ко се и 
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(6) Усли ши нас, Бо же, Са си е љу наш, на о свих кра је ва зе мље. Усли
ши нас, да кле, и дај нам оно за шта Те мо ли мо. У Те бе се узда ју сви кра је
ви зе маљ ски и они што жи ве да ле ко од мо ра, чи ме опет озна ча ва гра ни це 
ва се ље не.

(7) Ко ји ри ре ма о ре сна ом Сво јом. Го ра ма ов де на зи ва про тив нич
ке си ле. При ре маш их за ка зне, јер си им при пре мио без дан. Ти ћеш то 
и учи ни ти, јер си све мо ћан.

(8) Ко ји о ре са у би ну мор ску. Мо рем ов де на зи ва мно штво не чи
стих ду хо ва, јер је и оно по ме те но до ла ском Хри сто вим. Због то га су пре
пла ше ни ду хо ви и го во ри ли: Зар си о шао амо ре вре ме на а нас му чиш 
(Мт. 8; 29)? Сму и ће се на ро и, (9) и усра ши ће се ко ји жи ве о кра је ви ма 
(зе мље) о чу е са Тво јих. Кад се сму те (по ме ту) на ро ди, тј. не пре глед на 
мно штва де мо на, та да ће се и љу ди ко ји жи ве на кра је ви ма ва се ље не 
упла ши ти Те бе, јер ће ви де ти ве ли ка зна ме ња. Под тим под ра зу ме ва зна
ме ња, ко ја су се до го ди ла у вре ме Хри сто вог до ла ска. Из ла ске ју ра и 
ве че ра Ти укра ша ваш. Ка да љу ди, ко ји на се ља ва ју ва се ље ну, ви де ве ли ка 
зна ме ња, упла ши ће се до брим стра хом; та да ће се у вре ме ве чер њих и 
ју тар њих из ла за ка, тј. у сва ко вре ме ра до ва ти они, ко ји су ус хи ће ни тим 
што је из вр ше но Тво јим до ла ском.

(10) По се ио си зе мљу и на о јио си је. По ка зу је због че га су се об ра
до ва ли сви на ро ди. Че му би се дру гом об ра до ва ли, ако не то ме што је 
зе мљу удо сто јио Сво је по се те и што ју је на по јио Сво јим да ро ви ма? Ре ка 
Бо жи ја ис у ни се во а ма. Ре ком ов де на зи ва еван ђел ску реч, и ка же да се 
она ис у ни во а ма. Ка кве су то во де? Зар то ни су бо жан стве на обе ћа ња, 
ко ја је бла го ве стио до стој ни ма не бе ског Цар ства? Та кво је, на при мер, 
сле де ће обе ћа ње: Бла же ни су си ро ма шни у хом (Мт. 5; 3) и бла жен ства ко ја 
за њим сле де. При ре мио си хра ну њи хо ву. Под тим под ра зу ме ва ду хов ну 
хра ну. Ка же да је она при пре мље на, јер је пре ства ра ња све та од ре ђе на 
тај на о Хри сту, Хле бу ко ји си ла зи с не ба и а је жи во све у (Јн. 6; 33).

(11) Бра зе ње не на ој, умно жи ло о ве ње не. Бра за ма на зи ва ср
дач не ду би не, а ло о ви ма бла го че сти ве (по бо жне) по ми сли. У ка ља ма 
ње ним об ра о ва ће се рас у ћи (ни чу ћи). Њу (зе мљу) ће об ра до ва ти и ма
ли бо жан стве ни да ро ви ко ји јој бу ду да ти и при пре ми ће је за на ра ста ње 
(ни ца ње), очи глед но ду хов них пло до ва. А ка кве су то ка пље, раз у ме ћеш 
из оно га што је ре че но о Хри сту: Си ћи ће као ро са на ру но, и као ка ље 
ко је ка љу на зе мљу (Пс. 71; 6).

(12) Бла о сло ви ћеш ве нац о и не бла о си Тво је. Го и ном на зи ва вре ме 
бу ду ћег ве ка и на зи ва га вен цем бла о си, јер ће се у ње му све ти овен ча

(8) Сре ла е чи ја о са ше уар ци њи хо ви. Го во ре ћи о њи хо вом пре
у зно ше њу пред све тим про по вед ни ци ма, опи су је и њи хов пад.

(10) И ула ши се сва ки чо век. Ко се не би упла шио, ви дев ши да је Бог 
по гле дао на без бо жни ке?

(11) Уз ве се ли ће се ра ве ник у Го со у, и уза ће се у Ње а. Рев но сни из
вр ши о ци бо жан стве них за ко на, ис пу нив ши се ра до шћу по пре и мућ ству, 
утвр ђу ју се у узда њу у Бо га. И о хва ли ће се сви ра ви ср цем, и за до би ће 
до бру сла ву код љу ди они што стре ме Бо гу и не при ста ју да ко ра ча ју из
ван пра вог пу та.

Псалам 64
(1) За крај. Псалам Давиов, есма (Јеремијина и Језекиљева), 

о нароа из расејања, каа имађаху излазии
Садржај

У овом псал му, про рок по ми ње не зна бо шце ко ји су по ве ро ва ли у 
Хри ста. Они пре ко ре ва ју му дра це ово га ве ка и мо ле да им бу де опро
ште но пре ђа шње без бо жни штво. Мо ли тву за њих уз но си про рок, као за 
оне ко ји су не ка да би ли бес плод ни, али су кроз ве ру у Хри ста по че ли да 
до но се мно штво пло до ва.

(2) Те би ри ли чи е сма, Бо же на Си о ну. Не ће мо ви ше уз но си ти хим не 
бо го ви ма ко је смо ра ни је при зна ва ли. Уви де ли смо да је не до лич но уз
но си ти хим не др ве ту, ка ме њу и де мо ни ма, и да је нај до лич ни је да је ди но 
Те би уз но си мо хва ле. Те би ће се оа и мо ли ва у Је ру са ли му, од но сно 
или у зе маљ ском Је ру са ли му а то је Цр ква, или пак у Је ру са ли му не бе
ском, у ко јем ће мо, кад га до сег не мо, уз но си ти хва ле.

(3) Усли ши мо ли ву мо ју, и Те би ће сва ко е ло о ћи. Ти ме бла го ве сти 
о при зи ва њу свих не зна бо жа ца, пре ма ре чи ма про ро ка Јо и ља: Из ли ћу 
ух Свој на сва ко е ло (Јо иљ 2; 28).

(4) Ре чи бе за ко ни ка на ја ча ше нас. Ре чи ма бе за ко ни ка на зи ва му дрост 
му дра ца ово га ве ка од ко је су они из не мо гли, из гу бив ши истин ско по
зна ње. Без бо жни шва на ша Ти ћеш очи си и. Мо ле се за из ба вље ње од 
оног без бо жни штва, ка квом су се пре да ва ли у вре ме сво је за блу де ло сти.

(5) Бла жен је ко а си иза брао и ри мио. Оне, ко ји су се уса вр ши ли у 
вр ли ни и до сти гли по част ви шњег зва ња на зи ва ју бла же ни ма. Ис у ни
ће мо се о бри ма о ма Тво а. До бри ма о ма на зи ва ју се раз ли чи ти да ро ви 
Ду ха, јер је ре че но: Је но ме се а је кроз Ду ха реч му ро си, а ру о ме реч 
зна ња о исом Ду ху (1. Кор. 12; 8), и дру ги да ро ви. Све је храм Твој, или 
не бе ски или зе маљ ски, пре ма оно ме што је ре че но: Храм је Бо жи ји све, 
а о се ви (1. Кор. 3; 17).
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њи хо вом до ла ску у Је ру са лим. Ме ђу тим, Си он и Је ру са лим мо гу се раз у
ме ти и у ви шем сми слу, од но сно као са бор на цр ква ве ру ју ћих и њи хо ве 
по је ди нач не цр кве.

(4) Ре чи бе за ко ни ка на ја ча ше нас. Кле ве те на ших не при ја те ља Ва
ви ло ња на про тив Те бе, Бо же, и про тив нас, пре ва зи шле су на ше сна ге, тј. 
оне су нас над ја ча ле, јер се ми, бу ду ћи њи хо ви за ро бље ни ци, не усу ђу је мо 
да их пре ко ре ва мо. Ме ђу тим, мо жда се ов де са др жи и су прот на ми сао, 
од но сно, да нас ве ли ке ху ле Ва ви ло ња на сил но укре пљу ју у на ди да их 
Ти, Го спо де, не ћеш оста ви ти без осве те и да ћеш их ка зни ти.

(7) Ко ји ри ре ма о ре сна ом Сво јом. Овим ре чи ма Да вид го во ри о 
си ли Бо жи јој, хва ле ћи је и про сла вља ју ћи. Си мах је ри ре ма пре вео са: 
увр ђу је. Ти си, Го спо де, Онај Ко ји та ко не по ко ле би во утвр ђу јеш го ре и 
бре го ве да се они, пре ма Те о до ри то вим ре чи ма, не мо гу по тре сти сна
жним и сваг да шњим ду ва њем сил них ве тро ва.

(9) Из ла ске ју ра и ве че ра (Ти) укра ша ваш. Ти, Го спо де, ра ду јеш на
род Твој и при из ла ску ју тра, тј. кад по чи ње дан, и уве че, кад се дан за вр
ша ва, од но сно, у сва ко вре ме, ка ко ка же Иси хи је. Ове ре чи су про ро чан
ство о то ме да ће се хри шћа ни ра до ва ти и на по чет ку и на свр шет ку да на, 
по ју ћи Бо гу и ују тро и уве че бо жан стве не хва ле и све ште на псал мо по
ја ња. Не ки под из ла сци ма ју тра под ра зу ме ва ју ис точ не кра је ве зе мље, 
јер се ју тро и дан ра ђа ју у овим кра је ви ма, док под из ла сци ма ве че ри 
под ра зу ме ва ју за пад не кра је ве, у ко ји ма се ра ђа ве че и по че так но ћи. 
Ти ћеш, Го спо де, ка же Да вид, кад по ста неш чо век и кад бу деш жи вео на 
зе мљи, об ра до ва ти и оне ко ји жи ве на ис то ку и оне ко ји жи ве на за па ду. 
Сти хо ви ко ји за тим сле де (10–14) ту ма че се и у исто риј ском и у ви шем 
сми слу, иако им ви ши сми сао ви ше до ли ку је: 

Ти си, Го спо де, Сво јим до ла ском по се тио зе мљу, од но сно сву ва се
ље ну, где се под име ном зе мље под ра зу ме ва ју сви љу ди ко ји на зе мљи 
жи ве, јер нас је, ка ко ка же За ха ри ја, о хо ио ис ок са ви си на (Лк. 1; 78). Ти 
си умно жио еван ђел ско пи ће и дажд ко ји ће по ме ну ту зе мљу, тј. љу де, 
обо га ти ти вр ли на ма. Ре ка Бо жи ја је Сам наш Спа си тељ, а во де – Ње го ве 
по у ке. Из те ре ке су, као са ис точ ни ка, по те кли бо жан стве ни апо сто ли и 
на по ји ли це лу ва се ље ну. Ти си при пре мио ову сло ве сну хра ну за на ро де; 
при пре мио си је кроз бо го до лич не по у ке а по у ке си пре дао Сво јим апо
сто ли ма, за по ве див ши им да на хра не све глад не ду ше.

Бра зде ове ду хов не зе мље су ду би не људ ских ср ца, ко је су на по је не 
у тој ме ри, да да ју све тлост бо жан стве не љу ба ви и да се, на пу стив ши 
сва ку су ро вост, умек ша ју и по ста ну крот ка, пред ста вља пред мет мно гих 
Да ви до вих мо ли та ва.

ти ве ли ком бла го шћу. По ља Тво ја ис у ни ће се ло но шћу. По љи ма опет 
на зи ва ду ше оних, ко ји су по ве ро ва ли у Ње га.

(13) Обо а и ће се ле о е у си ње (или: обо а и ће се о ре у си ње).* 
Го ра ма ов де на зи ва све те апо сто ле и еван ђе ли сте, ко ји су би ли на хра ње
ни ду хов ним да ро ви ма. Пу си њом на зи ва Цр кву ко ју чи не не ка да шњи 
не зна бо шци, ко ја је ра ни је би ла ли ше на бо го по зна ња. И бре о ви ће се 
оа са и ве се љем. Бре о ви ма на зи ва цр кве не на сто ја те ље.

(14) Ое ну ше се ов но ви ов чи ји. Ов но ви ма ов чи јим на зи ва на род не 
ста ре ши не. У шта ће се они оде ну ти, ако не у оде ћу не про па дљи во сти 
(не тру ле жно сти) и у ри зу ра до сти? Ов но ви ма ов чи јим на зи ва и све те 
апо сто ле, јер су они мо гли да по гну гла ву и да из бо ду не при ја те ље, као 
што је Го спод ре као: Ја вас ша љем као ов це ме ђу ву ко ве (Мт. 10; 16). До ли не 
ће умно жи и ше ни цу. Ду ше не зна бо жа ца, ко је су ра ни је у све му оску де
ва ле и би ле бес плод не, пре и спу ни ће се ду хов ним пло до ви ма. Клик а ће, 
јер ће хим не е ва и. На кон што се из ме не на бо ље и умно же ду хов не 
пло до ве, о ли не ће Ти не пре ста но уз но си ти псал мо по ја ња.

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
И овај пса лам има нат пис: за крај, јер про ро ку је о осло ба ђа њу за ро

бље них Је вре ја из Ва ви ло на у чи је име је, пре ма Те о до ри то вом ту ма че њу, 
и са ста вљен овај пса лам. Као до пу ну у ве зи с нат пи сом до да ћу и то да је 
бла же ни Те о до рит, ви дев ши да пса лам има и нат пис „пе сма Је ре ми ји на 
и Је зе ки ље ва”, ре као да тај нат пис не по сто ји ни у је вреј ском тек сту ни 
код дру гих пре во ди ла ца и да га је не ко до дао из не зна ња, не обра ћа ју ћи 
па жњу ни на исто ри ју ни на са др жај псал ма. На и ме, Је ре ми ја ни је ишао у 
Ва ви лон, јер је од Бо га до био до пу ште ње да жи ви где год хо ће, па је иза
брао да жи ви у сво јој отаџ би ни. Сам Је ре ми ја пи ше да је по шао у еги пат
ски Теф нас, за јед но са мно гим Је вре ји ма ко је је Не ву зар дан оста вио (в. Јер. 
39). И о ђе реч Го со ња Је ре ми ји у Теф не су о во ре ћи: Узми у ру ке ве ли ко а 
ка ме ња (Јер. 43; 7–8). Јо ван Ли тин ка же да по след њих пет сти хо ва, по чев од 
сти ха По се ио си зе мљу и на о јио си је, да ју осно ву за прет по став ку да је 
Да вид овај пса лам на пи сао на кон што је, по сле ве ли ке су ше, па ла ки ша. 
Због то га је по год но да се овај пса лам чи та у вре ме ве ли ке су ше.

(1) Те би ри ли чи е сма, Бо же, на Си о ну. При ли чи, Го спо де, да Ти пе
ва мо пе сме на Си о ну, јер си Је вре ји ма за по ве дио да Ти та мо слу же. Да вид 
овим псал мом про ро ку је о по врат ку Је вре ја из ва ви лон ског роп ства и 

* У не ким тек сто ви ма, уме сто „τά ὡραία τῆς έρήμου” (ле по те пу сти ње) пи ше „τά ὄρη τῆς 
έρήμου” (го ре или бре го ви пу сти ње), прим. изд.
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(3) Ре ци е Бо у: Ка ко су сра шна е ла Тво ја! На ка ква де ла ми сли? 
Зар то ни су бо жан стве на зна ме ња и из гон мно штва не чи стих де мо на? У 
мно шву си ле Тво је ла ска ће Ти не ри ја е љи Тво ји. Оп ту жу је Је вре је за 
без о се ћај ност, јер их ни ве ли чи на чу да ни је при ве ла по кор но сти.

(4) Сва зе мља не ка се о кло ни Те би, и сал мо е ва Те би. Бу ду ћи да су 
Те Је вре ји окле ве та ли иако су ви де ли сву ве ли чи ну зна ме ња ко ја си са
тво рио, уме сто њих по кла ња Ти се све мно штво не зна бо жа ца.

(5) Хо и е и ви и е сва е ла Бо жи ја. Ов де се уво де апо сто ли, ко ји 
об зна њу ју не зна бо шци ма да Онај Ко ји у вре ме Свог до ла ска у те лу тво
ри бо жан ска зна ме ња је сте Онај исти Ко ји је у древ на вре ме на ису шио 
Цр ве но мо ре и пре се као ток Јор да на, ка ко би си но ви Изра и ље ви мо гли 
да пре ђу по су вом (по коп ну).

(6) Он, ко ји ре о бра ћа мо ре у су шу (ко но). Као до каз ово ме слу жи то 
што је већ би ло из вр ше но, ка да је мо ре пре тво рио у коп но. Си мах се из ра
жа ва на овај на чин: „Пре тво рио је мо ре у коп но, но га ма су пре шли ре ку.” 
Тај Бог, Ко ји је по да рио по вра так и спа се ње, је сте Онај исти, Ко ји је у дав
ни ни раз де лио мо ре и ре ку и на шим пре ци ма за по ве дио да без бед но пре ђу 
пре ко њих. Та мо ће мо се об ра о ва и Ње му. Реч цом „та мо” озна ча ва вре ме. 
Због то га ка же да ће мо се од оног вре ме на, кад се Он за ца ри у но вом ве ку, 
и ми а мо за ца ри ти с Њим и да ће мо се ра до ва ти не из ре ци вом ра до шћу.

(7) Очи Ње о ве на ле а ју на ро е. На све обра ћа па жњу и све ис пи
ту је, ма шта да се де ла. Они ко ји Га оор чу ју не ка се у се би не ве ли ча ју. Ко 
Ње га оор чу је? Зар то ни су они, о ко ји ма је ре че но: Си не чо ве чи ји (Је зек. 2; 
3) иди до му оно га ко ји ме огор чу је. Ко ли ко у а Га оор чи ше у у си њи 
(Пс. 77; 40); не овр ни е ср цем ва шим као у вре ме оор че ња (Пс. 94; 8).

(8) Бла о сло ви е, на ро и, Бо а на ше. Бо ље ре че но, са бе ри те се у јед но 
и сви Га хва ли те и ди ви те Му се.

(9) Оно а ко ји је са вио у шу мо ју у жи во. Ра ду јем се та квим чу де
си ма и Оно ме Ко ји их је са тво рио. Као Вла ди ка и Све ви де ћи, Он раз ли
ку је оне што жи ве на зе мљи, и ка жња ва не до стој не. Под Ње го вим очи ма 
(ко је над гле да ју на ро де) Псал мо по јац под ра зу ме ва апо сто ле.

(10) Јер си нас ис ку шао, Бо же, раз же ао си нас. Про ро ку ју ћи Дух пред
ска зу је пат ње ко је ће апо сто ли пре тр пе ти због про по ве ди. У њи хо во име 
опи су је зам ке или там ни це, и ука зу је на ку ша ње ог њем и во дом.

(13) Ући ће мо у ом Твој са све са ље ни ца ма, тј. у дом не бе ски и са 
ду хов ним све спа ље ни ца ма, јер су они се бе у це ли ни при не ли Бо гу као 
све спа ље ни це. При не ћу Ти све мо ли ве мо је.* При не ћу Ти, ка же, по обе

* У срп ском пре во ду: Оа ћу Ти све за ве е мо је, прим. прев.

Из дан ци ове зе мље су вр ли не, а њи хов плод – ве ра. Ње не ка пље су 
по у ке, из ко јих ка пљу бо жан стве не ре чи, или пак ми сли ко је ис ти чу из 
бо жан стве них Пи са ма, и оне као ро са пот хра њу ју ду шу, та ко да се она 
због њих ве се ли, ра ду је и цве та. Го ди на или вре ме бла го сти је пре кра сно 
вре ме про по ве ди, чи ји је ве нац Хри стос, за то што ју је Хри стос обу као и 
укра сио Сво јим ре чи ма и де ли ма. Реч Бла о сло ви ћеш (ст. 12), тј. по хва ли
ћеш и про сла ви ћеш, мо жеш, чи та о че, да при ме ниш на Оца, јер је Отац 
та ко про сла вио Си на ре кав ши: Ово је Син Мој љу бље ни (Мт. 3; 17). О по
љи ма, бре го ви ма и до ли на ма ре ћи ће мо са мо то, да Дух Све ти на тај на
чин ука зу је на на се ља ва ње сва ког ме ста хри шћа ни ма, од но сно, по ља ће 
на се ли ти све ште но и цр кве нослу жи те љи, на бре го ви ма ће оби та ва ти 
пу сти ња ци и под ви жни ци, док ће до ли не при ми ти оне ко ји жи ве у пе
ћи на ма и у под зем ним ја ма ма. Сви они ће би ти ра дост и плод но тло за 
ме ста ко ја бу ду на ста њи ва ли.

Мо гло би се про ту ма чи ти и дру га чи је. По ља су сми ре не ду ше оних, 
ко ји ни о че му не ми сле гор до и ви со ко, го ре су оне ду ше ко је су се пре у
зно си ле су јет ном (ис пра зном) му дро шћу али су се ка сни је сми ри ле, док 
су до ли не ду ше ко је су па ле у гре хов ну ду би ну. Ле по те пу стињ ских ме ста 
су та кве по вр ли на ма, од но сно по ду ша ма (не гда шњих) не зна бо жа ца ко је 
су по ста ле спо соб не да до но се пло до ве. Ов но ви ов чи ји су све ти апо сто ли, 
као ру ко во ди те љи и учи те љи Хри сто вог сло ве сног ста да. Они су се у вре ме 
Пе де сет ни це обу кли у бла го дат Ду ха Све то га, као што им је ра ни је ре че
но: Се и е у ра у Је ру са ли му ок се не об у че е у си лу с ви си не (Лк. 24; 29).

До дај мо да ми не сма тра мо да су Је вре ји, вра тив ши се у Је ру са лим, у 
из о би љу до би ли све о че му го во ри овај пса лам и да овом псал му нај ви ше 
при ста је ту ма че ње ко је има ви ше зна че ње.

Псалам 65
(1) За крај, есма Псалма, васкрсења

Садржај
У овом псал му про рок ука зу је на при зи ва ње не зна бо жа ца и бла го

ве сти о бу ду ћем вас кр се њу њи хо вих ду ша, као што је ре че но: По и же 
са зе мље си ро ма ха (Пс. 112; 7). Осим то га, уво ди и апо сто ле ко ји об ја вљу ју 
шта су пре тр пе ли због еван ђел ске про по ве ди и ка кве су их пат ње уве ле 
у веч ну ра дост. Пса лам го во ри и о од ба ци ва њу је вреј ског на ро да.

(2) Ус клик ни е Го со у, сва зе мљо! Псал мо ој е Име ну Ње о вом! 
Кли ца ње је по бед нич ка пе сма, ко ја се пе ва при ли ком па да не при ја те ља. 
Та ко је и по сле до ла ска Хри сто вог и свр га ва ња кне же ва ово га ве ка свим 
не зна бо шци ма за по ве ђе но да пе ва ју по бед нич ке пе сме.
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(4) Не ка Те ис о ве а ју и хва ле на ро и, Бо же. Про ро ку је да ће сви на
ро ди ис по ве да ти Хри ста.

(5) Не ка се уз ве се ле и об ра у ју на ро и. Ра ду ју ћи се спа се њу ва се ље не, 
про ро ку ју ћи Дух ви ше пу та по на вља јед но исто, цр пе ћи ра дост из тог 
по на вља ња.

(6) Не ка Те ис о ве а ју и хва ле на ро и, Бо же, не ка Те ис о ве а ју и хва ле 
на ро и сви. Ов де ни је реч о јед но став ном сла во сло вљу. На про тив, слу ша
лац се ти ме под сти че на ве ћу усрд ност. Као што два пу та под сти че на род 
на псал мо по ја ње, та ко два пу та мо ли и за бла го слов за њих, очи глед но 
на кон што је бла го слов већ при мио. Или, бу ду ћи да им услед бла го сло ва 
ни је не по знат Бог Ко ји је из над свих, они Му већ при но се нај сла ђи плод 
бла го че шћа (по бо жно сти). Пре ма то ме, ако и ми при но си мо тај плод, 
од но сно под ви за ва ње у вр ли ни, оту да би ва очи глед но да си Ти и нас 
бла го сло вио.

(7) Зе мља а е свој ло, тј. ду хов на зе мља, а њен плод је на пре до ва
ње у бла го че шћу.

(8) Бла о сло ви нас, Бо же. Мо ра се зна ти да љу ди, ка да бла го си ља ју Бо
га, при но се са мо ре чи, али не мо гу да Му и на де лу учи не до бро чин ство. 
Бог, ме ђу тим, ка да бла го сло ви, по твр ђу је ре чи и са мим де лом а они ма, 
ко је бла го сло ви, да је оби ље свих до ба ра. На кон то га (Да вид) по у ча ва 
ка ко се то де ша ва.

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Бо же, сми луј се на нас и бла о сло ви нас. Бу ду ћи да му је кроз Ду ха 

би ло от кри ве но та јин ство ова пло ће ња Хри сто вог, Да вид овим ре чи ма 
мо ли за ње го во ис пу ње ње и, као пр во, мо ли се за по ми ло ва ње људ ске 
при ро де, ко ју је су ро во му чио зли ђа во, а као дру го, мо ли се за ње но 
осве шта ва ње.

(3) Да бу е о зна на зе мљи у Твој, у сви ма на ро и ма са се ње Тво
је. Ако би се над на ма ис пу ни ло оно што је прет ход но ре че но и ако би Ти 
про све тлио Сво је ли це на нас, он да би сви љу ди, ко ји жи ве на зе мљи, по
зна ли пут свог жи во та ко јим ћеш нај пре про ћи Ти, по ка зу ју ћи и дру ги ма 
ка ко њи ме да про ла зе. Осим то га, сви не зна бо жач ки на ро ди би зна ли да 
си се Ти нас ра ди ова пло тио. Упра во то се и на зи ва спа се њем, као што је 
и Си ме он ре као: Ви е ше очи мо је Са се ње Тво је (Лк. 2; 30).

(4) Не ка Те ис о ве а ју и хва ле на ро и, Бо же, не ка Те ис о ве а ју и хва
ле на ро и сви. Ов де је јед но став но на ро и ма на звао об ре за не Је вре је, а 
на ро и ма свим не зна бо шце, с об зи ром да их је мно го ви ше од Је вре ја 
и да су са ста вље ни од свих пле ме на. Ка же: не ка Те ис о ве а ју, од но сно, 

ћа њи ма мо јим све што сам обе ћао у не во љи. Дао сам обе ћа ње да ћу Ти, 
уко ли ко се из ба вим од ове не во ље, сваг да при но си ти хва ле. Та кве су Тво
је од лу ке, Вла ди ко, а на на ма је да уђе мо у храм и да Ти при не се мо жр тву 
за хвал ни цу. То и озна ча ва ју ре чи (14) из ре ко ше и из о во ри ше уса мо ја. 
Ти ме из ра жа ва и ка ква је обе ћа ња дао.

(15) Све са ље ни це обил не ри не ћу Ти. Спрем но ћу Ти при не ти све 
што си од ре дио да се при не се. Обил ни ма на зи ва ухра ње не жр тве, јер је и 
За кон за по ве дио да се при но се жр тве ко је су здра ве и без ма не. И про рок 
Ма ла хи ја про кли ње оне ко ји, има ју ћи та кве жр тве, жр тву ју оса ка ће не 
жи во ти ње (в. Ма лах. 1; 7–8). То је пред ста вља ло и по че так Ка и но ве не сре ће. 
Кроз то се и ми учи мо да Бо гу ука зу је мо по што ва ње нај дра го це ни јим 
што има мо. При не ћу Ти е о це и ја ра. Све то, као што сам ре као, и све
спа ље ни це, и те о це, и ја рад, тре ба схва ти ти у ду хов ном сми слу.

(16) Хо и е, чуј е, и ка зи ва ћу вам. Шта ће нам дру го ка зи ва ти, осим 
оно га што је прет ход но већ ре че но, од но сно: Ис ку шао си нас, Бо же, итд.

(18) Ако не рав у ви ех у ср цу мо ме, не ка ме не усли ши Го со. Знао 
сам да Бог не би усли шао мо је мо ли тве да сам се пре дао не прав ди. Аки ла 
пре во ди ова ко: „Ако ви ди бес ко ри сно у мом ср цу, Го спод не ће усли ша ти.” 
То зна чи сле де ће: уз но се ћи про збе ка Бо гу, ста рао сам се о до лич ном, зна
ју ћи да ми про зба не ће би ти на ко рист ако не учи ним што је по треб но. 
Осим то га, као да се хва ли пред Бо гом да је остао из ван сва ке не прав де 
и да се због то га на да да ће би ти усли шан.

Псалам 66
(1) За крај, у химнама, салам есме (Давиов)

Садржај
И ов де го во ри у име апо сто ла ко ји пре да ју уче ње не зна бо шци ма и 

мо ле се за из ба вље ње од оних, ко ји про ти ву ре че њи хо вом уче њу. Због 
то га је овај пса лам сли чан прет ход ном, јер упра во го во ри о бла го сло
ву оно га ко ји се по све ћу је Бо гу, и го то во да се це ло куп на ова мо ли тва 
на ла зи у Књи зи о су ди ја ма. По сле про ро штва о по врат ку про по ве да о 
ова пло ће њу и до ла ску Бо жи јем, а та ко ђе и о спа се њу не зна бо жа ца. У 
нат пи су се ка же: пса лам пе сме, јер про сла вља ње пе смо по ја њем при па да 
Бо гу, док је љу ди ма свој стве но да се укра ша ва ју по хва ла ма.

(2) Бо же, сми луј се на нас и бла о сло ви нас. Пре кли њем за ми ло ср ђе 
Тво је, Вла ди ко, и за ја вља ње (τῆς ἐπιϕανείας) ли ца Тво га, да би смо свим 
на ро ди ма ја сно мо гли да про по ве да мо пут Твог све тог еван ђе ља. Ње гов 
до ла зак сваг да на зи ва са се њем.
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што жи ве на зе мљи. Или мо жда Ко ји је уз и шао на за а зна чи да је си
шао чак до ада.

(6) Не ка се о ре су сви о ли ца Ње о во, тј. мно штва де мо на. Оца 
си ро ча и и Су и је уо ви ца. Си ро ча и ма на зи ва не за шти ће не, а уо ви ца
ма ду ше ко је ни су за ру че не са Бо гом, јер је Он за штит ник сла бих ко ји, 
слич но на ма, не ма ју по мо ћи од љу ди. Бо је у ме су све о ме Сво ме. Бу
ду ћи да Га је на звао Оним Ко ји је уз и шао на за а, тј. Ко ји је си шао до 
ад ских ду би на, по но во учи да је Он, ваз нев ши се на не бе са, опет стао на 
Сво је ме сто, иако се по Сво јој бо жан ској при ро ди ни кад ни је ни уда љио 
од ње га.

(7) Бо на са њу је је и но ми сле не* у ом. Је и но ми сле ни ма на зи ва оне, 
ко ји су је ди но Ње му по све ти ли сво је жи во те и учи ни ли да им бу де стра на 
сва ка ко ле бљи вост и све тов не же ље. Због то га та кви ма обе ћа ва на ста њи
ва ње у Ње го вом до му, у не бе ском гра ду. Он из во и око ва не у ју на шву. 
То је слич но оно ме што је ре че но: Око ва ни, иза ђи е, и ви ко ји се у а
ми, о ка жи е се (Иса. 49; 9 – пре ма Сеп ту а гин ти). Око ви ма и а мом на зи ва 
слу же ње де мо ни ма. Та ко ђе и оор чу ју ће ко ји жи ве у ро бо ви ма. Го во ри то 
сто га што и у ад си ђе и ро о ве а у хо ви ма у ам ни ци (1. Пе тр. 3; 19).

(8) Бо же, ка а си Ти ис хо ио ре на ро ом Тво јим, ка а си Ти ро ла зио 
кроз у си њу. По ка зу је да је Онај Ко ји је си шао чак до ада, Онај исти Ко
ји је у дав ни ни по сред ством Мој се ја из вео Изра иљ из Егип та. Због то га и 
ка же да се он да, ка да си Ти прет хо дио Свом на ро ду при из ла ску из Егип
та, (9) зе мља о ре се, тј. тај из ла зак је по стао по знат на це лој зе мљи.

Зе мља се о ре се, јер и не бе са а о ше ки шу. Из не бе са је да жди ла ду
хов на хра на, под ко јом под ра зу ме ва ман ну. О ли ца Бо а Си нај ско а, тј. од 
ли ца Бо га ко ји је на Си на ју дао За кон. О ли ца Бо а Изра и ље ва. Изра иљ 
је ум ко ји со зер ца ва Бо га.

(10) Ки шу о бро вољ ну о ре ио си, Бо же, на сле ђу Тво ме. Ки шом на зи ва 
еван ђел ску реч, пре ма оно ме што је ре че но: Си ћи ће као ро са на ру но (Пс. 
71; 6); До бро вољ ном је на зи ва због раз ли ко ва ња од слу же ња под За ко ном, 
јер Он ни је до пу стио да слу же ње под За ко ном бу де до бро вољ но, пре ма 
оно ме што је ре че но: Ко о ра жи о вас (Иса. 1; 12) и Жр ве ва ше све
са ље ни це ни су ми уо не, ни и су ми ри но си ва ши ми ли (Јер. 6; 20). Она 
осла би, а Ти си је увр ио. Осла би ла је ка да су слу жи ли идо ли ма, али Ти 
си је увр ио, при зи ва њем кроз еван ђел ску про по вед.

(11) Жи во и ње Тво је бо ра ве у њој. Жи во и ња ма ов де на зи ва оне ко ји 
су по ста ли при ча сни ци жи во то твор не хра не. Зар у њој не зна чи то исто 

* У срп ском пре во ду: Бо на са њу је уса мље не у ом, прим. прев.

не ка Ти бла го да ре и Је вре ји и не зна бо шци, јер си због њи хо вог спа се ња 
по стао чо век.

(5) Не ка се уз ве се ле и об ра у ју на ро и, јер ћеш су и и на ро е у рав
и. Не ка се, ка же, ра ду ју сви на ро ди. За што? За то што ћеш пра вед но осу
ди ти Је вре је, ко ји су не кад би ли Твој на род, али ни су при хва ти ли Твој 
до мо строј по те лу; за то ћеш свим на ро ди ма, ко ји су на зе мљи, ука за ти 
на пут бо го по зна ња.

(7) Зе мља а е ло свој. Услед бла го сло ва љу ди, и зе мља ће умно
жи ти сво је пло до ве. Или се мо жда пло до ви ма зе мље на зи ва ју љу ди, ко ји 
су од зе мље са зда ни, а ко ји су услед вр лин ског жи во та, до бро вољ ног 
под ви жни штва или до бро вољ ног стра да ња при не ти Бо гу као пло до ви. 
Мо жда под пло дом зе мље под ра зу ме ва и Са мог Хри ста, бу ду ћи да се ја
вио у зе маљ ском те лу.

Бла о сло ви нас, Бо же, Бо же наш, бла о сло ви нас Бо же. За па зи, чи та о че, 
ка ко се овим утро стру че њем од мах от кри ва та јин ство Пре све те Тро ји це!

(8) Не ка се бо је Ње а сви кра је ви зе маљ ски. Три пу та из го ва ра ју ћи 
Име Бо жи је от кри ва та јин ство Тро ји це, а са да, ре кав ши у јед ни ни: Ње а, 
ука зу је на је дин ство Бо жан ства, јер иако је сва ко Ли це Пре све те Тро ји це 
Бог, та Три Ли ца су – је дан Бог.

Псалам 67
(1) За крај, Давиов Псалам есме, васкрсења

Садржај
У овом псал му про рок пред ста вља до ла зак Го спод њи, свр га ва ње ду

хов них не при ја те ља и за вр ше так ду хов ног роп ства, а та ко ђе и по у ча ва да 
је Го спод Онај ко ји је у дав ни ни из вео изра иљ ски на род из Егип та. Пред 
то га, они ма ко ји су при хва ти ли про по вед обе ћа ва да ро ве Ду ха Све то га, 
до да је уте ху и апо сто ли ма обе ћа ва из ба вље ње од сва ке не во ље ко ја ће их 
су сти ћи због про по ве ди, па чак и обе ћа ва да ће се пре о бра ти ти мно ги од 
оних што су огор чи ли Бо га и што су огре зли у на сла да ма. Уз све то, об ја
вљу је иза бра ње апо сто ла и по ка зу је ко су они и ода кле су. Бла го ве сти да 
ће сви не ка да шњи не зна бо шци по ве ро ва ти у Бо га. При том ја сно учи о 
ваз не се њу Го спод њем на не бе са. Све се то мо же ви де ти уко ли ко се сва ки 
стих ра за би ра је дан за дру гим.

(2) Да вас кр сне Бо и а се раз ве ју не ри ја е љи Ње о ви. Ове ре чи из
ра жа ва ју под сти ца ње Бо га да из вр ши суд над не чи стим де мо ни ма, јер су 
Ње го вим до ла ском де мо ни ли ше ни вла сти да угње та ва ју љу де.

(5) Пу учи ни е Оно ме ко ји је уз и шао на за а. При пре ми те се да 
ко ра ча те пу тем Оно га Ко ји се у по след ња вре ме на у те лу ја вио они ма 
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хов но уз ра ста ње. Због то га: за шо за ви и е, као да из ван Цр кве по сто ји 
још јед на „уси ре на го ра”, а не са мо јед на та ква го ра, она на ко јој из во ле Бо 
а оби а ва на њој. Да Он жи ви у Цр кви, очи глед но је из оно га што је Он 
Сам ре као: Ов е ћу се на са ни и, јер ње а иза брах (Пс. 131; 14).

(18) Ко ле сни ца Бо жи ја е се о хи ља и а, хи ља е ло о но сних (грч. 
χιλιάδες εὐϑηνούντων).* Ко ле сни цом Бо жи јом на зи ва не бе ске и ум не си ле, 
ко је на се би но се Бо га. То је слич но оном што је ре че но: Хи ља е хи ља а 
слу жа ше Му, и мно шва са ја ху ре Њим (Дан. 7; 10). (19). Оне су и пло
до но сне или ра до сне, јер су из ба вље не од гре ха. Пре ма то ме, Онај Ко је га 
на тој ко ле сни ци но се хи ља де је онај исти Го спод Ко ји је на го ри Си нај 
дао За кон.

Он је опет и уз и шао на ви си ну, и под тим под ра зу ме ва ви си ну кр ста, 
и за ле нио лен, тј. вра тио је из за ро бље ни штва ду ше ко је је за ро био 
ђа во. Он је то обе ћао, го во ре ћи: Ка Ја бу ем о и ну са зе мље, све ћу 
ри ву ћи к Се би (Јн. 12; 32). Узео си а ре у љу и ма. Од ко га би узео а ре у 
љу и ма, ако не од Оца Ко ји је ре као: Тра жи о Ме не и а ћу Ти на ро е у 
на сле сво Тво је (Пс. 2; 8)? Јер се и не о кор ни на са ни ше. Они исти љу ди, 
ко је си Ти при мио за дар, ра ни је су би ли не по кор ни. Ти си, ме ђу тим, и 
њих на ста нио. Сми сао ре че ни це до би ја се пре ме шта њем ре чи. Узео си 
а ре у љу и ма, због че га ћеш се и на ста ни ти у њи ма, тј. у они ма ко ји су 
Ти да ти. Ме ђу тим, Ти исти, ко је си Ти при хва тио, ра ни је су би ли не по кор
ни. Очи глед но је да су не по кор ни би ли он да, кад су слу жи ли тво ре ви ни 
а не Твор цу.

(20) Го со Бо бла о сло вен, бла о сло вен Го со из а на у ан. На кон 
из вр ше ња ве ли ког де ла, збор апо сто ла уз но си пе сму Бо гу. По мо ћи ће нам 
(на у у) Бо са се ња на ших. Ти ћеш нам, Вла ди ко, отво ри ти две ри ре чи, 
да би нам пут про по ве ди био успе шан. (21) Бо наш Бо је ко ји са са ва и 
Го со а Го со а су вра а смр и. Ја сно из ра жа ва уве ре ње да ће оне, ко ји 
су због про по ве ди до ве де ни до смр ти, по бе до но сно из ве сти, јер су Ње
го ва вра а смр и.

(22) Али ће Бо скр ши и ла ве не ри ја е ља Ње о вих, тј. не при ја те ља 
све тих апо сто ла, јер ће их из ба ви ти и скр ши ти гла ве не при ја те ља. Из раз 
је по зајм љен од при ме ра зми ја ко је, ка да на па да ју чо ве ка, би ва ју по го ђе
не у гла ву и са ме ги ну. Ме ђу тим, те ре чи би се мо гле при ме ни ти и на је
вреј ске ста ре ши не. Врх вла си оних ко ји хо е у ре су и ма сво јим. Вр хом 
вла си по но во на зи ва гла ву. Под ра зу ме ва да ће скр ши ти гла ве оних ко ји 
су са гре ши ли без по ка ја ња.

* У срп ском пре во ду: Хи ља е ура вља ју ћих, прим. прев.

што и: у на сле ђу Ње го вом? При ре мио си је у о бро и Тво јој си ро ма ху. 
Шта је при пре мио, ако не оно што око не ви е и ухо не чу (1. Кор. 2; 9)? И ко 
је си ро мах, ако не је дан од оних, о ко ји ма је ре као: Бла же ни си ро ма шни 
у хом, јер њи хо во је Цар сво не бе ско (Мт. 5; 3)?

(12) Го со ће а и реч они ма ко ји бла о ве се сна ом мно ом. Сам 
ће да ти реч Сво јим све тим апо сто ли ма, ка ко би мо гли да про по ве да ју 
еван ђе ље. То је слич но ре че но ме: Не бри ни е се ка ко ће е или ша ће
е о во ри и, јер ће вам се у онај час а и ша ће е ка за и. Јер не ће е 
ви о во ри и, не о ће Дух Оца ва ше а о во ри и из вас (Мт. 10; 19–20). Ре чи 
сна ом мно ом тре ба ло би раз у ме ти у ве зи с ре чи ма Го со ће а и реч 
а не са ре чи ма ко ји бла о ве се, ка ко су не ки ми сли ли. На и ме, ов де из ра
жа ва ми сао да ће Бог са ве ли ком сна гом да ти реч они ма ко ји бла го ве сте, 
тј. они ма ко ји на ме ра ва ју да нам об ја ве (от кри ју) на ша бла га. Онај Ко ји 
да је при ли ку за бла го ве ште ње, да је и са му реч.

(13) Цар на вој ска ма љу бље но а. Сам Го спод је дао реч тај но вод ци
ма (грч. τοίς μυσταγωγοίς), јер је Он цар љу бље ног на ро да. Он је и ње го ва 
си ла. Ле о ом о ма раз е ли ће лен. Дом су они, ко ји су по ве ро ва ли у 
Хри ста, а ле о а о ма – Ње го ви све ти уче ни ци и апо сто ли. Због то га 
ка же да ће ле по та ма до ма, тј. еван ђе ли сти ма, да ти реч, да би раз е ли ли 
лен, тј. да би не зна бо шце при ве ли ве ри и оте ли плен од са та не.

(14) Ако о чи не е усре ра ни ца. Ова реч је упу ће на све тим апо сто
ли ма. Ако вас, ка же, при хва те гра ни це (а гра ни це су они што су по ве ро
ва ли из два на ро да) и ако по чи не те у њи ма, да ће вам се кри ла о лу би це 
с по зла ће ним ле ћи ма. Под ра зу ме ва да ће се они, ко ји при хва те све те 
апо сто ле, удо сто ји ти Ду ха Све то га. Пле ћа го лу би це на зи ва по зла ће ни ма 
за то што ће умо ви оних, ко ји су их (апо сто ле) при ми ли, по ста ти дра го
це ни, тј. му дри.

(15) Ка На не бе ски раз о ња ше ца ре ве о њој. Ца ре ви ма на зи ва апо
сто ле, ко ји су по ста ли упра ви те љи Ње го вог на сле ђа. За сне жи се је ре че но 
уме сто: очи си се. На Сел мо ну се ту ма чи „као пла ту”. Због то га ка же да 
ће они, ко ји су при хва ти ли све те апо сто ле, као пла ту или као на гра ду за 
то при хва та ње од не бе ског Ца ра до би ти очи шће ње гре хо ва.

(16) Го ра уси ре на, о ра бо а а (17) За шо за ви и е, о ре уси ре не (грч. 
ὄρη τετυρωμένα)*. Уси ре но зна чи на хра ње но мле ком, тј. про стом реч ју по
у ке, пре ма ре че но ме: Мле ком вас на о јих а не је лом (1. Кор. 3; 2). Због то га 
пре ко ре ва оне, ко ји прет по ста вља ју да и је ре тич ке цр кве мо гу да на хра не 
мле ком, јер у њи ма не ма ни че га што би ве ру ју ће мо гло от хра ни ти за ду

* У срп ском пре во ду: Го ре Бо жи је, о ре бо а е; за шо за ви и е, о ре бо а е, прим. прев.
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спи се; они не мо гу ни да бла го си ља ју Бо га у цр кви, не ма ју ћи изра иљ ске 
из во ре и њи хо вог Го спо да, као они ко ји су се од ва жи ли да раз де љу ју и 
Са мо Бо жан ство.

(28) Та мо је Ве ни ја мин нај мла ђи у ису а њу. Где на дру гом ме сту, 
ако не ме ђу нај мла ђи ма? И ко је Ве ни ја мин, ако не бла же ни апо стол Па
вле, ко ји по ти че из Ве ни ја ми но вог пле ме на? На зван је о сле њим, јер се 
Го спод ње му по след њем ја вио. Ре че но је: у ису а њу (у ис у ље њу, грч. 
ἐν ἐκστάσει) услед пре и зо би ља от кро ве ња, са гла сно оно ме што је он сам 
ре као: Ако смо ван се бе (тј. ако смо у ис у ље њу, грч. εἴτε ἐξέστημεν), Бо у 
смо; ако смо ри себ ни, ва ма смо (2. Кор. 5; 13). Пра вед но је ње га по ме нуо као 
пр вог од свих, јер се он нај ви ше по тру дио. Кне же ви Ју и ни, во ђе њи хо ве. 
Кне же ви Ју и ни су, ка же, ру ко по ло же ни за њи хо ве во ђе (го спо да ре) и 
на чел ни ке (кне же ве) пе вач ке. Они су би ли ка ко из пле ме на Ју ди ног, та ко 
и из пле ме на За ву ло но вог и Неф та ли мо вог; ка ко из ве шта ва Еван ђе ље, 
из пле ме на За ву ло но вог и Неф та ли мо вог би ли су Пе тар, Ан дреј, Ја ков и 
Јо ван, а из пле ме на Ју ди ног Ле ви или Ма теј и оста ли апо сто ли.

(29) За о ве и, Бо же, си лом Тво јом. Си лом Оче вом на зи ва се Син, пре
ма ре че но ме: Хри сос је Бо жи ја си ла и Бо жи ја ре му рос (1. Кор. 1; 14). 
Због то га, збор апо сто ла мо ли Оца да осна жи оно шо си ри у о о вио 
на ма.* Шта је дру го при у го то вио, ако не њи хо ва те ла? Због то га мо ле да 
их осло бо ди про па дљи во сти и да их об у че у не про па дљи вост, што ће Го
спод и учи ни ти ка да си ђе с не бе са и ка да мр тви уста ну као не тру ле жни 
(не про па дљи ви).

(30) Ра и хра ма Тво а у Је ру са ли му Те би ће ца ре ви о не и а ро ве. Хра
мом Ње о вим на зи ва се Цр ква, док се ца ре ви ма на зи ва ју они, ко ји су по
ве ро ва ли у Хри ста, пре ма оно ме што је ре че но: Ви се цар ско све шен
сво (1. Пе тр. 2; 9). Ов де, да кле, ка же да ће Му они, ко ји су из зе маљ ског 
хра ма по ве ри при зва ни у ви шњи Је ру са лим, при не ти да ро ве, ми сле ћи, 
очи глед но, на ду хов не да ро ве.

(31) За ре и зве ри ма из р ске. Бу ду ћи да мно ги не при ја тељ ски гле
да ју на жи вот све тих по Бо гу, а по себ но су та кви не чи сти де мо ни, мо ле 
да Бог за ре и зве ри ма из р ске. Тр ском се на зи ва ло ме сто у Па ле сти
ни, ко је се на ла зи ло на пу ту у Је ру са лим. Тр ска је та да би ла ис пу ње на 
ла во ви ма ко ји су се скри ва ли у бла ту и та мо вре ба ли оне, ко ји су ишли 
у Је ру са лим. Да кле, као што су оне ко ји су ишли у Је ру са лим вре ба ли ла
во ви, та ко и оне, ко ји су се за пу ти ли у ду хов ни Је ру са лим, вре ба ју ду хов
ни ла во ви. Кр о би ко ва ме ђу ју ни ца ма на ро а. Под ра зу ме ва дру ге про

* У срп ском пре во ду: Шо си учи нио ме ђу на ма, прим. прев.

(23) Ре че Го со: на о ре Ва са на ћу вра и и (не ри ја е ље). Ва сан 
се ту ма чи као гор чи на или као огор че ње. Због то га ка же да ће из до ма 
оних ко ји огор чу ју, тј. из до ма Изра и ље вог, вра ти ти Се би. Вра и ћу их 
из у би на мор ских. И оне, ко ји су зба че ни у без дан сла сто љу бља, обра
ти ћу Се би.

(24) Да се омо чи но а во ја у кр ви. По ка зу је на ко ји ће се на чин они 
обра ти ти. На ко ји на чин? Зар не ће са мим тим што ће би ти зба че не зле 
(лу ка ве) си ле, јер, пре ма Иса и ји ним ре чи ма, ро лих на зе мљу крв њи хо ву 
(Иса. 63; 6), та ко да је но га Ње го ва омо че на у крв. Ре чи то ов де опи су ју као 
је дан вид при по ве да ња: Је зик а са во јих о кр ви не ри ја е ља. Пси ма 
на зи ва стра жа ре ду хов ног ста да, тј. све те про по вед ни ке. Њи хов је зик 
го то во да је оку сио крв ду хов них не при ја те ља. Због то га се раз у ме да је 
апо стол ска реч го то во по ста ла узрок смр ти злих де мо на.

(25) Ви ђе ни би ше о кре и Тво ји, Бо же. По кре и ма Бо жи јим на зи ва 
оно што је из вр ше но по до мо стро ју, од но сно, ро ђе ње од Дје ве, чу до тво
ре ња, уз ла же ње на крст, до мо стро ји тељ ски (ико но миј ски) при хва ће ну 
смрт, вас кр се ње из мр твих, ваз не се ње на не бе са. За те по кре те ка же да су 
по ста ли ви дљи ви. По кре и Бо а мо је а, Ца ра ко ји је у све и њи. Ви диш 
ли ка ко ја сно за Оног, Ко ји са вр ша ва по кре те, ка же да је Он и Бог и Цар? 
О Ње му та ко ђе про по ве да и да је Он у све ти њи, тј. на го ри Си нај, пре ма 
оно ме што је ре че но: (18) Го со је у њи ма, на Си на ју, у све и њи.

(26) При си о ше кне же ви (на чел ни ци) бли зу сал мо о ју ћих. На чел
ни ци ма (кне же ви ма) на зи ва све те апо сто ле, о ко ји ма је ре че но: По са
ви ћеш их за кне же ве о свој зе мљи (Пс. 44; 17). Псал мо о ју ћи ма на зи ва оне, 
ко ји при но се сло ве сне жр тве хва ле. Због то га и ка же да кне же ви ри си
о ше, тј. да су пр ви за по че ли слу же ње ду хом и исти ном или еван ђел ско 
слу же ње. По сре је ва са буб ње ви ма. Дје ва ма на зи ва ду ше ве ру ју ћих, 
укре пље не Све тим Ду хом, ко је су еван ђел ску про по вед огла си ле у под
не бе сју. По њи ма се мо ра ју под ра зу ме ва ти и све ти апо сто ли, ко ји су и 
за чет ни ци овог слу же ња.

(27) У цр ква ма бла о си љај е Бо а, Го со а са из во ра Изра и ље вих. Из
во ри Изра и ље ви би ли су све ти про ро ци, а пре њих За кон. Због то га и 
ка же да ни је пра вил но да сла во сло ви мо Бо га цр пе ћи ре чи од не ко га дру
гог, не го од њих. То ка же због не пра во слав них је ре тич ких спи са. Ре чи ма 
За ко на и Про ро ка бла го си ља ју Бо га они, ко ји су у ста њу да из њих, као са 
из во ра спа се ња, ра до сно цр пе во ду, о ко јој је Спа си тељ ре као: Ко ји и је о 
во е ко ју ћу му Ја а и не ће о ве ка оже не и, не о во а ко ју ћу му а и 
о са ће у ње му из вор во е ко ја е че у жи во веч ни (Јн. 4; 14). Ме ђу тим, 
до стој ни су раз об ли че ња они ко ји раз де љу ју ста ро за вет не и но во за вет не 
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Псалам 68
За крај, за оне који ће се измении, Давиов

Садржај
Пса лам у се би са др жи мо ли тву ко ју Спа си тељ при но си у име чо

ве штва (чо ве чи је при ро де), а та ко ђе (по ми ње) и узро ке Ње го ве кр сне 
смр ти. У ја сним цр та ма опи су је се са мо стра да ње, као и не сре ће ко је су 
су сти гле Је вре је на кон (Ње го вог) стра да ња. Осим то га, из о бра жа ва се 
уво ђе ње еван ђел ског жи вље ња и уче ње о по кло ње њу ду хом и исти ном, 
чи ме се пса лам и за вр ша ва. Да Спа си тељ мо ли тву при но си у име људ ске 
при ро де, Да вид раз ја шња ва на кра ју псал ма, ка да ка же: Јер усли ша Го со 
убо е и су жње Сво је не о ни зи (ст. 34).

(2) Са си Ме, Бо же, јер о ђо ше во е о у ше Мо је. Бу ду ћи да је на 
Се бе при мио на ше гре хо ве, због нас бо лу је (Иса. 53; 4), и за то се пра вед но 
мо ли за из ба вље ње од ис ку ше ња, ко ја су, слич но по то ку, окру жи ла Ње
го ву ду шу.

(3) Уа ох у бла о у бо ко, и не ма на. То је пре тр пе ла чо ве чи ја при
ро да ко ја је од ву че на у смрт па чак и у сам ад, ко ји про рок ов де на зи ва 
бла ом у бо ким и без на.

(4) Умо рих се ви чу ћи, ро мук ну р ло Мо је. А шта је и због че га је ви
као, ја сно је по ка зао у оно ме што сле ди, ре кав ши: (15) Да се из ба вим о 
оних ко ји Ме мр зе, и о во а у бо ких (16) а Ме не о о и бу ра во е на 
(16) ни и а бу нар за во ри на а Мном уса сво ја. Мо ли се, као што сам 
ре као, у име чо ве чи је при ро де, да бу де уни ште на си ла смр ти. Бу ду ћи да 
ад не за тва ра уста ко ја је раз ја пио на на шу при ро ду, ка же: Да бу нар не 
за во ри на а Мном уса сво ја.

(5) Умно жи ше се већ ма о вла си ла ве Мо је они ко ји Ме мр зе уза лу, 
јер су мно го број ни де мо ни ко ји сми шља ју зло про тив људ ске при ро де. 
Иако од нас ни су пре тр пе ли ни ка кву увре ду, хи та ју да нас пре да ју смр ти. 
Осна жи ше се не ри ја е љи Мо ји, они ко ји Ме ро о не не ра ве но. По ка
зу је да је осу да, до не та про тив Ње га, не пра вед но из го во ре на.

(6) Бо же, Ти си о знао без у мље Мо је. Без у мљем на зи ва оно што љу ди 
сма тра ју без у мљем про по ве ди о стра да њу Хри сто вом, јер пре ма ре чи ма 
све ште ног апо сто ла, крст Хри стов је Је вре ји ма по стао са бла зан, а не зна
бо шци ма без у мље (1. Кор. 1; 23). Због то га и ка же: Ти си, Оче, о знао кр сни 
до мо строј (кр сну ико но ми ју). Го во ри то сто га што је Оцу био о слу шан 
о смр и, и о о смр и на кр су (Фи липљ. 2; 8). И ре ре ше ња Мо ја о 
Те бе се не скри ше. То је слич но ре че но ме: Ње а, ко ји ни је имао ре ха, учи ни 
ре хом ра и нас, а ми о са не мо рав а Бо жи ја у Ње му (2. Кор. 5; 21). То и 
зна че ре чи: О Те бе се не скри ше.

тив ни ке про по ве ди. Ко је то, ако не ста ре ши не је вреј ског на ро да? Они 
су на зи ва ни јун ци ма, јер се ју ни ца ма на зи вао на род. Да се уисти ну они 
на зи ва ју јун ци ма, очи глед но је из ре че но га: О ко ли ше ме јун ци мно и, 
би ко ви е бе ли окру жи ше ме (Пс. 21; 13). Они су и под сти ца ли прост на род 
на бор бу про тив про по вед ни ка. За во ри оро ба не као сре бро. Сре бро су 
бо жан стве не ре чи. Ка же: за ре и и ду хов ним и те ле сним не при ја те љи
ма, ка ко про по вед ни ци еван ђе ља не би би ли оне мо гу ће ни да про по ве да ју. 
Или мо жда ова ко: за ре и и јед ни ма и дру ги ма, ка ко про по вед ни ци ма 
не би би ло за бра ње но да про по ве да ју. Ра сеј на ро е ко ји хо ће ра о ве, и 
при том очи глед но ми сли на на род у ду хов ном сми слу и на бит ке ко је се 
по ди жу про тив све тих.

(32) До ћи ће о сла ни ци из Еи а, Еи о и ја ће ру жи и ру ку сво ју 
Бо у. На кон што су раз ве ја ни и све за ни ду хов ни не при ја те љи, на про
по вед при ти чу Егип ћа ни и Ети о пља ни. Име ном Егип ћа на на зи ва рев
но сне идо ло по кло ни ке и про тив ни ке Изра и ље вог (на чи на) жи во та, док 
на зи вом Еи о ља ни озна ча ва кра је ве зе мље. Ме ђу тим, на ко ји је на чин 
Ети о пи ја при те кла на про по вед, мо же се ви де ти из при ме ра ев ну ха Ети
о пља ни на.

(33) Цар сва зе маљ ска, ој е Бо у. По ка зу је да ће и оста ли на ро ди, 
за јед но са сво јим ца ре ви ма, по ве ро ва ти у Хри ста.

(34) Пе вај е Бо у ко ји је усео на не бо не бе ско на ис о ку. По што је у 
прет ход ним сти хо ви ма ка зи вао о стра да њи ма и о Хри сто вом си ла ску у 
ад, са да ка зу је о Хри сто вом ваз не се њу на не бе са. Ре чи ко је је до дао, на 
ис о ку, из го во ре не су као по ре ђе ње: као што сун це, са крив ши се на за
па ду, из ла зи на ис то ку, та ко и Го спод као да је из ад ских ду би на уза шао 
на не бо не бе са. Ево а ће ла сом Сво јим лас си ле. Гла сом си ле на зи ва глас 
ко ји ће по ди ћи све мр тве, ка да вас кр сну на Ње го ву за по вест.

(35) Дај е сла ву Бо у. Та ко је го во рио и Па вле: Про сла ви е Бо а е
лом сво јим и у хом сво јим, јер су Бо жи ји (1. Кор. 6; 20), по што пра вед ност 
зах те ва да се у све му про сла вља До бро чи ни тељ.

На Изра и љу је ве ли ко ле нос Ње о ва, и си ла Ње о ва у обла ци ма. (36) 
Ди ван је Бо у све и ма Сво јим, Бо Изра и љев, Он ће а и си лу и увр ђе
ње на ро у Сво ме. Бла о сло вен Бо. Бу ду ћи да пса лам по ми ње Ње гов Дру ги 
до ла зак ка да ће вас кр сну ти сви мр тви, ука зу је нам на раз ли чи те по ча сти 
ка кве ће би ти ука за не све ти ма, а та ко ђе и на раз ли чи те чи но ве све тих. 
Чи но ве озна ча ва ре чи ма: Изра иљ, обла ци, све и љу и, а по ча сти ре чи ма: 
ве ли ко ле нос, си ла, и во а, увр ђе ње. По ред све га то га, до да је да је Бо 
бла о сло вен. Ја сно је да ће све ти у тим оби те љи ма, тј. не бе ским, не пре ста
но бла го сло ви ти Бо га, по дра жа ва ју ћи чи но ве ви шњих ду хо ва.
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(15) Са си ме о бла а, а не о о нем. То је го во рио у мо ли тви, ва пи
ју ћи за чо ве чан ство. Због то га и ка же: Про мук ну р ло Мо је. Реч ро мук ну 
озна ча ва нео сла бље ну мо ли тву.

(16) Да Ме не о о и бу ра во е на, ни и а Ме ро у а без ан. Бу
ду ћи да је из ре че на и од лу ка и стра шна кле тва, да, уко ли ко нас чак и 
ан гео бу де учио не че му дру гом, а не оно ме што је учио Па вле, ана е ма 
бу е (Гал. 1; 8), мо же ли не ко пре ва зи ћи Па вла или, бо ље ре че но, Хри ста 
Ко ји је у ње му го во рио? Због то га и Сам Хри стос та кву мо ли тву ве зу је 
за Се бе, и Сам о Се би све до чи, кад апо стол у По сла ни ци Је вре ји ма ка же 
да у а не зе маљ ско жи во а сво а, тј. уз ла зе ћи на крст, са сил ним ва а
јем и су за ма ри не се мо ли ве и ро збе Оно ме ко ји је мо ао а Га са се, 
од но сно Оцу, и би усли шан збо о бо жно си Сво је, јер иако бе ја ше Син, 
ре ко сра а ња на у чи се о слу шно си (Је вр. 5; 7–8). Ов де нам Па вле, или, 
бо ље ре че но, Хри стос Ко ји у ње му го во ри, са оп шта ва оно што су еван
ђе ли сти про пу сти ли и о че му су пре ћу та ли, ре кав ши да је са сил ним 
ва а јем и су за ма са тво ре на ова мо ли тва: Оче Мој, ако је мо у ће, не ка Ме 
ми мо и ђе ча ша ова (Мт. 26; 39). Не при твор но, и не са на ме ром да об ма не 
са та ну, и не за то што је при сво јио во љу све та, не го од Са мо га Се бе и до
бро вољ но, пре ма ико но ми ји, (до мо стро ју), и ма да уисти ну Син Бо жи ји, 
Хри стос се мо ли са ва па јем и са су за ма, у зно ју и ка пљи ца ма кр ви, док 
Га је кре пио ан гео и док је њи ме био као обо дрен и уте шен. И бу у ћи у 
са мр ној бор би, мо ља ше се, ка ко ка же Еван ђе ли ста, уср ни је (Лк. 22; 44), 
па се чак и два, и три пу та мо лио Оцу. И за то, бу ду ћи да Па вле, или бо
ље ре че но, Сам Хри стос Ко ји го во ри кроз Па вла, ка же да се та мо ли тва 
од но си на Хри ста, зар не ко мо же да из о па чи оно што је Сам Хри стос 
по све до чио о Се би?

(18) Не о вра и ли це Тво је о слу е Тво а. Бу ду ћи да је Бог Отац због 
Ада мо вог пре сту па од вра тио Сво је ли це од чо ве чи је при ро де, мо ли Бо га 
да обра ти Сво је ли це ка њој (чо ве чи јој при ро ди).

(19) По ле ај на у шу Мо ју, и из ба ви је од смр ти ко ја ју је об у зе ла. Ра и 
не ри ја е ља Мо јих из ба ви ме. Оном увре дом, ко ју смо ми пре тр пе ли од 
ду хов них не при ја те ља, при кла ња Оца на ми лост пре ма на ма.

(20) Јер Ти знаш о ру у Мо ју. То је слич но оно ме што је већ ре че но: (8) 
Те бе ра и о но шах ру а ње.

(21) Увре у оче ки ва ше у ша Мо ја. Ти ме по чи ње опис стра да ња, ко ја 
су ја сно опи са на и код еван ђе ли ста.

(23) Не ка бу е р е за њи хо ва ре њи ма за зам ку. Ти ме из о бра жа ва 
оно што ће се де си ти Је вре ји ма на кон Ње го вог стра да ња, и као да ка же: 
пре тр пе ће оно исто што су при пре ми ли за Ме не же ле ћи да Ја то ис ку сим. 

(7) Не ка се не о сра ме о Ме не они ко ји ср љи во че ка ју Те бе, Го со
е, Го со е на вој ска ма.* Ре че но је: од Ме не, а не због Ме не, или због 
Мог стра да ња за њих. Та ко ђе је ре че но: а се не о сра ме уме сто: да не 
бу ду ви ше по сра мље ни, као што су у дав ни ни би ли по сра мље ни оном 
про па дљи во шћу ко јој су би ли из ло же ни. Сми сао ових ре чи је сле де ћи: 
Бу ду ћи да сам на Се бе при мио да за њих оку сим смрт, не ка од њих бу де 
укло њен онај срам, у ка квом су ра ни је жи ве ли услед смр ти, јер је за чо
ве ка, ство ре ног по обра зу Бо жи јем, смрт ко ја је над њим ца ре ва ла би ла 
сра мо та. Због то га нам омо гу ћу је да раз у ме мо да ће Ње го вим вас кр се
њем смрт би ти ис тре бље на. Пре ма овом ту ма че њу, то исто озна ча ва и 
дру ги стих, ко ји је сли чан овом: Ни и а се о си е о (збо) Ме не они 
ко ји Те ра же. Ка ко у прет ход ном сти ху, та ко је и ов де ре че но: о Ме не, 
јер је Он Сам под сти цао на тр пље ње; бу ду ћи по бе ђен, на нео би стид 
они ма што су по ве ро ва ли, као они ма ко ји су се због об ма не и по ве ре ња 
из ло жи ли опа сно сти.

(8) Јер ра и Те бе о но шах ру а ње. Мо лим се, ка же, да бу де ис тре бље
на смрт, јер бих о слу шан, и при хва там је на Се бе.

(9) Оу ђен о са ох бра ћи сво јој. То ка же за то што су Га у вре ме 
стра да ња сви на пу сти ли.

(10) Јер рев нос за Твој ом из је е ме. Од ре кли су ме се, јер сам их раз
об ли ча вао у без бо жни штву пре ма Твом до му. Јо ван ја сно опи су је онај 
до га ђај, кад их је би чем из го нио из хра ма. Ру а ња оних ко ји Те бе ру же а
о ше на Ме не. Не са мо да сам био уда љен и оту ђен, не го сам био из ло жен 
и ру же њу оних, ко ји Те бе ру же сво јим зло де ли ма. То ни сам пре тр пео ни 
због че га дру гог, осим због рев но сти за Твој дом.

(11) И о крих о сом у шу мо ју. Жа ле ћи због бу ду ће про па сти њи
хо вих ду ша, учи нио сам и ово и све оста ло. Они, ме ђу тим, за ко је сам то 
са вр шио, из го ва ра ли су Мо је Име у сва ко вре ме и на сва ком ме сту, кле
ве та ју ћи Ме због оних стра да ња, ко ја сам због њих пре тр пео.

(14) А ја мо ли вом сво јом (хи ах) к Те би, Го со е. Иако су ми на сва 
до бра уз вра ти ли злом, Ја не пре ста јем да се мо лим за њих. То се от кри ва 
из ре чи еван ђе ли сте, ко ји по ка зу је да се Он и на кр сту мо лио за оне, ко ји 
су Га ра за пе ли. Вре ме је бла о во ље ња. А ка о ђе у но ћа вре ме на, о сла 
Бо Си на Сво је а ко ји се ро и о же не, ко ји би о за ко ном, а ис ку и оне 
ко ји су о за ко ном, а ри ми мо уси но вље ње (Гал. 4; 4–5). Онај Ко ји је због 
то га до шао ка же: Вре ме бла о во ље ња, Бо же.

* И на овом ме сту је ци тат из Све тог Пи сма мо рао би ти при ла го ђен ту ма че њу св. Ата
на си ја, прим. прев.
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(35) Не ка Га хва ле не бе са и зе мља. Ако ве ли ка ра ос би ва на не бе
си ма за је но а ре шни ка ко ји се ка је (Лк. 15; 7), он да ће се не бе са уто ли ко 
ви ше об ра до ва ти осло ба ђа њу вас це ле зе мље. Ако се не бо ра ду је због 
чо ве чи јег спа се ња и због то га про сла вља Бо га, ко ли ко ће тек спа се ни на 
зе мљи про сла вља ти Спа си те ља! Због то га је и до дао: Мо ре и све шо у 
њи ма жи ви. Ка же то сто га што ће и остр ва при хва ти ти спа се ње Бо жи је. А 
ре чи ма: у њи ма, озна ча ва и (оно што је) на зе мљи и (оно што је) у мо ру.

(36) Јер ће Бо са си и Си он, и из ра и ће ра о ве ју еј ске. Ко га на зи ва 
Си о ном, ако не све ту Цр кву, у ко јој су са зи да ни гра до ви, тј. вас по ста вље
не чо ве чи је ду ше? Ка да ни су по зна ва ле Бо га, оне су се на ла зи ле у ста њу 
па да, али су вас по ста вље не (ис пра вље не) ис по ве да њем, јер се Ју е ја ту
ма чи као „ис по ве да ње”. И на са ни ће се а мо, и на сле и ће је. Они ко ји 
су са да у роп ству са зи да ће сво је гра до ве и на ста ни ће се у њи ма, и не ће 
са мо они жи ве ти у њи ма, не го и њи хо ви си но ви и уну ци, јер је про рок 
и то до дао.

(37) И се ме слу у Тво јих о се о ва ће је, и ко ји љу бе Име Тво је на са ни ће 
се у њој. Као што су слу ге Ње го ве све ти апо сто ли, пре ма ре че но ме: Па
вле, слу а Ису са Хри са (Рим. 1; 1), та ко су и се ме њи хо во они, ко ји су кроз 
апо сто ле по ве ро ва ли у Хри ста.

Псалам 69
За крај, Давиов, за сомен, а ме сасе Госо

Садржај
Про рок је овај пса лам ис пе вао у име чо ве чан ства, ко је се мо ли Бо

гу да му по мог не, јер ће ти ме би ти по сти ђе не про тив нич ке си ле, тј. не
при ја тељ ски де мо ни, док ће се они, ко ји се ра ду ју због ње го вог спа се ња, 
раз ве се ли ти.

(2) Бо же, на о моћ мо ју а зи, итд. Не ка се о си е и о сра ме. Не ка 
се, ка же, пре ва ре у сво јим оче ки ва њи ма они, ко ји же ле мо ју смрт, и не ка 
плод њи хо вог оче ки ва ња бу де стид.

Не ка се вра е на ра, итд. Овим сти хо ви ма по но во из го ва ра про
клет ство за оне, ко ји му сми шља ју и же ле зло, го во ре ћи им: не ка се они, 
ко ји се на сла ђу ју мо јом не сре ћом, са сти дом вра те на траг, ви дев ши про
ме ну мог по ло жа ја.

(4) Да се о вра е о мах о си ђе ни они, ко ји су се ра до ва ли мом пре
ђа шњем па ду и услед смрт не кле тве ко ја је ба че на на ме не.

(6) А ја сам ниш и убо, тј. ли шен сам пра вед но сти го ре по ме ну тих 
љу ди, и жи вим у си ро ма штву јер не мам пра вед но сти. За то Те мо лим да 
ме не ли шиш Сво је по мо ћи. По моћ ник мој и Из ба ви ељ је си Ти, Го со е, 

Те шко лу ка во ме, јер лу ка во ме ће се е си и о е ли ма ру ку ње о вих (Иса. 
3; 11 – пре ма Сеп ту а гин ти).

(24) Не ка се о мра че очи њи хо ве а не ле а ју. И за и ста, зар се ни су 
по мра чи ле, ка да ни су при хва ти ли Сун це прав де? И ле ђа њи хо ва за у век 
о у ри, јер их ни је су сти гло са мо при вре ме но роп ство, као у Ва ви ло ну.

(26) Не ка бу е вор њи хов ус. Го во ри то услед пу сто ше ња ка кво се 
де си ло Је ру са ли му. И у на се љи ма њи хо вим не ка не бу е са нов ни ка, тј. 
не ка не бу де ни ко га од њих са мих, јер ни ко ви ше од Је вре ја не жи ви у 
је ру са лим ским до мо ви ма.

(27) Оно а ко а си Ти ра нио, они ро а ња ше. Ука зу је на раз лог, због 
ко јег тр пе та кве не сре ће. То је слич но ре че но ме: Уа ри ћу а си ра, и ов це 
са а раз бе ћи ће се (Мт. 26; 31). Не при мив ши Оно га Ко ји је по Твом бла го
во ље њу при хва тио ра ња ва ње у стра да њу, ли ши ли су се свог соп стве ног 
спа се ња. И на бол мо јих ра на (бол) о а ва ху. Го во ри то сто га што је Хри
стос Са мо га Се бе уни зио, а они су Га пре да ли смр ти.

(28) До ај бе за ко ње на бе за ко ње њи хо во. И то ка же сто га што су Га и 
на кон рас пе ћа и на кон вас кр се ња кле ве та ли. И а не уђу у рав у Тво ју. 
Не ка бу ду уда ље ни од оног бла жен ства, ка кво ће се да ти пра вед ни ма.

(29) Нек бу у из бри са ни из књи е жи вих. И ма да су у њу би ли за пи са
ни бу ду ћи да су им да та обе ћа ња, по што су учи ни ли и ово и све оста ло 
пра вед но ће из ње би ти из бри са ни.

(30) Си ро мах и бол ник ја је сам; са се ње Тво је, Бо же, не ка ме ри хва и. 
Ов де про по ве да еван ђел ско жи вље ње (еван ђел ски на чин жи во та), ка кво 
је за по чео си ро ма шан по Бо гу, ко јем је и ре че но: Бла же ни си ро ма шни у
хом (Мт. 5; 3). Уво ди се и збор ових си ро ма ха, бла го да ре ћи за спа се ње ко је 
им је са вр шио Је ди но род ни, а Он је лик (ли це, грч. τὸ πρόσωπον) Очев. 
По ред то га, огла ша ва да се ви ше не ће при но си ти кр ва ве жр тве не го са мо 
жр тве хва ле и ду хов ног псал мо по ја ња.

(33) Ви и е, си ро ма си, и об ра уј е се. Ка да ово по зна ју, об ра до ва ће 
се си ро ма шни ду хом. Апо сто ли ово го во ре ра ди оних, ко ји су кроз њих 
по ве ро ва ли у Хри ста.

(34) Јер усли ша Го со убо е. Ко ју би мо ли тву усли шао, ако не ону, 
ка квом Му се мо лио Је ди но род ни? И за шта се мо лио, ако не за њи хо
во осло ба ђа ње од око ва смр ти? Због то га је и ре че но: И су жње Сво је не 
о ни зи, јер је рас ки нуо око ве свих и око ва ни ма ре че: иза ђи е, и они ма 
ко ји су у а ми: о ка жи е се (Иса. 49; 9). Ни је нас пре зрео кад смо би ли 
уне сре ће ни. Пра вед но нас је на звао су жњи ма (око ва ни ма), јер смо то 
уисти ну и би ли.
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(1) У Те бе се, Го со е, о у зах, а се не о си им о ве ка. Са по себ ном 
чвр сти ном свог уве ре ња (збор апо сто ла) ис ка зу је сво је узда ње у Бо га.

(2) Прав ом Тво јом из ба ви ме. Прав да Оче ва је Син, наш Из ба ви тељ 
од гре ха ко ји нас је др жао у про па дљи во сти (тру ле жно сти).

(3) Бу и ми Бо за ши ник. Зна ју ћи да је Бог обе ћао да ће за оне, 
ко ји у Ње га ве ру ју, би ти зид ог ње ни око њих (в. Зах. 2; 5), апо стол ски збор 
мо ли да се и на њи ма са ми ма ис пу ни то обе ћа ње. Јер увр ђе ње мо је и 
ри бе жи ше мо је је си Ти. Он је ка мен и, бу ду ћи на ње му са зда ни, има мо 
чвр сте те ме ље; Он је зид, због ко јег не мо гу да нам на шко де на па ди злоб
ни ка. Из ба ви ме, ка же апо стол ски збор, од ових љу ди ко ји пре о вла ђу ју 
и ко ји, пре и спу ње ни гре хом, бе за ко њем и кле ве том, као не ком ру ком 
од вла че у роп ство.

(4) Бо же мој, из ба ви ме из ру ке ре шни ка, из ру ке бе за ко ни ка и не рав
у ју ће. Од ре шни ка, тј. од је вреј ског на ро да, јер је он био и пре ступ ник 
За ко на и кле вет ник – пре ступ ник За ко на као онај ко ји је осу дио не ду
жно га, а кле вет ник као онај ко ји ни је имао ни ка кво осно ва но оправ да ње 
да га оп ту жи.

(5) Јер си Ти р ље ње мо је, Го со е, Го со е, на о мо ја о мла о
си мо је. Из ба ви ме, ка же, од тог бе за ко ног (досл. за ко но пре ступ ног, 
грч. παρανόμον) на ро да, јер то тр пим због Те бе и по мом узда њу у Те бе, 
ко је сам по ка зао од мог пр вог и по чет ног ра ђа ња у Те би, пре ма оно ме 
што је ре че но: А они ма ко ји Га ри ми ше а е влас а бу у че а Бо жи ја 
(Јн. 1; 12).

(6) На Те бе се осло них о уро бе. По ка зу је да је Хри стос, ра ди Ко јег су 
то тр пе ли, Онај исти Ко ји их је Сво јим ства ра лач ким про ми шља њем (τῆ 
δημιουργικῆ προνοία) из вео на свет док су још би ли но ше ни у утро би. О 
ма е ри це мај ке мо је Ти си мој о кро ви ељ. Бу ду ћи да си ме Ти, Го спо де, 
по кри вао Сво јом бо жан стве ном си лом још док сам био у ма те ри ци мај ке 
мо је и да си ме из ба вио од за ко но пре ступ ног (бе за ко ног) на ро да, осе ћа
ју ћи Тво је не пре ста но до бро чин ство, ни ја не пре ста јем да Ти не у ћут но 
при но сим псал мо по ја ња.

У Те би је хва ло ој мој сва а. Сваг да ћу Те хва ли ти и про сла вља ти, 
јер сам по Твом про ми шља њу и ја по стао зна ме нит (грч. περίβλεπτος – 
сла ван, ви ђен, чу вен).

(7) Као чу о о са ох мно и ма. Чу дом се на зи ва не што не у о би ча је но 
и ве ли ко. Сми сао ових ре чи је сле де ћи: иако сам ви со ко уз не сен, иако 
као чо век ве ли ки и хра бар од ва жно деј ству јем ме ђу мно гим на ро ди ма, 
то бла го ни сам за до био сво јом си лом, не го си ме Ти кроз Сво ју по моћ 
учи нио сил ним и хра брим.

не за ка сни. Удо сто јио сам се Твог про ми шља ња о ме ни и, што је мо гу ће 
пре, усли ши ме, не окле вај са ис пу ње њем мо је про збе.

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
Овај пса лам има нат пис: за спо мен, јер га је Да вид са ста вио узи ма ју

ћи сти хо ве из 39. псал ма, да би му сваг да био при ру ци и спре ман, као и 
да би се на тај на чин увек се ћао гре ха пре љу бе ко ји је по чи нио с Вир са
ве јом и Ури ји ног уби ства. Пре ма Јев се ви је вим ре чи ма, циљ овог псал ма 
био је да по слу жи као не ка вр ста пе сме за кли ња ња и про тив о тро ва за 
де мо не ко ји су га гур ну ли у овај грех, и њи ме (псал мом) мо ли Бо га да не 
пре о вла да ју над њим и дру ги пут. Дру ги, на про тив, ка жу да је Да вид овај 
пса лам ис пе вао се ћа ју ћи се зла ко је је пре тр пео од сво јих не при ја те ља и 
да је ње гов циљ да не за бо ра ви бла го дат ну по моћ ко ју је до био од Бо га. 
Пса лам та ко ђе има и нат пис: за крај, бу ду ћи да се мо ли тва ко ја је са др
жа на ње му, при бли жа ва ла кра ју и ис пу ње њу.

Те о до рит и дру ги ка жу да је Да вид овај пса лам са ста вио у ви ду мо
ли тве, у вре ме кад га је про го нио Аве са лом. Те о до рит нат пи су овог псал
ма до да је и сле де ће ре чи: да ме спа се Го спод, али ка же да те ре чи ни је 
про на шао код Је вре ја.

Псалам 70
Давиов салам, синова Јонаавових и рвих 

заробљеника, ненаисан ко Јевреја
Садржај

Си но ви Јо на да во ви би ли су бо го бо ја жљи ви и пра вед ни љу ди, стро
ги чу ва ри за по ве сти свог оца. Би ли су то ли ко по бо жни и до бро ду шни 
(про сто ср дач ни) да је о њи хо вој вр ли ни сам Бог по све до чио про ро ку 
Је ре ми ји (в. Јер. 35; 13–19). У њи хо во вре ме до го ди ло се пр во осва ја ње Је
ру са ли ма од стра не Хал де ја ца. Они би мо гли да пре ди зо бра жа ва ју и 
све те апо сто ле, ко ји су у пот пу но сти очу ва ли за по ве сти Оца не бе ског 
и удо сто ји ли се по хва ла у бла жен стви ма ко ја су им (апо сто ли ма) из го
во ре на. У сва ком слу ча ју, и у њи хо во вре ме, тј. у вре ме апо сто ла, до го
ди ло се пр во по ро бља ва ње Је ру са ли ма од стра не Ри мља на. Због то га су 
ови бо го љуп ци, од но сно збор апо сто ла, у овом псал му пред ста вље ни 
ка ко при но се Бо гу мо ли тву и бла го да ре ње за то што их је у вре ме про
го на због еван ђел ске про по ве ди (Он) спа сао од де мо на, тих ду хов них 
кле вет ни ка, ко ји су сми шља ли зло про тив њи хо вих ду ша. Они при том 
да ју обе ћа ње да ће, осло бо див ши се од слу же ња под за ко ном, при но си ти 
Бо гу са мо жр тве хва ле.
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Кор. 1; 30). Сав ан са се ње Тво је. Сваг да ћу по ми ња ти Твој до мо строј, ко јим 
си нам по да рио спа се ње. Јер не знам књи жев но си. Под реч ју књи жев нос 
под ра зу ме ва или ис пра зне и за мр ше не све тов не (жи теј ске) ра зо но де, или 
пак ми сли на ра зно вр сне жр тве, чи је је при но ше ње би ло за по ве ђе но по 
За ко ну. За тим ка же: Бу ду ћи да сам од ба цио све ове жр тве, ући ћу у ви шње 
оби те љи, ако ми Го спод за то да сна ге. То је слич но ре че но ме: Ео, ми смо 
оса ви ли све и за То бом о шли; ша ће, а кле, на ма би и (Мт. 19; 27)?

(16) Ући ћу у си ли Го со њој. Тво јом си лом и уз Тво ју по моћ при сту
пи ћу обе ћа ној зе мљи. Го со е, со ми ња ћу рав у Те бе је и но а. На пу
стив ши све о че му је го во ре но, по ми ња ћу је ди но прав ду ко јом си нас Ти 
осло бо дио од гре ха.

(17) Бо же, на у чио си ме о мла о си мо је, јер им је, го то во од пр вог 
да на кад их је иза брао, пре дао све што је тре ба ло да зна ју о Цар ству не
бе ском. И о са а об ја вљу јем чу е са Тво ја. Не за бо ра вљам оно, че му сам 
на у чен, не го оно, че му сам на у чен, об зна њу јем и дру ги ма.

(18) И о са ро си и оса ре ло си. Бу ду ћи да им је Сам Хри стос 
на кон вас кр се ња обе ћао, го во ре ћи: Ја сам с ва ма у све а не о свр ше
ка ве ка (Мт. 28; 20), мо ли да се на ње му ис пу ни ово обе ћа ње. Бо же мој, не 
оса вљај ме о кле не об ја вим ми ши цу Тво ју. Ако ме, по Твом обе ћа њу, не 
оста виш, мо ћи ћу да об ја вим Тво ју ми ши цу бу ду ћем вер ном на ро ду ко ји 
ће до ћи из не зна бо жа ца. Ка ква је пак та ми ши ца, го во ри у про ду жет ку: 
(19) Моћ Тво ју и рав у Тво ју. На зи ва је моћ ном, јер је све зао сна жно га 
и раз био ње го ве са су де, а рав ом за то што је из ба вио нас, ко ји смо не
пра вед но би ли у за ро бље ни штву. Бо же, о нај ви ших (ви си на). Огла си ћу, 
ка же, да Сво јом кр вљу не ћеш ис ку пи ти са мо зем но, не го и не бе ско. То 
је слич но сле де ћим ре чи ма: И са ма вар ће се осло бо и и о ро бо ва ња 
ро а љи во си (Рим. 8; 21). Бо же, ко је сли чан Те би? Бла го да ри због то
га што они, ко ји су ра ни је због гре ха пра вед но осу ђе ни на смрт, ни су 
оста ли у смр ти не го су по Бо жи јем чо ве ко љу бљу Хри стом из ба вље ни 
од тру ле жно сти.

(20) Ко ли ке си ми о ка зао не во ље? Ка ква и ко ли ка зла, по Твом до
пу ште њу, ни сам ис ку сио? И о вра ив ши се ожи вео си ме, и из без а на 
зе мље ое си ме из вео.

(21) Умно жио си на ме ни ве ли чан сво Тво је, и о вра ив ши се уе шио 
си ме. Чи ни ми се да по на вља ње ових ре чи озна ча ва да је по ка ја ње ко је 
при но си мо због пре гре ше ња на чи ње них на кон кр ште ња угод но Оно ме 
Ко ји је, као што је ре че но, на на ма умно жио Сво ју бла го дат и прав ду. Због 
то га је нај пре ре као: ожи вео си ме, и ти ме као да ми сли на пре по ро ђе ње. 
За тим ка же: уе шио си ме, ми сле ћи на оно га ко јег због гре хо ва об у зи

(8) Не ка се ис у не уса мо ја хва ле Тво је, а е вам сла ву Тво ју. Бу ду ћи 
да по сле та ко ве ли ких до бро чин ста ва ко ја си ми са тво рио, ја, као чо век, 
ни сам у ста њу да Ти уз вра тим ка ко до ли ку је, мо лим Тво ју пре му дрост да 
мо ја уста ис пу ни хва лом, јер и у том слу ча ју те шко да ћу мо ћи да опе вам 
Тво ју сла ву. Иако је мо гу ће сваг да хва ли ти Бо га, иако је мо гу ће сваг да 
Га бла го си ља ти, иако је мо гу ће сваг да би ти це ло му дрен (грч. διαπαντός 
σωϕρονεῖν), да ли је мо гу ће и сваг да се на да ти? На и ме, онај ко ји се на да 
не до би ја увек оно, че му се на да. Не ки ка жу „сваг да”, не ми сле ћи при 
том на ду го трај ност ве ко ва не го на те ле сни (чув стве ни) жи вот, а дру ги 
пак под реч цом „сваг да” под ра зу ме ва ју ду го трај ност ве ко ва, та ко да би 
вр ху нац на да ња би ло (ко ли ко је то љу ди ма мо гу ће) по зна ње Пре све те 
Тро ји це. Сав ан ве ли ко ле нос Тво ју. Кад се мо ја уста ис пу не хва ле и 
кад поч нем да псал мо по јем сла ви Тво јој, та да ћу сав дан опе ва ти ве ли
ко леп ност Тво ју. Сла вом на зи ва ико но ми ју (до мо строј) ка кву је са вр шио 
на зе мљи и ко јом је зе мљу ис пу нио Сво јом сла вом, док ве ли ко ле но шћу 
(грч. μεγαλοπρέπεια) на зи ва Бо жан ство (тј. бо жан ску при ро ду) ко јим је 
све то са вр шио.

(9) Не о ба ци ме у вре ме са ро си. Ста ро шћу се ов де на зи ва сла бост. 
Због то га и ка же ова ко: Не ка не до ђе, Вла ди ко, оно вре ме у ко јем ћу по
ка за ти сла бост. За то се и мо ли да ни кад не из гу би на ду у Хри ста, јер је 
Он на ша сна га. Ка а не са не сна е мо је, не на у си ме. Ако ми се, као 
чо ве ку, не кад и де си да са гре шим, не оста ви ме, Го спо де, због гре ха, не го 
ме, као Чо ве ко љу бац, по но во при зо ви.

(10) Јер ми ре ко ше не ри ја е љи мо ји. Ре че но је: Јер ми ре ко ше, уме сто 
– да не би ре кли не при ја те љи мо ји: на пад ни мо га и по ста ће наш плен, 
јер му Бог не по ма же.

(12) Бо же мој, не уа љуј се о ме не. Бу ду ћи да та ко го во ре не при ја те
љи, не окле вај да ми по мог неш. Бо же мој, о хи ај у о моћ мо ју.

(13) Не ка се о сра ме и иш че зну ко ји кле ве а ју у шу мо ју. Кад ме на
пад ну ми сле ћи да си ме на пу стио и кад ми Ти по мог неш, они ће се са 
сти дом окре ну ти на зад, от крив ши да су уза луд не кле ве те ко је су из ми
шља ли про тив мо је ду ше. Ка кве су то кле ве те, ако не ова кве: Бо а је 
оса вио (11)!

(14) А ја ћу сва а на а и се (у Те бе), јер апо сто ли у сво јим спи си ма 
не пре ста ју да ис по ве да ју сво је на да ње у Хри ста. И ри о а ћу сва кој хва
ли Тво јој – у псал мо по ја њу оних, ко је су они спа сли.

(15) Уса ће мо ја об ја ви и рав у Тво ју. Не пре ста јем да сваг да но сим 
у усти ма прав ду Тво ју, Го спо де, јер је Оче ва прав да – Је ди но род ни ко ји 
нам, пре ма ре чи ма све ште ног апо сто ла, о са е ра ве нос о Бо а (1. 
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ла зе ћи на рас пе ће, ре као: Са је су ово ме све у: са ће кнез ово а све а 
би и из ба чен на о ље (Јн. 12; 31).

(3) Не ка узму на се ла ни не мир на ро у (Тво ме), и ху мо ви рав у (Тво
ју). Пла ни на ма и ху мо ви ма на зи ва ов де еван ђел ске си ле, ка кве ра ни је, 
услед без бо жни штва ко је се сву да раз ли ло, ни су по сто ја ле на зе мљи, а 
ко ји ма је са да за по ве ђе но да при хва те мир са свим љу ди ма.

(4) Су и ће си ро ма хе на ро а. Си ро ма си ма на ро да на зи ва оне, ко ји по
ти чу од ота ца – идо ло слу жи те ља и ко ји су оси ро ма ши ли у сва ком до бру 
или, уоп ште, вас це ли људ ски род јер, пре ма ре чи ма псал ма, сви за сра
ни ше (Пс. 13; 3). И о ни зи ће кле ве ни ка – под тим под ра зу ме ва са та ну.

(5) И са ре би ва ће са сун цем. У ве ко ве ће, ка же, тра ја ти Ње го во цар
ство. И ре ме се ца из на ра ша ја у на ра шај. Онај Ко ји ће се у вре ме 
Свог до ла ска за ца ри ти над они ма што су на зе мљи је сте и пре веч ни Све
ство ри тељ.

(6) Си ћи ће као ро са на ру но, тј. не чуј но. Ре као је то услед скри ве но сти 
(тај но сти) Ње го вог до ла ска.

(7) За си ја ће у а не ње о ве рав а, јер ће се у вре ме Ње го вог до ла ска 
пре ки ну ти све бит ке ме ђу на ро ди ма. И мно шво ми ра, о кле се не укло ни 
ме сец. При ли ком Ње го вог до ла ска, по сто ја ће та кво мно штво ми ра да ће 
се про ду жи ти до бу ду ћег вре ме на, ка да ће се сун це о мра чи и, и ме сец 
сво ју све лос из у би и (Мт. 24; 29).

(8) И о со а ри ће о мо ра о мо ра. Ка же то сто га што су сви на ро ди 
при хва ти ли ве ру у Ње га, из ра жа ва ју ћи на тај на чин да ће вла да ти ва
се ље ном до са мих ње них кра је ва. Бу ду ћи да су гра ни це зе мље ве ли ка и 
не из мер на мо ра ко ја не ки на зи ва ју Атлан ти ком, за пад ним и ис точ ним 
оке а ном, пра вед но је што за власт над ва се ље ном ка же да се рас про сти
ре од мо ра до мо ра, а што су још ви ше раз ја сни ли сти хо ви ко ји за тим 
сле де.

(9) И не ри ја е љи Ње о ви рах ће ли за и. Не при ја те љи ће Му се у 
тој ме ри по ко ри ти, да не ће ни по ми шља ти да во ју ју с Њим. Због то га су 
у пре не се ном сми слу из о бра же ни ка ко па да ју на зе мљу и ти ме ис ка зу ју 
сво ју по кор ност.

(12) Јер је из ба вио си ро ма ха о (ру ке) моћ ни ка. Од крај њих, ка же, до 
крај њих гра ни ца ва се ље не по кла ња ће Му се на ро ди и ца ре ви, за то што 
их је из ба вио од са та ни не вла сти.

(14) О ли хве и не рав е из ба ви ће у ше њи хо ве, из бри сав ши оно што 
су про тив се бе пот пи са ли, опра шта ју ћи и дуг од пет сто ти на, и дуг од 
пет де се ти на. И ра о це но је Име Ње о во ре њи ма, тј. сви ће Га по што
ва ти и сла ви ти.

ма стреп ња. Ово пр во се, ме ђу тим, мо же раз у ме ти и као из ба вље ње из 
Егип та, док би се дру го мо гло раз у ме ти у ве зи са до ла ском Го спод њим, 
ка да смо се удо сто ји ли уте хе. На и ме, они ко ји су се из ба ви ли из Егип
та, из ба ви ли су се од при вре ме не али не и од веч не смр ти, за то што у то 
вре ме још ни је би ло да ро ва но вас кр се ње.

(22) Јер ћу ис о ве а и Те бе у на ро и ма, Го со е, на ор а ну сал и ра 
(сал мо о ја ња) иси ну Тво ју, Бо же. Та ко се, ка же, при пре мам ис по ве да
њем, да ћу мо ћи да се на зо вем ор га ном псал мо по ја ња. Ако је, да кле, на
зван иза бра ним са су дом, не сум њи во је на зван и ор га ном псал мо по ја ња. 
Псал мо о ја ћу Ти на у сла ма. Под тим под ра зу ме ва ду шев ну хар мо ни ју, 
јер кад ду ша не чи ни и не тр пи ни шта што је њој про тив но ни ти у по гле
ду жи во та, ни ти у по гле ду дог ми, та да се, и упра во та да, пра вед но мо же 
на зва ти ду хов ним гу сла ма.

(23) Об ра о ва ће се у ша мо ја ка Ти сал мо о јем. То је ре че но за раз
ли ко ва ње од За ко на, јер су пра ви ла За ко на, као те шко из вр ши ва, обре
ме њи ва ла. Ове пак за по ве сти су и ко ри сне и ла ке, бу ду ћи да на сла ђу ју 
оне, ко ји су се удо сто ји ли да их при ме. И у ша мо ја, ко ју си из ба вио од 
гре хов не тру ле жно сти, од ро бо ва ња са та ни, па чак и од са ме смр ти.

(24) А још и је зик мој сав ан о у ча ва ће се рав и Тво јој, ка а се о сра
ме и о си е они ко ји ми ра же зла. Кад бу ду уни ште ни мо ји ду хов ни 
не при ја те љи и кад се у стид обу ку они што на ста њу ју без дан, та да ћу Те, 
Вла ди ко, хва ли ти не у мор ним псал мо по ја њем, јер ви ше не ће би ти ни ко га 
ко би то спре ча вао.

Псалам 71
За Соломона. Псалам Давиов

Садржај
У овом псал му пред ска зу је се до ла зак Хри стов и при зи ва ње не зна

бо жа ца. Пса лам има нат пис: за Со ло мо на, јер је Хри стос истин ски Со
ло мон, тј. Ми ро тво рац, као Онај Ко ји и је не и ру е са са ви у је но и 
раз ру ши ре ра у ко ја је ра са вља ла (Еф. 2; 14).

(1) Бо же, су Твој ца ру ај. Од Те бе је, Оче, од ре ђе но да Твој Је ди но
род ни Син за бли ста они ма ко ји су на зе мљи. И за то не ка бу де из вр ше но 
оно што је од дав ни на од ре ђе но Тво јом од лу ком (Тво јим су дом).

И рав у Тво ју си ну ца ре вом. Син, Ко ји је прав да Оче ва, име ну је се 
као онај ко ји по чо ве чи јој при ро ди при ма прав ду, јер је Хри стос и Цар 
и Ца рев Син.

(2) Да су и на ро у Тво ме у рав и, јер је то раз лог Ње го вог ова пло
ће ња – да су ди за са та ни ну пре власт над на ма. Због то га је Хри стос, по
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Тре ћа књи га Псалама  
псал ми 72–88

Псалам 72
Псалам Асафов

Садржај
У овом псал му про рок пред ста вља нео сно ва ност људ ског ми шље ња 

о су до ви ма Бо жи јим, јер су они ду бо ки, не стра жи ви и ис пу ње ни ве ли
ком не до ку чи во шћу. Не зна ју ћи осно ве Бо жи је ико но ми је (до мо стро ја) 
за сва ко га, па да ју у хул не по ми сли. Пред ста вив ши нам нај пре са ме ове 
по ми сли (а по вод за њих би ло је бла го ста ње без бо жни ка, јер је ре че но: 
а кви су ре шни ци и ужи ва чи, о ве ка се р же бо а сва), на кон то га 
по у ча ва нас ка кав ће би ти крај без бо жни ка, да би смо то ја сно зна ли и 
да се не би смо ко ле ба ли због ви дљи вих не скла да (досл. не пра вил но сти) 
ка кви се до га ђа ју у овом жи во ту.

(1) Ка ко је о бар Бо Изра и љев (сви ма) ра ви ма ср цем. При сту па ју
ћи опи си ва њу бла го ста ња љу ди ко ји жи ве без бо жнич ки, као и су ро ве 
ка зне ко ја им је на ком то га при пре мље на, из но си ми сао да је Бог до бар 
(благ) пре ма пра ви ма (ср цем). Због то га они, ко ји су за свој удео иза бра ли 
по бо жан жи вот, мо ра ју зна ти да ће Бог би ти до бар (благ) је ди но пре ма 
пра ви ма ср цем, а не пре ма они ма ко ји гре ше, јер рђа во по сту па ју. Ако 
без бо жни ци при вид но и жи ве у бла го ста њу, ни ко због то га не би тре ба ло 
да се по ме те, не го би тре ба ло да за ми сли ка зну ко ја их уско ро оче ку је.

(3) По за ви ех бе за ко ни ци ма ле а ју ћи мир ре шни ка, итд. При по ве да 
о оно ме што је иза зва ло по мет њу у ње го вој ду ши; као пр во, по ме ло га је 
то што без бо жни ци про во де жи вот у ду бо ком ми ру; за тим га је по ме ло 
то што чи тав жи вот про во де у бла го ста њу и што њи хо во бла го ста ње 
тра је све до смр ти, па им је чак и смрт та ква, да је се ни ко не би од ре као, 
уко ли ко би их пи та ли да ли же ле та кву смрт. По ме ло га је и то што, чак и 
у слу ча је ви ма да их су стиг не не ка ка зна ко ја ће их ура зу ми ти, она би ва 
ла ка и под но шљи ва. По ред све га то га, по ме ло га је и то што без бо жни ци 
не уче ству ју у људ ским по сло ви ма и не ма ју по тре бе да сва ко днев но ра де 
да би обез бе ди ли нео п ход ну хра ну, бу ду ћи да се овај труд чо ве чи јих ру ку 
по ла же на љу де уме сто не ке ка зне.

(6) За о их ухва и ор ос (о кра ја). Бу ду ћи да се на сла ђу ју свим 
до бри ма и да не упо зна ју ни ка кво зло, са мим тим су се пре да ли не из
мер ној гор до сти ко ја их је учи ни ла не пра вед ним и без бо жним, та ко да 

(15) И жи ве ће, и а ће му се о зла а Ара биј ско. То је ре че но у ве зи са 
Иро дом, ко ји је по слао вој ни ке да по би ју (ви тле јем ске) мла ден це. Због 
то га и ка же да се Он не ће на ћи ме ђу по би је ним мла ден ци ма. Ре чи: Да ће 
му се о зла а Ара биј ско ја сно озна ча ва ју да ро ве ко је су Му до не ли му
дра ци. И мо ли ће се за ње а сва а, по ми њу ћи Га у мо ли тва ма и про се ћи 
да се кроз Ње га удо сто је до би ја ња бла га.

(16) Би ће увр ђе ње на зе мљи, тј. цр кве и ва се ље на. На вр хо ви ма о ра 
– то су апо сто ли и про ро ци. Пре у зне ће се из на Ли ва на ло ње ов. Ли
ван је Је ру са лим, а ње гов плод је еван ђел ска про по вед. Због то га ка же да 
ће еван ђел ска про по вед би ти из над слу же ња под За ко ном. И ис цве а ће 
из ра а као ра ва из зе мље. И овим озна ча ва Цр кву, о ко јој је на пи са но: 
Пре слав не сва ри о во ра ху се о е би, ра е Бо жи ји (Пс. 86; 3).

(17) Пре сун ца ре би ва ће име Ње о во. По ка зу је да Онај Ко ји ни је уби
јен за јед но са мла ден ци ма за јед но са Оцем по сто ји пре ства ра ња све та.

(18) Бла о сло вен Го со Бо Изра и љев, ко ји је и ни чи ни чу е са. Опи
сав ши све што је Он до мо стро ји тељ ски (ико но миј ски) са вр шио за оне, 
ко ји жи ве на зе мљи, уз но си Му пе сму го во ре ћи да је Он Бог Изра и љев, 
Ко ји је је ди ни мо гао да са тво ри чу де са. Ка ква су то чу де са? Зар ни су она 
ко ји ма је уни штио са та ни ну власт и од де мон ског му че ња из ба вио оне, 
ко ји су би ли у њи хо вим зам ка ма? За па зи да ни шта од оно га што је ре че
но у псал му не при ли чи Со ло мо ну, ро ђе ном од Ури ји не же не. Не при ли
че му ни ти ре чи (17) ре сун ца ре би ва ће име Ње о во, ни ти ре чи (11) сви 
на ро и Ње му ће слу жи и, ни ти пак ре чи (5) ре ме се ца кроз на ра шај 
и на ра ша је. Из све га то га је очи глед но да овај пса лам го во ри о на шем 
Го спо ду, Ису су Хри сту.

(19) И бла о сло ве но име сла ве Ње о ве. Због то га су сви ду жни да Му 
псал мо по ју јер, иако не зна мо Ње го ву при ро ду, бу ду ћи да је не до ступ на 
(грч. ἀνέϕικτον), по зна ли смо спа со но сно Име Ње го во.

(20). Свр ши ше се е сме Да ви а, си на Је се је во.

Крај Дру е књи е Пса ла ма
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мо је?), он да ћу за њих по ста ти узроч ник сва ке са бла зни. Ако та ко по сту
пим, пре сту пи ћу за вет си но ва Тво јих, тј. пра вед ни ка. А ти за ве ти све тих 
са др же се у то ме да јед ни за дру ге не бу де мо узроч ни ци са бла зни.

(16) И за ми слих а о знам о, и би ре а мном ру. Прет по став
ља ју ћи да су ми по зна ти та ко ду бо ки су до ви Бо жи ји, на и шао сам на те
шко ћу, јер су ти су до ви ду бо ки и не ис тра жи ви. Нај зад, на у чио сам ко је 
је од го ва ра ју ће вре ме за то по зна ње, а то је упра во суд Бо жи ји, ка да ће 
сва ко ме да ти по де ли ма ње го вим (Рим. 2; 6). (18) Јер за лу кав сва њи хо ва 
са вио си им зла. Про ро ку ју ћим ду хом до знав ши бу дућ ност, ка жем да 
ће узрок њи хо вих су ро вих ка зни би ти лу кав ство, јер ће се њи хо во уз но
ше ње обра ти ти у пад, и то њи хо во са да шње бо гат ство по ка за ће се као 
при вид са ња ра, не по сто ја ни ји и сла би ји (бле ђи) од сва ке сен ке.

(20) У ра у Тво ме лик њи хов уни ши ћеш. Град Го спод њи је ви шњи 
Је ру са лим, а њи хов лик – лик зе маљ ског Је ру са ли ма. Сми сао ових ре чи 
је сле де ћи: по што на се би но се лик зе маљ ског а не не бе ског Је ру са ли ма, 
због то га ће би ти уни ште ни, јер ће у оно вре ме за чу ти: Не о зна јем вас 
(Мт. 25; 10), као они ко ји на се би не ма ју Ње гов не бе ски лик.

(21) Јер се рас а ли ср це мо је и уро ба се мо ја из ме ни (22) и ја бих о
ни жен и не о знах. Бу ду ћи да рев ну ју ћи уз рев но вах за Го со а (1. Цар. 19; 
10), и мо је ср це и мо ја утро ба ис пу ни ли су се пла ме ном рев но шћу. Са мим 
тим удо сто јио сам се про све тље ња, и по знао сам шта се до га ђа са Тво јим 
гра дом и са ли ком без бо жни ка. Не ка да сам жи вео као бе сло ве сна жи во
ти ња, јер ни сам био у ста њу да про ник нем у раз ло ге Про ми сла. Ме ђу тим, 
Ти ме, Бо же, ни си оста вио, ни ти си ме ли шио узда ња у Те бе, не го сам 
(23) сва а с То бом, и то ни сам учи нио соп стве ним сна га ма не го Тво јом 
бла го да ћу, јер си Ти Сам, по Свом чо ве ко љу бљу, узео мо ју де сни цу, по
др жа вао ме и са чу вао, да мо ји ко ра ци не би од сту пи ли и да се мо је но ге 
не би по ко ле ба ле у ста ја њу пред То бом.

(25) Ша ми о о со ји на не бу, и осим Те бе ша хе ох на зе мљи? 
По што за ме не на не бу не по сто ји ни шта дру го осим Те бе, са мим тим ни
сам по же лео ни шта ни од оно га што по сто ји на зе мљи, јер је све то про
па дљи во и при вре ме но. Же лео сам са мо јед но и та же ља (досл. жуд ња) ме 
му чи ла на зе мљи, а то је же ља (жуд ња) да Ти по ста неш мој је ди ни удео.

(27) Ко ји се бе уа љу ју о Те бе, ро а шће. По сто ја но сам оби та вао у 
Тво јој бли зи ни, Вла ди ко, и то сам до бро чи нио, зна ју ћи да ће крај оних, 
ко ји су из ван (тј. да ле ко од) Те бе, би ти про паст, док ће они, ко ји су би ли 
уз Те бе при ми ти до бар удео. Дру гим ре чи ма, ка да сту пе у не бе ски Је ру
са лим, на сле ди ће до бар удео, а он се са сто ји у то ме да се сваг да на сла ђу ју 
ти ме што ће Ти псал мо по ја ти.

њи хо во без бо жни штво по ста је све уго је ни је и ухра ње ни је (грч. παχεῖς 
εἴναι καὶ.... εὐτραϕεῖς).

(7) Пре ђо ше у рас о ло же ње ср ца. За ко но пре ступ но (про тив за ко ни то, 
не за ко ни то) бла го ста ње ство ри ло је у њи хо вим ду ша ма злу на ви ку. Ода
кле се то ви ди? Зар се не ви ди ода тле што по ми шља ју и чи не зло?

(8) Не рав у у ви си ну о во ри ше. Овим озна ча ва на ра ста ње сте пе на 
њи хо вог зла, та ко да ху ле чак и на Са мог Бо га.

(9) По са ви ше на не бу уса сво ја из го ва ра ју ћи хул не ре чи про тив 
Бо га, док се њи хов је зик спу шта и на зе мљу.

(10) Ра и о а окре ну ће се на ро мој ова мо. Ра ди то га ће они што се 
пре у зно се би ти сру ше ни. Сми сао ових ре чи је сле де ћи: њи хо во ка жња
ва ње ко ри сти ће до не кле Мом на ро ду да се пре о бра ти. Уви дев ши ка кав 
крај оче ку је без бо жни ке, не ће до ћи до не че га слич ног, ја сно зна ју ћи да 
Бог над зи ре људ ска де ла. И а ни ис у ње ни на ћи ће се ко њих.* Он да, 
и са мо он да кад бу ду та ко раз ми шља ли, до бро ће ис пу ни ти вре ме свог 
жи во та, пре ма ре че но ме: Усну ун а на (1. Мојс. 25; 8),** тј. сви њи хо ви да ни 
би ли су ис пу ње ни до брим де ли ма.

(11) И ре ко ше: Ка ко о зна Бо? На род мој ће из ру ше ња (зба ци ва ња, 
па да) без бо жни ка за до би ти ко рист. Го ре по ме ну ти без бо жни ци и бе за
ко ни ци пре да ва ли су се бе за ко њу у тој ме ри да су оне, ко ји су их гле да ли, 
са бла жња ва ли и до во ди ли у не до у ми цу: „Гле да ли Бог људ ска де ла”, јер 
је ре че но: Ка ко о зна, уме сто да ка же: за што го во ре да су Бо гу по зна та 
на ша де ла и да Он свим упра вља, и ка ко то Он зна за на ша де ла?(12) Ево, 
а кви су ре шни ци и ужи ва чи, о ве ка се р же бо а сва. На во ди се раз
лог са бла зни оних, ко ји ви де да се без бо жни ци о ве ка р же бо а сва, 
од но сно да они у овом жи во ту чи тав век про во де у бла го ста њу.

(13) И ре кох: еа ли уза лу учих рав и ср це мо је? И ја сам се, ка же, 
по му тио у по ми сли ма кад сам то ви део, и у се би сам раз ми шљао: хо ће 
ли мој труд на вр ли на ма би ти уза лу дан? Тај труд се пак са сто ји у под
ви за ва њу у прав ди, у чи сто ти од не пра вед ног де ла, у ка жња ва њу се бе 
за пре ђа шња са гре ше ња њи хо вим ис по ве да њем, као са ци љем да, чим 
уста не мо са по сте ље, за свој грех из ло жи мо се бе зло па ће њи ма.

(15) Ако о во рах: ка зи ва ћу а ко, ле на ра ша ју си но ва Тво јих бих 
ре су ник. Раз ми шљао сам на сле де ћи на чин: ако и дру ги ма са оп штим 
по ми сли ко је су ми до шле на ум (од но сно: еа ли уза лу учих рав и ср це 

* У срп ском пре во ду: И сма ра ће а ће се а ни у ни сре ће на ћи њи ма, прим. прев.
** На овом ме сту у 1. Мојс. 25. го во ри се о смр ти па три јар ха Авра а ма, ко ји је умро у ду

бо кој ста ро сти и „пун да на” (грч. πλήρης ἡμερῶν), што је не где пре ве де но као „на си ћен 
жи во том” а не где као „пун го ди на”, прим. прев.
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(7) За а ли ше о њем све и ли ше Тво је. На на шу ве ли ку не сре ћу, кад 
су на ди ра ли у град има ли су са мо је дан циљ – да уки ну За кон ко ји си 
нам Ти дао, јер про рок реч ју (8) ра зни ци озна ча ва слу же ње под За ко
ном. Они су се, ка же, од ва жи ли на то, не оба зи ру ћи се на чу де са ко ја су 
се де ша ва ла у вре ме на ших пре да ка и не сти де ћи се про роч ке бла го да ти. 
На и ме, Је вре ји ни су од мах би ли ли ше ни и јед ног и дру гог. И пре, а и на
кон по врат ка из роп ства, има ли су про ро ке: Аге ја, За ха ри ју, Ма ла хи ју. 
Про ро ци, ко ји су жи ве ли пре њих, пред ска зи ва ли су бу дућ ност на ро ду 
и ца ре ви ма и раз от кри ва ли им зле на ме ре не при ја те ља, у шта се ла ко 
мо же мо уве ри ти на осно ву исто ри је.

(9) Зна ме ња (зна ке) на ша не ви е смо.* Под сти ца ли су је дан дру го га 
да пре кра те пра зни ке Го спод ње, ко ји су се још про сла вља ли, и сво јим ре
чи ма при дру жи ли су и де ла. Ми, пред ко ји ма се све то де ша ва ло, ни смо 
ви де ли она чу де сна зна ме ња, ка ква су оче ви ци че сто ви ђа ли у пре ђа
шњим бит ка ма. Та зна ме ња су би ла по моћ у не да ћа ма ко је су нас оп ко ља
ва ле. Због то га смо, не ви дев ши та ква зна ме ња, го во ри ли: За шо си Бо же 
о ба цио нас о кра ја? Не ма ви ше ро ро ка, и нас не ће ви ше о зна и. На 
оча ја ва ње због на шег спа се ња нај ви ше нас при мо ра ва то што у на ро ду 
ви ше не ви ди мо про ро ка ко ји би за нас мо гао да уми ло сти ви Бо га.

(10) До кле ће, Бо же, а вре ђа не ри ја ељ? За вр шив ши опис за у зи
ма ња гра да, при кла ња Бо га и ми лост и мо ли Га да по гле да ко ли ко то 
ожа ло шћу је и Са мог Бо га, што се из ра жа ва и ре чи ма: (4) Усре ра зни ка 
Тво а; (7) све и ли ше Тво је.., на се ље Име на Тво а; (8) ра зни ке Бо жи је; (10) 
Име Тво је о кра ја.

(11) За шо о вра ћаш ру ку Тво ју? За што пре ки даш да ва ње до ба ра 
ко јим си нас ра ни је из о бил но да ри вао, као из не да ра Сво јих?

(12) Бо је Цар наш ре ве ко ва. Са да окле ваш да нам по да риш до бра, 
а не ка да је Бог наш, Ко ји је бла го во лео да се на зо ве и на шим Ца рем, та ко 
устро ја вао на ше спа се ње да су то ви де ли сви на зе мљи. Учи ни са се ње 
о сре зе мље. Из тог раз ло га су не ки твр ди ли да је Је ру са лим око зе мље.

(13) Ти си увр ио си лом Тво јом мо ре, Ти си са ро ла ве зма је ва (зми
ја) у во и. Тим ре чи ма опи су је на ко ји се на чин ра ни је устро ја ва ло њи
хо во спа се ње. Као пр во, кад је мор ску во ду згу снуо као сте ну, док су 
они из ла зи ли из Егип та, а то и озна ча ва ју ре чи: Ти си увр ио мо ре. Као 
дру го, ка да је у во ди са тро гла ве Егип ћа на, ко је због лу кав ства њи хо вог 
је зи ка на зи ва зми ја ма. За то је с њи ма са тро и гла ву ца ра ко ји их је пред
во дио и ко јег та ко ђе на зи ва зми јом.

* У срп ском пре во ду: Зна ке њи хо ве не ви е смо, прим. прев.

Псалам 73
Поучан, салам Асафов

Садржај
Гле да ју ћи по след ње од во ђе ње Изра и ља у роп ство, про рок у овом 

псал му мо ли Бо га да Изра иљ це не ли ши сва ке мо гућ но сти за по ми ре ње 
с Њим и да им оста ви не ки на чин за спа се ње. Опи су је ка ко су не при ја
те љи за у зе ли град и сам бо жан стве ни храм.

(1) За шо си, Бо же, о ба цио нас о кра ја? То зна чи да их је гнев већ 
до кра ја по го дио, јер у тим не сре ћа ма не ће има ти спо кој ства.

(2) Оо ме ни се са бо ра (на ро а) Тво а, ко је си се као о о че ка, ра
ди Авра а ма, Иса а ка и Ја ко ва. Из ба вио си же злом на сле ђе Тво је.* Уоп ште, 
Оо ме ни се на сле ђа Сво а, ко је си Ти ис ку ио же злом, тј. на сле ђа ко је је 
при у го то вље но за цар ство. Због то га им је и ре че но: ви ће те Ми ме ђу 
свим на ро ди ма би ти на ро иза бра ни и цар ско све шен сво (1. Пе тр. 2; 9). 
Ону о ру Си он, на ко јој си Се на са нио, јер се Бог ја вљао у бо жан стве ном 
хра му.

(3) Ди ни ру ке Тво је на охо ло си њи хо ве о кра ја, тј. на гор дост оних, 
ко ји су се на о ру жа ли про тив хра ма Бо жи јег.

(4) И хва ља ху се они ко ји Те мр зе усре ра зни ка Тво а. Бу ду ћи да су 
се на пра зник Пас хе по бу ни ли про тив Го спо да, у то исто вре ме би ли 
су пре да ти не при ја те љи ма. У да не Пас хе, кад су се, пре ма За ко ну, сви 
Је вре ји оку пља ли у Је ру са ли му, из вр ше на је оп са да гра да, и то упра во 
у оно вре ме, кад су Спа си те ља при ко ва ли за крст. По са ви ше зна ме ња 
сво ја као зна ме ња (зна ке). Под тим под ра зу ме ва вој на зна ме ња. Го во ри 
о зна ме њи ма ко ја се та ко на зи ва ју у вој сци, јер су их по ста ви ли на пу ту 
у град. Они се, ме ђу тим, ни су на то ме за у ста ви ли не го су по шли и да ље, 
тј. на па ли су бо жан стве ни храм, не зна ју ћи да им је Бог пре дао град због 
без бо жни штва ње го вих жи те ља. Бу ду ћи да то ни су по зна ли, ди ви ли су 
се сво јој соп стве ној мо ћи а Бо га, Ко јем су се кла ња ли у хра му, кле ве та ли 
за не моћ. Због то га про рок у на став ку ка же: (10) До кле, ће, Бо же, а вре ђа 
не ри ја ељ? По на вља њем ре чи зна ме ња из ра жа ва сво је чу ђе ње што је 
бо жан стве ни храм пре дат у ру ке не при ја те ља.

(5) Као у шу ми р ве ћа исе ко ше се ки ра ма вра а ње о ва. Тим ре чи ма 
опи су је ра за ра ње гра да и бо жан стве ног хра ма. Уз по моћ ору ђа ко ја се 
ко ри сте код се че ња и об ра де др ве та по ру ши ли су утвр ђе ња, из лу па ли 
вра та на зда њи ма и, као у шу ми, по се кли све што је би ло ле по и ве што 
из ра ђе но.

* У срп ском пре во ду: Из ба вио си же зал на сле ђа Тво а, прим. прев.
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Псалам 74
(1) За крај, а не оубиш, салам есме, Асафов

Садржај
У овом псал му по ми њу се апо сто ли, ко ји љу ди ма са ве ту ју да се од

рек ну без бо жни штва и пре до ча ва ју им стра шни и бо жан стве ни суд.
(2) Ис о ве а ће мо се Те би, Бо же… ка зи ва ћу сва чу е са Тво ја. Апо стол

ски збор да је обе ћа ње да ће, осло бо див ши се про го ни те ља, ка зи ва ти о 
чу де си ма Бо жи јим.

(3) Прав е ћу ре су ђи ва и (о во ри Го со). То го во ри Спа си тељ, са
слу шав ши обе ћа ње апо сто ла.

(4) Рас о и се зе мља и сви ко ји жи ве на њој. По Свом пра вед ном су
ду, Ти си учи нио да се рас то пи сва зе мља, тј. Је ру са лим, и сви ко ји на њој 
жи ве. То се, ме ђу тим, мо же дво ја ко раз у ме ти: са до бре стра не, рас о и 
се зна чи да је пре ста ла да бу де сна жна у злу, док са ло ше има сми сао ка
зне ко ја их је су сти гла. Ја увр их су бо ве ње не. Сту бо ви Је ру са ли ма су 
све ти апо сто ли, пре ма оно ме што је ре че но: Суб и вр ђа ва Иси не (1. 
Тим. 3; 15). И апо стол о то ме ка же: Ја ков и Ки фа и Јо ван ко ји су сма ра ни 
а су су бо ви (Гал. 2; 9).

(5) Ре кох за ко но ре су ни ци ма: Не бе за ко нуј е. Од ових ре чи, апо
сто ли по чи њу да са ве ту ју љу де да окон ча ју без бо жни штво. Је вреј ски на
род раз об ли чу ју због гор до сти док, на про тив, не зна бо шце ве ли ча ју због 
њи хо вог сми ре но у мља.

(6) Не уз и жи е у ви си ну ро свој, јер жи во ти ње, ко је их има ју, пре
ко мер но уз ди жу сво је ро го ве. Пса лам пак за по ве да: не уве ћа вај те сво је 
бе за ко ње над ме но шћу, и не по кре ћи те сво је је зи ке про тив Го спо да.

(7) Јер (не ма са са) ни са ис хо а (ис о ка), ни са за а а, ни и са у
сињ ских о ра. Ис хо ом се на зи ва ис ток на ко јем из ла зи сун це, за а ом 
ме сто сун че вог за ла ска, а у сињ ским о ра ма се вер и југ, јер су те зе мље 
не на ста ње не због пре ко мер не хлад но ће и же ге. Не бе за ко нуј те, да кле, 
јер ни ко на це лој ва се ље ни, ко го во ри не што хул но о Бо гу, не ће мо ћи да 
се са кри је од Ње га.

(8) Ово а о ни жу је а оно а уз ви ша ва. Као до бри Су ди ја, Он без бо жни
ке сми ру је (уни жа ва), а сми ре не (скру ше не) ср цем уз ди же. То се мо ра 
раз у ме ти у ве зи са два на ро да, при че му ми слим на Је вре је и на не зна
бо шце ко ји су по ве ро ва ли. Пр ви су сми ре ни (уни же ни) због сво је над
ме но сти, а ови дру ги уз диг ну ти због свог сми ре но у мља. Он о са вља и 
сме њу је ца ре ве (Дан. 2; 21), ко ји о и же са зе мље си ро ма ха и са ђу бри ша 
уз и же убо о а (Пс. 112; 7). Сми рив ши (уни зив ши) оне ко ји су од об ре за ња, 
уз ви сио је оне, ко ји су од не зна бо жа ца.

(14) Дао си је за је ло на ро и ма Еи о ским, тј. са мог фа ра о на са ње го
вим вој ни ци ма и ко ли ма. На ро и ма еи о ским ов де на зи ва ја та пти ца 
из су сед не Ети о пи је, ко ја су про жди ра ла те ла Егип ћа на ка да их је мо ре 
из ба ци ло на коп но.

(15) Ти си ово рио из во ре и о о ке. Под ра зу ме ва оно што се до го ди
ло у пу сти њи, ка да их је на по јио во дом ко ја је по те кла из сте не. Ти си ису
шио ре ке Иам ске. Иам се ту ма чи као југ, а на ју гу Ју де је те че Јор дан.

(16) Твој је ан, и Тво ја је ноћ. Ти ни си бри нуо са мо о на ма, кад смо 
пре ла зи ли пре ко Цр ве ног мо ра и би ли у пу сти њи не го си, ство рив ши 
дан и ноћ, сун це и ме сец, ле то и про ле ће и утвр див ши гра ни це зе мље, 
вас це лом људ ском ро ду по да рио бла га. Го во ри то са да, при зи ва ју ћи Бо га 
у по моћ, а за тим на ста вља: (18) Се и се овог ства ра ња Твог. Ако си сву 
ту тво ре ви ну са здао ра ди љу ди, по мо зи са да они ма због ко јих је тво ре
ви на са зда на.

(18) Се и се ово а: не ри ја ељ је ру жио Го со а. При зи ва ју ћи Бо га 
да се због тво ре ви не сми лу је над на ро дом, по зи ва Га на ми ло ср ђе ко ри
сте ћи још је дан на чин, од но сно по ми њу ћи да не при ја те љи има ју ви со ко 
ми шље ње о са ми ма се би. И на ро без у ман раз ра жи Име Тво је. За па зи 
но ви на чин ко јим Га под сти чу на ми ло ср ђе – го во ре ћи да не при ја тељ 
раз ра жи Име Тво је.

(19) Не мој ре а и зве ри ма у шу ко ја се ис о ве а Те би. На звав ши не
при ја те ље зве ри ма, на ста вља да Га под сти че на ми ло ср ђе ти ме што они, 
ко ји су са гре ши ли, сво јим ис по ве да њем (при зна њем) за слу жу ју не ки 
опро штај. Мо ли да Изра иљ не про пад не на та кав на чин. Та мо ли тва је и 
усли ша на, јер су хи ља де рас пе тих по ве ро ва ле и спа сле се.

(20) По ле ај на за ве Твој. Но ви на чин да под стак не на ми ло ср ђе. 
Са мим тим што је пре ма њи ма ра ни је био благ и што је с њи ма на чи нио 
за вет (са вез), при вла че на се бе ми лост. Јер се ис у ни ше ам на ме са зе мље 
ку ћа ма бе за ко ња. Сми сао ових ре чи је сле де ћи: Го спо де, иако су се због бе
за ко ња из вр ше них пред То бом мно ги до мо ви ис пу ни ли та мом, не ка не бу
де од ба чен и осра мо ћен цео на род, јер су не ки има ли на ду у спа се ње. Они 
су се и спа сли по сред ством апо сто ла а по себ но Пе тра, у вре ме ње го вих 
пр вих про по ве ди. Та ко је број спа се них био и три, и пет и мно го хи ља да.

(21) Си ро мах и убо и хва ли ће Име Тво је. Бу ду ћи да су спа се ни би ли 
до стој ни спа се ња, си ро ма шни ду хом, тј. збор апо сто ла, пре ма оно ме што 
је ре че но: Бла же ни си ро ма шни у хом, уз но си Ти до лич на сла во сло вља.

(22) Уса ни, Бо же, су и ар бу Тво ју. Мо ли Бо га да уста не и да су ди 
они ма, ко ји су об ма ну ли Ње гов на род. Оо ме ни се ру же ња Тво а. По но во 
по зи ва Бо га да бу де ми ло ср дан, јер Га ру же.
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(6) Сму и ше се сви не ра зум ни ср цем. Они, ко ји не при ме про све тље
ње од Ду ха, би ће у по мет њи и уз не ми ре но сти кад се от кри је суд Бо жи ји. 
Усну ше сном сво јим, и не на ђо ше ни ша. Они, ко ји се у овом жи во ту 
пре да ју не ра ду и без бри жно сти, у вре ме бо жан стве ног су да по ка за ће да 
не ма ју ни шта у сво јим ру ка ма, чак и ако су ра ни је, у смрт ном жи во ту, 
би ли бо га ти. На и ме, ка ко да за до би ју оно, око че га се ни су тру ди ли? У 
ру ка ма сво јим сви бо а и љу и. Си мах пре во ди ова ко: „Сви љу ди, сна
жни ру ка ма сво јим.” Ни че му им ни су ко ри сти ле сна жне ру ке, иако су се 
на да ли да ће по мо ћу њих сва ко ме угра би ти бо гат ство. На у чив ши да ти ме 
ни шта ни су до би ли, до да је: 

(7) О ре ње Тво је, Бо же Ја ко вљев, за ре ма ше ја ха чи на ко њи ма. На
кон што је над њи ма из ре че на пра вед на пре су да, они као да су се пре да ли 
сну и оба мр ло сти, тј. ни су има ли сна ге да по кре ну гла ву. Ко би то био, 
ако не ја ха чи на ко њи ма? Све то Пи смо ко њи ма обич но на зи ва оне, ко ји 
су пре ко мер но скло ни на сла да ма, пре ма ре че но ме: Ју ром су ка уса ју 
као ов ни ко њи, и сва ки рже на же ну бли жње сво а (Јер. 5; 8).

(8) Ти си сра шан, и ко ће Ти се ус ро и ви и, јер, пре ма Иса и ји ним 
ре чи ма, ка Он за во ри чо ве ка, ко ће ово ри и (Иса. 22; 22)?

(9) С не ба учи ниш а се чу је су Твој. Они ко ји су ка жње ни не ће има ти 
ни ка квог оправ да ња, јер им је уна пред би ло ре че но за бо жан стве ни суд. 
Зе мља се ула ши и уми ри. Зе мљом се ов де на зи ва вас це ла чо ве чи ја при
ро да, ко ја ће се та да упла ши ти, јер у то вре ме, кад на ста не онај дан, не ће 
би ти ни ко га ко се не би упла шио, по што си Ти, Бо же не бе ски, из ре као и 
об ја вио Свој суд, пре дав ши ка зни све не при ја те ље Је ру са ли ма.

(10) Ка а уса не на су Бо, а са се све кро ке на зе мљи. Бо жан
стве ни суд ће крот ке на гра ди ти спа се њем, исто као што ће гре шни ци ма 
уз вра ти ти ка зна ма. (11) Јер ми сао чо ве ко ва ис о ве и ће се Те би. Пред тим 
стра шним пре сто лом не ће мо од го ва ра ти са мо за оно што смо чи ни ли 
не го и за оно што смо на ме ра ва ли. Сва ку реч, сва ку по ми сао и сва ко 
се ћа ње (раз ми шља ње, ра су ђи ва ње, ми сао, грч. ἐνϑύμημα) ис по ве ди ће мо 
пред Го спо дом у вре ме су да, ка да ће се от кри ти и оно скри ве но. И оса
ак о ми сли ра зно ва ће Те бе. Оса ак о ми сли је сте по ми сао ко ја је 
до ве де на до чи сто те, са о бра зно са остат ком бла го дат ног иза бра ња (тј. у 
њој оста је оно што је бла го дат иза бра ла). Пре ма то ме, ако се у то вре ме 
по ка же да је по ми сао чи ста, по ста ће при ча сни ца Твог пра зно ва ња.

(12) По мо ли е се, и о ај е Го со у Бо у на шем.* Ка зи ва ње пре ла зи 
на са ве то ва ње. По што ће се на бо жан стве ном су ду го во ри ти оно, о че му 

* У срп ском пре во ду: За ве уј е се и ис у ни е за ве е Го со у Бо у на шем, прим. прев.

(9) Јер је ча ша у ру ци Го со њој, ис у ње на и ћем ви на не рас во ре но. 
У ру ци Го спод њој је ча ша, и Он у њу као да це ди и до бре и рђа ве пло до ве 
сва ког чо ве ка. Ка да из ме ша до бро са злим, ти ме ис пу ња ва ча шу. На кон 
то га, они код ко јих се ко ми на не из ли ва, тј. ко ји ма оста ју гре си, ис пи ја ју 
ту ча шу и на пи ја ју се соп стве ним рђа вим де ли ма. Исто та ко, и све ти у 
Цар ству не бе ском ис пи ја ју ча шу жи во та, за јед но са Го спо дом Ису сом, 
пре ма ре чи ма Са мог Го спо да: Ка а ћу и и с ва ма но во а ви на у Цар сву 
Оца Мо је а (Мт. 26; 29).

(10) А ја ћу се об ра о ва и о ве ка, сал мо е ва ћу Бо у Ја ко вље вом. Кад 
по ста нем при ча сник ча ше жи во та, раз ве се ли ћу се.

(11) И све ро о ве ре шни ка скр ши ћу. Ако се при ли ком по ни жа ва ња 
све тих ро го ви гре шни ка по ди жу у ви си ну, он да ће се и при ли ком уз ди
за ња све тих скр ши ти ро о ви ре шни ка. Ко су ти гре шни ци, ако не лу ка ви 
де мо ни, ко ји се про ти ве љу ди ма Бо жи јим? И уз ви си ће се ро о ви ра ве ни
ка. Ро ом се на зи ва цар ство или го спо дар ство. Због то га ће, ка же, упра во 
он да, кад де мо ни бу ду зба че ни и кад се пра вед ни ци укре пе, би ти от кри
ве на чу де сна де ла Бо жи ја. Због то га је про рок и на по чет ку псал ма ре као: 
Ка зи ва ћу сва чу е са Тво ја ка а узи ма нем вре ме на (ст. 2–3).

Псалам 75
(1) За крај, у химнама, салам Асафов, есма Асиријцу

Садржај
И овај пса лам има исти са др жај као и прет ход ни, бу ду ћи да и он 

опи су је бо жан стве ни суд.
(2) По зна је у Ју е ји Бо, у Изра и љу је ве ли ко Име Ње о во. Ју де јом и 

Изра и љем ов де на зи ва ду шу ко ја је по зна ла Бо га, за то што је она истин
ска Ју де ја и истин ски Изра иљ.

(3) И би у ми ру ме со Ње о во, тј. у ду ши све тих. У је вреј ском тек сту 
пи ше: У Са ли му, па су и дру ги пре во ди о ци про ту ма чи ли: у ми ру. Због 
то га се у ми ру, тј. у ду ши или у Цр кви, раз би ја ју рас плам са не стре ле лу
ка во га. Ако је пак ово на пи са но о ви шњој Ју де ји и о ви шњем Је ру са ли му, 
ода кле о бе же жа лос, ја и ков ка и уз и са ње (Иса. 35; 10), он да је очи глед
но да ће та мо би ти ме сто ми ра. И оби а ли ше Ње о во на Си о ну; ми сли 
се на ду хов ни, од но сно ви шњи (Си он) или (на оби та ли ште) у ду ша ма 
све тих.

(4) Та мо скр ши мо ћи сре ла. Под тим под ра зу ме ва про тив нич ке си ле 
ко је ће се скр ши ти он да, кад се све ти на ста не у та мо шње оби те љи.

(5) Ти све лиш чу е сно са о ра веч них. Го ра ма веч ним на зи ва ју се не
бе са. Бог нас про све тљу је од о зго, по слав ши нам са не бе са Ду ха Све то га.



Свети Атанасије Александријски Тумачење Псалама182 183

(5) Пре е ко ше очи мо је сра же ју ар ње, сму их се и не о во рих. У 
по мет њу га до во ди то што не при ја те љи за у зи ма ју ме ста на ших стра жа, 
тј. бе де ме на зи ди на ма.

(6) За ми шљах а не са ре. Раз ми шљао сам о то ме, за што је Бог не ка да 
по ма гао на ро ду а сад га је од ба цио, и то ме је до ве ло у по мет њу. Стре пео 
сам да се Бог за у век од вра тио од на ро да и се ћао се тих ста рих да на.

(11) Ово је из ме на е сни це Ви шње а. Пре пу шта ју ћи се по ми сли ма о 
од ба ци ва њу на ро да, раз у мео сам да се пре о крет ко ји се до го дио на ро ду 
и про ме на од бо љег ка го рем ни су де си ли ни због че га дру гог, осим због 
де сни це Ви шње га, ја сни је ре че но, због оно га што су учи ни ли Спа си те љу 
Хри сту, Ко ји је Оче ва де сни ца.

(12) Оо ме ну ћу се о о че ка чу е са Тво јих. Раз ми слио сам о то ме, ко
ли ко нам је до ба ра по да рио Бог, а ка квим су Му злом Је вре ји уз вра ти ли.

(13) И о у ча ва ћу се у свим е ли ма Тво јим. Та ко су по сту пи ло они, а 
ја ћу од по чет ка до кра ја опи са ти до бро чин ства ко ја си нам по ка зао, не 
за бо ра вља ју ћи ни јед но од да ро ва них бла га.

(14) Бо же, у све и њи је у Твој. Под реч ју све и ња под ра зу ме ва или 
све ти збор апо сто ла кроз ко је је са вр ша вао чу де сна Бо жи ја зна ме ња или 
пак ми сли на то, да ни ко не мо же да при сту пи Оцу, осим кроз Хри ста, 
Ко ји је, као Бог, уисти ну свет. Ко је Бо ве лик као Бо наш? Ти све пре вас
хо диш, Вла ди ко, јер је ди но Ти тво риш чу де са, ка ква су Те би угод на.

(16) Из ба вио си ми ши цом Тво јом на ро Твој, си но ве Ја ко вље ве и Јо си
фо ве, јер си нај пре њи ма ми ши цом Го спод њом, тј. Хри стом, про по ве дао 
еван ђе ље Цар ства не бе ског.

(17) Ви е ше Те во е, Бо же, и ула ши ше се. Кад су Га во де ви де ле и упла
ши ле се? Зар то ни је би ло он да, кад је за пре тио мо ру, а оно се уми ри ло?

(18) Глас а о ше обла ци, јер и сре ле Тво је ро ле ћу. У овим ре чи ма, 
обла ци ма на зи ва све те апо сто ле ко ји су слу жи ли не бе ској и еван ђел ској 
ре чи, док сре ла ма на зи ва енер ги је (деј ства) Све то га Ду ха. То је слич но 
као да ка же: ове енер ги је, про ја вље не у Тво јим све тим уче ни ци ма, от
кри ле су се чи та вој ва се ље ни. Ме ђу тим, мо ра се зна ти да про рок Иса и ја 
и Са мог Хри ста на зи ва иза бра ном сре лом (грч. βέλος ἐκλεκτόν) (Иса. 49; 
2 – пре ма Сеп ту а гин ти).

(19) Глас ро ма Тво а у ко ле су је. Гро мом на зи ва еван ђел ску реч ко ја је 
од јек ну ла у под не бе сју. Због то га је и св. Јо ва на Еван ђе ли сту Го спод на
звао си ном ро ма, док ко ле са озна ча ва ју чо ве ков жи вот, као што се мо же 
ви де ти код про ро ка Је зе ки ља (Је зек. 1; 20). Осве ли ше му ње Тво је ва се ље ну. 
Ка кве су то му ње? Зар ни су оне, ко је су за бли ста ле ду хов ном све тло шћу, 
од но сно све ти апо сто ли и еван ђе ли сти, ко ји ма је Спа си тељ ре као: Ви се 

смо прет ход но го во ри ли, док сте у овом жи во ту о мо ли е се Бо у да по
ста не те рев ни те љи на до брим де ли ма, и не окле вај те да то учи ни те због 
она кве на гра де. Они, ко ји се упла ше са тво ре них чу де са, о не ће а ро ве.

(13) Ње му Сра шно ме, ко ји о у зи ма у хо ве кне же ва. Обе ћај те, ка же, 
да ће те чи ни ти до бро, зна ју ћи да ће те та мо мо ра ти да при не се те сво ја 
де ла као не ки дар Бо гу. Бог је то ли ко стра шан да ће се и они ма, ко ји су 
ра ни је би ли кне же ви а за тим по ста ли зли, од у зе ти дух ко ји им је дат на 
кр ште њу. На и ме, на том стра шном су ду од сва ког гре шни ка ће се од у зе ти 
дух ко ји му је дат на кр ште њу. У том сми слу је и Го спод ре као: ра се ћи ће 
злог слу гу ње гов го спо дар кад се вра ти, и ње ов уео са ви ће с не вер ни
ма (Лк. 12; 46).

Псалам 76
(1) За крај, за Ииуна, салам Асафов

Садржај
Кад је чуо шта је ре че но о је вреј ском на ро ду, од но сно За шо си, Бо

же о ба цио нас о кра ја (Пс. 73; 1), Иди тун се ве о ма ра жа ло стио и по му тио, 
опла ку ју ћи пот пу но од ба ци ва ње Је вре ја. На кон то га Асаф му је са ста вио 
пса лам, по у чив ши га да у слич ним при ли ка ма тре ба при ти ца ти је ди но 
Бо гу и у Ње му тра жи ти уте ху. Пса лам због то га и по чи ње ова ко: 

(2) Гла сом мо јим ка Го со у за ви ках, ла сом мо јим ка Бо у, и усли ша 
ме. За по чев ши пса лам за Иди ту на, по у ча ва га да је Го спод бли зу оних 
ко ји Га при зи ва ју.

(3) У ан не во ље мо је Бо а ра жих, ру ка ма мо јим ру жах се но ћу ре 
Њим, и не ре ва рих се. Мо ју ду шу об у зи ма ла је та ква ту га да се ни сам мо
лио са мо то ком да на, не го сам и вре ме но ћи про во дио у мо ли тви. Уоста
лом, по сту па ју ћи на тај на чин, ни сам се уза луд ста рао и тру дио. То и 
зна чи оно што је ре че но: не ре ва рих се.

О би у ша мо ја а се (ру а чи је) уе ши (4) Се их се Бо а, и об ра о
вах се. Ни сам при хва тао ни ка кву уте ху од љу ди, и мо ју ду шу ра до ва ло 
је је ди но се ћа ње на Бо га. Раз ми шљах,* и ома ло у ши се ух мој. Кад сам 
ко ри стио људ ско ра су ђи ва ње (јер то зна чи: раз ми шљах), па дао сам у ла
ко ми сле ност.

* Грч. „ηδολέσχησα”. Ка ко об ја шња ва Је фи ми је Зи га бен, грч ка име ни ца „ἀδολεσχία”, из 
ко је је из ве ден гла гол, озна ча ва раз ми шља ње, али исто та ко и мно го гла го љи вост и пра
зно сло вље. Осим то га, озна ча ва и раз ми шља ње и не мир, и то зна че ње има и на овом 
ме сту, прим. прев.
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(2) Ово ри ћу у ри ча ма (а ра бо ла ма) уса сво ја. Еван ђе ли сти су 
ја сно про ту ма чи ли да се то ис пу ни ло он да, кад је Го спод у Еван ђе љи ма 
из го во рио мно ге при че (па ра бо ле) (в. Мт. 13; 35).

(3) То и оци на ши ка зи ва ше. Оно што смо слу ша ли од ота ца, до зна
ли смо кроз Ње гов до ла зак (кроз Ње го во ва пло ће ње), ви дев ши Ње го ва 
де ла.

(4) Не са кри се о е це њи хо ве у ру ом на ра ша ју. Спа си тељ Сво ја 
чу де сна де ла ни је са тво рио не ком дру гом на ра шта ју не го њи хо вој де ци. 
Сто га ни су ни пре ста ли да ка зу ју хва ле Го со ње и све си ле Ње о ве.

(5) И за кон о са ви у Изра и љу. Њи хо вим оче ви ма дао је За кон и ша
тор од са стан ка (ски ни ју), За ко ном их ру ко во де ћи ка по зна њу Спа си те ља 
људ ског ро да, Ко ји је до шао кад се ис пу ни ло вре ме.

(6) Си но ви ко ји ће се ро и и. Ти ме озна ча ва Спа си те ље ве све те уче
ни ке ко ји су она чу да што их је са тво рио Хри стос ка зи ва ли си но ви ма 
сво јим, тј. они ма што су кроз њих (уче ни ке) при сту пи ли ве ри.

(7) И не ће за бо ра ви и е ла Бо жи ја. При по ве да им о оно ме, на осно ву 
че га ће сво је узда ње по ло жи ти на Бо га.

(8) Да не бу у као оци њи хо ви. Бу ду ћи по у че ни од Са мог Бо га, апо сто
ли огла ша ва ју хва ле Бо жи је да би би ли удо сто је ни за по ве сти Бо жи јих и 
да не би по дра жа ва ли без у мље сво јих оче ва, по што пред Бо гом ни је би ло 
пра во ср це тог на ра шта ја, ко ји ни је о ве рио Бо у ух свој. На ра шај ко ји 
ни је ис ра вљао ср це сво је по што ни је за до био чвр сту ве ру у Бо га, бу ду
ћи да ни је же лео да иде пра вим пу тем и да је од лу чио да се ус про ти ви 
бо жан стве ним за по ве сти ма.

(9) Си но ви Је фре мо ви за е жу ћи и ба ца ју ћи сре ле. Иако име ну је са
мо Је фре мо во пле ме, ти ме озна ча ва сва пле ме на Изра и ље ва ко ја су се 
одво ји ла од Ју де. Уисти ну, Је фре мо во пле ме је по ста ви ло идо ле би ко ва и 
од сту пи ло од слу же ња по За ко ну. По ме нув ши лу кав ство оче ва, ис црп но 
опи су је сву њи хо ву зло бу, оби ље до ба ра ко ја им је Бог да ро вао, њи хо во 
не вер ство Бо гу и про паст ко ја их је због то га су сти гла, на да ју ћи се да ће 
они, ура зу мив ши се ти ме, на пу сти ти сво ју усрд ност у вр ше њу зла. Го во ри 
да су си но ви Је фре мо ви, од но сно цео Изра иљ, на у че ни да во де бит ку са 
лу ка вим де мо ни ма; бу ду ћи да су на ово би ли спрем ни слич но за тег ну
том лу ку, из да ли су у са мом тре нут ку бор бе, јер су се од ре кли Вла ди ке и 
Бо га а при кло ни ли се Ва ра ви, тј. са та ни. (10) Не са чу ва ше за ве Бо жи ји. 
Под тим под ра зу ме ва пре да ва ње еван ђе ља и оно што је ре че но: Ево ие 
ан, и за ве ша ћу им за ве нов (Јер. 31; 31). Об ја шња ва се њи хо ва кри ви
ца, од но сно, то што се, не са чу вав ши овај за вет, тј. Но ви За вет Бо жи ји, 
окре ну ше у ан ра а, јер ни су по ве ро ва ли Оном Ко ји је ре као: Изи ђох 

све лос све у (Мт. 5; 14). По ре се се и усра ши се зе мља. То зна чи да су 
спа со но сну про по вед мо гли чу ти сви ко ји жи ве на зе мљи, и све њих је 
об у зео не по ро чан страх (грч. ϕόβος ἀγνός), пре ма оно ме што је ре че но: 
Слу жи е Го со у са сра хом и ра уј е се Ње му са ре е ом (Пс. 2; 11)

(20) У мо ру су у е ви Тво ји, и са зе Тво је у во а ма мно им. Мо рем на
зи ва свет, а во а ма мно им раз ли чи та људ ска по ко ле ња у ње му. Бу ду ћи да 
је Хри стос за по ве дио апо сто ли ма: Ии е и на у чи е све на ро е… Ја сам с 
ва ма у све а не (Мт. 28; 19–20), да су они про шли чи та вим под не бе сјем и да 
су про по ве да ли свим на ро ди ма док им је Го спод пре ма Свом исти ни том 
обе ћа њу био не ви дљи во са при су тан, Псал мо по јац је до дао: Тра о ви Тво ји 
не ће се о зна и, јер је Го спод ње ко ра ча ње са њи ма би ло не ви дљи во. При 
том је је ди но Он, као Бог, ко ра чао и по чув стве ном (ви дљи вом) мо ру, о 
че му го во ри еван ђе ли ста.

(21) Во ио си као ов це на ро Твој. Бу ду ћи да смо би ли као ов це ко је не 
зна ју ку да иду и где је њи хов пут, ру ко во дио си нас Ти Сам по сред ством 
Сво јих слу гу Мој се ја и Ааро на. (12) По чев ши од ре чи (12) Се их се е ла 
Го со њих, Псал мо по јац све из го ва ра у ве зи са прет ход но ре че ним: (4) 
Се их се Бо а, и об ра о вах се, тј. се тив ши се то га, об ра до вао се и уте шио. 
Под се ћа ју ћи се ко ли ко смо се пу та и у ка квим слу ча је ви ма ко ри сти ли 
Тво јом по мо ћи, уве рио сам се да Ти, Ко ји си то ли ко учи нио за на ше спа
се ње и из ба вље ње из не сре ћа ка кве су нас та да об у зе ле, не ћеш оста ви ти 
без Свог ста ра ња нас ко ји смо у роп ству, у за ро бље ни штву и не да ћа ма. 
Ру ком Мој се ја и Аро на. Ти, Вла ди ко, Ко ји си са при су тан све тим апо сто
ли ма, у дав ни ни си из Егип та из вео Свој на род, ко ји су пред во ди ли Мој
сеј и Арон.

Псалам 77
Поучан, салам Асафов

Садржај
Овај пса лам ис пе вао је Асаф, са ве ту ју ћи но ви на род да бу де по слу

шан еван ђел ском за ко ну и оп ту жу ју ћи је вреј ски на род да је и на кон мно
штва до бро чин ста ва све за бо ра вио или, бо ље ре че но, да је Бо гу, свом 
До бро чи ни те љу, за до бро чин ства уз вра тио не бла го дар но шћу.

(1) Па зи е, на ро е Мој, на за кон Мој. Ком на ро ду упу ћу је овај са вет? 
Зар то ни су не зна бо шци ко ји су по ве ро ва ли? И на ко ји за кон они тре ба 
да па зе? Зар то ни је еван ђел ски за кон? И про рок За ха ри ја ка же да су и 
не зна бо шци Ње гов на род: И мно и ће се на ро и ри ле и и Го со у у ај 
ан, и би ће Му на ро (Зах. 2; 11). При ни е ухо сво је ре чи ма уса мо јих, тј. 
усрд но по слу шај те оно што ћу вам ре ћи.
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Бо га. Псал мо по јац је због то га прет ход но и ре као: (38) А Он је ми ло сив 
и ми ло ср ан.

(42) И не оо ме ну ше се ру ке Ње о ве, а на у ко ји их из ба ви из ру ке му
чи е ље ве. На бро јав ши до бра ко ја су им да ро ва на на мо ру и у пу сти њи, 
на во ди и дру ги вид до бро чин ста ва, од но сно не сре ће ко је су се до го ди ле 
не при ја те љи ма. Та кве су би ле: пре тва ра ње ре ке у крв, псе ће му ве, жа бе, 
пла ме ња ча, ска кав ци, град, мра зе ви, огањ, по сла ње гнев них ан ге ла и све 
оста ло, до по гу бље ња пр во ро ђе них.

(50) При ре ми у не ву Сво ме. По што им је по да рио та јин ство Јаг
ње та, дао је оду шка Свом гне ву, ка ко би (гнев) ми мо и шао Ње гов на род и 
ка ко не би по го дио оне, ко ји са вр ша ва ју та јин ство. Са чу вав ши Свој на
род ти ме што је дао оду шка Свом гне ву, Бог не о ше и о смр и у ше 
њи хо ве, тј. ду ше Егип ћа на, јер их је пре дао по гу бље њу.

(54) И уз ве е их на о ру све и ње Сво је. Под тим под ра зу ме ва Је ру са
лим и храм ко ји је ка сни је по диг нут у ње му. Го ру ову (Си он), ко ју се че 
е сни ца Тво ја, јер је де сни ца оче ва Сам Хри стос, Ко ји је и ра ни је прет хо
дио на ро ду и Ко ји му је у на сле ђе дао обе ћа ну зе мљу. (55) И иза на ис ре 
ли ца њи хо ва на ро е (не зна бо жач ке), тј. Амо ре је, Хе те је и оста ле. И а е 
им у на сле ђе уже ом е ло ме ре ња,* иза гнав ши и ис тре бив ши се дам на
ро да, јер је Изра иљ на сле дио гра до ве и ку ће прог на них.

(56) И ое ис ку ша ва ху и оор ча ва ху Бо а Ви шње а. Псал мо по јац има 
у ви ду идо ло слу же ње у вре ме су ди ја и ца ре ва: И све о чан сва Ње о ва 
не са чу ва ше.

(57) И о вра и ше се и о вр о ше, као оци њи хо ви. Као што су се њи
хо ви оче ви у пу сти њи од ре кли Спа си те ља и на чи ни ли се би злат но те ле, 
та ко су и они на пу сти ли Бо га и по ста ви ли јун це ко ји ма при но се жр тве.

(58) И раз не ви ше Га на ху мо ви ма сво јим, по што су на сва ком уз ви ше
њу при но си ли жр тве не чи стим де мо ни ма, ка ко о то ме све до чи про рок 
Оси ја (в. Ос. 4; 13).

(59) Чу Бо и о вра и очи, и о ре ве о ма Изра и ља. Изра иљ ци су ви
ше пу та би ли од во ђе ни у роп ство.

(60) И о ба ци ски ни ју Си лом ску, јер се ски ни ја не кад на ла зи ла у Си
ло му, у вре ме кад су све ште но деј ство ва ли Или је и Са му и ло. На се ље (Сво
је) е се на са ни ме ђу љу и ма. На се љем на зи ва ки вот (ков чег за ве та) 
ко ји су вра ти ли они љу ди, на кон што су га оте ла пе то ри ца кне же ва (в. 1. 
Сам. 6; 3–4).

* Грч. κληροδοσία, цр кве но слов. „жре бо да ја ни је”, што озна ча ва де о бу по на сле ђу, или 
де о бу по уде лу.

о Оца… и Оцу ием (Јн. 16; 28). Они ко ји су не при ја те љи Бо жи ји мо ра ју 
би ти про го ње ни и сру ше ни, јер су се они по бу ни ли (досл. по ди гли бит
ку) про тив Бо га.

(11) И за бо ра ви ше о бро чин сва Ње о ва. Иако су мно ги ви де ли до
бро чин ства (Бо жи ја), све су то за бо ра ви ли. До каз за то је што су Га пре
да ли Пи ла ту. За бо ра ви ли су ка ко је при сту пао сва ко ме од њих, чи нио им 
до бра де ла и ис це љи вао ђа во и ма не.

(12) Пре оци ма њи хо вим шо учи ни чу е са. Они су, ка же, за бо ра ви
ли чу да и до бро чин ства Хри сто ва исто она ко, као што су и њи хо ви оче ви 
за бо ра ви ли оно што је са тво ре но у Егип ту, ка да их је Бог осло бо дио из 
роп ства. Чи ни се да ре чи ре оци ма њи хо вим озна ча ва ју не што слич но. 
Да се ја сни је из ра зим, Псал мо по јац ти ме као да ка же: сво јим рев но ва њем 
на злу (лу кав ству) по ста ли су слич ни сво јим оче ви ма, и као што су ови 
(оче ви) за бо ра ви ли Бо га, та ко су Га за бо ра ви ли и они.

(13) Раз во ји мо ре и ро ве е их. Он ни је са мо то из вр шио (тј. из вео 
их из роп ства), не го је и мо ре раз дво јио и сви ма отво рио пут. Од овог 
сти ха Псал мо по јац по чи ње да опи су је чу да ко ја су се де си ла у вре ме пр
вог из ба вље ња (тј. из ба вље ња из еги пат ског роп ства). Ка да се Цр ве но 
(Ери треј ско) мо ре раз дво ји ло на де ло ве, во де су се раз ма кле (на чи ни ле 
про лаз) и са обе стра не по ди гле и уз не ле у ви си ну. Бог је Сво јом си лом 
за тво рио те во де као у не ке ме ши не, да се не би раз ли ле и по то пи ле на род.

(21) За о чу Го со и о ба ци их, тј. ни је ду го окле вао, не го је за др жао 
Сво ју до бро чи ни тељ ску ру ку (пре кра тио Сво ја до бро чин ства).

(24) И хлеб не бе ски а е им. Бог та да ни је са мо њи хо ва те ла хра нио 
ман ном, не го је и њи хо ве ду ше хра нио не ком сло ве сном (ра зум ном, грч. 
λογηκῆ) и не бе ском си лом, ка квом, на рав но, хра ни и ан ге ле. То се мо же 
ви де ти из са ме по ве за но сти ре чи, јер је у ви ду не ког до дат ка ре че но: И 
хлеб не бе ски а е им, али се мо же раз у ме ти и из ре чи апо сто ла, ко ји је о 
њи ма ре као да је ло у хов но је о ше (1. Кор. 10; 3); упра во то се са да и на зи ва 
(25) хле бом ан ел ским.

(27) И као е сак мор ски и це кри ла е. Под тим под ра зу ме ва пре
пе ли це (4. Мојс. 11; 31).

(30) Док још хра на бе ја ше у уси ма њи хо вим. Хра на је у њи ма иза
зва ла скло ност ка бо ле сном по вра ћа њу, као у они ма ко ји су се у тој ме ри 
за си ти ли ме сом да им је по ста ло мр ско.

(39) И оо ме ну се а су е ло, ух ко ји о ла зи и не вра ћа се. Бог се, 
ка же, сми ло вао на њих, иако је ви део да су се у пот пу но сти пре да ли те
лу, тј. те ле сном му дро ва њу, и да је њи хов дух сваг да устре мљен ка те
ле сним же ља ма, уме сто да се окре не по ка ја њу и да свим ср цем тра жи 
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(1) Бо же, о ђо ше не зна бо шци у на сле ђе Тво је, јер је Ан ти ох са мно
штвом на ро да ушао у Је ру са лим и спа лио бо жан стве ни храм. Осквр ни ше 
храм све и Твој. Са да, ка же, дру ги по се ду ју Тво је на сле ђе, а оно што Те би 
при па да на ла зи се у вла сти ино пле ме ни ка. (2) По са ви ше Је ру са лим као 
ко ша ру о о вр ћа,* тј. као ме ста на чи ње на од ка ме на, на ко ја се ста вља 
убра но по вр ће.

По са ви ше ру о ве слу у Тво јих за хра ну и ца ма не бе ским. Због 
сво је пре ко мер не не чо веч но сти, не при ја те љи ни су до пу шта ли ро ђа ци
ма да са хра не сво је мр тве. Ме со ре о об них Тво јих зве ри ма зе маљ ским. 
Зар пре по доб ни, као што су би ли Ма ка ве ји, ни су про ли ва ли сво ју крв 
за очу ва ње За ко на?

(5) Рас а љу јеш се као оањ рев но си Тво је. Уз рев нуј, ка же, о Свом 
Име ну, на ко је ху ле не при ја те љи.

(8) Не со ме ни на ша са ра бе за ко ња. Под тим под ра зу ме ва древ не 
гре хо ве у Егип ту.

(10) Да не ка жу на ро и не зна бо жач ки: е је Бо њи хов? Иако мно штво 
гре хо ва спре ча ва на ше спа се ње, учи ни то ра ди Свог Име на, ра ди по ру ге 
(12) ко јом су Те ру жи ли, ра ди (10) кр ви слу у Тво јих ко ју ро ли ше, ра ди (11) 
уз и са ња су жа ња.

(11) По ве ли чан сву ми ши це Тво је са чу вај си но ве уби је них. Си лом 
ми ши це Тво је спа си оне ко ји су из бе гли по кољ.

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(2) По са ви ше ру о ве слу у Тво јих, ре о об не Тво је за хра ну и

ца ма не бе ским. Тру по ви ма се на зи ва ју мр тва те ла, а слу а ма и ре о об
ним Бо жи јим уби је ни Је вре ји. Пре о об ни ма и слу а ма на зи ва Је вре је, 
јер су они пре свих оста лих на ро да би ли по све ће ни Бо гу. И ма да се већ 
одав но бе ху уда љи ли од све тих де ла, још увек је би ло са чу ва но име све
тих (пре по доб них). Та ко се у Пи сму по не кад и ла жни про ро ци на зи ва ју 
про ро ци ма, као што и апо стол Па вле, од ба че не гра не на зи ва све ти ма, јер 
им је ко рен свет (Рим. 11; 16–17). Осим то га, пре по доб ни ма се мо гу на зва ти 
и Ма ка ве ји и оста ли по бо жни љу ди ко ји су уби је ни за јед но с њи ма, као 
што се че сто де ша ва при осва ја њу гра до ва.(...)

Овај пса лам се мо же про ту ма чи ти исто риј ски, али се исто та ко мо же 
при ме ни ти и на хри шћа не, ко је про го не на род не ста ре ши не. При та квом 
ту ма че њу, под не зна бо шци ма се мо гу под ра зу ме ва ти и на род не ста ре
ши не, и про го ни те љи и, уоп ште, сви не при ја те љи хри шћа на. На след ни ци 

* У но ви јим пре во ди ма: Пре во ри ше Је ру са лим у ру ше ви не, прим. прев.

(61) И ре а е у ро сво сна у њи хо ву и ле о у њи хо ву. Њи хо ва сна
га и ле по та био је ки вот (ков чег за ве та), ко ји је био пре дат у ру ке жи те
љи ма Азо та.

(62) И ско ли ма чем на ро Свој. Они ко ји су од во ђе ни у роп ство уми
ра ли су, ни код ко га не на ла зе ћи по моћ, јер су њи хо ви бли жњи би ли 
ис тре бље ни ог њем.

(64) Све ше ни ци њи хо ви а о ше о ма ча. Ми сли на си но ве све ште
ни ка Или ја. И уо ви це њи хо ве не би ше ола ка не, јер су из ги ну ле у вре ме 
њи хо ве про па сти и умр ле су истом смр ћу као и њи хо ви му же ви, не бу
ду ћи удо сто је не су за ка кве се обич но про ли ва ју за умр ли ма.

(66) И о ра зи не ри ја е ље Сво је уна ра. Ми сли на по раз жи те ља 
Азо та и Аска ло на, док ков чег за ве та ни су вра ти ли на траг.

(67) И о ба ци на се ље Јо си фо во. То је ре че но за то што се Си лом на ла зи 
у Јо си фо вом уде лу (на сле ђу).

(68) И иза бра ле ме Ју и но, јер је из тог пле ме на по ста вио ца ре ве, 
ме ђу ко ји ма је пр ви био Да вид. Тре ба ло би зна ти да је Бог иза брао јед но 
пле ме уме сто дру го га, од но сно Ју ди но уме сто Јо си фо вог, и јед но ме сто 
уме сто дру гог, тј. Си он ску го ру уме сто Си ло ма.

(69) И из ра и као је но ро а све и њу Сво ју. Све и њом на зи ва бо жан
стве ни храм, ко ји је по диг нут у Је ру са ли му. Јед но рог је не по бе ди ва звер, 
јер на че лу има рог ко јим уби ја све дру ге зве ри. Због то га Псал мо по јац 
ка же да су се у вре ме, кад је по диг нут храм, сви на ро ди по ву кли пред 
си лом ко ја је у ње му оби та ва ла.

(71) О ја њи ли ша узе ње а, тј. од но во ро ђе них и оних ко ји ра ђа ју. 
Узев ши га као ис ку сног у па стир ском уме ћу, као оног ко ји зна да чу ва 
ојаг ње не ов це, по ста вио га је за па сти ра сло ве сних ова ца. Да на а са Ја
ко ва слу у Сво а, тј. по стао им је учи тељ до брих оби ча ја, на у чив ши их 
оно ме чи ме се и сам од ли ко вао.

(72) И у раз бо ри о си ру ку Сво јих во ђа ше их. Под раз бо ри о шћу 
ру ку под ра зу ме ва сва ко де ло, ко је се из вр ши у од го ва ра ју ће вре ме.

Псалам 78
Псалам Асафов

Садржај
Про рок је овај пса лам ис пе вао над они ма ко ји су у Ан ти о хо во вре ме 

по гу бље ни стра шном смр ћу. У сво јој мо ли тви пре кли ње Бо га да се осве
ти за уби ја ње на ро да и да не сре ће окре не на оне ко ји су их при чи ни ли 
Изра иљ ци ма.
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про ро ци, ко ји су би ли уз но ше ни на ви си ну и по чи ва ли ме ђу ви шњим и 
сло ве сним си ла ма.

(12) Пру жио је ло зе сво је о мо ра. Ло за ма и из дан ци ма ви но гра да на
зи ва вас це ло мно штво на ро да ко ји је за у зи мао зе мљу од ре ке Еуфрат до 
Ин диј ског оке а на.

(13) За шо си обо рио ора у ње о ву? Ње го ва огра да би ла је ан гел ска 
за шти та, ко ју им је Бог од у зео. Те а бе ру сви ро ла зни ци о ре у а, 
бу ду ћи да је дат као хра на не чи стим де мо ни ма, ко ји про жди ру њи хо ве 
ду ше и ли ша ва ју их ду хов них пло до ва.

(15) Бо же на вој ска ма, обра и се. Због то га мо лим Те бе, све мо гу ћег 
Вла ди ку, да са не бе са по гле даш на уни ште ње ви но гра да и да ис це лиш 
ње го во стра да ње, јер му је Твој про ми сао да ро вао и пре ђа шње бла го
ста ње.

(16) И увр и а, ње а ко а за са и е сни ца Тво ја. Бу ду ћи да си га Ти 
за са дио и да је за тим (17) са љен о њем, рас ко ан и уни штен јер си га Ти 
из ло жио ка зни, увр и а и учи ни спрем ним за спа се ње. При пре ми га за 
то кроз Си на чо ве чи јег, јер је ре че но: на Си на чо ве чи је, што зна чи: кроз 
Си на чо ве чи јег. А ко је Син чо ве чи ји, ако не Сам наш Го спод, Ко ји та ко 
Се бе на зи ва у Еван ђе љи ма?

(18) Не ка бу е ру ка Тво ја на чо ве ку е сни це Тво је. Не ка ово де ло, тј. 
спа се ње на ро да ко је се озна ча ва реч ју ру ка, бу де на чо ве ку е сни це Тво је 
(19), тј. не ка се из вр ши кроз оног Чо ве ка ко ји је Тво ја де сни ца. Ко је то, ако 
не Син чо ве чи ји, Ко ји је Оче ва де сни ца, иако је по стао чо век? Кад се ово 
из вр ши, и кад нас спа се Тво ја де сни ца, ко ја се на зи ва Чо ве ком и Си ном 
чо ве чи јим, не ће мо о су и и о Те бе као они, ко ји су по ста ли при ча сни
ци Твог жи во та и ко ји су на зва ни Тво јим име ном, тј. хри шћа ни ма.

(20) Го со е Бо же на вој ска ма, обра и нас. Не пре ста но по на вља 
про збу за бр зи до ла зак Је ди но род ног, Ко ји ће их спа сти.

Псалам 80
(1) За крај, за очила, салам Асафов. Алилуја

Садржај
Ту ма че ћи осми пса лам, већ смо по ме ну ли да су то чи ла – Цр кве. Због 

то га и из овог псал ма мо же да се ви ди да Псал мо по јац при зи ва на ро де 
ка ве ри у Го спо да, уче ћи их да не од сту па ју од Ње га и ука зу ју ћи на од ба
ци ва ње пр вог на ро да због ње го вог без бо жни штва.

(2) Ра уј е се Бо у, о моћ ни ку на шем, кли чи е Бо у Ја ко вље вом. Кли
ца ње је по бед нич ка пе сма, и сто га са ве ту је на ро ду да ус клик ну по бед
нич ке пе сме Бо гу, Ко ји им је по мо гао да се из ба ве од вла сти де мо на.

Хри сто ви су хри шћа ни, пре ма оно ме што је ре че но у Псал му: Да ћу Ти 
на ро е у на сле сво Тво је (Пс. 2; 8). Храм Хри стов је сва ка по ме сна цр ква, 
а Је ру са лим је сва ки хри шћан ски град. Тру по ви су те ла му че ни ка, а са
гла сно ово ме тре ба ло би раз у ме ти и оста ло: Ја ков су хри шћа ни, а су се ди 
хри шћа на су Је вре ји, јер и Је вре ји и хри шћа ни има ју је дан па шњак – Ста
ри За вет; осим то га, Је вре ји су по ве ри бли жи хри шћа ни ма не го идо ло
по кло нич ким на ро ди ма.

Псалам 79
(1) За крај, за оне који ће се измении, свеочансво 

Асафово, салам за Асиријца
Садржај

У не по сред ном и до слов ном сми слу, Псал мо по јац се мо ли Бо гу да 
бу де ми ло ср дан пре ма по ро бље ном Аси риј цу. У ви шем сми слу, ме ђу тим, 
он се мо ли за оне ко ји су на кон рас пе ћа Го спод њег оста ли за ро бље ни ци 
ду хов них Аси ри ја ца и њи хо вог кне за, под ко јим под ра зу ме вам са та ну. 
Уз но се ћи ову мо ли тву, пре кли ње на шег Спа си те ља да не окле ва са Сво
јим до ла ском и осло ба ђа њем вас це лог изра иљ ског ро да.

(2) Ти ко ји на а саш Изра и ља, а зи. Те бе, Вла ди ко, Ко ји слич но па
сти ру про ми шљаш о Свом на ро ду, мо лим да обра тиш па жњу на мо ју 
мо ли тву. Ко ји се иш на хе ру ви ми ма, о ја ви се (3) ре Је фре мом и Ве ни
ја ми ном и Ма на си јом. У вре ме про ла ска Ски ни је, нај пре су ишла три 
пле ме на – Ју ди но, Иса ха ро во и За ву ло но во. С ју жне стра не сле ди ла су 
још три пле ме на – Је фре мо во, Ве ни ја ми но во и Ма на си ји но, док је из над 
злат них хе ру ви ма на ков че гу по чи ва ла сла ва Бо жи ја, ко ја је прет хо ди ла 
овој по вор ци. Због то га Ти, Ко ји се диш на хе ру ви ми ма и прет хо диш ки
во ту (ков че гу за ве та), и Ко ји си због то га ис пред Је фре ма, Ве ни ја ми на и 
Ма на си је, Сво јом све моћ ном си лом по да ри нам спа се ње.

(9) Ви но ра из Еи а ре нео си. Под тим под ра зу ме ва Изра и ља. 
Иза нао си не зна бо шце и за са ио а јер си, иду ћи ис пред Изра и ља ца, про
те рао не зна бо шце.

(11) По кри о ре сен ка њи хо ва. Сен ка ви но гра да је слу же ње под За ко
ном, јер За кон пред ста вља са мо сен ку бу у ћих о ба ра (Је вр. 10; 1). Под о
ра ма под ра зу ме ва Си лом ску и Си он ску го ру, јер се на та два ме ста чу вао 
ки вот. Псал мо по јац ти ме не озна ча ва ни шта дру го осим то га да се на ове 
две го ре слу жи ло по За ко ну и да је то би ла сен ка бу ду ћих до ба ра. И ра
не ње о ве су ке ро ви Бо жи ји.* Ке ро ви су не бе ске си ле, а ра не ви но гра да 

* У срп ском пре во ду: И ра не ње о ве о кри ше ке ро ве Бо жи је, прим. прев.
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(16) Не ри ја е љи Го со њи сла а ше а;* и би ће вре ме њи хо во о ве ка. 
Ја сни је ре че но, бу ду ћи да је на род сла гао Го спо да, за ње га ће на сту пи ти 
вре ме ка зне, а то је вре ме бу ду ћег ве ка.

(17) И на хра ни их о бра шна ше нич но. Они су сла га ли Бо га али их 
је Бог, као благ, на хра нио ду хов ном хра ном. Та хра на је Сам Го спод, Хлеб 
жи во а ко ји си ла зи с не ба и а је жи во све у (Јн. 6; 33). И о се не ме ом 
на си и их. Се на је Сам Го спод, а ме – Ње го ве бо жан стве не ре чи. Да
кле, Псал мо по јац ка же да ће их Бог на си ти ти Сво јим све тим ре чи ма.

Псалам 81
Псалам Асафов

Садржај
Го во ре ћи у прет ход ном псал му о од ба ци ва њу на ро да, ов де ја сни је 

из ла же раз ло ге због ко јих је Бог од ба цио Изра иљ це.
(1) Бо са е на са бо ру бо о ва. Бо го ви ма је на звао ју деј ске ста ре ши не, 

ко ји су се на зи ва ли си но ви ма Бо жи јим. Бог је стао ме ђу њих у вре ме Свог 
спа со но сног до ла ска да би их раз лу чио и раз об ли чио њи хо ва де ла.

(2) До кле ће е су и и не рав у? От кри ва не прав ду ко ју су чи ни ли 
на ро ду.

(5) Не ка се о ре су сви е ме љи зе мље.** Те ме љи ма зе мље на зи ва кне
же ве ово га ве ка, ко ји су би ли ка жње ни пре је вреј ског на ро да и ли ше ни 
мо гућ но сти да нас му че, пре ма оно ме што је ре че но: Са ће кнез ово а 
све а би и из ба чен на о ље (Јн. 12; 31). Они су се по ме ри ли с ме ста на 
ко јем су прет ход но ста ја ли, јер су нај пре они би ли сру ше ни Спа си те
ље вим кр стом. Бу ду ћи да је и изра иљ ски на род од ба чен на кон што је 
еван ђе ље про по ве да но свим на ро ди ма, до да је: (6) Ја ре кох: бо о ви се. (7) 
А ви ће е као љу и умре и и као је ан о кне же ва а шће е. Од ко јих 
кне же ва? Зар не од оних ко ји су прет ход но на зва ни по тре се ним те ме
љи ма зе маљ ским?

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Бо са е на са бо ру бо о ва. Пре ма ре чи ма св. Гри го ри ја Бо го сло

ва, ове ре чи се од но се на Дру ги до ла зак Хри стов, ка да ће пра вед ни ци 
за бли ста ти као сун це; та да ће ме ђу спа се не ста ти Бог као ме ђу бо го ве и 
ца ре ве, раз де љу ју ћи до сто јан ства та мо шњег бла жен ства, и раз ли ку ју ћи 
ко ка квој ча сти и оби те љи при па да.

* У срп ском пре во ду: Не ри ја е љи Бо жи ји ла ска ше му, прим. прев.
** У срп ском пре во ду: По ре шће се сви е ме љи зе мље, прим. прев.

(3) Узми е са лам и ај е им ан. Псал мом се ов де име ну је бо
жан стве но уче ње, док је им ан му зич ки ин стру мент на чи њен од ко
же. Псал мо по јац због то га ка же: по став ши по слу шни ре чи ма Бо жи јим, 
ај е е ле са сво ја у жр ву жи ву, све у и уо ну Бо у (Рим. 12; 1). Псал ир 
умил ни са у сла ма. Псал ти ром по но во на зи ва те ло, услед већ устро је не 
са гла сно сти (скла да) из ме ђу те ла и ду ше, ка ко би љу ди Бо жи ји би ли са
вр ше ни, по све тив ши Бо гу ду ше али и те ла, ко ја не ће по све ти ти све ту 
не го, исто та ко, Бо гу.

(4) За ру би е у но во ме сеч је ру бом. Древ ни Изра иљ ци су узи ма ли 
ве шта стве не тру бе и огла ша ва ли се у вре ме но во ме сеч ја (мла дог ме
се ца) јер им је та ко за по ве дио Бог, што је слу жи ло као све до чан ство о 
њи хо вом из ба вље њу из еги пат ског роп ства. Исто та ко је и но ви на род, 
узев ши еван ђел ску тру бу чи ји лас ои е о свих кра је ва ва се ље не (Рим. 
10; 18), до био за по вест да за тру би у но во ме сеч ју, тј. у об но вље њу свог ума 
(грч. ἐν τῆ ἀνακαινίσει τοῦ νοὸς αὐτοῦ), ис по ве да ју ћи и све до че ћи да је и 
ње га Бог осло бо дио из ду хов ног Егип та, тј. од вла сти та ме.

(6) Је зик ко ји ни је знао, чуо је. На род, ко ји је иза шао из Егип та, за чуо 
је је зик ко ји ра ни је не бе ше чуо. Ко ји је то је зик? Зар то ни је глас Бо жи ји 
упу ћен на ро ду са го ре?

(7) Осло бо ио је ле ђа ње о ва о бре ме на, тј. од те жи не бре ме на. Под
ра зу ме ва да их је Бог осло бо дио од те ре та ко ји су но си ли док су фа ра о ну 
по ди за ли град. Ру ке ње о ве ко је слу жа ху у ко ше ви ма. То је ре че но због 
то га што су у ко ше ви ма но си ли бла то и пле ву од ко јих су пра вље не 
опе ке.

(8) У жа ло си си Ме ри звао (ве ли Го со), и из ба вих е. То је слич но 
оно ме што је ре че но на дру гом ме сту: Бо чу уз и са ње њи хо во … Чух ви ку 
ње о ву (Изра и ље ву) и си ђох а а из ба вим (2. Мојс. 2; 24. и 3; 8) Усли шао сам 
е у скри ве но си бу ре, тј. из ба вио сам те од ве ли ке и пре ко мер не пат ње. 
Ис ро бах е на во и со ре ња. Ка да је на род, му чен же ђу, ре као Мој се ју: 
Дај нам во е а и је мо, он им је од го во рио: Шо се сва ђа е са мном? 
Шо ку ша е Го со а (2. Мојс. 17; 2)?

(9) Слу шај, на ро е мој. Са ве ту је на род да бу де по слу шан Бо гу. Уко
ли ко то ис пу не, не ће ро бо ва ти бо у ско ра шњем, јер је Он Бог Ко ји га је у 
дав ни ни из ба вио из Егип та. (11) Ра ши ри уса во ја, и ис у ни ћу их. Они
ма, ко ји су Му по кор ни, обе ћа ва и ду хов ну и те ле сну хра ну.

(12) И не о слу ша на ро Мој лас Мој. Иако сам им то обе ћао, они су 
оста ли глу ви. Због то га сам их од ба цио и пре дао ка зни, до стој ној њи хо
вог по ступ ка.
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Псалам 82
(1) Песма салма. Асафов

Садржај
Уз но се ћи мо ли тву Бо гу, мо ли Га да ка зни асир ски на род због њи хо ве 

гор до сти у ра ту про тив Је ру са ли ма. На те на ро де се и ми сли у про ду жет
ку псал ма.

(2) Бо же, ко ће се уо о би и Те би? Не ре ћу и, ни и укро и, Бо же. 
Ни ко Ти се, ка же, не мо же упо до би ти по не зло пам ће њу и ду го тр пље њу у 
не прав да ма. Ме ђу тим, ја Те мо лим да не пре ћу тиш у овим не пра вед ним 
на па ди ма на ших не при ја те ља на нас.

(3) Јер ево, не ри ја е љи Тво ји о ви ка ше. Сви ма је по зна та њи хо ва 
не пра вед ност пре ма на ма.

(9) Би ше у за ши у си но ви ма Ло о вим. По ма га ли су и бо ри ли се 
за јед но са си но ви ма Ло то вим кад су ови ра то ва ли са на ма. Ло то ви си но
ви су Мо ав ци и Амон ци. Оту да до зна је мо и то да де мо ни по зи ва ју је дан 
дру гог ра ди про па сти ду ше, да би нас пре да ли све оп штој по ги бе љи и 
зна ме ни ти Изра иљ ба ци ли у за бо рав. Због то га Псал мо по јац на бра ја те 
су сед не на ро де, на чи ји су се по зив оку пља ли и дру ги на ро ди.

(10) Учи ни им као Ма и ја му и Си са ри. Као што су не кад би ли ис тре
бље ни Ма ди јам ци, Си са ра и Ја вин ко ји су уста ли про тив Изра и ља – јед
ни код по то ка Ки со на а дру ги у Аен до ру, не ка слич но бу ду ка жње ни и 
они, ко ји нас на па да ју с Аси риј ци ма. Си са ра је био ха на а неј ски вој во да, а 
Ја вин ха на а неј ски цар. Обо ји цу је код по то ка Ки со на на те ра ла у бек ство 
ру ка Ва ра ка и Де во ре, же не – Изра иљ ке, ка ко је то опи са но у Књи зи о 
су ди ја ма (в. гл. 4).

(11) Про а о ше у Аен о ру, о са ше као ђу бре зе мљи, тј. у не слав ном 
ме сту, по што Аен дор зна чи „не до лич ност”.

(12) Са ви кне же ве њи хо ве као Ори ва. Учи ни да Иду меј ци, Исма ил
ћа ни, Мо ав ци, Агар ја ни и сви го ре по ме ну ти на ро ди пре тр пе исто што 
и Орив и оста ли ко ји су би ли с њим. Бу ду ћи да су би ли зли, зло су и 
по стра да ли.

(14) Бо же мој, са ви их као ко ло, тј. да не оста ну у том по ло жа ју, не го 
да пре тр пе оно што је то ме про тив но. Као р ску ре ли це ве ра. Не
ка се по ко ле ба ју исто она ко, као што се ко ле ба ста бљи ка кла сја. (15) Као 
оањ са ли у бра ву. Не ка упо зна ју онај огањ ко ји су са ми рас плам са ли. 
Тај огањ ће их про ждре ти, као што ве шта стве ни огањ про жди ре ду бра ву. 
Ово је слич но ре че но ме: Сви ко ји ло жи е оањ и оа су је е се ла ме ном, 
ии е у све лос о ња сво је а и у ла мен ко ји рас а ли се (Иса. 50; 11 – 
пре ма Сеп ту а гин ти). Ов де се сли ко ви то из ра жа ва: као што огањ про жди ре 

(2) Из ба ви е убо о и си ро ма ха, из ру ке ре шни ка из ба ви е а. Одав
де ћеш ви де ти, чи та о че, ка кву бри гу и про ми шља ње Бог има о си ро ма
шни ма и убо ги ма, ка да их кроз бо жан стве ног Да ви да ов де та ко че сто 
по ми ње. Оне ко ји угње та ва ју си ро ма хе, ов де на зи ва гре шни ци ма, услед 
ве ли чи не гре ха увре де ко ји на но се сво јој бра ћи.

(5) Не ка се о ре су сви е ме љи зе мље. Ове ре чи Си мах је ова ко про
ту ма чио: „Не ка се по тре се зе мља због оних ко ји на њој жи ве.” Дру ги сма
тра ју да гла гол не ка се о ре су на во ди на ми сао да Бог за по ве да зе мљи 
да се по ко ле ба, ка ко би се упла ши ле не пра вед не ста ре ши не и бе за ко ни те 
су ди је. Или пак ка же: не ка се о ре су е ме љи зе мље не под но се ћи ви ше 
бе за ко ња свих не пра вед них љу ди. Те ме љи ма зе мље на зи ва се ње на ду би
на. Уисти ну је стра шна ова реч, ко ја пред ста вља не го до ва ње Бо жи је због 
не пра вед них ста ре ши на и бе за ко ни тих су ди ја.

(6) Ја ре кох: бо о ви се, и си но ви Ви шње а сви. Где је Бог из го во рио 
ове ре чи? Не ки ка жу да их је из го во рио ства ра ју ћи чо ве ка по Свом обра
зу и по до би ју, по ка зу ју ћи ти ме да су љу ди бо го ви по уси но вље њу. Осим 
то га, Го спод је бо го ви ма на звао и ста ре ши не и су ди је, го во ре ћи на ро ду: 
Не ку и бо о ве и не о во ри зло о са ре ши на ма на ро ним (2. Мојс. 22; 28 – пре
ма Сеп ту а гин ти). Си но ви ма Ви шњег на звао је и Изра иљ це, ре кав ши: Изра
иљ је син мој р ве нац (2. Мојс. 4; 22).

(7) А ви ће е као љу и умре и. Иако сте су ди је, иако сте по ча ство
ва ни обра зом Бо жи јим, иако сте се удо сто ји ли да се на зо ве те бо го ви ма 
као они ко ји по свом ста ре шин ском и су диј ском до сто јан ству има ју пре
и мућ ство над оста ли ма, уми ре те као нај про сти ји у на ро ду и као обич
ни љу ди ко ји ни ти по зна ју За кон Бо жи ји, ни ти има ју ра зу ма. Гла го лом 
уми ре е Да вид је из ра зио рђав и не по пра вљив жи вот ка кав ови љу ди 
во де до смр ти или пак от кри ва ју ћи да они та ко не пра вед но жи ве све 
док не умру.

И као је ан о кне же ва а шће е. Оно што је ре као у прет ход ном 
сти ху, го во ри и са да. Ата на си је, Ди дим и Иси хи је ка жу да је је ан о кне
же ва ђа во, бу ду ћи да је он не кад био ста ре ши на над ан гел ским чи но ви
ма. По дра жа ва ју ћи ње га, па да те и ви, су ди је, тј. због ва ше уми шље но сти 
и гор до сти би ва те сврг ну ти са ва шег до сто јан ства, слич но као што је и 
ђа во због сво је гор до сти и зло у по тре бе свог до сто јан ства от пао од бо
жан стве не ча сти и од све тлог ан ге ла, ка кав је не ка да био, по стао мрач ни 
ђа во.
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(10) По ле ај на ли це По ма за ни ка Тво а. По ма за ни ком ов де на зи ва 
на род, ко ји је при зван на цар ско све шен сво (1. Пе тр. 2; 9).

(11) Јер је бо љи ан је ан у во ро ви ма Тво јим не о хи ља е ру их. Под 
јед ним да ном у во ро ви ма Бо жи јим, тј. у цр ква ма, под ра зу ме ва дан Спа
си те ље вог вас кр се ња. Хи ља да ма (или хи ља дом, ка ко пи ше у је вреј ском 
тек сту) на зи ва слу же ње под За ко ном, ка кво је би ло на сна зи то ком хи ља
ду го ди на, по чев од вре ме на Со ло мо на ко ји је по ди гао бо жан стве ни храм 
па до до ла ска Спа си те ље вог. Због то га ука зу је на ве ли ко пре вас ход ство 
еван ђел ског слу же ња у од но су на слу же ње под За ко ном. Иза брао сам 
(ра ђе) а се ре ме ћем у о му Бо а мо је а. Овим као да ка же сле де ће: ви ше 
же лим да бу дем ма ли и бе зна ча јан ме ђу они ма ко ји при па да ју Цр кви, не
го да бу дем ве ли ки у гре шном на ро ду. То се мо же при ме ни ти на Је вре је, 
ко ји су од ве де ни у ва ви лон ско роп ство, али се мо же при ме ни ти и на нас. 
Као што је њих бла го дат Ду ха на у чи ла да не за не ма ру ју то што су ли ше ни 
до ма Бо жи јег, та ко се и ми ти ме ура зу мљу је мо да сваг да љу би мо хра мо ве 
по све ће не Бо гу и да же ли мо да оби та ва мо у њи ма.

(12) Го со не ће ли ши и о ба ра оне ко ји хо е у бе за зле но си, јер ће се 
они, ко ји су то ме (тј. бе за зле но сти) на кло ње ни, сваг да на сла ђи ва ти свим 
тим до бри ма. Из Бо жи јих хра мо ва из ви ре ми лост и та мо се у из о би љу 
пре но си (пре да је) исти на. Та мо до би ја мо уче ње о до брим дог ма ма, та мо 
на ис точ ни ци ма Све све тог Ду ха цр пе мо бо жан стве ну бла го дат. Та мо 
по ста је мо слав ни и зна ме ни ти по пре вас ход ству. Са же ти је ре че но, та мо 
при ма мо оби ље свих да ро ва, осло ба ђа мо се од зла и лу кав ства и при хва
та мо да жи ви мо у про сто ти и исти ни.

Псалам 84
(1) За крај, салам синова Корејевих

Садржај
У овом псал му опи су је се при зи ва ње не зна бо жа ца, ко ји ма је због њи

хо вог обра ћа ња Бо гу да ро ва но опра шта ње гре хо ва. Псал мо по јац по ми ње 
и је вреј ски на род, ко ји на кон при зи ва ња не зна бо жа ца ис по ве да (при зна
је) у че му је са гре шио и мо ли да се и он кроз Хри ста удо сто ји ми ло сти.

(2) Бла о во лео си, Го со е, зе мљу Тво ју, јер је уисти ну Бог и Отац бла
го во лео а се све са са ви у Хри су (Еф. 1; 10). По вра ио си ро бље Ја ко вље
во, јер је нај пре про по ве дао Је вре ји ма, ка ко би мно ге ис ку пио из ду хов
ног роп ства у ко је су па ли. То је, на кон чи та ња Иса и ји ног про ро штва у 
ко јем се ка же: Дух је Го со а Бо а на ме ни, јер ме Го со о ма за а ја вљам 
бла е ве си си ро ма си ма, …а су жњи ма ро о ве ам сло бо у и сле и ма а 
ће ро ле а и (Иса. 61;1 – пре ма Сеп ту а гин ти), из ра зио и Спа си тељ, ре кав ши: 

го ру на ко ју пад не, та ко не ка и они бу ду спа ље ни ка зном ко ју ћеш им 
Ти нис по сла ти и ко ју је Псал мо по јац, услед ње не те жи не и си ло ви то сти, 
упо ре дио са (16) бу ром.

(17) Ис у ни ли ца њи хо ва сра мо е, јер ће они, об ма нув ши се у сво јим 
же ља ма и ис пу нив ши се сти дом, по зна ти Тво ју си лу. И о ра жи ће Име 
Тво је, Го со е. То го во ри у сми слу да ће се ка зна пре о бра ти ти у ко рист. 
Ре че но је о ра жи ће уме сто „по зна ће”.

Псалам 83
(1) За крај, за очила, салам синова Корејевих

Садржај
И у овом псал му се по но во го во ри о цр ква ма. Оту да се и ви ди за што 

он има нат пис: за то чи ла.
(2) Ка ко су ми ла на се ља Тво ја, Го со е на вој ска ма! На се љи ма на зи

ва она ме ста где су осно ва не све те Бо жи је цр кве, ко ји ма стре ми сва ка 
бо го љу би ва ду ша.

(3) Ср це мо је и е ло мо је об ра о ва ше се Бо у жи во ме. Псал мо по јац 
као да ка же сле де ће: И те лом и ду шом по све тио сам се на слу же ње Бо гу 
исти ни том. Ре че но је: Бо у жи вом, за раз ли ку од идо ла, ко ји су мр тви и 
на чи ње ни од нео жи во тво ре ног ве шта ства.

(4) Јер и и ца на ђе ом се би, и р ли ца не зо се би, е ће о ло жи и 
и ће сво је; жр ве ни ци Тво ји, Го со е. Под пти цом под ра зу ме ва људ ску 
ду шу ко ју ло ви ду хов ни ло вац, пре ма оно ме што је ре че но: Ду ша на ша 
као и ца из ба ви се о зам ке ло вач ке (Пс. 123; 7), док под р ли цом под ра
зу ме ва ду шу ко ја жи ви у чи сто ти и це ло му дре но сти. Због то га ка же да 
ће сва ка ду ша на ћи се би уто чи ште, тј. при ступ ка ол та ри ма.

(5) Бла же ни ко ји оби а ва ју у о му Тво ме, тј. у до му не бе ском.
(6) Бла жен је чо век ко ме је за ши а у Те бе, Го со е; ус хо ђе ња је за

ве шао (о ло жио) у ср цу сво ме. Иза брав ши Бо га за свог за штит ни ка, он 
сва ко днев но у се би на зи ђу је до бре по ми сли ко је је у овом псал му на звао 
и ус хо ђе њи ма, бу ду ћи да ду ша, иду ћи по њи ма, са зе мље ус хо ди на не бо.

(7) У о ли ни ла ча. До ли ном ла ча на зи ва смрт ни жи вот. Због то га 
и ка же: сва ко днев но их по у ча ва ју ћи то ком смрт ног жи во та, ис пу ња ваш 
их до брим по ми сли ма и они мо гу да осе те Тво ју за шти ту.

Јер ће бла о сло ве а и За ко но а вац, (8) хо и ће из си ле у си лу. На гра ду 
за до бре по ми сли да ће им За ко но да вац, тј. Онај Ко ји им је дао за кон Но
вог За ве та. Ка кви су то бла го сло ви? Зар то ни су они, ко ји ће хо и и из 
си ле у си лу? Под тим под ра зу ме ва ус хо ђе ње из ов да шњег жи во та по Бо гу у 
ви шњи Је ру са лим, а ка да оду у ње га, ви де ће Бо га као шо је се (1. Јн. 3; 2).
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(14) Прав а ће ре Њим ре хо и и. Ре кав ши да ће ду хов на зе мља 
да ти плод, по у ча ва и ка ко ће га она да ти. Ка ко, за пра во? Зар не ће под тим 
усло вом да прав да, ко ја је прет хо ди ла оно ме што чи ни до бро на пу ту ка 
ви шњем, упра ви ње го ве ко ра ке ка ко ра ча њу овим пу тем?

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(11) Ми лос и иси на о љу би ше се, рав а и мир це ли ва ше се. Не ки 

ка жу да се у овим сти хо ви ма на бра ја ју оне вр ли не, ко је су се про ја ви ле у 
Хри сту, од но сно, да су се у Ње му сје ди ни ле ми лост и исти на. Ми лост је 
Хри стос про ја вио у ис це љи ва њу бо ле сних, а исти ну у уче њу и про по ве
ди. У Ње му су се, ме ђу тим, сје ди ни ли и прав да и мир, јер то зна че ре чи: 
це ли ва ше се. Прав да Хри сто ва от кри ва ла се у пра вом су ду, ка да је лу ка
ве раз об ли ча вао а до бре по хва љи вао, док се мир ис по ља вао у Ње го вој 
крот ко сти. Ме ђу тим, бо ље би би ло да ка же мо да је ми лост бо жан стве на 
при ро да, као она ко ја је има ла власт да от пу шта гре хе и да ис це љу је бо
ле сти. Исти на је чо ве чи ја при ро да, јер се не на ђе лаж у уси ма Ње о вим 
и јер је у пра вед но сти је ди но Он очу вао до сто јан ство чо ве чи је при ро де, 
као и за то што је Он истин ски чо век а не при вид. То што је ре че но да се 
о љу би ше зна чи да су се спо ји ле у јед но, тј. да су се сје ди ни ле у јед ном 
Ли цу. Прав да се при хва та уме сто бо жан ске при ро де, јер је је ди но Бог 
пра ве дан Су ди ја. Мир се при хва та уме сто чо ве чи је при ро де, пре ма Ње
го вој уро ђе ној крот ко сти. Те вр ли не се це ли ва ше, јер су у Хри сту има ле 
је дин ство и са гла сност.

Псалам 85
Молива Давиова, салам

Садржај
Бу ду ћи про све тљен Ду хом у ве зи с бу ду ћим до ла ском Је ди но род ног 

и от пу шта њем гре хо ва сва ком чо ве ку ко ји Му при тек не, бла же ни Да вид 
осно ва но уз но си мо ли тву и тра жи да и он бу де је дан од оних, ко ји ће се 
спа сти бла го да ћу.

(1) При кло ни, Го со е, ухо Тво је и усли ши ме, јер ће оно ме ко ји се мо ли 
сми ре но у мље у ве ли кој ме ри по мо ћи да бу де усли шан. Јер сам ја си ро мах 
и убо. То је по че так мо ли тве сми ре но у мља. Сте кав ши бо гат ство пра вед
но сти, ни Да вид ни Је зе ки ја ни су се оба зи ра ли на ње га, не го су на уму 
има ли си ро ма штво сво је при ро де и пре кли ња ли Бо га да бу де ми ло стив 
пре ма њи хо вој убо го сти. Ре че но је: При кло ни, Го со е, ухо Тво је, што је 
у пре не се ном сми слу пре у зе то од бо ле сни ка, ко ји услед сла бо сти не мо
же гла сно да го во ри и мо ли ле ка ра да при кло ни ухо ка ње го вим усти ма.

Да нас се ис у ни ово Пи смо у уши ма ва шим (Лк. 4; 21). Раз ре шив ши око ве 
на ших гре хо ва, учи нио је да се пре кра ти на ше слу же ње пре ле сти мно го
бо штва и де мо ни ма. Ов де се (тј. код про ро ка Иса и је) са др жи про ро штво 
и о јед ном и о дру гом: и о по врат ку си но ва Изра и ље вих из Ва ви ло на, и 
о спа се њу ва се ље не. Све се то ту ма чи дво ја ко у сле де ћем сми слу: Бог по
ка зу је бла го во ље ње (бла го на кло ност) пре ма до бром и рев но сном ср цу 
ко је је по ста ло Ње го ва зе мља, бу ду ћи да у се бе при ма Ње го во се ме и да 
до но си сто стру ке пло до ве.

(3) Оро сио си бе за ко ња на ро у Тво ме, тј. они ма ко ји су кроз ве ру 
по ста ли Твој на род. Под ра зу ме ва оне ко ји су се пре о бра ти ли из не зна
бо штва, пре ма оно ме што ка же про рок За ха ри ја: И мно и ће се на ро и 
ри ле и и ка Го со у у ај ан, и би ће Му на ро (Зах. 2; 11).

(5) По вра и нас, Бо же са се ња на ших. По чи ње да уз но си мо ли тву у 
име је вреј ског на ро да, ко ји пре кли ње да и он бу де удо сто јен бла го да ти.

(8) По ка жи нам, Го со е, ми лос Тво ју. Ка да се, пре ма Иса и ји ном 
про ро штву, за ца рио Кир Пер сиј ски и одо брио Је вре ји ма да се вра те из 
роп ства, они су по жу ри ли да се до мог ну отаџ би не, због че га мо ле Бо га да 
им, по Свом чо ве ко љу бљу, убр зо по да ри спа се ње. По жу ри, ка жу, Вла ди
ко, да нам по ка жеш Сво ју бла гост, да се удо сто ји мо Твог спа се ња и да се 
осло бо ди мо ода тле. Због то га про рок, као да у име оних ко ји су при не ли 
про збу оче ку је од го вор, ка же: (9) Слу ша ћу ша ће ми ре ћи Го со Бо. 
Окон чав ши мо ли тву, про рок ћут ке оче ку је од го вор Ду ха.

(10) Са се ње је Ње о во бли зу оних ко ји Га се бо је. Оче ку ју ћи од го вор 
ко ји ће му Бог да ти о ње го вом на ро ду, про рок по зна је да је Бог спре ман 
да бу де уз сва ко га, уко ли ко при гр ли страх Бо жи ји. Они, ко ји га при гр ле 
(страх Бо жи ји), ве се ли ће се у сла ви. На са ни ће сла ву у зе мљу на шу. Ти ме 
озна ча ва до мо строј (ико но ми ју) Је ди но род ног у те лу, јер нам је Он био 
ре му рос о Бо а и ра ве нос, и осве ће ње и из ба вље ње (1. Кор. 1; 30). По
ми ло вав ши нас, Он нас је на у чио исти ни и учи нио пра вед ни ма, а све о
ми ри у Се би, и оно шо је на зе мљи и оно шо је на не бе си ма (Кол. 1; 20).

(11) Ми лос и иси на о љу би ше се. Ја сно про по ве да Исти ну ко ја ће 
све ту за бли ста ти од Бо го ро ди це и При сно дје ве, јер је Хри стос Исти на, 
иако се ро дио од Же не. Прав а и мир це ли ва ше се, очи глед но ра ди Исти
не ко ја је све ту за бли ста ла од При сно дје ве Бо го ро ди це.

(12) И рав а са не бе са ри ни че (о ђе). То је слич но оно ме што је ре
че но Дје ви: Дух Све и о ћи ће на Те бе (Лк. 1; 35).

(13) Јер ће Го со а и о бро у. Ка да, ка же, пре ма пре и зо би љу Сво је 
до бро те Го спод за бли ста они ма ко ји су на зе мљи, та да ће мо и ми, ко ји 
смо ду хов на зе мља (грч. ἡ νοητή γῆ), да ти пло до ве прав де.
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Сам си из ба вио мо ју ду шу. Сто га Те опет мо лим да ме по ми лу јеш. За ме не 
ће би ти ми лост, ако по гле даш на ме не.

(17) Учи ни са мном зна ме ње на о бро. Као што је не ка да Бог у Егип ту 
дао зна ме ња си но ви ма Изра и ље вим ка ко не би пре тр пе ли ни ка кво зло 
од по гу би те ља, та ко мо ли да и ње му да зна ме ње, ка ко би се ти ме са чу вао 
и по сти део не при ја те ље.

Псалам 86
(1) Синова Корејевих. Псалам есме

Садржај
Си но ви Ко ре је ви су и овај пса лам ис пе ва ли о Цр кви, про по ве да ју ћи 

у ње му при зи ва ње не зна бо жа ца, а та ко ђе и то да ће у Цр кви, пре ма до
мо стро ју ова пло ће ња, за бли ста ти Је ди но род ни.

(2) Те ме љи су ње о ви на о ра ма све им. Ње о ви, тј. на ро да при зва ног 
кроз ве ру. Под ра зу ме ва да је на род из не зна бо жа ца по у чен на те ме љи ма 
апо сто ла и про ро ка.

Љу би Го со вра а Си о на већ ма о свих на се ља Ја ко вље вих. Вра и
ма Си о на на зи ва прет ход но и пр во бит но уче ње Цр кве, а на се љи ма Ја ко
вље вим слу же ње под За ко ном. Због то га и ка же да је еван ђел ски жи вот 
Бо гу угод ни ји од слу же ња под За ко ном.

(3) Пре слав не (сва ри) о во ра ху се о е би, ра е Бо жи ји. Гра је Цр ква. 
Шта је пре слав но (тј. слав ни је) из го во ре но о њој, осим да ће се у њој на
ста ни ти Је ди но род ни, пре ма оно ме што је ре че но: Ов е ћу се на са ни и, 
јер ње а иза брах (Пс. 131; 14).

(4) Со ми ња ћу Ра ва (Еи а) и Ва ви лон. Са чу ва ћу до бру ми сао (успо
ме ну) на оне, ко ји Ми се обра ћа ју, иако су се ра ни је не у ме ре но пре да ва ли 
сла сто љу бљу и слу жи ли идо ли ма. Псал мо по јац на то ми сли ка да по ми ње 
Ра ва и Ва ви лон. И ево, ино ле ме ни ци (Фи ли сеј ци) и Тир, и на ро Еи о
ља на. Ове ре чи нас ја сно уче да је Цр ква са ста вље на од свих на ро да.

(5) Ма и Си он, ре ћи ће чо век, и Чо век о са е у ње му, тј. на Си о ну, 
ко ји се на зи ва мај ком. Очи глед но је да ће мо се ми, ко ји смо по ве ро ва ли, 
при бро ја ти Си о ну, тј. Цр кви, у ко јој се на ла зи Чо век или Онај Ко ји ју је 
уте ме љио. То је Онај Ко ји је нас ра ди по стао чо век и обе ћао да ће Сво ју 
Цр кву са гра ди ти на сте ни.

(6) Го со ће ка зи ва и у књи зи (о и са) на ро а и кне же ва, тј. Го спод 
ће ка зи ва ти о књи зи оних љу ди и кне же ва, ко ји ће при па да ти са мој Цр
кви. О ка квој књи зи? Зар то ни је она ко ја је на пи са на на не бе си ма, и за 
ко ју је Сам ре као: Ра уј е се шо су име на ва ша за и са на на не бе си ма 
(Лк. 10; 20).

(2) Са чу вај у шу мо ју, јер сам ре о о бан. Мо ли да га усли ши због 
на пре до ва ња у до брим де ли ма. Са си слу у Тво а, Бо же мој, ко ји се уза 
у Те бе. По што је се бе на звао пре по доб ним, опет се вра ћа ка сми ре ној 
(скру ше ној) ре чи, при дру жу ју ћи се слу га ма Бо жи јим и све до че ћи да се 
је ди но у Бо гу на да спа се њу.

(3) По ми луј ме, Го со е, јер Те би ва им сав ан. Ове ре чи нас уче да 
онај ко ји же ли да од Бо га до би је не ко до бро не пре ста но мо ра пре би ва ти 
у мо ли тви.

(5) Јер си Ти, Го со е, о бар и снис хо љив (кро ак). Оне, ко ји при ти чу 
Бо гу, учи да не оча ја ва ју ако Го спод не ко вре ме бу де окле вао да ис пу
ни њи хо ву про збу, јер ће их као до бар и пре бо гат ми ло шћу не ми нов но 
усли ша ти.

(8) Не ма слич но Те би ме ђу бо о ви ма, Го со е. Бо го ви ма на зи ва све те 
про ро ке, у ко ји ма је оби та ва ла реч Бо жи ја. Ка же да ни је дан од про ро ка 
ни је мо гао да из ба ви љу де од гре ха и да је то мо гао да учи ни је ди но Го
спод, пре ма оном што је ре че но на дру гом ме сту: За су ник, али не ан ео 
не о Сам Го со са се нас (Иса. 63; 9 – пре ма Сеп ту а гин ти).

(11) Да се об ра у је ср це мо је а се бо ји Име на Тво а. Ко је за до био стра
хо по што ва ње пред Бо гом, тај љу би жи вот ко ји је са гла сан са За ко ном. 
Та кав жи вот је мај ка ра до сти. Због то га је про рок пра вил но прет по ста
вио да ће страх раз ве се ли ти ње го во ср це. Он та ко го во ри и на дру гом 
ме сту: Не ка се ра у је ср це оних ко ји ра же Го со а (Пс. 104; 3) и Се их се 
Бо а и об ра о вах се (Пс. 76; 4).

(12) Ис о ве а ћу Те и хва ли и, Го со е Бо же мој, свим ср цем сво јим. 
Мо ли тву од јед ном пре о бра ћа у ис по ве да ње то га да је из ба вљен (13) о 
а кла, об ја шња ва ју ћи раз лог због ко јег је гре шио, од но сно да су то зам ке 
мно гих, и при том (14) сил ни ка, ко ји не о са ви ше Бо а ре се бе. Ме ђу тим, 
Ти си ми, Го спо де, учи нио ми лост ка кву они ни су оче ки ва ли и Сво јим 
чо ве ко љу бљем из ба вио си мо ју ду шу из нај ду бљег па кла. То ка же Хри
стос, кад се ца ре ви зе маљ ски и кне же ви оку и ше за је но на Ње а (в. Пс. 2; 2).

(13) Јер је ми лос Тво ја ве ли ка на ме ни. Као да је мо ли тва већ до шла 
до кра ја, го во ри да ће у ве ко ве хва ли ти ве ли ку ми лост Бо жи ју, јер је њи
хо ве ду ше из ба ви ла из ад ских ру ку.

(14) Бо же, бе за ко ни ци уса ше на ме не. По ка зу је да је због њих пао у 
тај грех. Због че га би ина че пао, ако на ње га не би уста ло мно штво лу ка
вих де мо на и спо та кло га на пу ту вр ли не?

(15) А Ти, Го со е Бо же мој, ми ло ср ан си и ми ло сив. Иако су ме лу
ка ви де мо ни, ко ји су уста ли про тив ме не, ба ци ли у грех, а кроз грех и у 
нај ду бљи па као, Ти, Го спо де, и на ме не рас про сти реш Сво је ми ло ср ђе и 
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жи ве ла је у зе мљи ха на а неј ској. На и ме, Ха на а неј ци и Ва ви ло ња ни би ли 
су без бо жни ји од свих оста лих. За тим на бра ја и дру ге на ро де, слич не по 
без бо жни штву, при че му ве ру ју ће на зи ва они ма ко ји Га о зна ју. Не ки, 
ме ђу тим, под Ра вом под ра зу ме ва ју Еги пат.

(5) И Чо век о са е на ње му (Си о ну). У овим ре чи ма са др жи се про
ро штво о ро ђе њу Хри сто вом, јер се у гра ни ца ма ве шта стве ног Си о на 
Хри стос уисти ну и ро дио као чо век. Да би по ка зао да Ро ђе ни ни је био 
оби чан чо век не го Бо го чо век, до да је: 

И Сам Ви шњи осно ва а. Он, Ко ји је на Си о ну ро ђен у људ ском ли ку, 
осно вао га је (Си он) на по чет ку, као Тво рац не ба и зе мље Ко ји је из над 
свих, од но сно као Бог.

(6) Го со ће ка зи ва и у књи зи на ро а и кне же ва ових ко ји о са о
ше у ње му. Хри стос ће, ка же, учи ти о Се би из Пи сма, при че му се ми сли 
на про роч ка Пи сма (књи ге), о че му при по ве да апо стол Лу ка: И а о ше 
Му књи у ро ро ка Иса и је, и ово рив ши књи у на ђе ме со е бе ше на и
са но: Дух Го со њи је на Ме ни, за о Ме о ма за а бла о ве сим си ро ма
си ма… (Лк. 4; 17–18). Ове про роч ке ре чи Да вид је на звао књи гом на ро да 
и њи хо вих ста ре ши на (кне же ва), бу ду ћи да је Пи смо да то ју деј ским (је
вреј ским) пле ме ни ма и њи хо вом ста ре ши на ма. И као што је у по чет ку 
Пи смо би ло сво ји на свих пле ме на ко ја су се те ле сно ро ди ла на чув стве
ном (ве шта стве ном, ви дљи вом) Си о ну, та ко је са да (Пи смо) те ко ви на 
свих оних, ко ји су ду хов но ро ђе ни у ду хов ном Си о ну – цр кви Хри сто вој 
или хри шћан ској.

Псалам 87
(1) Песма салма, синова Корејевих, за крај, за масле 

а оовори, оучан, Емана Израиљца.
Садржај

У овом псал му опи су је се смрт ко ју је Хри стос при хва тио због нас да 
би нам, про по ве да ју ћи ду хо ви ма у аду, по да рио вас кр се ње. По ред то га, 
Псал мо по јац опла ку је Је ру са лим, јер је из гу био узда ње у Хри ста. У древ
на вре ме на, Је ру са лим, од но сно је вреј ски на род, као да је пред ста вљао 
не ки збор, због че га је и на зван уде лом или на сле ђем Го спод њим. Из тог 
раз ло га пса лам има и нат пис: за ма слет, тј. за збор или за хор. Бу ду ћи да 
је та јин ство Хри сто во ду бо ко и да је за ње га по треб но крај ње ис тан ча но 
ду хов но раз у ме ва ње, у нат пи су овог псал ма сто ји: по у чан (за раз у ме
ва ње). Ка же се да је ово Ема нов пса лам, са ста вљен у Егип ту, за Мој се ја. 
Овај Еман је био по то мак Изра и љев, бу ду ћи да по ти че од За ре, а он је 
син Ју де, си на Изра и ље вог.

(7) Јер је свих ра у ју ћих се оби а ли ше у Те би. Ка да, ка же, у Те би 
бу де оби та ли ште свих оних што при па да ју Цр кви, они ће се ис пу ни ти 
ве се љем.

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Те ме љи су Ње о ви на о ра ма све им. Чи ји то, Ње о ви? Јев се ви је 

ка же: Хри сто ви, и то је очи глед но из сти хо ва ко ји сле де: Ма и Си он, ре ћи 
ће чо век, и Чо век о са е у ње му, и Сам Ви шњи осно ва а. Те ме љи Хри
сто ви су исти ни та уче ња о Ње му, јер су она те мељ и ко рен ве ре у Хри ста. 
Ти те ме љи су, пре ма Те о до ри то вим и Ки ри ло вим ре чи ма, по ло же ни на 
апо сто ле, ко ји су ов де на зва ни све им о ра ма – о ра ма, јер су би ли чвр
сти у ве ри и уз ди за ли се над сва ким зем ним и ни ским му дро ва њем. Осе
ни ли су се и скло но шћу ка мно го број ним вр ли на ма, као што се чвр сте 
и ви со ке го ре осе њу ју гу стим др ве ћем; све им – за то што су апо сто ли 
би ли све то пре да ни све то ме Бо гу и пре и спу ње ни Ду хом Све тим. Мо же
мо и дру га чи је да ка же мо: те ме љи ма Хри сто вим на звао је апо сто ле, и то 
– те ме љи ма за то што су апо сто ли чи ни ли по чет ке и пр ва зда ња Цр кве 
Хри сто ве, а Хри сто вим за то што је Хри стос апо сто ле по ло жио у те ме ље 
Цр кве, бу ду ћи да су се они на ла зи ли на све тим го ра ма – Си о ну, Та во ру 
и оста лим уз ви ше њи ма, осве шта ним пре вас ход но ти ме што је на њи ма 
пре би вао и жи вео нај све ти ји ме ђу све ти ма – Хри стос. Не ки ка жу да су 
те ме љи Хри сто ви про роч ка пред ска зи ва ња о Ње му, бу ду ћи да су она 
би ла за че ци ве ре у Хри ста. На и ме, о ре све е су и про ро ци, услед уз ви
ше но сти њи хо вих про ро шта ва и њи хо вог осве шта ва ња Ду хом Све тим.

(2) Љу би Го со вра а Си о на већ ма о свих на се ља Ја ко вље вих. Ве
ли ки Па вле нам у По сла ни ци Је вре ји ма го во ри о по сто ја њу не бе ског 
Си о на и не бе ског Је ру са ли ма, на звав ши та ко жи вље ње на не бе си ма (в. 
Је вр. 12; 22). Пре ма Те о до ри то вим ре чи ма, под овим вра и ма Си о на тре
ба да под ра зу ме ваш по ме сне цр кве… бу ду ћи да по сред ством њих, као 
по сред ством вра та, хри шћа ни ула зе у ви шњи Си он. Та вра та, од но сно 
ове по ме сне цр кве, Го спод ви ше љу би и прет по ста вља свим је вреј ским 
гра до ви ма (јер на се ља озна ча ва ју гра до ве). Или се мо жда на се љи ма на
зи ва ју Си лом и зе маљ ски (ве шта стве ни) Је ру са лим, у ко ји ма се не ка да 
на ла зио ков чег за ве та.

(4) Со ми ња ћу Ра ва (или Ра ву) и Ва ви лон они ма ко ји ме о зна ју. Пре
ма ту ма че њу бо жан стве ног Ки ри ла, ове ре чи су из го во ре не у име Са
мог Хри ста Спа си те ља и са др же про ро штво о то ме, да ће Ње го ва Цр ква 
би ти са ста вље на од мно гих на ро да, и то нај бе збо жни јих. Та ко је ли ком 
блуд ни це Ра ве из о бра зио Ха на а неј це, по што је и Ра ва би ла Ха на а неј ка и 
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а би се ис о ве а ли Те би (13), и као што ни осу ђе ни на про паст ни су би
ли у ста њу да по зна ју Тво ју исти ну, сто га сам и Ја, Оче, био при бран (тј. 
при бро јан, при дру жен) они ма ко ји су у аду, да би и они, ко ји пре би ва ју 
у зе мљи за бо ра вље ној, ка да вас кр сну, опи том до зна ли за Тво ја чу де са и 
да би они, ко ји су одав но у та ми, по зна ли Тво ју исти ну.

(12) Еа ли ће не ко у ро бу ка зи ва и ми лос Тво ју? Не мо гу ће је да 
мр тви, ко ји су се пре тво ри ли у прах, ко ји су пре пу ште ни за бо ра ву и 
пре би ва ју у та ми смр ти, бу ду при ча сни ци Твог чо ве ко љу бља и да со зер
ца ва ју Тво ја чу де са.

(13) Еа ли ће у а ми би и о зна а чу е са Тво ја? Као што за про па ле 
не ма исти не, та ко ни за по мра че не не по сто је чу де са. А зе мља за бо ра вље
на је ду ша, ко ја је ли ше на да ро ва Ду ха Све то га.

(15) За шо, Го со е, о ба цу јеш у шу мо ју, о вра ћаш ли це Тво је о ме
не? Та ко се Хри стос мо лио за изра иљ ски на род. Је вре ји су се, ме ђу тим, 
по пре ко мер но сти сво је зло бе по ка за ли као не до стој ни спа се ња и на тај 
на чин као да су Хри сто ву мо ли тву за њих учи ни ли не де ло твор ном.

(16) Си ро мах сам ја и у ру о ви ма о мла о си сво је. Си ро мах, јер 
је при мио об лич је слу ге; у ру о ви ма о мла о си сво је, за то што је од 
пе ле на био из ло жен злим на ме ра ма Иро да и оних слич них ње му. Уз и
ну бу у ћи, о ни зих се и из не мо ох. Уз и за њем на зи ва Сво је по ди за ње на 
крст, пре ма оно ме што је Он ре као: Ка о и не е Си на Чо ве чи је а (Јн. 8; 
28), док под ре чи ма о ни зих се под ра зу ме ва Свој си ла зак у ад.

(17) На ме не о ђо ше љу ње Тво је. На Ме не си, ка же, по кре нуо сав 
Свој гнев и по му тио Ме нај стра шни јим ка зна ма, по гру зив ши Ме у њих 
као у во ду.

(19) Уа љио си о ме не ри ја е ља и бли жње а и о зна ни ке мо је о не
сре ће (мо је). Не сре ћа ма на зи ва Сво ја стра да ња, јер су Га при ја те љи и по
зна ни ци оста ви ли у вре ме стра да ња. Бу ду ћи да је Оцу био по слу шан о 
смр и, и о о смр и на кр су (Фи липљ. 2; 8) и да су Га уче ни ци на пу сти ли 
док је био на кр сту, ка же да је Отац уда љио од Ње га по зна ни ке и при ја те ље.

Псалам 88
(1) Поучан, Еана Израиљца

Садржај
У овом псал му, про рок пред ска зу је ро ђе ње Хри сто во од Да ви до вог 

се ме на, Ње го во цар ство и спа со но сно стра да ње ко је је због нас пре тр
пео. Пса лам има нат пис: по у чан (за раз у ме ва ње), јер је по тре бан по себ но 
про ду хо вљен ум да би се раз у ме ла ду би на ње го вих тај ни. За Ета на је у 
прет ход ном псал му ја сно ре че но да је и он био про рок.

(2) Го со е Бо же са се ња мо а, а њу и но ћу ви ках ре То бом. Бу ду ћи 
да је Благ, про ви ђа от пад ни штво на ро да и про паст уче ни ка, због че га се 
за њих мо ли Оцу да се не при кло не злу и да за до би ју спа се ње ко је им је 
да ро ва но.

(4) Јер се у ша мо ја ис у ни за ла. По што је по нео на ше гре хо ве и због 
нас па тио, пра вед но ка же да се ис пу нио злом. И жи во се мој су си о 
аа. Ка же то сто га што је, по бла го да ти Бо жи јој, оку сио смрт ра ди (спа
се ња) це лог све та.

(5) По са ох као чо век бес о мо ћан, (6) ме ђу мр ви ма сло бо ан. Пре
ма ре чи ма Иса и ји ним, је ди но је Исус због људ ских бе за ко ња и умро и 
био од ве ден у смрт (Иса. 53; 8); кад је био мр тав, остао је сло бо дан, јер ни је 
имао гре ха ко ји би Га учи нио кри вим смр ти, због че га је и ре као: Влас 
имам о ло жи и ду шу Мо ју и влас имам ое узе и је (Јн. 10; 18).

Као ра ње ни ци ко ји ле же у ро бу. Упо до био сам се љу ди ма ко ји су по
кри ве ни ра на ма и ко ји ле же у гро бу. Они, ме ђу тим, ни су за до би ли вас кр
се ње, јер се ни су удо сто ји ли Тво је по мо ћи, док сам Ја ра њен због људ ских 
гре хо ва и по ло жен у гроб. Ја та мо ни сам остао, јер си Ме се Ти опо ме нуо 
на кон мог ра ња ва ња и по ла га ња у гроб, и Ја сам вас кр сао, по га зив ши смрт.

(8) На ме ни се увр и ја рос Тво ја. Ја ро шћу Бо жи јом се на зи ва про
клет ство смр ти ко је је по ло же но на људ ски род. Да кле, по што је Он за 
нас по стао ро кле сво (Гал. 3; 13), ка же да се увр и на Ње му ја рос 
Бо жи ја.

Све ва ло ве Тво је на вео си на Ме. Ва ло ви ма на зи ва те шку ка зну ко ја 
је због пре сту па ња за по ве сти по ло же на на људ ски род, што зна чи да под 
тим опет под ра зу ме ва смрт.

(9) Уа љио си о зна ни ке мо је о ме не. Ка же то сто га што су Га у вре ме 
стра да ња сви на пу сти ли. По са ви ше Ме за а ђе ње се би. По гле дај ка ко се 
Је вре ји све до да на да на шњег гну ша ју име на Хри сто вог. Пре ан бих, и не 
из ла жах. То ка же за то што је био за тво рен у дом ста ре ши не си на го ге.

(10) Очи мо је из не мо о ше о си ро ма шва. Пла као сам због на ро да, јер 
сам ви део да се ли ша ва бо гат ства по Бо гу и да па да у крај ње си ро ма штво.

Ви ках к Те би, Го со е, сав ан. Због то га ми по да ри је ди ну мо гућ ност 
за из ба вље ње од зла – Твој Про ми сао, Го спо де, јер Те мо лим и не пре ста
но уз ди жем ру ке. Тај по ло жај те ла из ра жа ва гор ко ја ди ко ва ње ду ше, јер 
са мо онај ко ји је при ну ђен ну ждом, у том по ло жа ју усрд но мо ли Оно га 
Ко ји му мо же по мо ћи.

(11) Еа ли ћеш мр ви ма чи ни и чу е са? Или ће их ле ка ри вас кр
сну и? Об ја шња ва нам раз ло ге Свог нис хо ђе ња у смрт и као да ка же: 
бу ду ћи да мр тви ни су мо гли да тво ре чу де са ни ти ле ка ри да вас кр са ва ју 
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стра шним. То се про ја вљу је ти ме што Пе тар, као да го во ри усти ма свих, 
об зна њу је: Ти си Хри сос, Син Бо а жи во а (Мт. 16; 16), као и ти ме што су 
сви, ка да је за пре тио мо ру и ве тро ви ма, ус клик ну ли: Ва и си ну си Ти Син 
Бо жи ји (Мт. 14; 33).

(9) Мо ћан си, Го со е, и иси на је Тво ја око Те бе. (10) Ти вла аш на 
р жа вом мо ра. Ове ре чи по ка зу ју да је Онај Ко ји је у об лич ју слу ге у 
по чет ку при звао у би ће вла жну сти хи ју (досл. вла жну су шти ну, грч. (ἡ 
ὑγρά οὐσία), да је Он по ста вио пе сак као гра ни цу мо ру и ре као му: Дов е 
ћеш о ла зи и и а ље не ћеш (Јов 38; 11). А да је то исти на до ка зао је он да, 
ка да је то ком пло вид бе са уче ни ци ма за пре тио мо ру и ве тро ви ма. Бу ру 
а ла са ње о вих Ти укро ћу јеш. (11) Ти си сми рио ор о а као ра ње ни ка. Он 
је све зао сна жног и гор дог, а Сво јим уче ни ци ма дао влас а са ју на 
зми је и скор и је и на сву си лу вра жи ју (Лк. 10; 19).

(12) Тво ја су не бе са, и Тво ја је зе мља. Као што је Го спо дар мо ра, Он је и 
Ство ри тељ не бе са и це ле зе мље. Ва се ље ну и у но ћу ње ну Ти си осно вао. (13) 
Се вер и мо ре Ти си са зао: Та вор и Ер мон. Ти ме озна ча ва че ти ри стра не 
ва се ље не, од но сно: се вер ном стра ном – се вер, мо рем – за пад (јер Све то 
Пи смо мо рем на зи ва за пад), го ром Ер мон – југ, а го ром Та вор – ис ток.

(14) Тво ја је ми ши ца са сна ом. Ми ши ца Тво ја, Вла ди ко, сви ма се ја
ви ла са сна гом. Иако је по стао чо век и био сли чан на ма, пре вас ход ство 
Ње го ве ве ли чи не би ло је очи глед но. Упра во то и зна чи оно што је ре че но: 
Не ка се увр и ру ка Тво ја, не ка се уз ви си е сни ца Тво ја.

(16) Бла жен је на ро ко ји зна а кли че (Те би). Про по ве да ју ћи ова пло
ће ње Је ди но род ног, пра вед но бла же ни ма на зи ва оне, ко ји су се по у чи ли 
Ње го вој тај ни. То и зна чи кли ца ти Му по бед нич ку пе сму, јер кли ца ње 
зна чи пе ва ње над по бе ђе ним не при ја те љем. Он се због нас на о ру жао и 
по бе дио про тив нич ке си ле. Го со е, у све ло си ли ца Тво а хо и ће, (17) 
и Име ном Тво јим об ра о ва ће се. Бла же ни ма на зи ва све те апо сто ле, јер су 
Ње го вим Име ном и Ње го вом си лом са тво ри ли све оно пре кра сно, што 
су учи ни ли.

(18) Бла о во ље њем Тво јим уз ви си ће се моћ на ша (о слов но: ро наш, 
рч. τὸ κέρας ἡμῶν). Ро ом на зи ва сла ву и за то, као да се обра ћа Оцу, ка же: 
бу ду ћи да си бла го во лео да по ша љеш Је ди но род ног, вас по ста вље на је 
на ша сла ва, јер смо се про сла ви ли и ми, вас кр снув ши са Хри стом (Кол. 3; 
1) и с Њим се за ца рив ши.

(20) Та а си о во рио у ви ђе њу си но ви ма Тво јим. Та а, тј. ра ни је, у про
роч ким ви ђе њи ма, о во рио си си но ви ма Тво јим – под тим под ра зу ме ва 
оне ко ји су при зва ни да се удо сто је уси но вље ња. Шта је го во рио, ако не 
ово: Са вих о моћ на сил но а. То је пак зна чи ло: дао сам ве ли ку не моћ, 

(2) Ми ло си Тво је, Го со е, о ве ка е ва ћу. Ко је су то ми ло сти Го спод
ње, о ко ји ма би тре ба ло да пе ва мо? Зар то ни су оне, ко ји ма су сврг ну та 
на ча ла (го спод ства) и вла сти, па и са ма си ла (вла да ви на) ђа вол ска, а ми 
осло бо ђе ни од гре ха и смр ти? Из на ра ша ја у на ра шај ја вља ћу иси ну 
Тво ју уси ма мо јим. Оче ва Исти на је Син, о ко јем све ти ка зу ју из на ра
шта ја у на ра штај. Ове ре чи као да из го ва ра збор апо сто ла.

(3) Јер си ре као: До ве ка ће се ми лос из ра и и. Ти си, Вла ди ко, бла
го во лео да обе ћаш да ће се ве ли ка и чу де сна ми лост из гра ђи ва ти у ве ко
ве. То зна чи да ће би ти устро је на или по диг ну та, јер оно што се гра ди као 
да се по ди же и ус пра вља. Та кви су спа се ње и бла го дат ко је нам је да ро вао 
Хри стос. Као што ми лост из гра ђу је љу де, та ко и исти на при пре ма све те 
си ле. Сре ми ће се иси на Тво ја. И као што се спа се ње кроз Хри ста на
зи ва ми ло шћу и бла го да ћу, та ко се, опет (и на не бу и на зе мљи) на зи ва и 
исти на ко ја је кр вљу уз диг ну та чак до не ба.

(4) За ве шах за ве иза бра ни ма Мо ји ма, тј. Авра а му и Ја ко ву, јер им 
је дао обе ћа ње о Хри сту, ре кав ши: И бла о сло ви ће се у се ме ну во ме сви 
на ро и на зе мљи (1. Мојс. 22; 18. и 28; 14). За клех се Да ви у, слу и Мо ме. Кад му 
се за клео? Зар ни је он да, кад је ре као: Ка се на вр ше а ни во ји, и ка о
чи неш ко оа ца во јих, ус та ће Дру ги од тво га се ме на, ко ји ће иза ћи из 
уро бе во је, и ри у о о ви ћу у ве ко ве цар ство Ње о во; Он ће са зи а и 
ом Име ну Мо је му, и ура вља ћу цар сво Ње о во о ве ка. Ја ћу Му би и 
Оац, а Он ће Ми би и Син (2. Сам. 7; 12–14).

(6) Ис о ве а ће не бе са чу е са Тво ја, Го со е. То ка же сто га што се ро
дио Хри стос, и што ан ге ли бла го ве сте па сти ри ма, го во ре ћи: Јер нам се 
а нас ро и… Хри сос Го со у ра у Да ви о ву (Лк. 2; 11); та да се ја ви ло и 
мно штво дру гих вој ски не бе ских, о во ре ћи: сла ва на ви си ни Бо у и на зе
мљи мир (Лк. 2; 14).

(7) Ко ће се у обла ци ма из је на чи и са Го со ом? Иако је Је ди но род ни 
по стао чо век и уни зио се кроз до бро вољ но ума ње ње (грч. κενσις), при
мив ши на Се бе об лич је слу ге, Он је чак и у том по ло жа ју не у по ре ди во 
уз ви ше ни ји чак и од не бе ских си ла, јер су оне у чи ну слу жи те ља, док је 
Он Све вла ди ка и Го спод. Ње му се ни је упо до био чак ни не ко, ко је ме ђу 
си но ви ма Бо жи јим. О то ме све до че они са ми, го во ре ћи: О у но ће Ње о ве 
ми сви ри ми смо (Јн. 1; 16), јер Он да је као Бог, док се они обо га ћу ју оним 
што при ма ју од Ње га.

(8) Бо ро сла вљан у са ве у све их, ве ли ки и сра шан. Као што се 
не ра зум ни са бла жња ва ју ви дев ши га у об лич ју слу ге и слу ша ју ћи ка
ко ка же: Ја сам Иси на (Јн. 14; 6) и ре не о Авра ам на са е, Ја је сам (Јн. 
8; 58), та ко Га, на про тив то ме, све ти про сла вља ју и на зи ва ју ве ли ким и 
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(26) И о са ви ћу на мо ре ру ку Ње о ву. Мо рем се, као што смо прет
ход но већ ре кли, озна ча ва за пад на стра на, док под ре ка ма под ра зу ме ва 
зе мљу ме ђу ре ка ма, од но сно ис ток. Због то га ка же да ће се Ње го во де ло 
рас про стре ти на це лу ва се ље ну. И на ре ка ма е сни цу Ње о ву. На мо ре се 
по ста вља Хри сто ва ру ка, а на ре ке Ње го ва де сни ца. Уоста лом, ако хо ће, 
мо ре ће по ста ти ре ка, а исто та ко ће и ре ка, уко ли ко са чу ва ре ку ко ја ис
ти че из ње не утро бе, по ста ти мо ре жи ве во де.

(27) Он ће Ме ри зва и: Оац мој је си Ти, Бо мој. И ов де опет, ова
пло тив ши се, до мо стро ји тељ ски (ико но миј ски) на зи ва Оца Сво јим Бо
гом и ка же: Уз ла зим Оцу Мо је му и Оцу ва ше му, и Бо у Мо је му и Бо у ва
ше му (Јн. 20; 17). На и ме, о Ње му го во ри про рок, и ка да про ро ку је да нам 
се ро и Де е, на зи ва Га Бо ом сил ним, Оцем бу у ће а ве ка (Иса. 9; 6 – пре ма 
Сеп ту а гин ти).

(29) До ве ка ћу чу ва и Ње му ми лос Мо ју и за ве Мој – Ње му, тј. љу
ди ма ко ји су кроз Ње га по ве ро ва ли. Ми ло шћу на зи ва от пу шта ње гре хо ва 
по ве ри, док под за ве ом под ра зу ме ва но ви (за вет), ко ји на зи ва вер ним, 
тј. по у зда ним, чвр стим и трај ним. На и ме, пр ви за вет се пре кра тио услед 
сво је сла бо сти и бес ко ри сно сти, бу ду ћи да За кон ни шта ни је до вео до 
са вр шен ства.

(30) И о са ви ћу у век ве ка се ме Ње о во, јер не ће не ста ти ни ти хри
шћан ског име на ни ти еван ђел ског слу же ња не го ће се, на про тив, про ду
жи ти не пре кид но и бес ко нач но.

(36) Је ном се за клех све и њом, еа ли ћу Да ви у сла а и? То је слич
но оно ме што је ре че но на дру гом ме сту: За кле се Го со Да ви у иси ном, 
и не ће се о ре ћи ње (Пс. 131; 11)

(37) Се ме ње о во оса ће о ве ка. Се ме ном Да ви до вим на зи ва Хри ста, 
Ко ји се по те лу ро дио од Да ви до вог се ме на. Он ће и оса и о ве ка, јер је 
не мо гу ће да Онај Ко ји је Бог и уисти ну Син Бо жи ји не бу де све са вр ше но 
и у пот пу но сти ве чан.

И ре со Ње ов као сун це ре а Мном. Под ре со лом Хри сто вим 
под ра зу ме ва Цр кву, јер у њој по чи ва Хри стос. Због то га ће Цр ква Хри
сто ва оба сја ва ти и про све тљи ва ти под не бе сје, сваг да по сто је ћи, слич но 
сун цу и ме се цу, јер је у псал му ре че но: И ре со Ње ов као сун це ре а 
мном, (38) и као ме сец уре ђен о ве ка, и Све ок ве ран на не бу.

(39) А Ти си о ур нуо и о ни шио, о ба цио си По ма за ни ка Сво а. Бла
же ни про рок го во ри о оно ме што се до га ђа ло по ред Ча сног кр ста. Сто га 
се чи ни да те ре чи упу ћу је Бо гу и Оцу: Ти си обе ћао да ће се ме Да ви до во 
оста ти до ве ка и ре со Ње ов као сун це и ме сец; ме ђу тим, о ур нуо си 
Га и о ни шио, о ба цио си По ма за ни ка Сво а. Ре че но је: о ур нуо си Га 

ка ко би не моћ ни и над вла да ни са та ном мо гли да при тек ну Сил ном. Сил
ни, ко јег нам је Отац дао за по моћ ни ка, не сум њи во је Хри стос, јер је Он 
Го спод си ла (тј. Го спод над вој ска ма). Уз ви сих иза бра но а из на ро а Мо а. 
(21) На ђох Да ви а слу у Мо а. Под тим под ра зу ме ва Хри ста од се ме на Да
ви до вог, ко ји се на зи ва Иза бра ним, јер Бо Ње а ви со ко уз и же (Фи липљ. 
2; 9). Псал мо по јац Га на зи ва и Да ви дом, по што је Он (по те лу) ро ђен од 
Да ви до вог се ме на. На зи ва Га и слу гом, јер се ја вио у об лич ју слу ге. Је ле
јем (уљем) све им Мо јим о ма зах Га. Ка да се Онај, о Ко јем је ре че но: Бо 
бе ше Ло ос по те лу ро дио од же не и по стао чо век оста ју ћи при том, као 
и ра ни је, Бог, та да је, те бе ра ди при хва тив ши по ма за ње, на зван Хри стом. 
Ло гос, Ко ји је Бог и пре веч ни Цар, при хва тио је оно што је на ше, да би смо 
се ми обо га ти ли оним што је Ње го во.

(22) Јер ће ру ка Мо ја са о мо ћи Га. Спа си тељ је ре као: Де ла ко ја Ми 
а е Оац а их свр шим, ова е ла ко ја Ја чи ним све о че за Ме не а Ме је 
Оац о слао (Јн. 5; 36) и Не о во рим о Са мо а Се бе, не о Оац ко ји ре би
ва у Ме ни Он во ри е ла (Јн. 14; 11). Та ко и ово са да Отац го во ри о Ње му: 
Ру ка Мо ја са о мо ћи ће Га, и ми ши ца Мо ја осна жи ће Га.

(23) Не ће ус е и не ри ја ељ на Њим. Иако су ре кли: Хо и е а а 
уби је мо и а ри сво ји мо на сле сво ње о во (Мт. 21; 38), не у спе шна је би ла 
ова са та ни на и је вреј ска за ми сао и њи хов је по ду хват про пао, јер је Спа
си тељ у тре ћи дан вас кр сао, по га зио смрт, отео плен од ада и уз нео се 
Оцу и Бо гу Ко ји је на не бе си ма, где пре би ва се е ћи са е сне сра не ве ли
чан сва на ви си на ма (Је вр. 1; 3). Због то га је исти ни то оно што је ре че но: 
Не ће ус е и не ри ја ељ на њим.

(24) Са се ћи ћу не ри ја е ље Ње о ве ре ли цем Ње о вим, јер су би ли 
пре да ти рим ској вој сци и на кра ју су из ги ну ли.

(25) И иси на Мо ја и ми лос Мо ја са Њим је. Иси ном се на зи ва 
слу же ње Ду хом и исти ном ка кво нам је до нео Хри стос, Ко ји је же ни Са
мар јан ки ре као: Бо је Дух, и ко ји Му се кла ња ју, у Ду ху и иси ни ре ба 
а се кла ња ју (Јн. 4; 14). Бог нам ни је учи нио ми лос ни кроз ко га дру гог, 
не го кроз Свог Је ди но род ног Си на. Он је је ди ни Ко ји нас је на у чио да се 
кла ња мо ду хом и исти ном и Ко ји нас је по ми ло вао на кон што је ис ко ре
ње на смрт и уки ну та про па дљи вост. Име ном Мо јим уз ви си ће се ро мо ћи 
Ње о ве, јер се име ни ма, ка ква нај ви ше до ли ку ју Оцу, про сла вља и Сам 
Син. На при мер, Отац је исти ни ти Бог, исто као што је то и Син. Он је 
Исти на и Жи вот, и Отац то је сте и та ко се на зи ва по при ро ди, исто као 
и Син. Он Сам ка же: Ја сам вас кр се ње и жи во (Јн. 11; 25). Ово је пак ре као 
Свом Оцу: Све Мо је Тво је је, и Тво је Мо је (Јн. 17; 10).
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(47) До кле ћеш, Го со е, о вра ћа и се о кра ја, рас а љи ва и се нев 
Твој као оањ, тј. хо ће ли ду го има ти моћ др ски по ку ша ји Је вре ја, ко ји су 
за ми сли ли да ра зап ну Је ди но род ног и на шег Спа си те ља? Си мах пре во
ди ова ко: „До кле ћеш се, Го спо де, скри ва ти до кра ја? Рас плам са ва се као 
огањ гнев Твој.” Дру гим ре чи ма: Вла ди ко, зар ду го не ћеш бла го во ле ти 
да по гле даш на сла бо сти на ше, (зар се ду го) не ћеш ја ви ти и пре кра ти ти 
не сре ће? Ти, ме ђу тим, као огањ рас плам са ваш гнев, се ћа ју ћи се на ших 
гре хо ва.

(48) Оо ме ни се ко ји је мој са сав (ио сас). За не ру ле жнос (не
ро а љи вос) си сво рио чо ве ка, о обра зу со све ном са зао си а 
(Прем. Сол. 2; 23), али је он услед об ма не по стао тру ле жан (про па дљив). 
Пре ма то ме, по да ри му не про па дљи вост да би се спа сло Тво је ство ре ње, 
због че га је и ство ре но.

(49) Ко ји је чо век ко ји ће жи ве и и не ће ви е и смр и? Ни ко, ка же, 
не ће по бе ди ти смрт, ни ти ће из ба ви и сво ју у шу из ру ку ао вих, уко ли
ко му Ти, Вла ди ко, не по да риш вас кр се ње.

(50) Ге су оне са ре ми ло си Тво је, Го со е? Ста рим ми ло сти ма на
зи ва оно вас по ста вља ње у не про па дљи вост, ко је је пред о дре ђе но пре 
ства ра ња све та.

(51) Оо ме ни се, Го со е, ру же ња слу у Тво јих. Бу ду ћи да Ми се о ру а
ше не ри ја е љи Тво ји, Го со е, ла жна су обе ћа ња ко ја су на ро ди ма да та 
о Ме ни (а та обе ћа ња са сто ја ла су се у то ме да ће они би ти спа се ни и из
ба вље ни од смр ти и гре ха). Ру га ли су се ви дев ши Мо ју смрт, због че га су 
и та обе ћа ња на зва ли ис пра зним, и за то Те мо лим да се опо ме неш ово га, 
јер се о ру а ше ро ме ни Хри са (По ма за ни ка) Тво а.* Ње го ва про ме на 
је Ње го ва крв и смрт, ис ку пи тељ ска це на ко ја је да та за спа се ње све та. 
Због то га су Му се и ру га ли, ми сле ћи да Га је смрт по бе ди ла. Ме ђу тим, 
ни је остао мр тав Онај Ко ји је ме ђу мр ви ма био сло бо ан, не го је у тре ћи 
дан вас кр сао. Због то га је пса лам за пе ча ћен ре чи ма: Бла о сло вен Го со 
о ве ка. Не ка а ко бу е, амин, као да је Он већ вас кр сао и ваз нео се на 
не бе са, да се у ве ко ве бла го си ља и ис по ве да са Сво јим Оцем.

Крај ре ће књи е Пса ла ма

* У срп ском пре во ду: Ко ји о ру а ше за ме ни ке (на сле ни ке) По ма за ни ка Тво а, прим. 
прев.

и о ни шио уме сто: до пу стио си да бу де од гур нут и по ни штен, јер ни је 
Отац од гур нуо и по ни штио Свог Си на не го су то учи ни ли Је вре ји, ма да 
по до пу ште њу Бо га и Оца. У том сми слу је ре че но: Он ко ји Си на Сво а 
не о ше е, не о Га ре а е за све нас (Рим. 8; 32).

(40) Ра зо рио си за ве слу е Тво а. За ме нио си га, ка же, обе ћа њи ма 
да тим о Ње му. Ме ђу тим, Он је по стра дао. Об ја шња ва ово као да окле
ва и ка же: Ра зо рио си за ве слу е Тво а. Обе ћао си да ће оста ти до ве ка, 
и та кав је био Твој за вет о Ње му. Ме ђу тим, Је вре ји су Га рас пе ли и Он 
је био при бран мр тви ма, јер је стра дао и био рас пет. Да кле, ра зо рио си 
за ве слу е Тво а, ба цио си на зе мљу све и њу Ње о ву. На зе мљу си, ка же, 
ба цио Ње го ву сла ву. Бу ду ћи да је по шао на стра да ње, Је вре ји су Га сма
тра ли обич ним чо ве ком. Ни је, ме ђу тим, остао мр тав Овај Ко ји је, пре ма 
ре чи ма про ро ка, ме ђу мр ви ма сло бо ан (Пс. 87; 5), ни ти је стра да ње на 
би ло ко ји на чин ума њи ло Ње го ву сла ву. На про тив, Он се ти ме још ви
ше про сла вио, јер је сру шио оно га ко ји је имао си лу смр ти, тј. ђа во ла, и 
из ба вио људ ски род. Уоста лом, про ро ци го во ре о оно ме што се де ша ва 
пред њи хо вим очи ма.

(41) Сру шио си све ора е Ње о ве. Ора а ма и утвр ђе њи ма Ње го вим 
на зи ва све те апо сто ле, јер су Га сви они на пу сти ли и пре стра ше ни по бе
гли. Због то га је и ре че но: По са вио си за увр ђе ња ње о ва срах.

(42) Раз ра би ше а… (43) об ра о вао си све не ри ја е ље Ње о ве, јер су 
се ра до ва ли и гла ва ма по ка зи ва ли на Ње га, ви дев ши да је при ко ван за 
крст.

(44) О вра ио си о моћ ма ча Ње о во, јер оне, ко ји су рас пе ли Је ди
но род ног Си на Бо га и Оца, и ко ји су би ли до стој ни нај ве ће ка зне, ни је 
ка знио без окле ва ња, не го је, по Свом ве ли ком чо ве ко љу бљу, и њи ма 
по да рио мо гућ ност да се по ка ју по сред ством кр ште ња. Због то га се и 
ка же да је о вра ио о моћ ма ча Ње о во. Ре че но је о вра ио уме сто 
„за др жао”.

(45) Уки нуо си очи шће ње Ње о во. Ре че но је уки нуо уме сто „раз ре шио”. 
Због то га је раз ре шио од очи шће ња или при мо рао да се уве ре да је Он 
чист, иако је сма тран за зло чин ца, осу ђен као гре шник и био ме ну 
ме ђу зло чин це (Иса. 53; 12). Пре со си Ње ов обо рио на зе мљу. Кад је те ле
сно по стра дао и по стао ме ђу мр ви ма сло бо ан, они, ко ји су Га рас пе ли, 
сма тра ли су да се стра да њем све окон ча ло, да се у пот пу но сти пре кра
ти ло и Ње го во име и Ње го во по сто ја ње. Због то га Псал мо по јац ту ма чи 
прет по став ке оних, ко ји су га рас пе ли и ка же: Пре со си Ње ов обо рио 
на зе мљу.
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(5) Ни шав не ће би и о и не њи хо ве. Ја сни је ре че но, њи хо ве го ди не, 
тј. го ди не оних ко ји су се Те бе од ре кли, би ће ве о ма уни же не. Они уисти
ну би ва ју га же ни и од љу ди и од де мо на, јер су се од ре кли свог Спа си
те ља и Ис ку пи те ља. Ују ро ће као ра ва ро ћи, ују ро ће ро цве а и 
и ро ћи. Реч ју ују ро пред ста вља Хри сто во ја вља ње на Си на ју, а реч ју 
ра ва слу же ње под За ко ном, бу ду ћи да је (ово слу же ње) уско ро тре ба ло 
да уве не. Уве че ће о а си, свр ну и се и осу ши и. Ве че ром се на зи ва 
вре ме при свр шет ку ве ка, ка да се и ја вио Је ди но род ни и ка да је уве нуо 
цвет слу же ња под За ко ном, ко ји се стврд нуо услед за блу де не по кор но сти.

(7) Јер иш че зо смо о не ва Тво а. Отво ре но на го ве шта ва ју не сре ће 
ко је ће их су сти ћи због њи хо вих соп стве них гре хо ва. То се мо же при ме
ни ти ка ко на Је вре је, та ко и на све љу де, јер је вас це ли људ ски род, због 
ка зне за сво је бе за ко ње, из ло жен не сре ћа ма и об у зет не ми ри ма свих вр
ста. Осим то га, Је вре ји су због свог злоб ног ср ца ли ше ни сло бо де.

(8) По са вио си бе за ко ња на ша ре То бом. Ти ни си пре ви део на ша 
бе за ко ња, јер смо их ми са ми при зва ли на сво ју гла ву, ре кав ши: Крв Ње о
ва на нас и на е цу на шу (Мт. 27; 25). Век наш у све лос ли ца Тво а. Овим 
као да ка же сле де ће: наш жи вот и на ша де ла (из вр ше на) то ком жи во та 
по ка зу ју се пред Тво јим ли цем као зла, јер је Те би по зна то све што смо 
чи ни ли од по чет ка до кра ја.

(9) Јер сви на ши а ни иш че зо ше, и о не ва Тво а иш че зо смо. Грех је, 
ка же, по кре нуо Твој гнев на нас, гнев је до нео ка зну, а ка зна је до не ла 
пат њу, и у пат њи смо про ве ли крат ко вре ме на шег жи во та.

(10) Го и не се на ше као а у чи на схва и ше. У чо ве чи јој при ро ди не ма 
ни че га чвр стог и по сто ја ног и она се, слич но па у чи ни, ла ко ки да. Да
ни о и на на ших о си за ху се ам е се о и на. То је слич но оно ме што 
ка же па три јарх Ја ков: Ма ло је а на жи во а мо је а, и зли су би ли, ни и 
о си жу ве ка оа ца мо јих (1. Мојс. 47; 9). Иако не ки жи ве ду же од на ве де
ног вре ме на, то се де ша ва са мо не ко ли ци ни. Ов де ука зу је на оно што је 
уоби ча је но и че му је под ло жна ве ћи на љу ди. Као што ни је по ме нуо оне 
ко ји пре вре ме на уми ру, та ко ни је по ме нуо ни оне ду го веч не, ко ји окон
ча ва ју у ду бо кој ста ро сти. Уоста лом, и то крат ко вре ме жи во та ис пу ње но 
је пат њом и тру дом. Јер о ђе кро кос (бла ос, рч. πραότης)* на нас, и 
би ће мо о ка ра ни, јер је наш жи вот ни шта ван и као умрт вљен, и не зна мо 
шта ће с на ма би ти по сле, под Тво јом вла шћу. Сто га нас ка жња вај бла го. 
На и ме, ре че но је о ђе уме сто не ка о ђе. Мо ли да ка зну при ме кроз Хри
ста, Ко ји је Оче ва де сни ца, и ка же: 

* У срп ском пре во ду: Јер о ђе уни же ње на нас, прим. прев.

Че твр та књи га псалама  
псал ми 89–105

Псалам 89
Псалам Мојсеја, човека Божије (најсарији салам)

Садржај
Ка жу да је ову мо ли тву на пи сао Мој сеј и да ју је пре дао да у тај но сти 

бу де са чу ва на, да би љу ди по то њих вре ме на зна ли ка ко тре ба при но си ти 
ис по ве да ње ка да пад ну у ис ку ше ња ко ја ће их вре ме ном су сти ћи, по сле 
њи хо ве не по кор но сти Го спо ду и по сле из вр ше ња уби ства. Да ова мо ли
тва то ком вре ме на не би би ла за бо ра вље на, увр сти ли су је ме ђу псал ме 
и по ста ви ли иза 88. псал ма, ко ји пред ста вља стра да ња Го спод ња.

(1) Го со е, уо чи ше си нам био из на ра ша ја у на ра шај. Же ле ћи 
да Бо га при кло ни на ми лост, до лич но по чи ње мо ли тву по ми њу ћи до
бро чин ства ко ја су већ ви ше пу та учи ње на. А ка ко је Бог тво рио до бро
чин ства у сва ком на ра шта ју, сва ко мо же да их ви ди ако обра ти па жњу 
на то, шта се до га ђа ло у вре ме фа ра о на, шта у вре ме Ису са (На ви на), а 
шта у Ва ви ло ну.

(2) Пре не о шо о ре о са о ше и са за на би зе мља. Гле да ју ћи те ло 
Го спод ње, сма тра ли су Го спо да за обич ног чо ве ка и го во ри ли: Још не маш 
ни ри е се о и на, а Авра а ма си ви ео (Јн. 8; 57); упра во то што ни су 
при зна ли Ње го во бо жан ство би ло је и нај ве ћи узрок њи хо вог па да. Они 
ко ји са да ис по ве да ју ја сно ка жу да је Он пре сва ке тва ри и да са по сто ји 
са Оцем.

(3) Не скре ни чо ве ка у о ни же ње Ти ме по чи ње ис по ве да ње. Псал мо
по јац мо ли Бо га да се и Он Сам обра ти, на кон што је све на ро де при звао 
на по зна ње исти не. Ти си, Вла ди ко, ре као: Вра и е се, си но ви о ме
ни ци, и ис це ли ћу о ме ни шва ва ша (Јер. 3; 22). Да кле, бу ду ћи да смо се 
вра ти ли, не скре ни нас у о ни же ње.

(4) Јер је хи ља а о и на ре очи ма Тво јим, Го со е. Ми сли на вре
ме слу же ња под За ко ном, у ко је су нај пре про цве та ли Изра иљ ци, на кон 
из град ње бо жан стве ног хра ма. На и ме, од вре ме на Со ло мо на, ко ји је по
ди гао храм, па до оп са де ко ја се до го ди ла по сле Ча сног кр ста, про шло је 
хи ља ду го ди на. Ме ђу тим, та хи ља да го ди на за Те бе је као је дан дан или, 
бо ље ре че но, као ма ли део да на. Са свим је пра вил но што вре ме, ко је је 
прет хо ди ло Спа си те ље вом до ла ску, по ре ди са но ћи. На и ме, сви љу ди су 
та да жи ве ли у та ми и по мет њи, јер им још не бе ше за си ја ло Сун це Прав де.
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ме но би ли на стра жи, зна ју да се ноћ де ли на че ти ри де ла и да се сва ки 
тај део на зи ва „стра жа”. Упо ре див ши нај пре хи ља ду го ди на са јед ним 
да ном и то про те клим, он том по ре ђе њу до да је и да ле ко кра ће вре ме, 
од но сно че твр ти део но ћи. На и ме, услед не све сног ста ња усну лих, та ме 
и по чин ка од ра да, увек нам се чи ни да ноћ про ла зи бр же не го дан. Бог 
хи ља ду го ди на чак и не по сма тра она ко, ка ко ми по сма тра мо ју че ра шњи 
дан или че твр ти ну но ћи, бу ду ћи да го ди не увек про ти чу, док је Бог не
про мен љив и ве чан.

(9) Го и не се на ше као а у чи на схва и ше. Сми сао ових ре чи је сле
де ћи: го ди не свог жи во та сма тра мо за па у чи ну, ко ја се ве о ма те шко тка 
али не тра је ду го. Па у чи на се, на и ме, услед сво је та на но сти тка с ве ли ким 
на по ром, али услед сво је не по сто ја но сти бр зо про па да.

(10) Јер о ђе кро кос на нас. Под крот ко шћу под ра зу ме ва уме ре но 
ка жња ва ње Бо жи је. На звао га је крот ким (бла гим) за то што, ако се упо
ре ди са оном ка зном и пре ко ром ко јих смо до стој ни за сво је по ро ке, он да 
то не ће би ти ка зна не го крот кост (бла гост).

(12) Де сни цу Тво ју о ка жи ми, и око ва не ср цем у му ро си,* тј. ру ко
во де ћи ме крот ко шћу и уме ре ним ка жња ва њем, дај ми да на дан Су да 
по знам Тво ју де сну ру ку. Да ћеш ми да је по знам кад ме по ста виш са де сне 
стра не и при бро јиш ме Тво јим ов ца ма. По ред то га, по ка жи ми пра вед
ни ке, сје ди нив ши ме са они ма чи ја су ср ца још пре смр ти би ла око ва на 
му дро шћу. По че ак је ре му ро си срах Бо жи ји или, је, пак, му дрост 
Бо жи ја раз ли ко ва ње по ро ка и вр ли не и под ви за ва ње у вр ли ни. На тај 
на чин се ове ре чи ну жно мо ра ју ве за ти за бу ду ћи Суд. Оне би се мо гле 
схва ти ти и у од но су на са да шње вре ме, у сми слу: дај нам да упо зна мо 
Тво ју де сну ру ку, од но сно Тво ју бла го твор ну и за штит нич ку си лу. Осим 
то га, дај нам да упо зна мо и оне љу де ко ји су му дри у бо жан стве ним де
ли ма, јер и кроз њих хо ћу да по ста нем раз бо ри ти ји.

(14) Ис у ни смо се ују ро ми ло си Тво је, Го со е, и об ра о ва смо се, и 
уз ве се ли смо се. Услед за блу да ко је се у ње му до га ђа ју, са да шњи жи вот мо
гао би да се упо ре ди с ве че ри и но ћи. Осим то га, за умр ле се обич но ка же 
да су усну ли. На про тив то ме, бу ду ћи жи вот би се мо гао на зва ти да ном 
и ју тром, услед све тло сти и вас кр се ња из мр твих. Да кле, ка же да ће мо 
се у бу ду ћем жи во ту ми, ко ји смо се вра ти ли, ис пу ни ти Тво је ми ло сти, 
об ра до ва ти се и уз ве се ли ти.

(17) И не ка бу е све лос Бо а на ше а на на ма. Све тлост Бо жи ја је 
бо жан стве на бла го дат, ко ја про све тљу је све сво је при ча сни ке. И е ло 

* У срп ском пре во ду: И вас и а не ср цем у му ро си, прим. прев.

(12) Де сни цу Тво ју а ко о ка жи ми. Реч о ка жи од но си се и на јед но 
и на дру го, тј. по ка жи нам де сни цу Тво ју или Хри ста и по ка жи нам оне, 
ко ји ма је у ср цу му дрост, а то су све ти апо сто ли и еван ђе ли сти, ко ји су 
нас на у чи ли ка ко да се пре о бра ти мо.

(14) Ис у ни смо се ују ро ми ло си Тво је. Ово го во ри као да је већ 
до сти гао оно за шта се мо лио, јер ће при свр шет ку ово га ве ка и за њих 
иза ћи Сун це Прав де.

(16) По ле ај на слу е Тво је и на е ла Тво ја. Опет је ре че но: о ле ај 
уме сто о ле ао си, или над зи рао си слу ге Тво је и де ла ру ку Тво јих. Ви
дев ши у том над зи ра њу бли ста ње и све тлост на шег Бо га, пре о бра ти мо 
се и ис пра ви мо, из вр ши мо што је мо гу ће пре де ло пре о бра ћа ња.

(17) И не ка бу е све лос Го со а Бо а на ше а на на ма. Све тлост 
бо го по зна ња учи ни ла је и нас све тли ма и слав ни ма. И Је вре ји су на кон 
по врат ка по но во по ста ли слав ни. И е ла ру ку на ших ис ра ви. Де ла су оно 
што је по За ко ну, а е ло је оно што се са вр ша ва у Но вом За ве ту, по што 
су у Ста ром За ве ту жр тве би ле ра зно ли ке, док се у Но вом За ве ту је ди но 
Син при но си на жр тву. И е ло ру ку на ших ис ра ви. Или: е ла ру ку – то 
су на ши по је ди нач ни по ступ ци, а е ло ру ку – зна ње ко је из њих про ис
хо ди.

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
Те о до рит ка же да овај пса лам про ро ку је о не сре ћа ма Је вре ја у роп

ству и да да је пред ста ву о про па дљи во сти и крат ко вре ме но сти чо ве чи је 
при ро де, али и о про ме ни Је вре ја и чо ве чи је при ро де на бо ље.

(1) Го со е, уо чи ше си нам био из на ра ша ја у на ра шај… Из раз 
из на ра ша ја у на ра шај упо тре бљен је уме сто ре чи: „у сва ком на ра
шта ју”, ка ко је Си мах и пре вео овај стих… Ти си нам, Го спо де, уто чи ште у 
сва ком на ра шта ју, јер си Ти сваг да по сто је ћи. Го во ре ћи да Тво рац по сто ји 
пре тва ри, Псал мо по јац од мах до да је и дру го, од но сно да је Он бе зна ча
лан (бес по че тан) и бес ко на чан. Ре чи о ве ка и о ве ка Ти је си по ста вље не 
су уме сто: „од веч но сти и до веч но сти”, јер у Ста ром За ве ту реч „век” 
ве о ма че сто зна чи „веч ност”.

(4) Јер је хи ља у о и на ре очи ма Тво јим, Го со е, као ју че ра шњи 
ан ко ји ро ђе, и као сра жа у но ћи. И ово је ре че но као до каз веч но сти 
Бо жи је. Хи ља ду го ди на се у Тво јим очи ма сма тра за та ко крат ко вре ме, 
ка квим се на ма чи ни је дан дан, и то ју че ра шњи, ко ји је већ про шао. На и
ме, увек нам се чи ни да је дан ко ји је про шао кра ћи од оно га ко ји тра је. И 
опет, хи ља ду го ди на је за Те бе та ко крат ко вре ме, ка кво је за нас че твр ти 
део но ћи, ко ји је на звао ноћ ном стра жом. Они, ко ји су у вој сци по вре
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кри ла, за шти ти ће те оруж јем, на кон че га ти ни јед на про тив нич ка си ла 
не ће на шко ди ти.

(5) О сре ле ко ја ле и о а ну. Стре лом је ов де на звао не ку не чи сту 
си лу. (6) О су сре а и е мо на о нев но а. По днев ним де мо ном на зи ва 
де мо на ле њо сти (не ма ра, не ха та, грч. ἀκηδία).

(7) Па шће о ре е бе хи ља а. Ре чи ма о ре е бе озна ча ва за пра во 
ле ву стра ну, јер с те стра не, ка ко ка же, зло сми шља хи ља да, а са де сне – 
де сет хи ља да. На и ме, на оно што је пра во (де сно) у на шим де ли ма, што 
је сна жно, вр лин ско и чу де сно, устре мљу је се мно штво лу ка вих си ла да 
би га уни шти ло.

(8) Иак ћеш очи ма сво јим са ле а и. Не ћеш, ка же, пре тр пе ти ни 
нај ма њу ште ту од зло на мер ни ка, и ви де ћеш пад сво јих не при ја те ља.

(9) Ви шње а си о са вио за ри бе жи ше сво је. Дух чо ве ка Бо жи јег и 
про ро ку ју ћи Дух, од го ва ра ју ћи је дан дру гом, по ка зу ју ко ли ка је ко рист 
од узда ња у Бо га.

(10) Не ће е зло о а ћи, за то што зло до ла зи спо ља, а вр ли не има
ју те мељ уну тар нас. Бо сво ри чо ве ка о бро, али је он, тра же ћи рђа ве 
(лу ка ве) по ми сли, спо ља при ву као зло (в. Књ. проп. 7; 29). И уа рац се не ће 
ри бли жи и са ну во ме. За по ве да му да бу де од ва жан, јер му се не ће 
до го ди ти ни шта не при јат но, као и да ве ру је да се они ма, ко ји ве ру ју у 
Бо га, за по моћ ни ка ша ље ан гео.

(11) Јер ће ан е ли ма Сво јим за о ве и и за е бе. Ово је ре као и у три
де сет тре ћем псал му: Ан ео Го со њи је око оних, ко ји Га се бо је, и из ба
ви ће их (Пс. 33; 7). По слу шај мо шта ка же и па три јарх Ја ков: Ан ео ко ји ме 
из ба вљао о сва ко а зла (1. Мојс. 48; 16). И ве ли ки Авра ам је, хра бре ћи сво га 
слу гу, ре као: Го со Бо ће… о сла и ан е ла Сво је а ре о бом а оу а 
о ве еш же ну си ну мо је му Иса а ку (1. Мојс. 24; 7). Оту да, да кле, до зна је мо да 
Бог сва ке тва ри по сред ством ан ге ла чу ва оне ко ји се узда ју у Ње га. Да 
е са чу ва ју на у е ви ма мно им. Онај ко ји се ни у че му не спо ти че би ће 
са чу ван на свим пу те ви ма сво јим.

(12) Да се не со ак не но а во ја о ка мен. Реч ју но а озна ча ва ду шу, 
а реч ју ка мен грех.

(13) На аси у и зми ју оров ну (ва си ли ска) на су а ћеш. Ти, чо ве че 
Бо жи ји, не са мо да не ћеш пре тр пе ти ни ка кво зло, не го ћеш чак и све 
мно штво ду хо ва ви де ти под сво јим но га ма, због че га ћеш са свим не у
стра ши во га зи ти њи хо ве гла ве.

(14) Јер се на Ме не о у зао, и из ба ви ћу а. Ов де го во ри у име Са мог 
Бо га, Ко ји као на гра ду за ве ру обе ћа ва спа се ње. Ово је на кра ју из го во рио 
Бог сва ке тва ри, по у ча ва ју ћи ка кав је плод узда ња. Из ба ви ћу га, ка же Бог, 

ру ку на ших ис ра ви на нас, и е ло ру ку на ших ис ра ви. Де ла ру ку, ко ја је 
нај пре по ме нуо у мно жи ни, је су уоби ча је не рад ње ко је из во ди мо ру ка ма 
и за ко је се мо ли да не од сту пе од пра вед но сти. Под е лом ру ку у јед ни ни 
не ки ту ма чи под ра зу ме ју ми ло сти њу, и сма тра ју да ју је про рок по ме нуо 
као де ло ко је је по себ но угод но Бо гу. Ми ло ср дан ни је са мо онај ко ји да је, 
не го и онај ко ји са стра да ва. Од оних, ко ји не ма ју нов ца, тра жи се са мо 
ми лост и уте ха. Дру ги под е ли ма ру ку под ра зу ме ва ју де лат не вр ли не, а 
под е лом ру ку со зер ца ње.

Псалам 90
Похвална есма Давиова; ненаисан ко Јевреја

Садржај
Пред ста вив ши у 89. псал му пре о бра ћа ње је вреј ског на ро да, при род

но је сле ди ло да у овај пса лам уве де оне, ко ји су до сти гли са вр шен ство 
у Хри сту* и ко ји Њи ме по бе ђу ју ду хов не не при ја те ље, тј. на ча ла и вла
сти, кне же ве све та (ко смо кра то ре) та ме, ду хо ве зло бе и нај о мра же ни јег 
са та ну. Ти не при ја те љи се у овом псал му име ну ју на раз ли чи те на чи не: 
као (5) срах ноћ ни, сре ла ко ја ле и о а ну (6) свар ко ја ро хо и о 
а ми, е мон о нев ни, (7) хи ља а и е се и на хи ља а, (13) аси а и зми ја 
(ва си ли ском), лав и змај. Пса лам об зна њу је по бе ду чо ве ка Бо жи јег над 
свим тим не при ја те љи ма.

(1) Ко ји жи ви у о мо ћи Ви шње а. Про ро ку ју ћи Дух бла же ним на зи ва 
чо ве ка, тј. оно га ко јем је по моћ и за шти та Хри стос, јер је Он Ви шњи. Зар 
ни је бла жен онај ко ји се удо сто јио да за свог По кро ви те ља има Бо га не
бе ског? По кро вом Бо а не бе ско на са ни ће се. Ко оби та ва у овој по мо ћи, 
сваг да ће би ти по кри вен и са чу ван.

(2) Ре ћи ће Го со у: За су ник мој је си Ти, и уо чи ше мо је. Ко би 
то ре као Го спо ду, осим чо ве ка ко ји је на Ње га по ло жио сво ју на ду и ко ји 
се на Ње му утвр ђу је у де лу свог спа се ња?

(3) Јер ће е Он из ба ви и о зам ке. Уна пред по у ча ва да се ти ме озна
ча ва ју про тив нич ке си ле.

(4) Пле ћи ма Сво јим за кло ни ће е. Бу ду ћи да је чо век Бо жи ји ре као 
да ће га Сам Бог из ба ви ти о зам ке ло вач ке и о ре чи ме е жне, про роч ки 
Дух, кре пе ћи га и по ма зу ју ћи за ду хов ну од ва жност, од го ва ра: Пле ћи
ма Сво јим за кло ни ће е. Ја сни је ре че но, за кло ни ће те под сен ку Сво јих 

* Грч. τῶν διά Χριστοῦ τελειουμένων, досл. „ко ји су кроз Хри ста са вр ше ни”; у из ве сном 
сми слу мо гло би се пре ве сти и као: „они ко ји су тај но во ђе ни Хри стом”, јер грч. гла гол 
„τελέω” (окон ча ти, ис пу ни ти, из вр ши ти, уса вр ши ти и сл) мо же да озна чи и уво ђе ње у 
та јин ство, тј. тај но во ђе ње или по све ће ње, прим. прев.
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и Ата на си је, под ра зу ме ва ју де мо на ле њо сти и не ма ра, ко ји љу де на го ва ра 
да ле же у под не. Не ки пак сма тра ју да је то де мон гну сних и те ле сних по
ми сли, а не ки да је то де мон не уз др жа ња, бу ду ћи да сви ти де мо ни во ју ју 
про тив љу ди у вре ме по дне ва, ка да се на си те и утро бу оп те ре те хра ном. 
Пре ма Ди ди мо вим ре чи ма, срах ноћ ни је опа сност што до ла зи од стра
не те ле сних на сла да, ко је по себ но на па да ју у та ми, а сре ла ко ја ле и о 
а ну је ко ри сто љу бље, јер је то ње го во вре ме. Свар ко ја ро хо и у а ми 
је, пре ма Ди ди му, сва ки грех и не зна ње, као и злоб ни дух за блу де ко ји их 
узро ку је. Ки ри ло пак ка же да би свар ко ја ро хо и у а ми мо гао би ти 
и не при мет ни грех, јер по не кад не зна мо не ку скри ве ну ствар и па да мо 
у зам ку про па сти; су сре о нев ни је отво ре ни и не скри ве ни грех. Ов де 
би тре ба ло при ме ти ти да је по днев ни де мон по му тио и Да ви да, јер је он 
по сле по днев ног сна по чи нио пре љу бу са Вир са ве јом.

(7) Па шће о ре е бе хи ља а, и е се хи ља а с е сне сра не е би. У 
ви шем сми слу, пса лам го во ри да ћеш ти, ко ји жи виш у по мо ћи Бо жи јој, 
са ле ве стра не би ти из ло жен мно гим стре ла ма, док ће их са де сне би ти 
мно го ви ше. Под ле вом стра ном под ра зу ме ва се из ло же ност стре ла ма 
бе сло ве сних стра сти као што су ја рост и по жу да, ко је су очи глед но и 
нео спор но зло. Под де сном стра ном се под ра зу ме ва да је чо век из ло жен 
на па ди ма ко ји при вид но из гле да ју до бри и пра вед ни иако у ства ри ни су 
та кви. На и ме, ђа во зна да мно ги не при хва та ју грех кад се он по ја ви отво
ре но и об на же но и због то га про тив њих по чи ње да во ју је ства ри ма ко је 
се чи не до брим, да би их по сред ством њих сур вао у очи глед но зло.

(13) На аси у и зми ју оров ну (ва си ли ска) на су а ћеш, и за зи ћеш 
ла ва и зма ја. Те би, чо ве че, ко ји сво је уто чи ште имаш у Бо гу, не ће се при
бли жи ти ни ка ква отров на или ме со ждер на звер. То се ја сно по ка за ло 
у слу ча ју мно гих све ти те ља, о че му све до че њи хо ва жи ти ја. У ви шем 
сми слу, на сту па њем на аспи ду и ва си ли ска Да вид је из ра зио по бе ду над 
злом. Под аспи дом би се мо гла под ра зу ме ва ти кле ве та ко ја, слич но аспи
ди, у по гле ду окле ве та ног уба цу је отров у људ ске уши. Ва си лиск је за
вист; као што ва си лиск на но си ште ту са мим по гле дом, та ко је и за вист 
са мим по гле дом у ста њу да на шко ди они ма, ко ји ма за ви де. Лав је су ро
вост и не чо веч ност, а змај ја рост. Пре ма Јев се ви је вим ре чи ма, про тив
нич ке (де мон ске) си ле де ле се на на чал ства, вла сти, вла да ре овог све та 
(ко смо кра то ре) и ду хо ве зло бе, а из о бра жа ва ју се ла вом, зма јем, аспи дом 
и ва си ли ском.

од свих ви дљи вих и не ви дљи вих зло на мер ни ка, огра див ши га узда њем 
у Ме не. Због то га ћу га са чу ва ти, усли ша ти кад Ме при зи ва и при ми ти 
ње го ву про збу. По кри ћу а, јер је о знао Име Мо је. Слу ге Сво је не ћу са мо 
из ба ви ти од зло на мер ни ка, не го ћу им по да ри ти и бес ко нач ни жи вот и 
удо сто ји ћу их Мог спа се ња. А на ше спа се ње је Исус Хри стос, Ко ји нас 
уво ди у но ви под виг и при пре ма да се с Њим за ца ри мо.

(15) При зва ће Ме, и усли ша ћу а. Онај ко ји ме при зо ве гро мо гла сно
шћу ду ше за до би ће Мо ју па жњу и бла го на кло ност пре ма ње го вој про
зби, јер ја сам сваг да с њим, чак и кад је у ис ку ше њу.

(16) Ду им а ни ма (жи во а) ис у ни ћу а, и о ка за ћу му са се ње Мо је. 
Ово спа се ње је Сам наш Го спод Исус Хри стос, Ко ји нас уво ди у но ви век 
и при пре ма да се за ца ри мо с Њим.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
У овом псал му из ла же се уче ње о то ме да на да има не по бе ди ву моћ. 

Све ти Гри го ри је Ни сиј ски ка же да овај пса лам код Је вре ја не ма нат пис 
сто га што они ни су же ле ли нат пис ко ји би ука зи вао на Хри стов до ла зак. 
Те о до рит ка же да овај пса лам по у ча ва да је на да у Бо га не по бе ди ва. Бла
же ни Да вид је ду хов ним очи ма про зрео шта ће се до га ђа ти у Је зе ки ји но 
вре ме и ви део је ка ко ће он, узда ју ћи се у Бо га, ис тре би ти Аси риј це. Та да 
је на пи сао овај пса лам као по у ку ко ли ко до бра до но си узда ње у Бо га.

(3) Он ће е из ба ви и о зам ке ло вач ке. Зам ке ви дљи вих ло ва ца, 
у ко је они хва та ју љу де, је су за се де и шу ме по ред пу та, као и скри ве на 
ме ста, док су зам ке ду хов них ло ва ца, од но сно де мо на, ко ји ло ве ду ше, 
зли на па ди, зле жуд ње и кле ве те ко ји ма нам при сту па ју по сред ством 
стра сти. Реч ме е жну Си мах је пре вео као реч оа ач ку, тј. као кле ве ту, 
јер та ква реч ства ра ме теж (по мет њу) у ду ши окле ве та ног. Због то га је и 
Со ло мон ре као: Сра шна реч о му ћу је у шу чо ве ка ра ве но (При че Сол. 
12; 25 – пре ма Сеп ту а гин ти).

(5) Не ћеш се бо ја и сра ха ноћ но а, о сре ле ко ја ле и о а ну. Ти, 
чо ве че, ко ји жи виш у по мо ћи Бо жи јој, не ћеш се упла ши ти стра ха ка кав 
се осе ћа но ћу, би ло да по ти че од де мо на или од љу ди, ни ти ћеш се упла
ши ти стре ла, ка ко оних ве шта стве них, ко је се да њу ба ца ју на љу де, та ко 
ни оних ду хов них, ко ји ма нас га ђа ју де мо ни и стра сти. О сва ри ко ја 
ро хо и у а ми, о су сре а и е мо на о нев но а. Ти, ко ји жи виш у по
мо ћи Бо жи јој, не ћеш се упла ши ти ни ка кве ства ри ко ја ко ра ча кроз та му, 
а ка ква су ло пов, кле вет ник или па ли ку ћа. Мрач на ствар су и блуд, пре
љуб ни штво, де мон стра сти и то ме слич но. Су срет је сва ка не вољ на ствар 
ко ја се нео че ки ва но де ша ва. Под о нев ним е мо ном не ки, као Јев се ви је 
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рог, та ко се и они, ко ји су от хра ње ни по бо жно шћу, по кла ња ју јед ном 
Бо жан ству. И са рос мо ја у уљу (је ле ју) обил ном. На кон под но ше ња 
ве ли ког тру да, та да ћу се ко ри сти ти је ле јем, као за цар ско по све ће ње, и 
то ће би ти на гра да за мој ду го трај ни труд.

(12) И о ле а око мо је на не ри ја е ље мо је. За јед но са оста лим до
бри ма, удо сто ји ћу се и да ви дим ка ко па да ју они, ко ји су сми шља ли зло 
про тив мо је ду ше.

(14) За са ђе ни у о му Го со њем. Ови, ко ји су упо до бље ни оним ке дро
ви ма, за свог Ба што ва на има ју Са мог Бо га, а као врт им слу жи бо жан
стве ни храм. У во ри ма Бо а на ше ро цве а ће, тј. у ви шњим оби те љи ма, 
ко је се на зи ва ју и дво ро ви ма Го спод њим.

(15) Још ће се умно жи и у са ро си у бо кој, и би ће о бро ри је мљи ви. 
Ре че но је о бро ри је мљи ви уме сто бла же ни, јер ће им се да ти бла го ко је 
око не ви е и ухо не чу (1. Кор. 2; 9).

(16) Јер је ра ве ан Го со Бо наш. Кад се у ви шњим оби те љи ма бу
ду на сла ђи ва ли при у го то вље ним бла гом, огла си ће да је пра ве дан и прав 
Го спод, Ко ји је учи нио да бе за ко ни ци и без бо жни ци уве ну као тра ва, и 
Ко ји је пра вед не и по бо жне за са дио у ви шња на се ља као пал ме и ке дро ве. 
И не ма не рав е у Ње му, јер је Он не при сту па чан за зло.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
Овај пса лам ни је на зван ни ти Да ви до вим ни ти име ном би ло ког 

дру гог псал мо пој ца, јер су га по ја ли сви та да шњи псал мо пој ци. Он има 
нат пис: за дан су бот њи, јер је, ка ко не ки ми сле, Да вид од ре дио да се он 
по је са мо у су бо ту, у знак бла го да ре ња Бо гу, та ко да су сви (псал мо пој ци) 
би ли ду жни да се оку пе у су бо ту и да от по ју овај пса лам. По ми шље њу 
дру гих (Те о до рит), овај пса лам се ту ма чи у ви шем сми слу. Он (пса лам) 
има у ви ду бу ду ћи век и по у ча ва оно ме што се на бу ду ћи век од но си, тј. 
ка жња ва њу гре шни ка и сла ви и на сла ди пра вед ни ка. Као што је древ на 
су бо та, ко ја је озна ча ва ла по чи нак, би ла сло бод на од сва ког ра да, та ко 
ће и онај дан, бу ду ћи да озна ча ва по чи нак од са да шњег жи во та, би ти 
сло бо дан од сва ке жи теј ске бри ге.

(1) До бро је ис о ве а и се Бо у: Јев се ви је сма тра да је, као пр во, о бро 
да Бо гу от кри је мо сво је гре хе, а као дру го, да Му (тек та да) по је мо, да би 
на ше псал мо по ја ње би ло чи сто.

(6) Ка ко се уз ве ли ча ше е ла Тво ја, Го со е, ве о ма се уу би ше за ми
сли Тво је. Те о до рит сма тра да реч ца ка ко ов де озна ча ва нај ви ши сте пен: 
ве о ма су ве ли ка де ла Тво ја, Го спо де, не са мо она ко ја се про ја вљу ју у 
чув стве ној тво ре ви ни, не го и она ко ја се за па жа ју у раз ли чи тим ви до

Псалам 91
Псалам есме, за ан субоњи

Садржај
Под су бо то ва њем или под су бо том мо же се под ра зу ме ва ти и бу ду

ће на сле ђе, јер за ов да шњим тру дом сле ди по чи нак, ка да ће мо при ми ти 
сво је на гра де. Про рок и псал мо по је том бу ду ћем по чин ку.

(2) До бро је ис о ве а и се Го со у. Под тим под ра зу ме ва хва лу, и 
обе ћа ва да ће је да но ноћ но уз но си ти због оно га што је са вр шио Је ди но
род ни. А шта је Он учи нио? Зар нам Он ни је при у го то вио вас кр се ње?

(3) Об ја вљи ва ћу ују ро ми лос Тво ју. Ују тро ћу об ја вљи ва ти Тво
ју ми лост, а уве че Тво ју по сто ја ност (стал ност, не из мен љи вост, грч. 
βεβαιότητα).

(4) На е се о сру ном сал и ру, са е смом на у сла ма. Де се то стру
ним псал ти ром на зи ва те ло, бу ду ћи да има пет чув ста ва и пет ду шев них 
де ла ња (ду шев них деј ста ва, енер ги ја), и у сва ком чув ству ис по ља ва се 
ње му свој стве на де лат ност (деј ство, енер ги ја).

(5) Јер си ме уз ве се лио, Го со е, у сво ре њу Тво ме. По гле дав ши на 
Тво ју тво ре ви ну и на не из ре ци вост (та јин ства) ико но ми је (до мо стро ја), 
ус хи ћу јем се и ра ду јем, и у ду шев ној на сла ди по бу ђу јем уста на псал мо
по ја ње.

(6) Ка ко се уз ве ли ча ше е ла Тво ја, Го со е! Псал мо по ју ћи Тво јим де
ли ма и ду би ни Тво јих про ми шља ња (досл. по ми сли), ди вим се оно ме 
што си по ико но ми ји (до мо стро ју) са тво рио. Без ум ни, ме ђу тим, не раз
у ме ју ду би ну та јин ства.

(7) Чо век без у ман не ће о зна и. Раз ли чи тим ре чи ма из ра жа ва јед но 
исто; онај ко ји је умо бо лан и ли шен ра зу ма уоп ште не ће за то зна ти, ни ти 
ће слу ша ти о то ме.

(8) Ка а из ра со ше ре шни ци као ра ва. Они, ко ји ни су раз у ме ли 
та јин ство, упо до бљу ју се тра ви јер ће се, не ма ју ћи ду би ну, убр зо осу ши
ти и па сти.

(11) И уз ви си ће се као у је но ро а ро мој.* Кад не при ја те љи бу ду раз
ве ја ни и кад про пад ну, про сла ви ће се Мој рог, од но сно при у го то вље но 
цар ство. Ка да ви ди мо ис тре бље ње не при ја те ља Тво јих, ми ко ји смо Те 
по зна ли, по хва ли ће мо се и пре у зне ти То бом, јер смо се осло бо ди ли пре
ле сти мно го бо штва и по кла ња мо се Те би, исти ни том Бо гу. Псал мо по јац 
је и ов де по ме нуо јед но ро га, ка ко би по сред ством јед ног ро га на вео на 
ми сао о јед ном Бо гу. Као што је та жи во ти ња од при ро де до би ла је дан 

* У срп ском пре во ду: И уз ви си ће се као у је но ро а моћ мо ја, прим. прев.
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Псалам 92
За ан ресубони, ка се насели земља, охвална есма Давиова

Садржај
У прет ход ном псал му, ко ји има нат пис: за дан су бот њи, из о бра жа ва 

се Дру ги до ла зак Го спод њи, на кон ко јег ће Он са све ти ма Сво јим ца ре ва
ти у но вом ве ку. Очи глед но да је „дан пред су бот ни” Ње гов Пр ви до ла зак, 
ка да је и зе мља на се ље на, од но сно кад су по це лој ва се ље ни апо сто ли и 
еван ђе ли сти осно ва ли цр кве, огла сив ши по зе мљи реч (сло во) о Хри сту.

(1) Го со се за ца ри, у ле о у се об у че. Бу ду ћи да је људ ски род од
сту пио од цар ства Бо жи јег и пот пао под са та ни но му че ње, до шао је Је
ди но род ни да би га (људ ски род) по но во пот чи нио Сво јој вла сти, и то је 
и из вр ше но. Ле о ом Бо жи јом на зи ва се спа се ње људ ског ро да. На и ме, 
да се Го спод ни је ова пло тио и да на Се бе ни је при мио на шу при ро ду из
у зев гре ха, ми се не би смо ни спа сли. Он ре ба а ца ру је ок не о ло жи 
све не ри ја е ље о но е Сво је (1. Кор. 15; 25).

Об у че се Го со у си лу и ре о ја са се. Тим ре чи ма се из о бра жа ва свр
га ва ње про тив нич ких си ла ко је је Го спод и из вр шио, као да је на Се бе 
узео лик рат ни ка. Јер увр и ва се ље ну, ко ја се не ће о ко ле ба и. На кон 
што их је прет ход но по ра зио, тј. про тив нич ке де мо не, Го спод је на сте ни 
са зи дао Цр кву, ко ју ни са ма вра та па кле на не ће над вла да ти.

(2) Го ов је ре со Твој о а а. То је ре че но сто га што је од ства ра
ња све та пред о дре ђе но Ње го во бу ду ће спа се ње људ ског ро да. Пре сто лом, 
ко ји је по ста вљен да би се су ди ло на шим тла чи те љи ма – де мо ни ма, на зи
ва се вас кр се ње Је ди но род ног. Због то га Ти, Вла ди ко, са да као да се диш 
на пре сто лу су ди је, да би се Ти, пре веч ни Бог, осве тио за нас.

(3) По и о ше ре ке, Го со е, о и о ше ре ке ла се сво је. Ре ка ма ов де на
зи ва све те апо сто ле и еван ђе ли сте, ко ји су Цр кву Бо жи ју раз ве се ли ли 
ду хов ним по то ци ма, јер је ре че но: Из уро бе ње о ве о е ћи ће ре ке во е 
жи ве (Јн. 7; 38).

(4) Див на су уз ви ше ња мор ска. Мно га тај но вод ства (грч. μισταγωγίαι), 
апо стол ске ми сли и еван ђел ски ис точ ни ци учи ни ли су див ним мор ска 
уз ви ше ња. Под мо рем се под ра зу ме ва мно штво на ро да ко ји су по ве ро ва
ли и њих су уз ви ше ња, тј. уз ви ше ност ми шље ња, учи ни ли див ни ма, јер о 
Бо гу не ми сле не што ма ло и не знат но, не го ве ли ко и чу де сно.

(5) Све о чан сва Тво ја увр и ше се ве о ма. Све о чан сви ма на зи ва 
обе ћа ња, ко ја су кроз све те про ро ке би ла об ја вље на не зна бо жач ким на
ро ди ма и чи ју је исти ни тост по све до чио Сам Го спод, Ко ји их је Сво јим 
до ла ском у по след ње да не ис пу нио и на де лу. До му Тво ме о ли ку је све
и ња, Го со е. Дом Го спод њи је Цр ква, и њој до ли ку је да бу де све та, јер 

ви ма про ми шља ња, у до мо стро ју, у чу до тво ре њу и у Тво јим оста лим 
деј стви ма. Гла гол уу би ше се озна ча ва ду би ну и не до ку чи вост, а за ми сли 
(озна ча ва ју) од лу ке Бо жи је.

(7) Чо век без у ман не ће о зна и. Чо ве ком без ум ним на зи ва оно га ко ји 
ни је за до био бо го по зна ње, чак и ако по се ду је по зна ње при род но и чо
ве чи је, за до би је но спо ља шњим му дро ва њем. Та кав чо век не по зна је да 
су де ла Бо жи ја ве ли ка а Ње го ве за ми сли не до ку чи ве, због че га се и узда 
у са мо га се бе.

(11) И уз ви си ће се као у је но ро а ро мој, и са рос мо ја у уљу (је ле
ју) обил ном. Ди о дор под ро ом Да ви о вим под ра зу ме ва хри шћан ски род 
ко ји се спа са ва ве ром, док не по зна ти ту мач под тим ро гом под ра зу ме ва 
крст Хри стов и ве ру у Хри ста, ко ја је уз ви ше на као рог јед но ро га; као 
што се крст про сла вио стра да њи ма, та ко се и ве ра по бо жних уз ди же и 
про сла вља про го ни ма и стра да њи ма… Да вид је ле јем из ра жа ва бла гост: 
уљем ћу о ма за и (уле ша и) ли це сво је (Пс. 103; 15). Он ка же да је до знао 
да ће се ро ње ов уз ви си и, и да ће за то ње го ва ста рост про ти ца ти у ве
ли ком ве се љу, тј. да ће је про во ди ти без бри жно и у ра до сти, те ше ћи се 
на дом у бу дућ ност.

(13) Пра ве ник као ал ма ро цве а ће. По што је прет ход но ре као да 
ће гре шни ци крат ко трај но цве та ти и да ће уве ну ти као тра ва, Да вид са
да го во ри о пра вед ни ци ма и ка же да ће они про цве та ти као ду го веч на 
пал ма, ко јој чак ни лист не опа да, не го се пре тва ра у слат ки плод (ур му, 
да ту лу), и чи ји из дан ци сваг да цве та ју. Као ке ар на Ли ва ну уве ћа ће се. 
Ке дар на свом вр ху има оби ље ли сто ва. Пра вед ник се не упо до бљу је са
мо пал ми, не го и ке дру, јер је ке дар са мо јед ним ма лим де лом уко ре њен 
у зе мљу, док се све оста ло на ла зи из на зе мље. Та ко се и пра вед ник са мо 
ма ло бри не о зем ном, јер је сва ње го ва бри га упу ће на на не бе ско. И као 
што жи во ти ње не мо гу да до сег ну пло до ве пал ме због њи хо ве ви си не и 
не при сту пач но сти, та ко ни плод пра вед ни ка, тј. вр ли не, не мо гу да при
гра бе де мо ни, јер су пре кри ве ни уз ви ше ним сми ре но у мљем. Да ље, као 
што је пал ми по треб но мно го вре ме на да би из ра сла у са вр ше но др во, 
та ко је и пра вед ни ку по треб но мно го вре ме на да би се уса вр шио у вр ли
на ма. И као што је ке дар ми о ми ри сан, не тру ле жан, раз гра нат и се но вит, 
та ко је и пра вед ник ми о ми ри сан по сво јим вр ли на ма, не тру ле жан као 
онај ко ји се очи стио од сва ке тру ле жно сти, про па дљи во сти и стра сти, 
раз гра нат као онај ко ји, бла го да ћу Ду ха Све то га, ра ђа мно го си но ва, а 
се но вит за то што за мно ге по ста је по кров и осве же ње.
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Осим то га, мор ски та ла си по та па ју и по гу бљу ју оне, ко ји се у њих по гру
зе, док та ла си кр ште ња спа са ва ју оне, ко ји су у њих по гру же ни. Ти та ла си 
кр ште ња по ста ли су чу де сни по сред ством тро ја ког при зи ва ња име на 
Пре све те Тро ји це и све ште ног об ре да овог та јин ства.

(5) До му Тво ме о ли ку је све и ња. Дом Бо жи ји је са бор на Цр ква Хри
сто ва и њој, као до му све то га Бо га, до ли ку је да бу де све та, чи ста и не
при ча сна би ло ка квој сквер ни, те ле сној или ду шев ној. Пре ма ре чи ма 
апо сто ла Па вла, до мом и хра мом Бо жи јим на зи ва се и сва ки хри шћа нин, 
у ко јем тре ба да оби та ва све тост и чи сто та.

Псалам 93
Псалам Давиов, чеври ан нееље

Садржај
У овом псал му Да вид го во ри о Про ми слу. По у ча ва да не ја ди ку је мо 

и да се не збу њу је мо уко ли ко ви ди мо при вре ме но бла го ста ње гре шни ка 
и про го не по бо жних, јер ни јед но ни дру го ни је по сто ја но: јед ни ма ће пат
ње би ти за ме ње не веч ним на сла ђи ва њем до бри ма, док дру ги ма, на кон 
при вид ног на сла ђи ва ња до бри ма, сле ди ка зна у бес ко нач не ве ко ве. Пса
лам има нат пис: че твр ти дан не де ље, јер су че твр тог ме се ца (под да ном 
тре ба под ра зу ме ва ти ме сец) по че ле не сре ће гра да Бо жи јег, оп ко ље ног 
Ва ви ло ња ни ма, ка ко о то ме све до чи про рок Је ре ми ја.

(1) Бо осве е је Го со, Бо осве е о ва жно ро о во ри.* Као што је 
Бог ми ло ср ђа и уте хе (2. Кор. 1; 3), Он је и Бог осве те. О то ме опет го во ри 
на по чет ку, да би уте шио оне ко је су не сре ће до ве ле до оча ја ња. Ре чи ма: 
о ва жно ро о во ри ука зу је на ону пре су ду ко ју ће Бог из ре ћи на бо жан
стве ном су ду, кад гре шни ци ма бу де ре као: Ии е о ме не, ро кле и 
(Мт. 25; 41).

(2) Уз вра и рас ла у ор и ма. Упу ћу је мо ли тву за ожа ло шће не, тра
же ћи за њих по моћ од је ди ног и све мо гу ћег Бо га.

(3) До кле ће ре шни ци а се хва ле? На сто ји да Бо га под стак не про тив 
не при ја те ља, го во ре ћи да Ње гов на род и Ње го во на сле ђе зло па те због 
не при ја те ља.

(6) Уо ви цу и о шља ка уби ше, и си ро ча о у би ше. Ту ма че ње ових 
ре чи да то је у сле де ћем сти ху; уоста лом, о то ме ће мо го во ри ти и ов де. 
Уо ви цу тј. ду шу и о шља ка уби ја онај ко ји из о па че но ту ма чи ре чи бо
жан стве ног Пи сма. Си ро че је ум, ко ји је ли шен не бе ског Оца.

* У српском пре воду: Бо ра ве но су а је Го со, Бо ра ве но су а о ја ви се сме ло, 
прим. прев.

ће се у њу усе ли ти Онај Ко ји је је ди ни свет. Кад се то ис пу ни, по ста ће мо 
при ча сни ци бес ко нач не све ти ње и њо ме ће мо се на сла ђи ва ти.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
У је вреј ском Псал ти ру, и овај пса лам је без нат пи са. У не ким ру ко

пи си ма по сто ји овај нат пис, ко ји је пре у зет из Пре во да се дам де се то ри це 
(тј. из Сеп ту а гин те). Као што се у прет ход ном псал му а ном су бо њим 
на зи ва све оп ште вас кр се ње, та ко се под а ном ре су бо њим под ра зу
ме ва вас кр се ње Хри сто во: оно је озна чи ло по че так све оп штег вас кр се ња 
и зе мља се та да об ра до ва ла због хри шћа на, пре са зда них и пре по ро ђе них 
кроз еван ђе ље и кр ште ње.

(1) Го со се за ца ри. Син је као Бог сваг да Цар. Љу ди, ме ђу тим, ни су 
увек зна ли да је он Цар не го су, по сле Ње го вог вас кр се ња, по ве ро ва ли и 
уве ри ли се да је Он као Бог и Цар. О то ме и про ро ку је Да вид, кад ка же да 
се Го со за ца ри, од но сно да је при знат за ца ра. Мо же се ре ћи и дру га чи је: 
иако је Он и ра ни је као Бог био Цар, по сле (вас кр се ња) се за ца рио и као 
чо век: Да е Ми се сва ка влас на не бу и на зе мљи (Мт. 28; 19), исто као и: 
Ја сам о Ње а о са вљен Цар (Пс. 2; 6).

(2) У ле о у се об у че. Да вид је овим ре чи ма из ра зио сла ву и власт 
ка кве до ли ку ју Бо гу, јер то зна чи: у ле о у се об у че. Или се мо же про
ту ма чи ти ова ко: бу ду ћи да Хри стос, ка да је те ле сно био мр тав, пре ма 
ре чи ма про ро ка Иса и је, ни је имао ни об лич ја ни ле о е (Ис. 53; 1), Он се 
на кон вас кр се ња обу као у ве ли чан ство и не у по ре ди ву ле по ту не про па
дљи во сти (Те о до рит и Апо ли на ри је).

Увр и ва се ље ну ко ја се не ће о ко ле ба и. Бу ду ћи да се це ла ва се ље
на ко ле ба ла услед за блу де идо ло по клон ства, Го спод ју је утвр дио исти
ном бо го по зна ња, та ко да се, утвр ђе на на те ме љу ве ре, не ће ви ше по ко
ле ба ти за блу да ма.

(4) О ла со ва мно их во а ив на су уз ви ше ња мор ска. Пре ма Ди о
до ро вим ре чи ма, под мно гим во да ма тре ба под ра зу ме ва ти кр ште ња, 
тј. ку пе љи у ко ји ма се са вр ша ва кр ште ње у по ме сним цр ква ма. Гла со ви 
ових во да су при зи ва ња Пре све те Тро ји це и ви шње бла го да ти, ка ква се 
из го ва ра ју при ли ком Св. Кр ште ња. Под мо рем у јед ни ни по но во тре
ба под ра зу ме ва ти јед но и је дин стве но кр ште ње.., док под уз ви ше њи ма 
овог ду хов ног мо ра тре ба под ра зу ме ва ти по гру жа ва ње и из ла зак из во де 
оних, ко ји се кр шта ва ју. Та уз ви ше ња Да вид на зи ва див ним, за раз ли ку 
од уз ви ше ња ве шта стве ног мо ра, ко ја су стра шна и опа сна за љу де а због, 
оних ко ји се у њи ма ута па ју, угод на за де мо не. На про тив, та ла си кр ште ња 
су стра шни за де мо не, јер се љу ди у њи ма ожи во тво ру ју и пре по ра ђа ју. 
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бе за ко ња. Пре со, на и ме, озна ча ва суд. Не ће се до го ди ти као код оног, 
ко ји чи ни му ку о на ре би. Та кав је про тив ник, тј. ђа во, ко ји ла ке за по
ве сти Бо жи је чи ни те шким, пред ста вља ју ћи љу ди ма те шко ћу њи хо вог 
из вр ше ња. Пре сто лом бе за ко ња на звао је ђа во ла, јер је пре сто прав де 
Хри стос, Ко ји се про ти ви ђа во лу.

(21) И крв не ви ну осу и ће. Ти лу ка ви и про тив нич ки де мо ни тру де 
се да на сва ки на чин уло ве ду шу пра вед но га; они ће, ме ђу тим, због то га 
би ти осу ђе ни, јер то зна че ре чи: И крв не ви ну осу и ће. Про рок ка же да ће 
за крв не ду жних ко ју су про ли ли они би ти пре да ти су ду и ка зни.

(22) А Го со би ме ни за ри бе жи ше. Ја сам се на сла ђи вао про ми
слом Го спод њим и Он је мо ја чвр ста твр ђа ва.

Псалам 94
Похвална есма Давиова; ненаисано ко Јевреја

Садржај
У овом псал му, збор све ти те ља обра ћа се не по кор ним (не ве ру ју ћим) 

Изра иљ ци ма, са ве ту ју ћи их да при сту пе спа се њу ко је је Хри стос да ро
вао, по ка зу ју ћи да ће, ако Му при тек ну, би ти усли ша ни, бу ду ћи да је Он 
Тво рац и да во ли Сво ја ство ре ња. На кон са ве то ва ња све тих, по ја вљу је се 
и сам Све ти Дух, ко ји не по кор ни ма са ве ту је да не по дра жа ва ју не вер је 
сво јих ота ца.

(1) Хо и е, об ра уј мо се Го со у. Све ти за по ве да ју не по кор ни ма, 
при зи ва ју ћи их на ра дост или као на не ки пра зник, да би их ти ме убе
ди ли. Ус клик ни мо Бо у, Са си е љу на шем. До бро је ре че но: ус клик ни мо, 
од но сно, ка да при сту пи мо, от пе вај мо по бед нич ке пе сме, јер је кли ца ње 
по ја ње због по бе де над не при ја те љи ма. Псал мо по јац нам овим об зна њу је 
да је Хри стос по ра зио не при ја те ље, ка да је ра ди нас сту пио у бит ку са 
про тив нич ким си ла ма.

(2) Пре ек ни мо ли це Ње о во у ис о ве а њу. Као да ка же сле де ће: пре 
не го што сед не на суд, пре тек ни мо ис по ве да њем ли це Ње го во, тј. ли це 
Си на, и за до биј мо Ње го во бла го во ље ње (до бру во љу, бла го на кло ност, 
грч. εὐμένεια). У том слу ча ју, и ва ма ће се то пре о бра ти ти у до бро, јер ис
по ве да ње увек има до бар свр ше так. Упра во то и зна че ре чи: У сал ми ма 
ус клик ни мо Ње му.

(3) И Цар ве ли ки на свим бо о ви ма, тј. над они ма ко ји су по ве ро
ва ли и ти ме до би ли пра во да се на зо ву бо го ви ма, пре ма оно ме што је 
ре че но: По са вио сам е а си бо фа ра о ну (2. Мојс. 7; 1). Ако при не се мо 
ис по ве да ње, не ће мо се пре ва ри ти у оном че му се на да мо, јер ће нас Бог 
по ми ло ва ти као Свој соп стве ни на род.

(11) Го со зна о ми сли љу ске а су су је не. И за и ста, зар ни су ис
пу ње на су је том она осе ћа ња, ко ја на сто је да из ми сли про те ра ју свр хо
ви тост Про ми сла?

(12) Бла жен је чо век ко је а о ка раш, Го со е. Јад ни су, ка же, и ни ски, 
они ко ји не при хва те Тво је ура зу мље ње; бла же ни су они, ко је Ти ура
зу миш и ко ји се по у че Тво јим За ко ном. Бу ду ћи сми ре ни стра да њи ма, 
осе ти ће олак ша ње у пат ња ма ка да по зна ју да ће им жа ло сти на кра ју 
по слу жи ти за до бро. (13) Да ни ма злим на зи ва дан су да.

(13) Док се не ово ри ја ма ре шни ку. Бу ду ћи То бом ура зу мље ни, тр
пе љи во ће под но си ти пат ње ок се не ово ри ја ма ре шни ку, тј. док гре
шник не оде на му че ње ко је му је при у го то вље но. Под име ном гре шни ка 
под ра зу ме ва са та ну или сва ку про тив нич ку си лу.

(14) Јер не ће о ба ци и Го со на ро Свој. То је по слу жи ло као од
го вор на оно што је прет ход но ре че но: На ро Твој, Го со е, о ни зи ше, и 
на сле ђе Тво је зло са вља ше.

И на сле сво Сво је не ће на у си и. То има ве зе с оним што је ре
че но пре то га: јер не ће о ба ци и Го со на ро Свој. Псал мо по јац као да 
ка же сле де ће: Го спод ће са чу ва ти љу де Сво је за све вре ме не сре ће, Он ће 
њи ма упра вља ти и ру ко во ди ће их све до тле, док не за сед не на бо жан стве
ни суд. Ка да на суд за сед не прав да, тј. Хри стос, у Ње го вој бли зи ни на ћи 
ће се они ко ји су пра вед ног ср ца, јер је ре че но да ће Бо а ви е и (Мт. 5; 8). 
На та кву ми сао на во де и ре чи ко је за тим сле де.

(15) До кле се рав а не вра и на су, тј. док Хри стос не бу де су дио ва
се ље ни, јер нам Он о са е ре му рос о Бо а и ра ве нос и осве ће ње 
и из ба вље ње (1. Кор. 1; 30), по што Оац сав су а е Си ну (Јн. 5; 22).

(16) Ко ће ми уса и на лу ка ве? То су ре чи ожа ло шће них. Ка же: ко ће 
би ти мој са бо рац (грч. σύμμαχος) про тив лу ка вих ко ји уста до ше на ме не? 
Осе тив ши да ће уско ро до ћи По моћ ник (Βοηϑός), у на став ку ка же да би 
ње го ва ду ша одав но си шла у ад да ни је има ла за шти ту од Бо га.

(18) Ако о во рих: По кли зну се но а мо ја. Уви дев ши у вре ме не сре ће да 
сам бли зу спо ти ца ња (по кли зну ћа), ре као сам: кад ће се о кре ну и но га 
мо ја, тј. ако се не кад уда љим од ста ја ња пред Бо гом, од мах ћу осе ти ти да 
су Тво ја за шти та и Тво ја ми лост мо ји по моћ ни ци.

(19) Уе хе Тво је об ра о ва ше у шу мо ју. Ти ме ни си оста вио не у те ше
ног; и ко ли ко је у ме ни би ло жа ло сти, то ли ко сам од Те бе до био уте хе, 
ко ја је мо је ту го ва ње пре о бра зи ла у ве се ље.

(20) Не ка не бу е уза Те ре со бе за ко ња, ко ји чи ни му ку о на ре би. 
Ти си у не сре ћа ма уте шио мо је ср це, јер уз Те бе ни је ре со бе за ко ња, 
по што си Ти, као Бог, пра вед ни Су ди ја, и у Тво јим су до ви ма не ће би ти 
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(6) Све лос и ве ле ле нос у све и њи Ње о вој. Све лос Ње о ва је 
Цр ква; она је и све та и ве ле леп на, јер је Цр ква уз ви ше но пре у кра ше на.

(7) При не си е Го со у ро о ви на ро а. Ро о ви ма на зи ва цр кве не во ђе, 
тј. је ре је (све ште ни ке) и на сто ја те ље. На ма до ли ку је да Бо га про сла вља мо 
до брим де ли ма, да Му ука же мо по што ва ње од свог пра вед ног тру да и да 
Му при но си мо ду хов не жр тве, при но се ћи их при том у Ње о вим све им 
во ро ви ма, тј. у Цр ква ма.

(9) Не ка се о ре се о ли ца Ње о во сва зе мља, јер ће се про по вед 
слу ша ти по чи та вој ва се ље ни, и зе мља као да ће се по ме ри ти (по ко ле
ба ти, по тре сти, пре ме сти ти, грч. σαλεύειν) са ме ста на ко јем је ра ни је 
ста ја ла.

(10) Јер увр и ва се ље ну, ко ја се не ће о ко ле ба и, јер је Он Цр кву 
уте ме љио на сте ни, и вра та па кле на не ће је над вла да ти. Су и ће на ро е 
у ра во си, јер је до шао и пре су дио у на шем спо ру, про те рав ши лу ка ве 
му чи те ље (ти ра не), под ко ји ма под ра зу ме вам де мо не.

(11) Не ка се ве се ле не бе са и не ка се ра у је зе мља, јер су не бе ске си ле, 
ра ду ју ћи се об но вље њу ва се ље не, огла си ле: Сла ва на ви си ни Бо у, и на зе
мљи мир (Лк. 2; 14). Не ка се о ре се мо ре и у но ћа ње о ва. Мо ре ов де озна
ча ва мно штво на ро да. Оно се и по кре ну ло, од но сно, би ло је под стак ну то 
ка при хва та њу про по ве ди.

(12) Об ра о ва ће се о ља и све шо је у њи ма, а а ће се об ра о ва и 
све р ве ће шум ско. По љи ма и р ве ћем на звао је све те ду ше, ко је су се об
ра до ва ле због спа се ња све та.

Псалам 96
Псалам Давиов, ка се (њеова) земља усосављаше

Садржај
И у овом псал му пред ста вља спа се ње све та и ве ру свих на ро да у 

Хри ста.
(1) Го со се за ца ри, не ка се ра у је зе мља, не ка се ве се ле оср ва мно

а. Оср ви ма на зи ва цр кве, ко је су из ло же не сва ком ве тру и окру же не 
гор ким та ла си ма не сре ћа.

(2) Обла ци и ри мрак су око Ње а. Ти ме озна ча ва при кри ве ни си ла
зак Го спод њи ме ђу љу де, ка да се ја вио у об лич ју слу ге. Прав а и су су 
увр ђе ње ре со ла Ње о во. То што је пре су дио у на шем спо ру ко ји смо, 
очи глед но, во ди ли са лу ка вим и про тив нич ким си ла ма би ло је узрок 
от пу шта ња гре хо ва.

(3) Оањ ће ре Њим ре хо и и, јер је Он Сво јом бо жан стве ном 
си лом спа лио сва ко лу ка во и про тив нич ко деј ство ва ње.

(5) Јер је Ње о во мо ре. По ка зу је да Бог, као Ство ри тељ вас це ле тва ри, 
не ће пре зре ти Сво ју тво ре ви ну кад Му при пад не (тј. кад пад не пре Њим, 
по кло ни Му се) у ис по ве да њу.

(6) Хо и е о кло ни мо се и ри а ни мо Ње му. Све ти те љи за се бе ка
жу да се по кла ња ју и да пла чу, ка ко би у слу ша о ци ма по бу ди ли рев ност 
ка ис по ве да њу.

(8) Да нас, ако лас Ње ов чу је е. Ов де Сам Го спод по чи ње да их са ве
ту је да бу ду по кор ни, а не она кви ка кви ма су се њи хо ви оче ви по ка за ли 
у пу сти њи.

У ан ку ша ња у у си њи, (9) ка а Ме ку ша ху оци ва ши, јер су по не
кад ис ку ша ва ли Бо га та ко што су ишли дру гим, а не пра вим пу тем.

(11) Та ко се за клех у не ву Мо ме: не ће ући у о кој Мој. Пи смо нам 
ука зу је на три по ко ја, тј. по чин ка; пр ви је те ле сни, су бот њи по кој, дру
ги – ула зак у обе ћа ну зе мљу, ка квим их је упо ко јио Исус На вин, а тре ћи 
по кој (по чи нак) не бе ски, на ко ји се ов де и ми сли. Ни је би ло по треб но 
ни да се по ми њу дру ги (по ко ји), јер је то истин ски по кој. Због то га об
ја шња ва да је истин ски по кој ис хо ђе ње из овог све та и на се ља ва ње у 
ви шње оби те љи.

Псалам 95
Песма Давиова, каа се храм израђиваше осле росва

Садржај
По што је у прет ход ном псал му пред ска зао од ба ци ва ње Је вре ја ако 

и да ље бу ду жи ве ли у не вер ју, у овом псал му го во ри о при зи ва њу не зна
бо жа ца на кон што се окон ча њи хо во ду хов но роп ство и ка да у чи та вој 
ва се ље ни бу де уте ме ље на Цр ква.

(1) Пе вај е Го со у е сму но ву. Дух за по ве да апо сто ли ма да пе ва ју 
но ву пе сму, тј. да на ро ди ма це ле ва се ље не бла го ве сте Но ви За вет. Пе вај е 
Го со у, сва зе мљо… (2) Бла о ве си е ан а ну са се ње Ње о во, јер тај не 
Но вог За ве та не ће пре ста ти да нам се об зна њу ју све до свр шет ка све та.

(4) Јер је ве лик Го со и хва љен ве о ма. На у чи те не зна бо шце (све на
ро де), ка же. Ка да чу ју, они ће по зна ти, а ка да по зна ју, уз не ће хва ле Бо
жан ству и ве ли чан ству Про по ве да но га. Сра шан је на свим бо о ви ма. 
Нај ви ше од све га, под сти че не зна бо шце на страх Бо жи ји, по што се от
кри ло да су они, ко је су на зи ва ли бо го ви ма, лу ка ви де мо ни: они су по
зна ли да то ни су бо го ви не го де мо ни и да је са мо је дан Го спод, Ко ји је 
ство рио не бе са.

(5) Јер су сви бо о ви не зна бо жа ца е мо ни. Де мо ни, ко је су на зи ва ли 
бо го ви ма, по ка за ли су се као зли, а наш Го спод је не бе са сво рио.
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(1) Не ка се ве се ле оср ва мно а. Не ка се ра ду ју, ка же, све по је ди нач
не цр кве, ко је су иза шле из гор ког мо ра не вер ја и ко је су ра ни је са свих 
стра на би ле на па да не та ла си ма ис ку ше ња, да би за тим до би ле, ка ко ка же 
Ки ри ло, „чвр сто ста ја ње у Хри сту”.

(2) Обла ци и ри мрак (рч. γνόϕος) су око Ње а. Пре ма Ди ди мо вим 
ре чи ма, обла ком и при мра ком се на зи ва те ло ко је је при мио Бог Ло гос 
бу ду ћи да у се би, до да је Ки ри ло, скри ва ју бо жан ство. Те о до рит, ме ђу тим, 
ка же да облак и при мрак ука зу ју на не при сту пач ност (не до ку чи вост) 
бо жан ске при ро де. Као што је не мо гу ће ви де ти оно га ко ји је са кри вен 
обла ком, та ко је не мо гу ће ви де ти и не ви дљи ву при ро ду. Он Сам на по ми
ње да се на Си нај ској го ри ја вио у обла ку и при мра ку и, ма да је не мо гу ће 
ви де ти Ње го во ли це, кроз деј ства (енер ги је) се мо же ви де ти Ње го ва си ла. 
Ди дим до да је још и то, да облак озна ча ва Хри сто ву чо ве чи ју при ро ду, 
бу ду ћи да је Он без гре ха.

(3) Оањ ће ре Њим ре хо и и. Да вид то го во ри о вре ме ну све
оп штег су да. Про рок Да ни ло је го то во то исто ви део соп стве ним очи ма, 
због че га је и на пи сао: Ре ка о ње на е ци ја ше ис ре Ње а (Дан. 7; 10). Не
при ја те љи Хри сто ви су сви они, ко ји су пот чи ње ни ђа во лу; око (Ње га) 
– зна чи: „са свих стра на”.

(6) Об ја ви ше не бе са рав у Ње о ву: не бе са су апо сто ли и про ро ци, 
јер су во ди ли не бе ски жи вот. Прав дом се на зи ва то што бо го по зна ње 
ни је огра ни че но са мо на Је вре је, не го су на по зна ње исти не при зва ни 
сви на ро ди. Или се, мо жда, прав дом на зи ва то што је Хри стос осу дио 
су ро вог го спо да ра, ђа во ла, и осло бо дио љу де ко ји су се на ла зи ли под 
ње го вом вла шћу.

(8) Чу и уз ве се ли се Си он, и об ра о ва ше се кће ри Ју е је. Чуо је, ка же, 
не бе са, тј. апо сто ле и про ро ке ко ји су про по ве да ли о ве ли чан ству Хри
сто вом; уз ве се лио се ви дљи ви Си он или, мо жда, но ви Си он, тј. са бор на 
хри шћан ска Цр ква. Об ра до ва ле су се и кће ри Ју де је; то су у ста ри ни би ли 
је вреј ски гра до ви и си на го ге, док се са да тим име ном озна ча ва ју по ме
сне хри шћан ске цр кве, ро ђе не од јед не и све оп ште Цр кве. Као што Си он 
зна чи „ме сто за стра жу”, а Ју де ја „ис по ве да ње”, та ко и Цр ква Хри сто ва у 
се би са др жи оба свој ства, тј. она и стра жа ри и со зер ца ва исти ну, ис по
ве да и бла го да ри Го спо ду. Да кле, об ра до ва се ка ко јед на, све оп шта Цр ква 
Хри сто ва, та ко и све ње не кће ри, тј. по ме сне цр кве.

(10) Ко ји љу би е Го со а, мр зи е на зло. Чу ва Го со у ше ре о об
них Сво јих, из ру ке ре шни ка из ба ви ће их. Го спод, ка же, не на ви ди зле а 
љу би до бре. Због то га онај ко ји хо ће да љу би Бо га, и сам мо ра по дра жа
ва ти Бо га у не на ви сти ка злу и у љу ба ви пре ма до бру, ка ко би се слич но 

(4) Осве ли ше му ње Ње о ве ва се ље ну. Ка же да су Ње го ви све ти апо
сто ли и еван ђе ли сти му ње и да су, слич но све тло сти, оза ри ли под не бе
сје.

(5) Го ре као во сак ис о и ше се о ли ца Го со ње. Го ра ма на зи ва про
тив нич ке си ле, ко је су се од по ме ну тог ог ња рас то пи ле као во сак. Оно 
што се ска ме ни због ду ва ња се вер ног ве тра, омек ша ка да ду не ју жни (ве
тар). Због то га пре кра сно го во ри не ве ста у Пе сми над пе сма ма: Уса ни 
се ве ре и хо и ју же, и у ни о вр у мом, а ка љу ми ри си ње о ви (Пе сма 4; 16).

(7) Не ка се о си е ко ји се кла ња ју ки о ви ма, ви дев ши да се они, ко
је су не кад сма тра ли бо го ви ма, пред ли цем Го спод њим то пе као во сак. 
Не ка се о кло не Ње му сви ан е ли Ње о ви. Бла го да ри те Му за то што је 
са вр шио за под не бе сје.

(8) Чу и уз ве се ли се Си он. Си он је Цр ква. Шта је дру го чуо, ако не 
еван ђел ску про по вед? Она је Цр кви по да ри ла ве се ље. И об ра о ва ше се 
кће ри Ју е је. Кће ри ма Ју е је на зи ва ју се пре по доб не ду ше ко је су се ис по
ве да њем сје ди ни ле са Бо гом и об ра до ва ле се ра ди су до ва Бо жи јих, ка да 
су ви де ле да су му чи те љи про те ра ни и да су они, ко ји су би ли у роп ству, 
из ве де ни на сло бо ду.

(10) Ко ји љу би е Го со а, мр зи е на зло. Они ма, ко ји су ис ку пље ни 
да би би ли сло бод ни, са ве ту је да се од вра те од сва ког ви да зла (лу кав
ства). Чу ва Го со у ше ре о об них Сво јих. Ви, ко ји сте се од вра ти ли од 
лу ка во га, по ста ли сте пре по доб ни и Го спод ће вас, и по сле све га, чу ва ти 
од лу ка во га, јер је гре шник лу ка ви у пра вом сми слу те ре чи.

(11) Све лос за си ја ра ве ни ку, тј. еван ђел ска све тлост. За си ја ра
ве ни ку, тј. љу ди ма ко ји су кроз ве ру по ста ли пра вед ни. И ра ви ма ср цем 
ве се ље. По сле ре чи ра ви ма тре ба ло би ста ви ти знак ин тер пунк ци је, да 
би се до био сле де ћи сми сао: они ма ко ји су по ста ли пра ви у ср цу за си ја ће 
ве се ље, та ко да реч за си ја тре ба при ме ни ти на це лу ре че ни цу.

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
У је вреј ском Псал ти ру, ни овај пса лам не ма нат пис; са да шњи нат

пис на чи ни ла су Се дам де се то ри ца ту ма ча, на осно ву са др жа ја са мог 
псал ма. Ка же се: Да ви дов, јер је, пре ма ми шље њу бо жан стве ног Ки ри
ла, по све ћен од Да ви да ро ђе ном Хри сту; с дру ге стра не, ако име Да вид 
зна чи „си лан ру ком”, он да се и Хри стос, као све мо гу ћи, мо же на зва ти 
„си лан ру ком”. Ре чи: кад се устро ја ва ла ње го ва зе мља зна че „кад је зе мља 
до ве де на у мир но и спо кој но ста ње”, на кон што је, пре ма Ки ри ло вим 
ре чи ма, осло бо ђе на од вла да ви не де мо на, јер је Го со ња зе мља и све 
шо је у њој (Пс. 23; 1).
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(8) Ре ке не ка за ље ска ју ру ка ма за је но. Ре ка ма на зи ва све те тај но
вод це (ми ста го ге), а њи хо ву рев ност на де лу про по ве ди озна ча ва ти ме 
што ка же да ру ка ма пље ска ју за је но. Го ре не ка се об ра у ју (9) јер о ла зи 
(Го со) а су и зе мљи, тј. об ра до ва ће се ан гел ске си ле, јер код њих би ва 
ве ли ка ра ос збо је но ре шни ка ко ји се ка је (Лк. 15; 10).

Из Ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Пре ма Јев се ви је вим ре чи ма, и овај пса лам про ро ку је о Пр вом и о 

Дру гом до ла ску Хри сто вом, по че му је сли чан ка ко са псал мом ко ји му 
прет хо ди, та ко и са псал мом ко ји за њим сле ди.

Пе вај е Го со у е сму но ву, јер чу е са учи ни Го со. Го спод је са тво
рио чу де сна де ла. Шта мо же би ти чу де сни је од то га што је Бог по стао 
чо век, што је учи нио и дру га чу де сна де ла и, из ме ђу оста лог, по стра дао, 
а што је опи са но у еван ђе љи ма? Због то га се ка же да ова но ва и чу де сна 
де ла зах те ва ју и но ву пе сму.

(2) Об ја ви Го со са се ње Сво је, тј. Сво је очо ве че ње или Сво ју спа со
но сну во љу, јер Отац ни је по слао Си на у свет да би свет кроз Ње га био 
осу ђен, не го да би се свет кроз Ње га спа сао (в. Јн. 3; 17).

Пре на ро и ма о кри рав у Сво ју, тј. по це лој зе мљи раз ле гао се 
глас апо сто ла, ко ји су свим на ро ди ма про по ве да ли спа се ње од Го спо да. 
Ово би се мо гло раз у ме ти и дру га чи је: Го спод је Сво је спа се ње (тј. спа са
ва ње људ ског ро да) об ја вио про ро ци ма и Сво ју прав ду от крио на ро ди ма.

(5) Псал мо ој е Го со у на у сла ма, на у сла ма и ла сом сал ма. У ви
шем зна че њу, под у сла ма се под ра зу ме ва де лат на вр ли на, а под ла сом сал
ма со зер ца ње. Пре ма ту ма че њу бо жан стве ног Ки ри ла, овим сти хом Да вид 
као да ка же: про сла вљај те, хри шћа ни, Хри ста, и де ла њем и со зер ца њем.

(6) Тру ба ма ко ва ним, и ла сом ру бе о ро а, кли чи е (за ру би е) 
ре ца рем Го со ом. За тру би те, ка же, хри шћа ни, тру ба ма, тј. гла со ви
ма све тих Еван ђе ља, ко ја се на зи ва ју тру ба ма у мно жи ни, бу ду ћи да их 
има че ти ри. Ме ђу тим, она се на зи ва ју и тру бом у јед ни ни, јер, иако се 
на зи ва ју Еван ђе љи ма, иако су их на пи са ла че тво ри ца Еван ђе ли ста, она 
по сво јој уса гла ше но сти и си ли пред ста вља ју јед но Еван ђе ље (Иси хи је). 
Еван ђе ља су на зва на ру ба ма ко ва ним за то што су ис ко ва на (са чи ње
на) Ду хом Све тим. Мо же се про ту ма чи ти и ова ко: под ру ба ма ко ва ним 
под ра зу ме вај за по ве сти Хри сто ве ко је се на ла зе у Еван ђе љи ма, а те исте 
за по ве сти под ра зу ме вај и под ру бом о ро а, јер оне да ру ју веч ни жи
вот. Пре ма Те о до ри то вим ре чи ма, У Све том Пи сму, ру бом се на зи ва 
огла ша ва ње уоп ште, на при мер: Ка а а је е ми ло си њу, не ру би е 
ре со бом, тј. не огла ша вај те о то ме. Пре ма то ме, ове тру бе озна ча ва ју 

сје ди ни ло са слич ним. Да ље, Го спод чу ва ду ше пре по доб них Сво јих, и у 
вре ме не сре ће из ба ви ће их од гре шни ка од но сно од ђа во ла, ко ји је ви
нов ник сва ког зла.

(11) Све лос за си ја ра ве ни ку, и ра ви ма ср цем ве се ље. Пра вед
ни ку је за бли ста ла све тлост истин ске све тло сти, тј. Бо га; то је ду хов на 
све тлост ко ја га ру ко во ди у сва кој исти ни. Мо же се про ту ма чи ти и ова
ко: све тлост де лат не вр ли не во ди ка све тло сти вр ли не со зер ца тељ не, док 
пра ви ма ср цем бли ста уте ха и ве се ље.

Псалам 97
Псалам Давиов

Садржај
И овај пса лам пред ста вља Пр ви до ла зак Хри стов и ве ру свих на ро да 

у Ње га, ко ја им је да ро ва на по обе ћа њи ма ка ква су би ла бла го ве ште на 
оци ма. Због то га овај пса лам под сти че све на ро де да ус клик ну по бед нич
ку пе сму, ко ја је са ста вље на у њи хо во име.

(1) Пе вај е Го со у е сму но ву, јер чу е са учи ни Го со. Уисти ну је див
но што је смрт по ста ла не де ло твор на и што је опет ожи вљен вас це ли људ
ски род. Са се а е сни ца Тво ја, јер је Хри стос Оче ва де сни ца и, бу ду ћи да 
Му ни је по треб на људ ска по моћ, вас це ло под не бе сје при во ди Свом Оцу.

(2) Об ја ви Го со са се ње Сво је. Реч ју са се ње озна ча ва се до ла зак 
Го спод њи у те лу, пре ма оно ме што је ре као Си ме он: И ви е ше очи мо је 
са се ње Тво је (Лк. 2; 30). Пре на ро и ма о кри рав у Сво ју, про те рав ши 
кне за ово га ве ка и оправ дав ши нас, ко ји смо се одав но на ла зи ли под ње
го вом ти ра ни јом.

(3) Оо ме ну се ми ло си Сво је Ја ко ву, јер му је обе ћао да ће у ње го вом 
се ме ну би ти бла го сло ве ни сви на ро ди (1. Мојс. 28; 14). Ви е ше сви кра је ви 
зе мље са се ње Бо а на ше а. Не по сто ји ни је дан крај зе мље ко ји не би имао 
уде ла у цар ству Хри сто вом.

(5) Псал мо ој е Го со у на шем на у сла ма. Гу сла ма се на зи ва уса гла
ше ност (хар мо ни ја) ду ше и те ла.

(6) Тру ба ма ко ва ним, и ла сом ру бе о ро а кли чи е Бо у на шем. 
Тру ба ма ко ва ним на зи ва све ра сплам са ва ју ћу и нео сла бље ну си лу еван
ђел ске про по ве ди, а ру бом о ро а цар ско до сто јан ство, јер су ца ре ви 
би ли по ма зи ва ни из ро га. Осим то га, њи хо во по ма за ње за цар ску власт 
огла ша ва ло се ру бом о ро а.

(7) Не ка се о ре се мо ре и у но ћа ње о ва. Мо рем се на зи ва са да шњи 
жи вот, услед гор ких бри га ко је у ње му по сто је. Оно ће се сто га по ме ри ти 
са ме ста на ко јем је прет ход но ста ја ло, од но сно, са идо ло слу же ња.
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не по кор не, а све та за по слу шне. Ти си ри ре мио ра во у, јер ћеш су и
и ва се ље ни о рав и (Пс. 95; 13).

(5) Уз ви суј е Го со а Бо а на ше а. Онај ко је ви сок као Бог и ко вас
це лу твар има под Сво јим но га ма, по стао је чо век а да се при том ни је 
из ме нио. Уз но си те, ка же Да вид, Ње га Ко ји је без из ме не (бо жан стве не 
при ро де) по стао чо век, по кла ња ју ћи се јед ним по кло ње њем и Ње му и 
Ње го вом те лу.

(6) Мој сеј и Аарон су ме ђу све ше ни ци ма Ње о вим. Онај Ко ји је са да 
по стао чо век и за ца рио се над це лом зе мљом, исти је Онај Ко је га су у 
дав ни ни при зи ва ли Мој сеј, Аарон и Са му и ло. Због то га је, ре кав ши: о
кла њај е се о нож ју и про по ве да ју ћи ова пло ће ње и ико но ми ју (до мо
строј), ра ди на ше не по ко ле би во сти по но во ука зао на Ње го во Бо жан ство, 
по ме нув ши (9) о ре, бу ду ћи да је Он остао Бог, иако је ра ди на шег спа се ња 
при хва тио об лич је слу ге.

(8) Го со е Бо же наш, Ти си их о слу шао. Иако су они, као љу ди, у 
не че му и са гре ши ли, Ти их ни си пре зрео. На и ме, Аарон је раз об ли чен 
за са гре ше ње при ли ком из ли ва ња те ле та, а Мој сеј код во де спо ре ња (в. 
4. Мојс. 20; 24).

(9) По кла њај е се о ри све ој Ње о вој. Под тим под ра зу ме ва или зе
маљ ски или не бе ски Је ру са лим. Под име ном о ре тре ба ло би под ра зу
ме ва ти и Са мог Је ди но род ног, пре ма оно ме што је ре че но: О о ре се без 
ру ку о ва ли ка мен (Дан. 2; 45).

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Го со се за ца ри, не ка се не ве на ро и. Еван ђе ли ста Ма теј при

по ве да да су, у вре ме кад се у Ви тле је му ју деј ском ро дио Хри стос, у Је
ру са лим до шли му дра ци са ис то ка и упи та ли: Ге је цар ју еј ски ко ји се 
ро и, а за тим (еван ђе ли ста) до да је: Ка о чу цар Иро, ула ши се, и сав 
Је ру са лим с њим (Мт. 2; 2–3). Про зрев ши ове до га ђа је, Да вид ка же да се Го
со за ца ри, као што је и Он Сам ре као: Ја сам за о ро ђен, тј. да бих се 
за ца рио (в. Јн. 18; 37).

(5) По кла њај е се о нож ју но у Ње о вих. У од но су на Бо жан ство, 
под нож је но гу Бо жи јих је зе мља: Не бо је ре со Мој, а зе мља о нож је 
но а ма Мо јим (Ис. 66; 1). У од но су на (Хри сто ву) чо ве чи ју при ро ду, о
нож јем но у Ње о вих на зи ва се Гол го та, на ко јој је Го спод рас пет, или се 
та ко на зи ва и сам крст, за ко ји су би ле при ко ва не но ге Го спод ње: По кло
ни ће мо се ме су на ко јем са ја ху но е Ње о ве (Пс. 131; 7).

апо сто ле, про ро ке и учи те ље. Јев се ви је: Ре чи апо сто ла на шег Спа си те ља 
на зи ва ру ба ма ко ва ним, услед ис ку ша но сти и ис пи та но сти њи хо ве ве
ре, а ру ба ма о ро а услед њи хо ве де лат но сти. На и ме, ове тру бе на чи
ње не су од ро го ва би ка, ко ји је рад на, тј. де лат на жи во ти ња.

(8) Ре ке не ка за ље ска ју ру ка ма за је но. Ре ке ће ка же, за јед но пље ска
ти, као да је реч о сло ве сним љу ди ма ко ји се ра ду ју је дан због дру гог. И 
нео ду хо тво ре не ре ке ра до ва ће се до ла ску ва се љен ске ра до сти – Хри ста. 
Ме ђу тим, пре ма Ки ри ло вим и Те о до ри то вим ре чи ма, ре ке озна ча ва ју 
учи те ље, ко ји сво је уче ни ке на па ја ју пит ком во дом. Или, мо жда, ре ке 
из о бра жа ва ју са бо ре хри шћа на ко ји, пре ма Ди ди мо вим ре чи ма, сва ко
днев но при ти чу ка Цр кви.

Го ре не ка се об ра у ју. Пре ма Иси хи је вом ту ма че њу, го ра ма су на
зва ни про ро ци, услед уз ви ше но сти њи хо вих ви ђе ња. И про ро ци ће се 
ра до ва ти, ка да ви де да се њи хо ва про ро штва ис пу ња ва ју у Хри сту.

Псалам 98
Псалам Давиов

Садржај
И овај пса лам из о бра жа ва цар ство Хри сто во и пре у зно ше ње ар хи

је ре ја.
(1) Го со се за ца ри, не ка се не ве на ро и. Хри стос је онај Цар, чи ју 

цар ску власт не при зна ју раз гне вље ни Је вре ји. Ко ји се и на хе ру ви ми ма, 
не ка се о ре се зе мља. Онај Ко ји ће се у по след ња вре ме на за ца ри ти над 
сви ма ко ји жи ве на зе мљи, исти је Онај Ко ји се ди на хе ру ви ми ма и пред 
Ко јим се по тре са зе мља. Због то га ка же: на хе ру ви ми ма се диш Ти Ко ји 
си, по став ши сли чан на ма, по тре сао зе мљу из ње ног ста ја ња у злу, тј. из 
идо ло по клон ства.

(2) Го со на Си о ну је ве ли ки. Си он је Цр ква, у ко јој се про сла вља и 
уз но си Хри стос, пре ма оно ме што је ре че но: Уз но си ћу е, Бо же мој, Ца ре 
мој (Пс. 144; 1).

(3) Не ка се ис о ве а ју и хва ле Име Тво је ве ли ко. Ве ли ко је то Ње го
во Име – Исус, јер оно зна чи: „спа се ње на ро да”. Ве ли ко је то Име, ко је је 
из на сва ко а име на, а се у Име Ису со во о кло ни сва ко ко ле но шо је 
на не бе си ма и на зе мљи и о зе мљом, и а сва ки је зик ри зна а је Исус 
Хри сос Го со (Фи липљ. 2; 9–11). Јер је сра шно и све о. Оно је стра шно 
за раз гне вље не на ро де ко ји ни су при хва ти ли Ње го во цар ство, а све то је 
за оне, ко ји у Ње га ве ру ју.

(4) И час Ца ре ва су во ли. Бу ду ћи да част или сла ва Ца ре ва во ли 
прав ду ко ја се под ра зу ме ва име ном су, Ње го ва за по вест је стра шна за 
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не а о ро а (1. Мојс. 30; 1–2)? Јев се ви је ка же: „Иако су и Јов и Да вид ро ђе ни 
од оца и мај ке, обо ји ца ка жу: Ру ке Тво је сво ри ле су ме. И Сам Бог ка же 
про ро ку Је ре ми ји: Пре не о шо е сво рих у уро би, зна ох е. Бла же
ни Ки ри ло до да је: „Онај ко ји има при род ну власт над свим, Он је Бог, јер 
ни јед на тво ре ви на, као што сам ре као, не по се ду је при род ну власт, не го 
све роп ски слу жи Ство ри те љу. Ми ни смо са ми се бе ство ри ли, ни ти се 
сло ве сно би ће са мо од се бе по ја ви ло на зе мљи, не го га је ство рио Бог.”

(4) Уђи е на вра а Ње о ва у ис о ве а њу, у во ро ве Ње о ве у хим на
ма. Пре ма Јев се ви је вим ре чи ма, нај пре се про ла зи кроз спо ља шња вра та 
до ма, па се тек он да ула зи у дво ро ве Ње го ве. Та ко је нај пре по треб но да 
ис по ве ди мо сво је гре хо ве, да би смо тек на кон то га псал мо по ја ли Бо гу, 
ка ко би ис по ве да њем очи сти ли је зик и на тај на чин при но си ли Бо гу чи
сту пе сму. Те о до рит: Ов де вра та и дво ро ви Хри сто ви из о бра жа ва ју све 
оне цр кве, ко је се на ла зе на ра зним ме сти ма по зе мљи, бу ду ћи да су оне 
Ње гов дом.

Псалам 100
Псалам Давиов

Садржај
У овом псал му Да вид опи су је оно га ко ји је, жи ве ћи по Бо гу, до сти

гао са вр шен ство, По у ча ва нас ка кав жи вот тре ба да во ди мо да би смо се 
удо сто ји ли Цар ства не бе ског.

(1) Ми лос и су е ва ћу Ти, Го со е. Бу ду ћи да стал но по ми њем сва 
она до бро чин ства ко ја си нам учи нио и за ко ја знам, не ка бу де до нет суд, 
тј. не ка бу де про ја вље но пра во су ђе, јер је Го спод оправ дао наш спор са 
на шим не при ја те љи ма.

(2) Пе ва ћу и раз у ме ћу на у у не о роч ном. Пе ва ћу пе сму, ка же Да
вид. Ја сни је ре че но: не ћу пре ста ја ти да псал мо по јем, очу вав ши свој пут 
не по роч ним и оче ку ју ћи Тво је ја вља ње, Вла ди ко, јер нам пред сто ји да 
се при пре ми мо за до ла зак Го спод њи. Овај див ни чо век је за до био та кву 
чи сто ту да од ва жно пи та Бо га: Ка а ћеш о ћи к ме ни? Ти ме као да ка же 
сле де ће: при пре мио сам Ти ве ли чан стве ну цар ску го збу и че знем за Тво
јим до ла ском, Го спо де. Же лим да ви дим ја вља ње Тво је (до ла зак Твој), и 
по да ри ми же ље но. Про хо ђах у не зло би во си ср ца мо а о сре о ма мо а. 
Ни сам до зво лио ни јед ној не чи стој по ми сли да оби та ва у ме ни не го сам, 
сав у се би са мом, у чи сто ти ро хо ио.

(3) Чи ни е ље ре су а омр знух, јер ни је по треб но са мо да се уз др жа
ва мо од рђа вих де ла, не го и да се од вра ћа мо од оних ко ји чи не зло.

Псалам 99
Псалам за исовеање

Садржај
У овом псал му, Да вид са ве ту је оне, ко ји су већ при сту пи ли ве ри, да 

уз не су бла го да ре ње за оно што је учи ње но. На и ме, ис о ве а ње на овом 
ме сту озна ча ва бла го да ре ње, ко је се при но си са хва лом.

(1) Ус клик ни е Го со у, сва зе мљо. За по ве да ис ку пље ни ма да ус клик
ну по бед нич ку пе сму, а ис ку пљен је вас це ли људ ски род, јер зе мљом на
зи ва све, ко ји на зе мљи жи ве.

(2) Слу жи е Го со у у ве се љу. Слу же ње љу ди ма ства ра смр то но сан 
страх, а слу же ње Го спо ду (страх) не по роч ни, ко ји ве се ли ду шу. Уђи е 
ре Ње а у ра о си. Онај ко ји је сво јим умом већ при хва тио ра дост 
кли ца ња, ра ду је се ве ли ком ра до шћу, као да већ сто ји пред Хри стом, а 
то и је сте ли ко ва ње.

(3) По знај е а је Го со, Он је Бо наш. Овај Го спод, Ко ји је Сво јом 
кр вљу ис ку пио вас це лу зе мљу, је сте и наш Ство ри тељ. Ми, на и ме, ни смо 
слу чај но по ста ли, не го смо де ло Ње го вих ру ку. Због то га смо ми – на
ро Ње ов и ов це Ње о ве, при че му су на ро они ко ји су сло ве сни, док су 
ов це они ко ји су још ме ђу бе сло ве сни ма и ко ји још увек ни су упо зна ли 
Ње го ве бо жан стве не ре чи, пре ма оно ме што је ре че но: За лу ах као ов ца 
из у бље на (Пс. 118; 176).

А ми смо на ро Ње ов и ов це а ше Ње о ве. Јед ни су на ро Ње ов, и то 
су они са вр ше ни ји, док су дру ги ов це а ше Ње о ве, и то су они, ко ји су 
на ни жем сте пе ну. Уоста лом, као Бог и Све ство ри тељ, Он све при зи ва и 
при сва ја, јер ће љу е и жи во и ње са си Го со (Пс. 35; 7), јед не – као на
ро Ње ов, а дру ге – као ов це а ше Ње о ве.

(4) Уђи е на вра а Ње о ва у ис о ве а њу.* Вра и ма Го со њим на
зи ва зе маљ ску Цр кву, у ко јој се мо ра при но си ти ис по ве да ње и ка зи ва ти 
о до бро чин стви ма ко ја су нам учи ње на.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(3) Он нас је сво рио, а не ми. Иако се ка же да ро ди те љи ра ђа ју сво ју 

де цу, њих ства ра Бог. Он је њи хов узроч ник, а ро ди те љи ту са мо са деј
ству ју, слу же ћи пр во бит ној за по ве сти Бо жи јој. Због то га по сто ји мно го 
ро ди те ља ко ји же ле де цу, али не мо гу да их има ју. Кад је Ра хи ља ре кла 
Ја ко ву: Дај ми е цу или ћу умре и, па три јарх Ја ков јој је, бу ду ћи му дар, у 
свом од го во ру из ра зио ову не сум њи ву исти ну: Зар сам ја а не Бо ко ји и 

* У срп ском пре во ду: Уђи е на вра а Ње о ва у хва ље њу, прим. прев.
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Сва њи хо ва си ла, ко ја је по др жа ва ла слу же ње под За ко ном, иш че зла је 
и про па ла. Ту си лу су чи ни ли пр во све ште ни ци, храм, жр тво ва ње жи во
ти ња и на род на не за ви сност.

(3) Бе јах као ноћ на вра на на зи и на ма. Ка же то због та ме ко ја је оп
ко ли ла на род, јер је он жи вео у не по зна њу Бо га. Ноћ на вра на има ту 
осо би ну да се огла ша ва но ћу, ода кле по ти че и ње но име. Због то га се 
Псал мо по јац, ко ји вас це лу ноћ про во ди у мо ли тви, с пра вом упо до бљу је 
ноћ ној вра ни.

(8) Би јах и бих као и ца, уса мље на на кро ву ку ће. Бу ду ћи да ме у 
вре ме гре ха ни је су сти гла ка зна, ка же Про рок, био сам оста вљен у та квој 
са мо ћи да сам се упо до био уса мље ној пти ци. На и ме, иако је у мно гим 
хи ља да ма би ло пу но спа се них, у по ре ђе њу са мно гим хи ља да ма (оних 
ко ји се ни су спа сли), они су ипак слич ни уса мље ној пти ци.

(9) Сав ан ми се ру а ху не ри ја е љи мо ји. По стао сам по ру га мо јим 
не при ја те љи ма ко ји су ми ра ни је за ви де ли, а са да се за кли њу мо јим не
сре ћа ма, мо ле ћи се, да се и њи ма не до го ди не што слич но. Из раз е ео 
сли чан је оно ме што је ре че но у 79. псал му: Хра ниш нас хле бом су за (ст. 
6). Ако је и вре ме оку ша ња хра не би ло та ко те шко, он да ни сва ко дру го 
вре ме ни је би ло сло бод но од стра да ња.

(9) Ко ји ме хва ли ше за кли ња ше се ро ив ме не. Под се ћа ју ћи се на 
мо је не сре ће, и при ја те љи, ко ји су ми се ра ни је ди ви ли, по че ли су да се 
за кли њу: „Не ка не пре тр пим оно што је пре тр пео Изра иљ!”

(10) Пра ши ну као хлеб је ох. Ука зу је на оне не сре ће ко је су их су сти
гле то ком роп ства, или пак ука зу је на она стра да ња ко ја су при хва ти ли 
пра вед ни ци да би се Бог сми ло вао на на род.

(11) Уз и ав ши, низ вр ао си ме, јер је ме ђу свим на ро ди ма је ди но изра
иљ ски на род био уз диг нут, бу ду ћи да је имао по зна ње о исти ни том Бо гу.

(12) Да ни мо ји као сен ка иш че зну ше.* Сво ји ма на зи ва да не слу же ња 
под За ко ном, ко ји се на зи ва ју сен ком бу ду ћих до ба ра. И ја као ра ва из
сах нух. Ре че но је ја уме сто: „на род”, јер је, пре ма оно ме што је прет ход но 
ре че но, Псал мо по јац при ме нио на се бе оно што се до га ђа ло на ро ду.

(15) Јер бла о во ли ше слу е Тво је за ка ме ње ње о во, и на рах ње ов сми
ло ва ће се. Ка ме њем на зи ва оне, ко ји су на кон вас кр се ња по ве ро ва ли у 
Хри ста и, пре ма За ха ри ји ним ре чи ма, по ста ли све о ка ме ње (Зах. 9; 16 – 
пре ма Сеп ту а гин ти). Слу а ма на зи ва све те апо сто ле, уз чи ју су се по моћ спа
сли они ко ји су по ве ро ва ли у Хри ста, а ра хом на зи ва љу де ко ји још увек 
жи ве у пра ху и ко ји све до са да ни су по ве ро ва ли. Псал мо по јац, ме ђу тим, 

* У срп ском пре во ду: Да ни мо ји као им ро ђо ше, прим. прев.

(4) Не ри о ну ми ср це о ква ре но. На го во ре ђа вол ске, ко ји у се би не
ма ју пра во ту па су због то га кри ви и из о па че ни, ни ка да ни сам пу штао у 
ср це. Лу ка во а ко ји се укла ња о ме не не о знах. У тој ме ри, ка же, ни сам 
обра ћао па жњу на лу ка ве да ни сам знао ни ти да ли су при сут ни, ни ти 
да ли су од сут ни. Због то га ни сам ни знао да ли су се укло ни ли од ме не, 
а ако би и оста ли уз ме не, ни сам ни знао да су ту. Као до каз да је ми сао 
при ве за на за Бо га слу жи то што чо век, обра тив ши па жњу на ви шње, ни 
нај ма ње не бри не за зем но.

(5) Оно а ко ји ај но кле ве а бли жње а сво а, о а из о них. Ни сам до
пу штао да до ме не до пру тај не оп ту жбе, па сам чак и укла њао од се бе оне, 
ко ји су по ку ша ва ли да то учи не. С ор им оком и не си им ср цем, с њи ма 
не је ох. Са над ме ни ма и ко ри сто љу би ви ма ни сам се део за истом тр пе зом.

(6) Очи мо је су на вер ни ма зе мље, а их о са им за је но са мном. На 
мо јим ве ћи ма и се да ли шти ма уче ство ва ли су са мо љу ди укра ше ни ве
ром, ко ји су ви со ко по што ва ли бо жан стве но. За оне љу де, ко ји то ме ни су 
би ли скло ни и ко ји су дру га чи је раз ми шља ли, тј. за гор де љив це, кле вет
ни ке и оне што све пре зи ру, на сто јао сам да бу ду што да ље од ме не, па 
чак и да их не ви дим.

(6) Ују ро из би вах све ре шни ке зе мље. Гре шни ци ма на зи ва не чи сте 
по ми сли, ко је је у се би ис ко ре нио ју тар њим мо ли тва ма и при ве зи ва њем 
за Бо га*. Да ис ре бим из ра а Го со ње све ко ји чи не бе за ко ње. Гра
ом Го со њим на зи ва све ту ду шу, пре ма оном што је ре че но: Пре слав не 
сва ри о во ра ху се о е би, ра е Бо жи ји (Пс. 86; 3).

Псалам 101
Молива сиромаха, каа изнемоне и ре Госоом излије мољење своје

Садржај
Си ро ма шни по Бо гу, од но сно збор про ро ка, ис пу ње ни су жа ло шћу 

због по ги бељ не суд би не (ка та стро фе) пр вог на ро да. По сте ћи и са су за ма 
при сту па ју Го спо ду, уз но се ћи мо ли тве за овај на род, ка ко би и он био по
ми ло ван. Про по ве да (пса лам) и о при зи ву не зна бо жа ца у вре ме до ла ска 
Го спо да на шег, Ису са Хри ста.

(2) Го со е, усли ши мо ли ву мо ју. Оно што се де ша ва на ро ду збор 
про ро ка при ме њу је на се бе.

(4) Јер иш че зо ше као им а ни мо ји, и ко си мо је као су ва ра на са
су ши ше се. Иако је ово већ про ту ма че но, по но ви ће мо и на овом ме сту. 

* Грч. „πρὸς Θεόν προσεδρία”, што би се опи сно мо гло пре ве сти као: „не пре ста но оби та
ва ње у бли зи ни Бо жи јој”. Прим. прев.
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вре ме и, ако је мо гу ће, да се про ду жи ње гов жи вот, ка ко би ви део и са мо 
ис пу ње ње до га ђа ја. Кроз на ра шај на ра ша ја ле а су Тво ја. Про зрев
ши ду хом да не ће жи ве ти до ис пу ње ња до га ђа ја, про роч ки збор као да 
ка же: ја ћу као смрт ник от по чи ну ти, и Ти ћеш, Вла ди ко, је ди ни оста ти 
и у оним на ра шта ји ма јер си, као Бог, Онај исти Ко ји је на по чет ку ство
рио не бе са.

(26) Она ће ро ћи, а Ти ћеш оса и. Је ди но Ти, Вла ди ко, као Бог, 
имаш веч ност. Иако су ве ли ка и пре вас ход на тво ре ви на, и не бе са су под
ло жна про па дљи во сти. Ме ђу тим, ова про па дљи вост ће се за њих пре о
бра зи ти у об но вље ње, јер ће се она са ви ти и до би ти са вр ше ни ји об лик.

(29) Си но ви слу у Тво јих на се ли ће се. Кад се не бе са са ви ју и кад се 
тво ре ви на об но ви, та да ће у веч ним на се љи ма би ти си но ви слу у Тво јих. 
То су они, ко ји су по ве ро ва ли кроз Ње го ве све те апо сто ле. И се ме њи хо
во о ве ка ће о бро на ре о ва и. Се ме све тих апо сто ла је еван ђел ска и 
спа со но сна про по вед, ко ја ће оста ти у ве ко ве.

Псалам 102
Псалам Давиов

Садржај
Овим псал мом се но ви на род, ко ји је по те као од не зна бо жа ца, по

у ча ва да про сла вља Бо га, ве ли ког До бро чи ни те ља. Та до бро чин ства су 
бри са ње гре ха и сла ва вас кр се ња.

(1) Бла о сло ви у шо мо ја, Го со а. Са мо га се бе под сти че на псал мо
по ја ње, ну де ћи се би у бла го си ља њу Бо га нај бо љи на чин за спа се ње. Ти ме 
што је Бог спре ман да по ми лу је љу де, да их из ба ви од про па дљи во сти 
и да им по да ри не бе ско цар ство, про сла вља се Ње го ва прав да на су ду. 
Због то га ово псал мо по ја ње до ли ку је сви ма. И све шо је у ме ни све о 
Име Ње о во. Ре чи ма све шо је у ме ни об ја шња ва нам да Бо га тре ба да 
при зи ва мо свим ср цем, свом сна гом и свом ми шљу сво јом.

(2) Бла о сло ви у шо мо ја, Го со а. На ста вља да се под сти че на псал
мо по ја ње, зна ју ћи да је оба ве зан да ти ме уз вра ти за ве ли ка до бро чин
ства Бо жи ја, јер онај ко ји се опо ми ње до бро чин ста ва Бо жи јих, не пре
ста је да Га сла во сло ви. И не за бо ра вљај сва узар ја Ње о ва, јер нам је за 
ве ли ке гре хо ве, ко је смо по чи ни ли, Он уз вра тио бла го шћу (до бро том, 
грч. χρηστότητα), ми ло шћу и ми ло ср ђем. Упра во то не би тре ба ло да 
за бо ра ви мо.

(3) Ко ји очи шћу је сва бе за ко ња мо ја. Ево ка кви су да ро ви Бо жи ји: 
као пр во, Бог је уста но вио очи шће ње на ших гре хо ва; као дру го, ис це лио 
је на ше сла бо сти; као тре ће, из бри сав ши грех, из ба вио је наш жи вот од 

и њих на зи ва до стој ни ма ми ло ср ђа, јер ће се овај оста так (Изра и ља) са
чу ва ти до по след њег да на, ка да ће се и они спа сти кроз про ро ка Или ју.

(16) Ула ши ће се на ро Име на Го со ње. На кон што је го во рио о 
бла го во ље њу пре ма ка ме њу ста ро за вет ног на ро да, уз гред по ми ње и при
зи ва ње не зна бо жа ца. И сви ца ре ви зе маљ ски сла ве Тво је. Ре че но је ца ре ви 
уме сто: „цар ства”, јер не по сто ји ни на род ни цар ство ко ји се ни су по кло
ни ли сла ви Го спод њој.

(17) Јер ће са зи а и Го со Си он, тј. Цр кву.
(18) По ле ај на мо ли ву сми ре них, јер су се про ро ци, ко ји су се уни

зи ли, мо ли ли: Ти, Го со е Бо же Изра и љев, о хи ај а о се иш све на ро е 
(Пс. 58; 6).

(19) Да се на и ше ово о о њем на ра ша ју. Ми сли или на мо ли тву, 
ко ја се са др жи у псал му, или на про ро чан ско обе ћа ње о не зна бо шци
ма ко је се, као да је уре за но на сту бу, пре да је Је вре ји ма да га са чу ва ју за 
но ви Изра иљ, од но сно за вас це ли на род Хри стов. И на ро ко ји а ра и 
хва ли ће Го со а.

(20) Јер ри ни че са ви си не све е Сво је. Из но си нам раз лог за при зи ва
ње не зна бо жа ца. То је ја вља ње на шег Спа си те ља, ка да је Он при кло нио 
не бе са и си шао.

(21) Да чу је уз и са ње су жа ња. Ко су ти су жњи, ако не они ко је је не
на ви сник сва ког до бра, тј. ђа во, све зао око ви ма гре ха? Да оре ши си но ве 
усмр ће них. Си но ви усмр ће них су они ко ји су по ве ро ва ли ме ђу не зна бо
шци ма, јер су њи хо ви оче ви по мр ли као идо ло слу жи те љи и бу ду ћи још 
у сво јим гре си ма.

(22) Да би об ја ви ли на Си о ну Име Го со ње. Раз лог си ла ска био је и 
тај, да Цр ква на у чи да псал мо по је Име ну Ње го вом, јер Си он озна ча ва 
Цр кву.

(23) Ка а се са бе ру на ро и за је но. Про ви дев ши Ду хом са би ра ње не
зна бо жа ца ка Го спо ду, про ро ци су се мо ли ли да и они бу ду удо сто је ни 
овог бла же ног ви ђе ња и до га ђа ја.

(24) О о во рио му је на у у мо ћи ње о ве. Од го ва ра збор про ро ка, као 
онај ко ји пи та Бо га. Пу ем мо ћи Ње го ве на зи ва се Ње гов до ла зак на зе
мљу, јер је до шао да све же сил но га. Ма ло број нос а на мо јих об ја ви ми. 
Об ја ви ми: ка кав је био наш жи вот? Или је мо жда же лео да зна, хо ће ли 
се ње гов жи вот про ду жи ти до оног вре ме на, кад ће се на зе мљи ја ви ти 
ова пло ће ни Је ди но род ни?

(25) Не уз ве и ме у ре о ло вље ње а на мо јих. Пре о ло вље њем а на 
сво јих или свог жи во та на зи ва оно вре ме, ка да још увек жи ви са мо у ви
ђе њу до ла ска (Хри сто вог). Због то га се мо ли да бу де ис пу ње но све ње го во 
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јан ству као и ан ге ли. На и ме, ако се слу же ње ан ге ла са сто ји у то ме да 
хва ле и про сла вља ју Бо га и ако ду ши за по ве да да чи ни то исто, тј. да 
сваг да сла во сло ви, он да је очи глед но да она би ва удо сто је на истог до
сто јан ства. Дру гим ре чи ма, они ко ји има ју исто слу же ње има ју и исто 
до сто јан ство.

(21) Бла о сло ви е Го со а све си ле Ње о ве. На хва ље ње се не по зи ва ју 
са мо ан ге ли не го и сви оста ли не бе ски чи но ви, ко ли ко их има, без об зи ра 
да ли су то пре сто ли, на чал ства, вла сти или го спод ства. Све те чи но ве 
озна чио је јед ном реч ју: си ле.

Псалам 103
Псалам Давиов, о свескоме биију; ненаисан ко Јевреја

Садржај
На у чив ши у прет ход ном псал му љу де, ко ји при сту па ју ве ри, да Бо гу 

уз но се псал мо по ја ња, у овом псал му из ла же уче ње о Бо жи јем про ми
шља њу о све му: Бог Сво је про ми шља ње не рас про сти ре са мо на оно што 
је на не бу и у ва зду ху, не го и на зе маљ ске ства ри, па чак и на оне нај ни
штав ни је. Он, на и ме, не пре зи ре ни нај бе зна чај ни је жи во ти ње, не го и о 
њи ма про ми шља.

(1) Бла о си љај, у шо мо ја, Го со а. Он учи ду шу да бла го си ља Бо
га за Ње го во ве ли ко про ми шља ње, као што ју је у прет ход ном псал му 
учио да га (Бо га) бла го си ља због из ба вље ња од гре хо ва. Го со е Бо же 
мој, уз ве ли чао се је си ве о ма. Гле да ју ћи на про ми шља ње Тво је, Вла ди ко, 
са ди вље њем ве ли ча мо уз ви ше нос Твог про ми сла. На тај на чин се, као 
у не ку оде жду, оде ва мо у на ше ис по ве да ње и у ве ли чан ство, од но сно у 
по хва лу и сла во сло вље.

(2) Све ло шћу као ха љи ном ое ваш се. По чев ши од ду хов не све тло
сти, он са ста вља пе сму Бо гу. Ме ђу тим, ка ко је на дру гом ме сту ре че но 
да Бог жи ви у све ло си не ри су ној (1. Тим. 6; 16), ов де се име ну је као 
Онај Ко ји се оде ва у са му ту све тлост.

Про си реш не бо као ко жу. Као дру го де ло про ми сла на во ди се ово – 
рас про сти ра ње не ба, слич но не че му што се рас про сти ре у ру ка ма умет
ни ка. Ти ме се ујед но об ја шња ва и на чин деј ство ва ња и ла ко ћа с ко јом 
Ство ри тељ то из вр ша ва. Као што чо ве ку ни је те шко да ра ши ри ко жу, 
та ко ни Бо гу ни је би ло те шко да ство ри не бо, ко је ра ни је ни је по сто ја ло. 
Да вид нас, ме ђу тим, исто вре ме но на во ди и на дру гу уз ви ше ну ми сао, од
но сно, на ми сао да се ми са да на ла зи мо на пу ту ка дру гом жи во ту, да је 
ово са да шње са мо сен ка бу ду ће га и да још ни смо сту пи ли у све ти ли ште, 
и да, док смо још у са да шњем жи во ту, оби та ва мо у ски ни ји. Ски ни ја је 

про па дљи во сти; као че твр то, про ја вљу ју ћи Ње му свој стве но чо ве ко љу
бље, ми лост и ми ло ср ђе, кру ни сао нас је уси но вље њем; као пе то, ис пу нио 
нас је ду хов ним до бри ма, јер нам је да ро вао Са мо га Се бе – истин ски 
хлеб жи во та.

(5) Об но ви ће се као у ор ла мла ос мо ја, јер Бог пре по ро ђе њем (вас
по ста вља њем, грч. παλιγγενεσία) об на вља на шу мла дост, као код ор ла. 
Да вид нам овим ре чи ма ука зу је на дар вас кр се ња. Пре по ро ђе не је упо
ре дио са ор лом, бу ду ћи да је орао пти ца ко ја ле ти на нај ве ћим ви си на ма, 
ца ру је над свим оста лим (пти ца ма) и је ди ни је ко ји мо же да, не треп нув
ши очи ма, гле да у сун це.

(6) Чи ни ми ло си њу Го со и су свим оне рав о ва ни ма. Овај Го спод, 
Ко ји нам је по ми лост да ро вао све што смо на бро ја ли, исти је Онај Ко ји 
је у ста ри ни су дио пра вед ним су дом и из ба вио Изра иљ из еги пат ског 
роп ства, да ју ћи Мој се ју и це лом на ро ду по зна ње Сво јих за по ве сти.

(8) Ми ло ср ан је и ми ло сив Го со, и то је би ло узрок та квих до бро
чин ста ва, и не кад и сад, као што го во ри и Мој сеј: Го со у о р е љи ви, 
мно о ми ло си ви и иси ни и, чи ни ми лос Сво ју хи ља а ма (2. Мојс. 34; 
6–7 – пре ма Сеп ту а гин ти). Та ко је и си ле Сво је, ко је на зи ва (7) у е ви ма, ка
зао Мој се ју.*

(9) Не ће се о кра ја не ви и. Иако се раз гне вио због Ада мо вог пре
сту па и наш (људ ски) род осу дио на смрт, ни је до кра ја про ја вио Свој 
гнев, јер је у по след ња вре ме на за бли стао а би уни шио про па дљи вост 
(в. Је вр. 9; 26).

(14) Јер Он о зна са за ње на ше, бу ду ћи да нас је по ми ло вао као Сво ју 
соп стве ну тво ре ви ну и де ло Сво јих ру ку.

(17) Ми лос је Го со ња о ве ка и о ве ка. То је слич но ре че но ме: Чи
ни ми лос Сво ју хи ља а ма оних, ко ји Га се бо је.

(18) И рав а је Ње о ва на си но ви ма си но ва, јер Он као Све ти, на све
ти ма по чи ва, тј. на ан гел ским си ла ма.

(19) Го со је на не бу ри ре мио ре со Свој. Иако по чи ва на ви
шњим ду хо ви ма, ни оно зем но ни је да ле ко од Ње го вог цар ства јер Он, 
као Бог, го спо да ри над свим. И Цар сво Ње о во вла а на сви ма. Ре че но 
је: вла а на сви ма а не „ца ру је над сви ма”, јер ни су сви до стој ни Ње го вог 
цар ства. Због то га је Спа си тељ не бе ско Цар ство обе ћао они ма, ко ји уз на
пре ду ју у еван ђел ском жи во ту, и Го спод вла да над њи ма, до стој ни ма.

(20) Бла о сло ви е Го со а сви ан е ли Ње о ви. Ти ме учи да ће на род, 
ко ји при сту па ве ри и по све ћу је се псал мо по ја њу, би ти у истом до сто

* Тј. та ко је са си ла ма Сво јим уо знао Мој се ја, прим. прев.
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(8) Уз ла зе о ре и нис хо е о ли не. Во де ко је се уз ди жу по ста ју слич не 
го ра ма, и због то га, опа да ју ћи од стра ха Тво га, по ста ју слич не по љи ма 
и зем ним рав ни ца ма. Ти си им утвр дио ме сто, ко је не мо гу да пре сту пе. 
Упра во то и озна ча ва оно што је ре че но: (9) Гра ни цу си о са вио ко ју не
ће ре ћи. За то не мо гу ни да по пла ве зе мљу. Не што слич но, и про рок је 
ре као мо ру: Дов е ћеш о ла зи и и а ље не ћеш, и у ће се за у са вља и 
о но си и ва ло ви во ји (Јов 38; 11).

(10) Из ме ђу ла ни на ро и чу во е. Псал мо по јац сла во сло ви про
ми сао Бо жи ји и за ла зи у по је ди но сти, ди ви се Бо жи јој до бро ти, пре му
дро сти и не пре ста ном ста ра њу о бе сло ве сним жи во ти ња ма јер их Бог, 
Ко ји их је ство рио, и хра ни и на па ја. Због то га је ра се као го ре и у њи ма 
на чи нио про лаз во да ма.

(11) Оне на а ја ју све зве ри ољ ске. О бе сло ве сним жи во ти ња ма, о 
гми зав ци ма и зве ри ма, бри не са мо то ли ко, ко ли ко је по треб но да би им 
дао нео п ход но за жи вот. Оче ку ју је је ле ни за жеђ сво ју. И то је де ло Твог 
про ми сла, јер во да ни је да та са мо у до ли на ма, на ме сти ма ко ја се зе ле не 
или ра ди укра ша ва ња оба ла по то ка; ње има и у го ра ма, ка ко би крот ке 
жи во ти ње по бе гле од ди вљих и уми ри ле се на пре кра сним ме сти ма.

(13) На а јаш о ре са ви си на Сво јих. Го ре и по ља не на па ју се са из во ра 
ко ји су у до ли на ма, ни ти из ре ка ко је те ку по зе мљи, не го им се са не бе са 
да ју обил не ки ше. И као што је да ро вао оби ље во де, та ко је и хра ну при
у го то вио од зе мље.

(14) Про у зра саш ра ву за со ку, и жи а ри це на слу жбу љу и ма. 
Слу жбом љу и ма на зи ва ју се крот ке жи во ти ње, као што су во, ма га рац и 
њи ма слич не. Да ро из ве у хлеб на зе мљи. Због то га си се, ка же, по бри нуо 
о жи во ти ња ма, да би смо ми, об ра див ши по мо ћу њих зе мљу, про на шли 
оно што нам је нео п ход но за жи вот. У све му то ме Бог ра ди нас тво ри 
до бро чин ства.

(16) На си и ће се р ве ће ољ ско. Про рок по ка зу је да и др ве ће ко је 
ра сте у шу ми, као што су ке дро ви и њи ма слич но, ра сте по за по ве сти 
Бо жи јој. Оно (др ве ће) ра сте ка ко због мно гих, на ма из ис ку ства по зна тих 
ци ље ва, та ко и због то га, да би пти це на њи ма има ле гне зда.

(17) Ро и но оби а ли ше ре во и их. Про рок ка же да ро ди но гне
здо прет хо ди свим пти ца ма за то што се ро да, иза брав ши нај ви ше др
ве ће, нај че шће гне зди на је ла ма, као на др ве ћу ко је је ви ше од сва ког 
дру гог.

(18) Го ре ви со ке ао си је ле ни ма. И је ле ни ма је као уто чи ште дао го ре, 
где они мо гу да се са кри ју од сви ре пих жи во ти ња. Се на је ри бе жи ше 
зе че ви ма. Као што је је ле ни ма ра ди њи хо вог спа се ња дао пла ни не, та ко 

пак не што што се мо же уни шти ти, и то уско ро. Та ко ће и на кон из ме не 
не ба на ста ти дру га чи ји на чин жи во та, и удео ко ји је бо љи од са да шњег, 
јер ће та да и не бо и зе мља би ти но ви. По слу шај мо, ме ђу тим, шта о не бу 
ка жу про ро ци, ка ко би смо за тво ри ли уста сви ма, ко ји са ме се бе про сла
вља ју због соп стве не му дро сти и ко ји, из ме ђу оста лог, твр де да и ис под 
зе мље по сто ји не бо. Њи ма про ти ву ре чи про рок, ко ји ка же: Про си реш 
не бо као ко жу. Ко жа пак ни је не ка лоп та (сфе ра), ка ко они пра зно сло ве. 
На про тив, он ју је упо до био не ком по лу кру гу и не кој по лу лоп ти. За то је 
и дру ги про рок, из ра жа ва ју ћи то исто, ре као: Он је ра за сро не бе са као 
ла но и ра за ео их као ша ор за сан (Ис. 40; 22). О то ме, да се не бо не 
ко ле ба и да чвр сто сто ји, про рок је ре као: Сво рио је не бе са и ра за ео их 
(Ис. 42; 5). Из о бра жа ва ју ћи не бо с крај њом ис тан ча но шћу, про рок ка же: 
Сен ком ру ке Мо је о кри ћу е а бих не бе са усро јио (Ис. 51; 16).

(3) Во а ма о кри ваш ви си не Сво је. По ка зу је да се во де на збо ри шта не 
кре ћу по ва зду ху слу чај но, јер то Сам Бог устро ја ва Сво јим про ми слом, 
ка ко би се чи ни ло да је део не ба по кри вен гу стим го ми ла ма обла ка.

По са вио си обла ке за ус хо ђе ње Сво је.* Као да хо ће да још ја сни је 
по ка же да Бог Свој про ми сао рас про сти ре и на са ме обла ке; реч „ус хо
ђе ње” упо тре бља ва уме сто ре чи „про ми сао”. Хо иш на кри ли ма ве ро ва. 
Омо гу ћу је нам да уви ди мо да ни кре та ње ве тро ва ни је слу чај но, не го да 
Сам Бог, уз ла зе ћи на њи хо ва кри ла, упра вља њи ма као узда ма.

(4) Чи ниш ан е ле Сво је у хо ви ма, тј. ан ге ле ства раш као ла га не и по
кре тљи ве („леб де ће”). Та ко је Мој сеј у ла ме ну о ње ном ви део ан ге ла ко ји 
је с њим го во рио (2. Мојс. 3; 2).

(5) Зе мљу уе ме љу јеш на вр ђи ње ној. Ука зав ши на Ство ри те ље во 
про ми шља ње о не бу, (Псал мо по јац) са да пре ла зи на Ње го во про ми шља
ње о то ме да зе мља, упра во због то га што је твр да и те шка, бу де са зда на 
у вла жном ве шта ству.

(6) Без ан је као ха љи на ор ач њен. Под овим се под ра зу ме ва сам 
зе мља ни еле мент („сти хи ја”). Го во ри да је зе мљу, као ха љи ном, огр нуо 
без да ном, окру жив ши је спо ља во да ма. На о ра ма во е се за у са вља ју, 
тј. во де без да на, ко је ће се ви со ко по пе ти, по ста ће слич не го ра ма, и за
пре ти ће да по то пе зе мљу. Ме ђу тим, пре ма за по ве сти Тво јој и пред си лом 
Тво јом, ко ју озна ча ва реч „гром” (7), оне се по вла че. Или, мо жда, ти ме 
хо ће да ка же да гро мо ви по сто је због то га да би во де без да на, ко је су у 
све ту, од не че га стра хо ва ле. Ако се пак, та ко до га ђа са њи ма, ко ли ко би 
тек не што слич но то ме тре ба ло да осе ти мо ми!

* У срп ском пре во ду: По са вио си обла ке за о нож је Сво је, прим. прев.
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(34) Ње му ће би и мио раз о вор мој. Ре че но је „мој раз го вор” а не мој 
из бор; ка зу је о оно ме што је иза брао, а то је же ља да са мо Бо га сла во сло
ви, што ће би ти угод но и са мом Сла во сло вље ном.

(35) Не ка не са ну са зе мље без бо жни ци – очи глед но у вре ме Су да, јер 
ће чу ти: Ии е о Ме не ро кле и, у оањ веч ни ко ји је ри ре мљен ђа
во лу и ан ђе ли ма ње о вим (Мт. 25; 41). И бе за ко ни ци, а их ви ше не бу е, тј. 
они ће не ста ти у мно штву оних ко ји бла го си ља ју Бо га. Бла о си љај у шо 
мо ја Го со а, јер ће их Го спод уда љи ти од уде ла лу ка вих и удо сто ји ти 
уде ла све тих.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
1. Бла о си љај, у шо мо ја, Го со а. Го со е, Бо же мој, уз ве ли чао се је си 

ве о ма. За нас, сло ве сна би ћа, Ти си се уз ве ли чао ве о ма. Због че га? Због 
Тво је ве ли чан стве не тво ре ви не и Твог про ми шља ња о њој.

2. Све ло шћу као ха љи ном ое ваш се. Са овим сти хом мо гу се упо ре
ди ти ре чи апо сто ла Па вла: Он жи ви у све ло си не ри су ној (1. Тим. 6; 
16). И Да вид и Па вле по ка зу ју да је Бог по Сво јој при ро ди не ви дљив и не
до сти жан (не појм љив). Пре ма Те о до ри то вим ре чи ма, то не про ти ву ре чи 
сти ху дру гог псал ма, где се ка же: По са ви а му за скро ви ше Сво је (Пс. 
17; 12), јер и не при ступ на и не ви дљи ва све тлост иза зи ва исте по сле ди це 
као и гу ста та ма. На и ме, ни јед но ни дру го не до пу шта очи ма да гле да ју, с 
тим што их не при ступ на све тлост спре ча ва услед пре ко мер ног бли ста ња 
а та ма услед ли ше но сти и не до стат ка све тла. Не ки под овом све тло шћу 
под ра зу ме ва ју крај њу чи сто ту, а не ки зна ње.

Про си реш не бо као ко жу. Те о до рит ка же да ове ре чи из ра жа ва ју 
ла ко ћу Бо жи јег ства ра ња.

3. Ко ји во а ма о кри ваш ви си не ње о ве. Ти си, ка же, ви со ке де ло ве 
не ба по крио во да ма, тј. Бог је дру гим не бом, ко је Пи смо на зи ва сво дом, 
одво јио во ду над сво дом од во де под сво дом (в. 1. Мојс. 1; 7). По са вио си 
обла ке за о нож је Сво је, хо иш на кри ли ма ве ро ва. Да вид овим ре чи
ма из ра жа ва сву да при сут ност Бо жи ју, јер се ве тар ла ко кре ће с јед ног 
на дру ги крај све та.

4. Ко ји чи ниш ан е ле Сво је у хо ви ма, и слу жи е ље Сво је ла ме ном 
о ње ним. Ти ме по ка зу је да је Бог Тво рац не ви дљи ве и сло ве сне при ро де; 
ан ге ли ма и ду хо ви ма на зи ва јед не исте, из ра жа ва ју ћи ти ме бр зи ну њи
хо вог кре та ња и њи хо ву де лат ност, или пак из о бра жа ва њи хо ву при ро ду 
и су шти ну. Они су, ка же, ду хо ви, тј. ум ни и не ве шта стве ни огањ.

5. Зе мљу уе ме љу јеш на вр ђи ње ној, не ће се о ко ле ба и о ве ка. 
На ко јој твр ђи и на ком те ме љу? На Тво јој од лу ци и за по ве сти. Због то га 

је ка ме не сте не дао зе че ви ма. Бу ду ћи да се они спа са ва ју у њи ма, он да се, 
ка ко је го ре ре че но, из ме ђу се на чу ју ла со ви, ко ји ма очи глед но хва ле 
Спа си те ља.

(19) Сво рио си ме сец за вре ме на. Вра ћа ју ћи се опет на про ми сао о 
не бе ском, он ка же да ме сец ни је ство рен ни због че га дру гог не го због 
ра чу на ња (бро ја ња) и раз ли ко ва ња ме се ци и да на. Сун це о зна је за а 
свој, и оно се по ко ра ва за по ве сти Бо жи јој.

(20) Про си реш а му, и на са је ноћ. То ка же за то да ми не би смо 
по ми сли ли да јед ног Твор ца има дан а дру гог ноћ.

(23) Из ла зи чо век на е ло сво је. То ком да на, зве ри би спре ча ва ле љу де 
да иду на пут и да об ра ђу ју зе мљу. Са да, ме ђу тим, оне из ла зе са мо но ћу 
и се би хра ну о Бо а ра же, бу ду ћи да тра ва и жи та ри це не ни чу из зе
мље ра ди њих.

(24) Ка ко су ве ли чан све на е ла Тво ја, Го со е! Окон чав ши сло во о 
про ми слу и за по чи њу ћи сла во сло вље ње Твор ца, он ти ме као да уми ру је 
слух. На кон то га по но во пре ла зи на дру ги део о де лу про ми сла, уз во де ћи 
нас ка вла жном еле мен ту (сти хи ји) ко ја не би ни по сто ја ла да њо ме не 
упра вља про ми сао Бо жи ји. Све си ре му ро шћу сво рио. Чу де сно је што 
је пре му дрост, ко јом си Ти све ство рио – Го спод, јер је Хри стос – Бо жи ја 
си ла и Бо жи ја пре му дрост.

(26) Змај (зми ја) овај, ко је си сво рио а му се на ру а ју. Го во ре ћи о 
мо ру, уз гред је до дао и под се ћа ње на зма ја (зми ју), го во ре ћи да он ни је 
ство рен ни због че га дру гог, не го због то га да би му се на ру га ли. Уме сно 
га је по ме нуо у сло ву о мо ру, јер је цео наш жи вот ис пу њен не ком гор чи
ном, и са свих стра на би ва по му ћен и на пад нут сви ре пим та ла си ма.

(27) Све о Те бе оче ку је. Ни љу ди, ни жи во ти ње, ни ди вље зве ри, ни 
гми зав ци, не би мо гли да се пре хра не ка да им Бог не би обез бе дио све 
што им је по треб но за жи вот.

(29) Ка им оу змеш ах њи хов они не са ју. Ти ме по ка зу је да је Го
спод – Вла ди ка жи во та и смр ти.

(31) Ра о ва ће се Го со е ли ма Сво јим. А ка кво је де ло Ње го во? Оно, 
ко је је из вр шио, об но вив ши на шу при ро ду. Про рок омо гу ћу је да се под 
овим раз у ме бу ду ће бо го по зна ње љу ди, ка да ће се Бог ве се ли ти не због 
то га што Му се кла ња ју, не го за то што ће ви де ти спа се не.

(32) Он ко ји о ле а на зе мљу и чи ни а се зе мља ре се. Ов де до да је 
и сло во о бу ду ћем Су ду, ко ји ће по бу ди ти страх у сви ма, ко ји жи ве на 
зе мљи. Не ма чо ве ка ко ји се не би упла шио тог стра шног, бо жан стве ног 
су да. До и че се о ра, и оне се и ме. Го ра ма на зи ва про тив нич ке си ле, ко је 
ће Бог спа ли ти у вре ме Су да, а као зна ме ње то га и слу жи дим.
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35. Не ка не са ну са зе мље без бо жни ци. Те о до рит сма тра да се про рок 
не мо ли да са зе мље иш че зну љу ди, не го да се ис ко ре ни зло у љу ди ма. 
Мо жда гре шни ци ма и бе за ко ни ци ма на зи ва де мо не или же ли да про пад
ну они, у ко ји ма је зло не из ле чи во и не по пра вљи во, бу ду ћи да они сво ју 
по роч ност пре но се и на дру ге.

Бла о си љај, у шо мо ја, Го со а: Да вид је пса лам за вр шио оним, чи ме 
га је и за по чео, од но сно сла во сло вље њем.

Псалам 104
Алилуја („Хвалие Госоа”)

Садржај
Али лу ја зна чи „по хва ла Не ви дљи вом”. Ка же да тим ре чи ма Го спо да 

хва ле ан ге ли, као што га хе ру ви ми хва ле ре чи ма: све, све, све. И то 
су пре да ли Све ти Оци, ко ји су и са ми слу ша ли ан гел ско по ја ње, као што 
је Иса и ја слу шао по ја ње се ра фи ма. „Али лу ја” се раз ла же на сле де ћи на
чин: „Ал”– Бог, „ил” – креп ки (сна жни), „уја” – сил ни, моћ ни.

(1) Ис о ве ај е се Го со у, и ри зи вај е Име Ње о во, об ја ви е у на
ро и ма е ла Ње о ва. У овом псал му, Дух Све ти за по ве да апо сто ли ма да 
но вом на ро ду, по ре клом од не зна бо жа ца, от кри ју сва чу да ко ја је Го спод 
са тво рио у вре ме Свог до ла ска.

(3) Хва ли е се Име ном све им Ње о вим, јер хва ла и сла ва до ли ку је они
ма, ко ји ка зу ју си лу Бо жи ју. Не ка се ра у је ср це оних, ко ји ра же Го со а. 
По у ча ва то ме, ко ли ка је ко рист од ис по ве да ња. Ако, ка же, бу де те тра жи ли 
Бо га, осе ти ће те ра дост у уму а ва ша гла ва ће се утвр ди ти и про сла ви ти.

(5) Со ми њи е чу е са Ње о ва ко ја је учи нио. Под тим под ра зу ме ва 
бо жан стве на зна ме ња ко ја је са тво рио (учи нио) ка ко кроз Сво је ја вља ње 
у Но вом За ве ту, та ко и у Ста ром, кроз Мој се ја и све те ко ји су жи ве ли пре 
ње га, јер су и они мно го чу до тво ри ли име ном Си на Бо жи јег. За по ве да 
да про по вед ни ци ових чу де са, по ред чу да ко је је Спа си тељ са вр шио у 
Но вом За ве ту, и то пре да ју не у пу ће ним не зна бо шци ма. Осим то га, за
по ве ди те да се, као цар ски за ко ни, чу ва и то да су Ње го ва уста су ди ла и 
у Ста ром и у Но вом За ве ту. Чу а Ње о ва* и су о ве уса Ње о вих. Чу и ма 
ов де на зи ва чу до твор ства ко ја је из вр шио, као што је хо да ње по мо ру, 
вас кр се ње мр твих и оста ло, а су о ви ма уса Ње о вих на зи ва или ре чи 
ко ји ма је ис те ри вао де мо не, или за по ве сти Но вог За ве та.

(6) Се ме Авра а мо во, слу е Ње о ве, си но ви Ја ко вље ви, иза бра ни Ње о ви. 
И ове ре чи су упу ће не апо сто ли ма, и њи хов сми сао је сле де ћи: ви, као си

* У срп ском пре во ду: Ди во е Ње о ве, прим. прев.

се зе мља, уте ме ље на на Тво јој за по ве сти, ни кад не ће по кре ну ти са сво га 
ме ста.

6. Без ан је, као ха љи на, ор ач њен. Овај без дан је мно штво во да, тј. 
мо ре или оке ан што окру жу је зе мљу, чи не ћи да она бу де као не ко остр во 
ко је се у ње му на ла зи. Пре ма Ди ди мо вом ту ма че њу, ове ре чи из ра жа ва
ју без гра нич но зна ње и не до сти жну пре му дрост, си лу и про ми шља ње 
Бо жи је.

На о ра ма во е се за у са вља ју. Те о до рит ту ма чи да ће се во де или 
мор ски та ла си уз ди ћи то ли ко ви со ко, да ће ста ја ти упо ре до са го ра ма. 
Оне бе же о за о ве си Тво је, о ла са ро ма Тво а. Ако се во де бо је зву ка 
гро ма као да у ње му осе ћа ју не ко не го до ва ње Бо жи је, зар он да гро ма и 
Бо жи јег гне ва не би да ле ко ви ше тре ба ло да се пла ши мо ми, ко ји смо 
сло ве сна би ћа?

9. Гра ни цу си о са вио ко ју не ће ре ћи. Ни го ре ни мор ски та ла си 
не ће пре ћи ону гра ни цу ко ју си Ти по ста вио. То су Тво ја бо жан стве на 
за по вест и во ља, јер их упра во оне за др жа ва ју да не иза ђу из свог при
род ног по рет ка. 13. На си и ће се зе мља о ло о ва е ла Тво јих. Чи та ва 
зе мља, тј. зем ни и жи во ти ње ко је на зе мљи жи ве на си ти ће се пло до ви ма 
Тво јих де ла. Ти ме озна ча ва све зе маљ ске пло до ве, не са мо за то што из
ра ста ју на за по вест Бо жи ју, не го за то што су и са ма ме ста, на ко ји ма ти 
пло до ви на ста ју, де ла и тво ре ви на Бо жи ја.

19. Сво рио си ме сец за вре ме на, да би све тлио то ком но ћи. Сун це о
зна је за ла зак свој. Сун це зна ка да да за ђе, али не као жи во и ра зум но би ће, 
не го за то што не пре ла зи гра ни цу ко ју му је по ста вио Бог (Те о до рит).

23. Та из ла зи чо век на е ло сво је. На кон сун че вог из ла ска, бе сло ве
сне и ди вље жи во ти ње по вла че се у сво је ја зби не, а сло ве сни чо век, ко ји је 
устао из сна, из ла зи из до ма и по ла зи на сво је де ло. Он зна, да је дан од Бо га 
од ре ђен за чо ве ка и крот ке (пи то ме) жи во ти ње, а ноћ за оне ди вље, ка ко 
се не би ме ша ле јед не са дру ги ма и ка ко ди вље не би ис тре би ле пи то ме.

24. Ка ко су ве ли чан све на е ла Тво ја, Го со е! Ди ве ћи се де ли ма Бо
жи јим, про рок с љу ба вљу ус кли ку је: ка ко су див на де ла, или тво ре ви
не Тво је, Го спо де; пре ма ре чи ма св. Гри го ри ја Бо го сло ва, све оне, ако се 
упо ре де јед на с дру гом и сва ка са це ли ном, до при но се скла ду и пу но ћи 
све та. Све си са здао с не појм љи вом пре му дро шћу, јер се чак ни нај ма ња 
тво ре ви на не по ка зу је као уза луд на и су ви шна. На про тив, све има свој 
узрок и циљ, због ко јег је ство ре но.

28. Ка а ово риш ру ку Тво ју, све и сва се ис у њу је о бро ом. Ка да 
отво риш ру ку, од но сно Сво ју све да ру ју ћу си лу, та да се вас це ла тво ре ви
на, и сло ве сна и бе сло ве сна, хра ни Тво јим про ми слом и до бро том.
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(28) По сла а му и о мра чи. Егип ћа ни су оста ви ли Твор ца и по че ли 
да слу же тво ре ви ни; Он их је за то по сред ством тво ре ви не и ка знио, од
но сно по сред ством ва зду ха, ва тре, зе мље и во де.

(29) Пре во ри во е њи хо ве у крв. Ни је се из ме ни ла са мо бо ја во де, 
не го и свој ства ње ног уку са, та ко да су у њој уги ну ле све вр сте ри ба.

Псалам 105
Алилуја

Садржај
У овом псал му на бра ја ју се гре хо ви пр вог на ро да, што по ка зу је због 

че га је Изра иљ био од ба чен. Њи хо ви гре хо ви су сле де ћи: као пр во, (7) 
ре о ор чи ше ула зе ћи у мо ру Цр ве но ме, го во ре ћи: Зар не бе ше ро бо ва у 
Еи у, не о нас из ве е ов е да нас по гу биш (2. Мојс. 14; 11); као дру го, (14) 
ку ша ху Бо а у у си њи (без во ној зе мљи); као тре ће, (16) раз не ви ше Мој
се ја у око лу (ло о ру) као че твр то, (19) на ра ви ше ел ца у Хо ри ву; као пе то, 
(24) о ни зи ше зе мљу же ље ну (и обе ћа ну): као ше сто, (28) слу жи ше слу жбу 
Вел фе о ру; као сед мо, (32) раз не ви ше Га на во и со ре ња; као осмо, (34) не 
ис ре би ше на ро е ко је им ре че Го со, не го су по че ли да се по кла ња ју 
идо ли ма и да сво ју де цу при но се на жр тву.

(1) Ис о ве ај е и хва ли е Го со а, јер је о бар… (3) Бла же ни ко ји 
чу ва ју су (ра ви), јер су до стој ни да ка зу ју си ле Го спод ње је ди но они, 
ко ји ис пу ња ва ју оно што је Бог од ре дио у Пи сми ма, по сту па ју ћи у све му 
са ра су ђи ва њем и по ра зу му и има ју ћи сваг да пред очи ма суд Бо жи ји. 
Они са свим при род но чи не прав ду (досл. они су из вр ши те љи, по сле ни
ци прав де, грч. ποιηταί δικαιοσύνης), јер на де лу ис пу ња ва ју оно што је 
пра вед но.

(4) По ме ни нас, Го со е, у бла о во ље њу на ро а Тво а. Ов де се већ по
ја вљу ју Је вре ји, ко ји мо ле да и они по ста ну при ча сни ци спа се ња ка кво 
је да ро ва но не зна бо шци ма.

(17) По кри во а му чи е ље њи хо ве, тј. оне ко ји су их му чи ли, јер онај 
ко ји је иза шао из мо ра и по ме шао се са Изра иљ ци ма, ни је ви ше био ме ђу 
му чи те љи ма не го ме ђу они ма, ко ји су по ве ро ва ли.

(12) И о ве ро ва ше ре чи ма Ње о вим, и е ва ше хва ли Ње о вој. Ка да су 
се, по бла го во ље њу Бо жи јем, са бра ли мор ски та ла си, од мах су по ве ро ва
ли и от по ја ли Бо гу пе сму (хва лу), ко ја је за пи са на у Књи зи Из ла ска (тј. у 
2. књи зи Мој се је вој), а за тим све то за бо ра ви ли. И е ва ше хва ли Ње о вој 
ка да су ли ку ју ћи иза шли са Ма ри јом, го во ре ћи: Пе вај е Го со у, јер се 
слав но ро сла ви (2. Мојс. 15; 21).

но ви Авра а мо ви и слу е Ње о ве, си но ви Ја ко вље ви и иза бра ни Ње о ви (јер 
вас је Он иза брао), об ја ви е у на ро и ма да је (7) Он Го со Бо наш.

(13) И ро ђо ше из на ро а у на ро, од Ва ви ло ња на до Фи ли сте ја ца.
(14) И збо њих об ли чи ца ра – Ави ме ле ха због увре де Сар ре.
(15) Не о и чи е се о ма за ни ка Мо јих. По ма за ни ци су Авра ам и ње

му слич ни, јер су удо сто је ни да у ви ђе њи ма про зру ја вља ње Бо га Ло го са.
(16) И ри зва ла на зе мљу. Пре ма до мо стро ју је до пу стио да на ста не 

глад и да они, ко ји су због ње до шли у Еги пат и ту се умно жи ли, као свој 
по сед при ме Обе ћа ну зе мљу. Сва ку на бав ку хле ба уки е. Услед деј ство ва
ња гне ва Бо жи јег, то ком вре ме на гла ди обич но се де ша ва да љу ди, и ка да 
је ду хлеб, не би ва ју њи ме укре пље ни.

(19) Док не о ђе Реч Ње о ва. Под тим под ра зу ме ва ис пу ње ње сна. Због 
то га, ка же, што сам стра дао и опла ки вао свој жи вот ко ји је био у опа сно
сти све до тле, док ни је на ста ло вре ме да се сан ис пу ни.

(22) Да на у чи кне зо ве ње о ве као се бе. То је слич но оно ме што је ре че
но: А ша зна че, ни је ли о Бо а (1. Мојс. 40; 8)? На и ме, он (Јо сиф) фа ра о ну 
не би про ту ма чио сан, да му Бог ни је по да рио мо гућ ност да их раз у ме.

(23) И уђе Изра иљ у Еи а, и Ја ков се на са ни у зе мљи Ха мо вој. Си
но ви Но је ви су Сим, Хам и Ја фет, а син Ха мов – Ха на ан; син Ха на а нов је 
Ми зра им, што се ту ма чи као Еги пат (Ми сир), и по ње му је зе мља до би ла 
име. Кад је Ја ков до шао у Еги пат, ве ро ват но да је та да Хам, Ми зра и мов 
де да, жи вео у Егип ту, док је Ха на ан жи вео у Па ле сти ни. Под име ном 
Изра и ља и Ја ко ва, ко ји су ушли у Еги пат, под ра зу ме ва ју се и њи хов де ца, 
јер Се ам е се у ша бе ше… ка си ђо ше у Еи а, ка же Пи смо (5. Мојс. 10; 
22). И Ја ков се на са ни у зе мљи Ха мо вој. Хам је ро дио Ха на а на, а Ха на ан 
Ми зра и ма, и ово име се ту ма чи као „Еги пат”. Због то га Еги пат и на зи ва 
зе мљом Ха мо вом, као зе мљу ко ја при па да Ха мо вом уну ку.

(24) И уз ра се (Го со) на ро Свој ве о ма, та ко да фа ра он ко ји ни је 
знао Јо си фа, ка же: „Ево, овај на род са да по ста де мно го бро јан, и сил ни ји 
је о нас (2. Мојс. 1; 8–9). Они, ме ђу тим, не би по ста ли та ко сил ни од бр зог 
уве ћа ња њи хо вог бро ја, да ни су ужи ва ли Јо си фо ву за шти ту и бла го на
кло ност фа ра о на.

(25) Пре о кре ну ср це (Ха мо во) а омр зну на ро Ње ов. Услед по што ва
ња ко је су им ука зи ва ли Егип ћа ни, Изра иљ ци су па ли у исто идо ло по
клон ство. Бог је сто га устро јио да их Егип ћа ни омр зну и да им на мет ну 
нај те же по сло ве. То се до го ди ло за то, да би озло је ђе ни Изра иљ ци при те
кли Бо гу, и обе ћа ње ко је је да то Авра а му ла ко се мо гло ис пу ни ти.

(26) По сла Мој се ја, слу у Сво а, итд, јер је са мо Мој се ју и Ааро ну от крио 
(27) ре чи зна ме ња ка ко да во ду пре тво ре у крв и да са тво ре оста ла чу да.
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Пе та књи га пса лама  
псал ми 106–150

Псалам 106
Алилуја

(1) Ис о ве ај е и хва ли е Го со а, јер је бла. На кон од ба ци ва ња је
вреј ског на ро да, уз гред но по ми ње апо стол ско при зи ва ње не зна бо жа ца. 
Због то га и за по ве да да хва ле Бо га и да Га ис по ве да ју због Ње го ве ве ли ке 
ми ло сти.

(3) О ис о ка и за а а и се ве ра и мо ра. Ко су ти што су са бра ни са 
че ти ри стра не ва се ље не, ако не сви на ро ди, ко ји ма је бо го по што ва ње 
ра ни је би ло не по зна то, јер су би ли не при ча сни бо жан стве ној во ди и жи
ве ли су у ве ли кој же ђи?

(4) Пу ка ра у на се ља не на ђо ше, јер ни су во ди ли до бар жи вот не го 
су жи ве ли у ве ли кој пре ле сти.

(5) Гла ђу ју ћи и же ђу ју ћи, у ша њи хо ва у њи ма иш че зе, јер у се би ни су 
има ли хле ба ко ји кре пи чо ве ко во ср це, ни ти во де жи ве о ко јој је ре че но: 
Ко ји и је о во е ко ју ћу му ја а и не ће оже не и о ве ка (Јн. 4; 14).

(7) И о ве е их на у ра ви, тј. при ве де их ве ри у Ње га, јер је Он Сам 
ре као: Ја сам у (Јн. 14; 6). Да ои у у ра на се ље ња. Под тим под ра зу ме
ва Цр кву или не бе ски Је ру са лим.

(8) Не ка ис о ве а ју Го со у ми ло си Ње о ве… (9) јер на си и у шу 
ра зну. Ка ква је то ду ша? Зар то ни је ду ша оних, о ко ји ма је ре че но: (5) 
ла ђу ју ћи и же ђу ју ћи у ша њи хо ва у њи ма иш че зе? И у шу ла у ју ћу ис
у ни о бри ма, тј. ду хов ним хле бом.

(10) Оне ко ји се е у а ми и сен ци смр и. Не ће мо по гре ши ти ако сен
ком смр ти на зо ве мо идо ло слу же ње и де ла по чи ње на у без бо жни штву, јер 
нас она раз лу чу ју од веч ног до бра. Ра ни је смо се пре да ва ли упра во та
квим де ли ма, јер смо (11) ре о ор чи ли Бо а и раз ра жи ли са ве Ви шње а. 
Тре ба ло је да у ве ли чи ни и ле о и сво ре ња со зер ца ва мо Ро до на чал ни ка 
сва ке тва ри, и да Ње го ву сваг да по сто је ћу си лу и бо жан ство по зна мо на 
осно ву ства ра ња све та. Ми, ме ђу тим, бу ду ћи сле пи и жи ве ћи у а ми и 
сен ци смр ној, има ју ћи око ва не и по мра че не сло ве сне (ра зум не) си ле 
ду ше, за ме ни ли смо сла ву бе смр но Бо а о о би јем смр но чо ве ка и 
и ца и че во ро но жних жи во и ња и ми за ва ца (Рим. 1; 23). Око ва не у си
ро ма шву и во жђу. Без бо жни ка ће ухва и и ње о ва бе за ко ња, и у ужа 

(14) И ку ша ху Бо а у без во ној зе мљи. Ре че но је: И ку ша ше Бо а у без
во ној зе мљи, јер су раз гне ви ли Бо га убр зо на кон пре ла ска кроз Цр ве но 
мо ре.

(20) И ро ме ни ше сла ву сво ју за о о би је ел ца ко ји ра ву је е. Њи
хо ва сла ва био је Бог; Ње га су на пу сти ли и по кло ни ли се те ле ту.

(24) И о ни зи ше зе мљу же ље ну (и обе ћа ну). То је пе та кри ви ца, по сле 
Цр ве ног мо ра, пу сти ње, вре ђа ња Мој се ја и те ле та на Хо ри ву, јер су ухо де, 
осим Ису са На ви на и Ха ле ва, си на Је фо ни ји ног, рђа во го во ри ли о (обе
ћа ној) зе мљи, а ти ме од вра ћа ли и оста ле.

(25) И ро а ху у ша о ри ма сво јим, кад су се ухо де вра ти ли и по че ли 
да из о па чу ју ми шље ње Изра и ља ца.

(28) И слу жи ше слу жбу Вел фе о ру. То је амо нит ски идол, ко јег Је ли ни 
на зи ва ју Кро нос.

(30) И уса е Фи нес и уми ло си ви, ка да је Ма ди јан ку убио за јед но 
са раз врат ни ком. Ова реч нас по у ча ва то ме, ко ли ко пред Бо гом мо же да 
учи ни по бо жност јед ног је ди ног чо ве ка.

(39) И блу ни чи ше у сво јим о у хва и ма. То нам по ка зу ју Књи га о 
су ди ја ма и Књи ге о ца ре ви ма, од но сно, по ка зу ју нам да су Изра иљ ци, 
ра ди свог ура зу мље ња у ра зна вре ме на пот па да ли под власт ра зних ино
пле ме них на ро да: Мо а ва ца, Амо ни ћа на, Ама ли ки ћа на, Ма ди ја на ца.

(41) И овла а ше њи ма мр зи е љи њи хо ви. Ва ви ло ња ни и Аси риј ци 
вла да ли су над Изра и љем због ње го вих бе за ко ња.

(43) Мно о у а их је из ба вио, а они Га ре ор чи ше у са ве у сво ме. Бог 
је по Свом чо ве ко љу бљу био снис хо дљив пре ма њи ма, али су Га они при
мо ра ли да се по ка же као строг. Бог је по но во спа сао на род, као Спа си тељ, 
али су они про па ли, са ми се бе по гу бљу ју ћи по губ ним де ли ма. Ре че но је: 
мно о у а, слич но оно ме што се ка же на дру гом ме сту: Ко ли ко у а 
хе ох а са бе рем че а во ја (Лк. 13; 34). Исто та ко су и ре чи: По ни зи ше се 
у бе за ко њи ма сво јим слич не сле де ћим: не хе о се (Лк. 13; 34). Ка жња ва
ју ћи их ра ди ура зу мље ња, Бог је по ка зи вао чо ве ко љу бље, али су Му они 
уз вра ћа ли не при ја тељ ским по ступ ци ма.

(46) И а е их у са жа ље ње сви ма, ко ји их за ро би ше. Го во ре ћи ово, 
ми сли на Ки ра ко ји их је осло бо дио из роп ства, а та ко ђе и на Да ри ја и 
Ар так серк са, ко ји су да ли но вац за из град њу хра ма.

Крај че вр е књи е Пса ла ма
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(38) И со ку њи хо ву не ума њи. Со ком (ско о ви ма) на зи ва не ра зум
не у Цр кви, пре ма оно ме што је ре че но: Као ско бе јах ко е бе (Пс. 72; 22) 
и чо ве ка и жи во и њу са шће Го со (Пс. 35; 7).

(39) И ума њи ше се, тј. они ко ји су при па да ли древ ном на ро ду.
(40) Из ли о ни же ње на кне же ве њи хо ве. Под кне же ви ма под ра зу ме ва 

књи жев ни ке и фа ри се је. И за ве е их на бес у ће а не на у, јер лу та ју они 
што не по зна ју Оно га Ко ји је ре као: Ја сам у (Јн. 14; 6).

(41) И убо о о мо же о си ро ма шва. Ко је убо ги? Зар то ни је онај, за 
ко јег је ре че но: Бла же ни си ро ма шни у хом (Мт. 5; 3)? И о са ви као ов це 
ро о ве ње о ве. За сво је је при знао, ка же про рок, па ству са бра ну из свих 
ро до ва.

(42) Ви е ће ра ви (ср цем) и об ра о ва ће се. Ко су ти пра ви ср цем? Зар 
то ни су они, о ко ји ма је ре че но: Бла о ва шим очи ма шо ви е (Мт. 13; 16)? 
И сва ко ће бе за ко ње за во ри и уса сво ја – Бо је онај ко ји орав а ва. 
Ко ће осу и и (Рим. 8; 33)?

Псалам 107
Песма салма, Давиов

Садржај
И у овом псал му при по ве да се о до ла ску Го спод њем, по себ но о Ње

го вом до ла ску не зна бо шци ма. Ме ђу тим, ка ко су сви сти хо ви овог псал ма 
већ рас ту ма че ни у прет ход ним псал ми ма, би ло би су ви шно из ла га ти то 
исто за ту ма че ње овог псал ма.

(2) Го о во је ср це мо је, Бо же.
(3) Уса ни сла во мо ја. Ње го ва сла ва је ње го ва моћ со зер ца ња и де

ла ња, ко ја га при кла ња ка мо рал ној и ра зум ској (ми са о ној, ду хов ној) 
вр ли ни.

(5) Јер је ве ли ка из на не ба ми лос Тво ја. Тво ја ми лост је то ли ко ви
со ка да над ви су је не бе са, и лу че Тво је исти не бр зо се рас про сти ру на све 
стра не, јер про ро ци, апо сто ли и учи те љи ње ном ро сом на па ја ју зе мљу.

(6) Уз не си се на не бе са, Бо же. Од по чет ка па до овог сти ха, овај пса лам 
је сли чан 56. псал му, а од овог сти ха па до кра ја сли чан је 59. псал му, и све 
што је тре ба ло ре ћи, та мо је већ ре че но.

(8) Уз ви си ћу се и раз е ли ћу Си хем. Обе ћа ва да ће оно што је код 
Је вре ја би ло нај бо ље и нај пре вас ход ни је, с ра до шћу по де ли ти и раз ме
ри ти као на сле ђе не зна бо шци ма, бу ду ћи да се до бар Отац ра ду је што 
при хва та и за до би ја мно штво си но ва. О то ме го во ри але го риј ски и за
го нет но. У не зна бо жач кој до ли ни на ла зио се овај град, ко ји се на зи ва 
Си хем или Си ким. Ов де се на ста нио Ја ков, ка да је са де цом иза шао из 

ре хо ва сво јих за ле шће се (При че Сол. 5; 22), јер ће оси ро ма ши ти у све му 
што је до бро и ле по.

(11) Јер ре ор чи ше ре чи Бо жи је, ни нај ма ње не при хва та ју ћи Бо жи ји 
за кон, не го се пре пу шта ју ћи му дро ва њу ово га ве ка. И са ве Ви шње а 
раз ра жи ше. Ка кав је био са вет Ви шњег? Зар то ни је онај, пре ма ко јем 
хо ће а се сви љу и са су и а о ђу у о зна ње иси не (1. Тим. 2; 4)?

(12) Оне мо ћа ше, и не би ко а а о мо не, јер ни ко ни је имао моћ да 
ис ко ре ни грех.

(13) И из не во ља њи хо вих са се их. Ко ја је не во ља ве ћа од то га да у 
не по зна њу Бо га, у ду шев ном си ро ма штву и у гре хов ној убо го сти ро бу ју 
злим ду хо ви ма?

(14) И око ве њи хо ве рас ки ну. Реч ју рас ки ну ука зу је на тре нут но по
ни ште ње гре ха.

(15) Не ка ис о ве а ју Го со у ми ло си Ње о ве. По дру ги пут по ми ње 
Ње го ва до бро чин ства.

(16) Скр ши вра а ба кар на. Има у ви ду Спа си те ље во снис хо ђе ње чак 
до ада, где је отво рио ње го ва (адо ва) вра та за све оне ко ји су од дав ни на 
та мо би ли за кљу ча ни не рас ки ди вим лан ци ма и они, ко ји су же ле ли да 
иза ђу ода тле, ни су мо гли то да учи не. Ме ђу тим, Он је су жњи ма (око ва ни
ма) ре као: иза ђи е, и они ма ко ји су у а ми: о ка жи е се (Иса. 49; 9).

(18) Сва ко а је ла уз ну ша се у ша њи хо ва, јер ни је би ло ре чи ко ја би 
их мо гла на хра ни ти. Вра а смр и су грех, ко ји во ди у смрт.

(22) Не ка ри не су Ње му жр ву хва ле. Ове ре чи упу ћу је све тим апо
сто ли ма, јер су нам они пре да ли та јин ства Но вог За ве та.

(33) По са ви ре ке у у си њи. Под тим под ра зу ме ва не по кор ни и од
ба че ни род је вреј ски, јер су се Је вре ји, ко је је ра ни је му чи ла глад и ко ји ма 
је би ла по треб на ду хов на хра на, на се ли ли код ових ре ка.

(34) Зе мљу ло о но сну окре ну у сла ну. Ми сли на је вреј ску си на го гу, 
јер су де мо ни би ли ста нов ни ци тог зе маљ ског гра да, и њи хо во без бо
жни штво до не ло је сво је пло до ве. Ме ђу тим, со љу уче ња ису ши ли су је 
апо сто ли, о ко ји ма је ре че но: Ви се со зе мљи (Мт. 5; 13).

(35) По са ви у си њу у је зе ра во на. Ми сли на на род ко ји је по те као 
од не зна бо жа ца, јер је про ро штво ов де сли ве но и го во ри о два на ро да, 
од но сно о од ба ци ва њу јед ног и при хва та њу дру гог.

(36) И о и же ра о ве са но ва ња, тј. до бар и не бе ски жи вот.
(37) И за се ја ше о ља и за са и ше ви но ра е. Шта се под ра зу ме ва под 

по љи ма ре као је Онај Ко ји ка же: Иза ђе се јач а се је се ме сво је (Лк. 8; 5). 
Ви но гра ди су цр кве, пре ма оно ме што је ре че но: Ви но ра и са зре ше и 
а о ше ми о ми ри се (Пе сма 2; 13).
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(6) По са ви на ње а ре шни ка. Гре шник је сам са та на, из у ми тељ гре
ха. Ре че но је о са ви уме сто би ће о са вљен. На ко га ми сли ка да ка же 
на ње а, ако не на из дај ни ка Ју ду? И ђа во нек са не с е сна о ње а. И код 
За ха ри је је ре че но: По ка за ми Го со Ису са, ве ли ко је ре ја, ко ји са ја ше 
ре ан е лом Го со њим, и са а ну ко ји му са ја ше с е сне сра не а би 
Му се ус ро и вио (Зах. 3; 1 – пре ма Сеп ту а гин ти).

(7) Ка а му се бу е су и ло, не ка иза ђе осу ђен, тј. не ка на бу ду ћем су
ду не ма ни јед ну реч ко јом би се оправ дао. И мо ли ва ње о ва а бу е на 
рех. Не ки ма и са ма мо ли тва би ва на грех: та кви су не зна бо шци, ко ји 
се мо ле идо ли ма или тво ре ви ни; та кви су Је вре ји, ко ји мо ли тву Бо гу не 
при но се кроз Ису са; та кви су и је ре ти ци, ко ји се мо ле не по сто је ћем Бо гу 
(не су штом Бо гу, грч. Θεῶ οὐκ ὄντι). Осим то га, мо ли тва би ва на грех и 
они ма, ко ји се мо ле са гне вом или са жи теј ским по ми сли ма, или се пак 
мо ле дво лич но.

(8) Не ка а ни ње о ви бу у ма ло број ни. Убр зо на кон из да је, он се обе
сио, иш че зао и ви ше се ни је по ја вљи вао. И еи ско сво (о со јан сво) 
ње о во не ка узме ру и. Ов де го во ри о Ма те ју, јер је он, као пра ве дан, 
при бро јан апо сто ли ма.

(9) Не ка си но ви ње о ви бу у си ро ча. Си но ви су ње го ве по ми сли ко је 
су по ста ле си ро чад, јер су се ли ши ле бла го да ти Хри сто ве. Же на је ње го ва 
ду ша, ко ја је по ста ла удо ви ца, јер је због бе за ко ња от па ла од Хри ста.

(10) По кре ну и си но ви ње о ви не ка се ре се ле и не ка ро се. Ње го ве 
по ми сли, ко је смо на зва ли си но ви ма, от па ле су од Хри ста и пре се ли ле 
се у сре бро љу бље, због че га су по че ле да пру жа ју ру ке пре ма сре бру, као 
да про се ми ло сти њу.

(14) Да се со ме не бе за ко ње (рех) оа ца ње о вих ре Го со ом, тј. 
грех са мог на ро да, јер се из дај ни ку при дру жу је и бе за ко ни на род. Бе за ко
њем ота ца на зи ва се уби ја ње про ро ка, пре ма оно ме што је ре као Го спод: 
Сва крв ра ве на ко ја је ро ли ве на од Аве ља до про ро ка За ха ри је, иска ће 
се о ро а ово а (Мт. 23; 35 и Лк. 11; 51). Грех ма е ре ње о ве а се не очи си. 
Под мај ком овог без бо жног на ро да под ра зу ме вај ону лу ка ву си на го гу, 
ко ја је мно го пу та пре о гор чи ла Го спо да.

(15) Не ка бу у сва а ре Го со ом, и а уни ши са зе мље со мен 
њи хов. Бог увек ви ди сва њи хо ва бе за ко ња, и не сма тра да су до стој ни 
би ло ка кве ми ло сти, ни он, ни сви они ко ји ни су по ве ро ва ли. Не ми сле ћи 
са мо на Ју ду, Псал мо по јац је ре као у мно жи ни: со мен њи хов. Дру га чи је 
про ту ма че но, под њи ма мо же мо под ра зу ме ва ти и Ју ди не оче ве, ко ји су га 
ро ди ли за из да ју. То су сре бр ња ци, ко ји су га на то под ста кли, са та на, ко ји 
је нај пре у ње го ве ср це по ло жио ми сао о из да ји, као и кне же ви ко ји су 

Ме со по та ми је (Ме ђу реч ја). Ов де је Емор, син Си хе мов, за во лео Ди ну, 
Ја ко вље ву кћер, отео је и на па ство вао. Ја ко вље ви си но ви су до шли и 
уби ли и ње га и сав ње гов на род. На тај на чин је Си ким, до ли на на се ља, 
по ста ла по сед па три јар ха Ја ко ва. Ка да је Ја ков де лио зе мљу си но ви ма, 
овај град је, као нај бо љи, дао Јо си фу јер он због мла до сти ни је уче ство
вао у по ко љу. Због то га обе ћа ва да ће раз де ли ти и раз ме ри ти, да би ти у 
том але го риј ском ка зи ва њу раз у мео да се нај бо ље на сле ђе но вог Јо си фа 
– Хри ста, да је не зна бо шци ма.

Псалам 108
За крај, салам Давиов

Садржај
Овај пса лам из о бра жа ва стра да ња Хри сто ва и бу ду ће ка зне Ју де и 

ју деј ског (је вреј ског) на ро да. Мо ра се ре ћи да се све оно што се у овом 
псал му из го ва ра у ви ду же ље из го ва ра про роч ки. На при мер: (6) и ђа во 
не ка са не е сно о ње а ре че но је уме сто: „ста де”. На и ме, Псал мо по јац не 
же ли да се све то до го ди, и са мо пред ска зу је оно што ће се де си ти услед 
ње го ве зло бе. На исти на чин тре ба раз у ме ти и оста ле слич не из ра зе, 
као што су сле де ћи: не ка уз њих бу ду кле вет ни ци и не ка се не уда љу ју 
од њих, и ка да им се бу де су ди ло не ка бу ду осу ђе ни (7). Ако Те при зо ву у 
не во љи, не ка им се и то убро ји у грех, као опо ме на за оно у че му су они 
са гре ши ли. Не ка њи хо ви а ни бу у ма ло број ни (8) да би то ком жи во та 
ви де ли ка ко је дру ги при гра био до сто јан ство ко је они ни су ис ку пи ли 
на до ли чан на чин. За тим ис тре би и њих са ме, да би не сре ћа пре шла и 
на њи хо во по том ство, да би си но ви њи хо ви оси ро ма ши ли, же не оста ле 
удо ви це (9), да би си но ви, при ву че ни и из ло же ни на си љу, по не ли ка зну 
за пре сту пе ота ца.

(1) Бо же, хва лу мо ју не ре ћу и. Бог про сла вља Си на у свим цр ква ма 
Хри сто вим, ко је су сву да по ни кле и за бли ста ле. Због то га Хри стос ка же 
Оцу: „Иако је Ју да ко ји Ме из дао спре ча вао Мо ју хва лу, Ти Ме по хва ли 
и по све до чи о Мом бо жан ству, ко јем Ју да ни је ве ро вао, због че га Ме и 
из дао.”

(2) Јер уса ре шнич ка и уса лу ка во а ово ри ше се на ме не. Уса 
ре шнич ка, тј. уста ђа во ла, јер је он уисти ну гре шник. Уса лу ка во а, тј. 
уста Ју ди на, јер су и је дан и дру ги го во ри ли про тив Хри ста.

(4) Уме со а ме во ле, окле ве а ше ме… (5) и о са ви ше ро ив ме не 
зла уме со о бра. По сто је ре чи љу ба ви и по сто је ре чи мр жње, као и ре чи 
ко је не из ра жа ва ју ни јед но ни дру го. Ју да Му је ла скао као Учи те љу и 
чи ни ло се да је пре ва ром ус пео да из да Учи те ља.
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тар, не ма ју ћи ни Свог гра да, ни се ла, ни до ма, не го пре ла зе ћи из ме ста у 
ме сто, бе же ћи у пла ни не а по не кад и у пу сти њу.

(25) Ви ев ши ме, кли ма ху ла ва ма сво јим. Под ра зу ме ва оне ко ји су, 
ви дев ши Га на кр сту, го во ри ли: Ти ко ји храм раз ва љу јеш… са си Са мо а 
Се бе (Мт. 27; 40).

(27) И не ка о зна ју а је ово ру ка Тво ја. Под ру ка ма ов де под ра зу ме ва 
де ла, ко ја је по чи нио вас кр снув ши Се бе из мр твих.

(28) Про кли ња ће они, а Ти ћеш бла о си ља и, они ко ји уса ју на ме 
нек се о сра ме. Већ су по сра мље ни, јер ви ше не ма ју ни све ште ни ка, ни 
жр тве, ни све штен ство, ни реч Бо жи ју, ка ко ка же про рок Оси ја (в. Ос. 3; 4). 
Слу а Твој об ра о ва ће се. И ово нас на во ди да раз у ме мо у истом сми слу, 
јер Па вле ка же: Се бе је о ни зио узев ши об лич је слу е (Фи липљ. 2; 7). Та ко 
го во ри и Иса и ја: Са зао ме је о уро бе ма е ри не а сам Му слу а (Ис. 49; 
5). И Он Сам ка же у еван ђе љи ма: Син Чо ве чи ји ни је о шао а Му слу же 
не о а слу жи (Мт. 20; 28).

(29) Не ка се кле ве ни ци мо ји обу ку у сра мо у. Ка кву сра мо ту не но се 
Је вре ји? Ви де да је њи хо во све ти ли ште сру ше но до те ме ља, а да се гро бу 
Оно га Ко јем су се ру га ли и Ко јег су ра за пе ли сви кла ња ју, и да се сву да 
умно жа ва ју Ње го ве слав не цр кве.

(30) Ис о ве а ћу се Го со у ве о ма уси ма мо јим. Ис по ве да ње из ра жа
ва бла го дар ност, ка кву Син уз но си усти ма на ро да. И усре мно их хва ли
ћу Га, јер се усти ма Цр кве уз но си по хва ла Оцу.

Псалам 109
Псалам Давиов

(1) Ре че Го со Го со у мо ме: Се и Ме ни с е сне сра не. У овом псал
му Да вид из о бра жа ва Го спод ње ро ђе ње по те лу, Ње го ву еван ђел ску реч 
ко ја је за го спо да ри ла над свим на ро ди ма и Ње го во ваз не се ње на не бе са, 
од ко јег пса лам и по чи ње, го во ре ћи: Ре че Го со Го со у мо ме: се и ме ни 
с е сне сра не ок о ло жим не ри ја е ље Тво је за о нож је но а ма Тво
јим. Ка кви су то не при ја те љи, го во ри апо стол Па вле: Ка уки не сва ко 
о ла вар сво и сва ку влас и си лу и го спо да ре овог све та, уки ну ће се и 
о сле њи не ри ја ељ – смр (1. Кор. 15; 24–26).

(2) Же зал си ле Тво је о сла ће Ти Го со са Си о на; под тим под ра зу ме ва 
по сла ње еван ђел ске ре чи, ко ја је и за го спо да ри ла над свим не при ја те љи ма.

(3) Са То бом је влас у ан мо ћи Тво је. Ти ме озна ча ва или вре ме су
да, ка да ће сви ма су ди ти са бо жан ском си лом и ка да ће до ћи са Сво јим 
све тим ан ге ли ма, или пак вре ме Ње го вог ро ђе ња по те лу, ко је се и на зи ва 
а ном мо ћи. С То бом ће би и влас, јер ће за вла да ти чи та вом ва се ље ном, 

по се до ва ли му дрост ово га ве ка и о ко ји ма је Па вле ре као: Да су о зна ли, 
не би Го со а сла ве ра за е ли (1. Кор. 2; 8). Да уни ши са зе мље со мен њи
хов. Ми сли или на спо мен са мог Ју де, или на оне кне же ве ко ји су уста ли 
про тив Хри ста, јер за њи хов спо мен ни је оста ло ни се ме на.

(16) Јер се не се и ше а учи не ми лос. Ни је хтео, ка же, да при хва ти 
ми лост ко ју је Отац по да рио свим љу ди ма, а не са мо њи ма, за блу де лим 
ов ца ма Изра и ље вим, јер је учи не ре че но уме сто „при хва те”.

И ро а ња ше чо ве ка убо о и си ро ма ха. Ми сли на Са мог Го спо да, Ко ји 
бо а бу у ћи, нас ра и оси ро ма ши, а би се ми Ње о вим си ро ма швом 
обо а и ли (2. Кор. 8; 9). И о и ше но ср цем а а уби ју, тј. ожа ло шће ног, 
јер се ра жа ло стио ви дев ши њи хо ву про паст. На сто јао је, да кле, да уби је 
Ње га, Ко ји се због њих жа ло стио.

(17) И за во ле ро кле сво… (18) и об у че ро кле сво као ое ло. Бу
ду ћи да су пре ста ли да Ме бла го си ља ју не го Ме сва ко днев но про кли њу 
(а Је вре ји то чи не до да на да на шњег), на њи ма ће се ис пу ни ти све што 
је пред ска за но. И уђе као во а у уро бу ње о ву. Огре зли су у не сре ће, не 
са мо оне ко је их окру жу ју спо ља, не го и у оне уну тра шње. И као уље у 
ко си ње о ве, за то што уље ду го за др жа ва сво ју вла жност. Псал мо по јац 
под тим под ра зу ме ва свој ства не сре ћа, при че му во да озна ча ва њи хо ву 
мно го број ност а уље њи хо ву ду го трај ност. Тим не сре ћа ма ће се ка же, као 
оде ћом оде ну ти и као по ја сом опа са ти.

(20) Ово је ла а о Го со а они ма ко ји ме кле ве а ју и ко ји о во ре зло 
ро ив у ше мо је. Та кве ће пло до ве убра ти они, ко ји су Ме омр зну ли и 
из дај ник ко ји им је по слу жио. Бу ду ћи да су за Ње га го во ри ли да се про
ти ви Бо гу и да ру ши За кон, пра вил но је ре као: ко ји Ме кле ве а ју.

(21) А Ти Го со е, Го со е, учи ни са Мном ми лос ра и Тво Име на. То 
Вла ди ка Хри стос го во ри по Сво јој чо ве чи јој при ро ди, јер је ис пу нио све 
људ ско, осим гре ха. Ро дио се по при род ним за ко ни ма, од но сно од же не, 
што је свој стве но при ро ди, Ме ђу тим, ро дио се од Дје ве, што је нат при
род но. Био је по ви јен у пе ле не, об ре зан и хра њен мле ком. При но сио је 
жр тве, по стио, био гла дан, же дан и ума рао се. У све тим еван ђе љи ма се 
увек из о бра жа ва и ка ко се мо ли. Та ко и ов де, по чо ве чи јој при ро ди, при
зи ва Бо жи ју по моћ.

(22) Из ба ви ме, јер сам си ро мах и убо. У све тим еван ђе љи ма на ла зи мо 
да је Он то уисти ну ре као. По ла зе ћи на стра да ње, Он ка же: Са је у ша 
мо ја уз бу ђе на, и ша а ка жем? Оче, са си ме о ча са ово а; али за о о
ђох за час овај (Јн. 12; 27).

(23) Као сен ка ка се скло ни, иш че зох. Слич но сен ци кад се скло ни, 
при хва тио сам крај жи во та; жи вео сам слич но ска кав цу ко јег но си ве
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са ве у ра вих и на са бо ру име но вао је на род но ве си на го ге, за раз ли ку 
од оне ста ре ко ја ни је би ла пра ва (грч. οὐκ ἦν εὐϑεία), бу ду ћи да је ср цем 
сваг да би ла пре ле шће на.

(2) Ве ли ка су е ла Го со ња, ис и а на у свим во ља ма Ње о вим. У си
на го ги (збо ри шту, са бо ру) пра вих ис пи та не су све во ље Бо жи је: на и ме, 
не по сто ји ни јед на да та за по вест ко ју си на го га (збо ри ште) пра вих не би 
ис пи та ло и ис пу ни ло, јер се збо ри ште (си на го га) пра вих сваг да ста ра да 
из вр ши во љу Бо жи ју.

(3) И ис о ве а ње и ве ли чан сво е ло су Ње о во.* Под ра зу ме ва де ла 
ко ја је из вр шио по ико но ми ји (до мо стро ју). Не ка та де ла, бу ду ћи ве ли ка, 
бу ду про сла вље на. И рав а Ње о ва оса је у век ве ка. Прав ом се на зи ва 
еван ђел ска реч, јер она свим љу ди ма под јед на ко ну ди спа се ње.

(4) Ми ло сив је и ми ло ср ан Го со. Ра ни је је кроз Сво је про ро ке 
обе ћа вао да ће у вре ме до мо стро ја са тво ри ти чу да, и бла го во лео је да та 
чу да и ис пу ни. Ка ква је чу да Он обе ћао? Зар то ни су она, пре ма ко ји ма ће 
та да сле и ма ова ра и очи (Ис. 35; 5) и тво ри ти и дру га зна ме ња? И не са
мо чу да, не го и при зи ва ње свих на ро да, ко је је ис пу нио и реч ју и де лом.

(5) Хра ну а е они ма ко ји Га се бо је, тј. ду хов ни Хлеб ко ји је си шао с 
не бе са. Пам и ће о ве ка за ве Свој, тј. за вет с Авра а мом: У е би ће се 
бла о сло ви и сви на ро и на зе мљи (1. Мојс. 18; 18). (6) Моћ е ла Сво јих, тј. 
збор (са бор) апо сто ла је на ро ду, при зва ном на ве ру, огла сио моћ де ла 
Хри сто вих или са ма де ла, ко ја сваг да тво ри Сво јом соп стве ном си лом.

Псалам 111
Алилуја. Псалам оврака Аејево и Захаријино

(1) Бла жен је чо век ко ји се бо ји Го со а, у за о ве си ма Ње о вим хе
ну ће ве о ма. Ти ме збор апо сто ла по у ча ва да ис пу ње ње за по ве сти, чи не ћи 
бла же ни ма оне ко ји их тво ре, да је до бра иш че ки ва ња у бу ду ћем ве ку.

(2) Моћ но ће би и на зе мљи се ме ње о во. Се ме ном се на зи ва ју до бра 
де ла, ко ја ће има ти си лу на тој зе мљи крот ких, где ће ови при ми ти на
гра ду за то што су учи ни ли.

(3) Сла ва и бо а сво је у о му Ње о вом. Не мој ми сли ти да је то про
ла зна сла ва и про ла зно бо гат ство, јер се код све тих не на ла зи ни шта 
слич но.

(4) За си ја у а ми све лос ра ви ма, све тлост од (по)зна ња и по у
ча ва ња. Ка ква је та све тлост? Зар то ни је збор апо сто ла, ко ји је про по ве
да њем Еван ђе ља прог нао не зна ње не зна бо жа ца?

* У срп ском пре во ду: И сла ва и ве ли чан сво е ло су Ње о во, прим. прев.

иако је по стао чо век. У сја ју (све ло си) све их Тво јих. Ре чи: у сја ју (све
ло си) све их Тво јих не озна ча ва ју ни шта дру го до оне хо ро ве (збо ро
ве) све тих ан ге ла ко ји су у но ћи, кад се Хри стос ро дио, кли ца ли: Сла ва 
на ви си ни Бо у и на зе мљи мир (Лк. 2; 14). Из уро бе ре зор ња че ро их Те. 
По гле дај ка ко Отац при сва ја ро ђе ње Је ди но род ног по те лу. Отац го во ри 
Си ну: „Ро дио сам те пре по ста ња овог ви дљи вог све та и лу че зар не све
тло сти.” То не ка же сто га што Бог има утро бу, не го за то што се ра ђа њем 
из утро бе да је истин ско, а не при вид но пра во пр во ро ђе ња.

(4) За кле се Го со и не ће се рас ка ја и. За кле тва Бо жи ја је реч Бо жи
ја, ко ја уве ра ва слу ша о це и сва ко ме уса ђу је ве ру да се оно што је од Бо га 
обе ћа но и ре че но не ми нов но мо ра ис пу ни ти. На и ме, Бог се не за кли ње 
као чо век, не го на ма Ње го ва реч слу жи као за кле тва, уве ра ва ју ћи у исти
ну да ће и она би ти не по ко ле би ва као и обе ћа ње да то са за кле твом. Ти си 
Све ше ник о ве ка о чи ну Мел хи се е ко вом. Мел хи се дек за све штен ство 
ни је по ма зан је ле јем као Аарон, ни ти је при но сио кр ва ве жр тве. Он је био 
пр во све ште ник не зна бо жа ца, а Ада ма је бла го сло вио хле бом и ви ном.

(5) Го со је с е сне сра не Те би, скр шио је у ан не ва ца ре ве. Да ном 
не ва на зи ва дан су да, ка да ће скр ши ти де мо не ко ји су ра ни је ца ре ва ли 
услед за блу де и ка да ће их за тво ри ти у без дан.

(6) Су и ће у на ро и ма, ис у ни ће а о ви ма,* тј. ка да у вре ме су да бу де 
ка жња вао мно штво не чи стих де мо на, по ка за ће се да су пу ни па до ва, тј. 
до стој ни му че ња у пре и спод њој зе мље. Скр ши ће ла ве мно их на зе мљи. 
То је слич но оно ме што Он го во ри код Иса и је: И крв њи хо ву све ох (из
лих) на зе мљу (Иса. 63; 3 – пре ма Сеп ту а гин ти).

(7) С о о ка на у у и ће. Пи смо под о о ком под ра зу ме ва ис ку
ше ње, а у ем озна ча ва Ње го во хо да ње по зе мљи у вре ме ко јег је пре
тр пео стра да ња про ис те кла са по то ка, од но сно од ис ку ше ња. За о ће 
уз и ну и ла ву. Шта зна чи: за о ће? Зар то не зна чи да је Он те ле сно 
по стра дао? То је слич но оно ме што је ре че но: Био је о слу шан о смр и, 
и о о смр и на кр су (Фи липљ. 2; 8).

Псалам 110
Алилуја

(1) Ис о ве а ћу се Те би, Го со е, свим ср цем сво јим. Овај пса лам из го
ва ра у име апо сто ла, ко ји об зна њу ју ко ли ко је де ла Спа си те ље вих по до
мо стро ју и ка ква су то де ла. По ред то га, (апо сто ли) по у ча ва ју но ви на род 
да бла го да ри за сво је спа се ње. Због то га пса лам и има нат пис: Алилу ја. На 

* У срп ском пре во ду: Ис у ни ће ле ше ви ма зе мљу, прим. прев.
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(2) Не ка је Име Го со ње бла о сло ве но о са а и о ве ка. Пре ма све том 
Зла то у сту, Име Го спод ње је бла го сло ве но са мо по се би, а по ста је бла го
сло ве но и у на ма ка да га бла го сло ви мо и про сла вља мо не са мо ле пим 
ре чи ма не го и до брим де ли ма.

(3) О ис о ка сун ца о за а а хва ље но је Име Го со ње. Име Го спод
ње се про сла вља и ве ли ча, не са мо у Па ле сти ни и у Је ру са ли му, ка ко је 
би ло не кад, не го у свим кра је ви ма ва се ље не. Пре ма бл. Те о до ри ту и св. 
Јо ва ну Зла то у стом, Да вид ов де про ро ку је о еван ђел ској про по ве ди ко ја 
ће се ра ши ри ти по чи та вој ва се ље ни.

(4) Уз ви шен је на сви ма на ро и ма Го со, на не бе си ма је сла ва Ње о
ва. Бла же ни Те о до рит ка же: „И ове ре чи озна ча ва ју то што су сви на ро ди 
по зна ли, од но сно да је Бог Све ви шњи и Све тво рац, и да Га на не бе си ма 
про сла вља ју ан ге ли.” Ове ре чи мо гле би се по ве за ти и са ро ђе њем Хри
сто вим, ка да су Га ан ге ли на не бе си ма про сла вља ли и го во ри ли: Сла ва 
на ви си ни Бо у и на зе мљи мир, ме ђу љу и ма о бра во ља (Лк. 2; 14).

(5–6) Ко је као Го со Бо наш? Ко ји на ви си на ма жи ви и на сми ре не 
о ле а, на не бу и на зе мљи. Да вид је ове ре чи из го во рио као пре кор и 
по ру гу је лин ским и па ган ским бо го ви ма: Он оби та ва на не бе си ма, али 
мо три на нас, ко ји смо на зе мљи. Исто вре ме но на гла ша ва и сву да при
сут ност Бо жи ју, о че му све ти Зла то уст ка же: „Да вид нај пре снис хо ди до 
гру бо сти је вреј ског ума и ка же да Бог жи ви на не бе си ма, ода кле мо три 
на зе мљу. На кон то га, уз но си ми сао Је вре ја ка бо го до лич ни јем раз у ме
ва њу и ка же: на не бу и на зе мљи, као да ти ме же ли да на гла си да је Бог 
исто вре ме но и на не бу и на зе мљи, и та мо и ова мо, од но сно да је сву да
при су тан.”

(7–8) Ко ји о и же са зе мље си ро ма ха и са ђу бри ша уз и же убо о а, а 
би а о са ио са кне же ви ма. Бог не са мо да си ро ма шно га чи ни бо га тим 
и убо го га слав ним, не го их и по ста вља ме ђу кне же ве, уз ди жу ћи и њих у 
кне жев ски чин и до сто јан ство.

(9) Ко ји усе љу је не ло ну у ом, ма ер ко ја се ра у је е ци. Да вид хва
ли си лу Бо жи ју ко ја не са мо да ме ња по ре дак ства ри у овом све ту не го и 
са му при ро ду и ње не за ко не. Те о до рит ка же да би ове ре чи пре вас ход но 
тре ба ло при ме ни ти на Цр кву (са чи ње ну од не ка да шњих не зна бо жа ца), 
јер је она од не плод не, ка ква је би ла ра ни је, по ста ла Мај ка ко ја се ра ду је 
без број ној де ци. На сли чан на чин ту ма чи и Ди дим, ко ји ка же да је Цр ква, 
са ста вље на од не ка да шњих не зна бо жа ца, по ста ла плод ни ја од оне ко ја 
има му жа, тј. од је вреј ске си на го ге.

(5) Усро ји ће ре чи сво је на су у, јер се ова тај но вод стве на реч не сме 
јед но став но и без ра су ђи ва ња сви ма пре да ва ти. То је ре као и Сам Го спод: 
Не ај е све и ње си ма (Мт. 7; 6).

(7) О слу ха зло а не ће се ула ши и, јер страх ка жње них ни нај ма ње 
не до ти че све те.

(9) Про су, а е убо и ма. Под убо ги ма и ов де под ра зу ме вај оне, ко ји
ма је по треб на бо жан стве на реч, тј. не зна бо шце. Апо сто ли су, слич но 
се ја чи ма, за се ја ли ду хов ну реч. Ни шта нас, ме ђу тим, не спре ча ва да ово 
схва ти мо и у исто риј ском сми слу. Прав а Ње о ва оса је у век ве ка, тј. 
прав да Оно га Ко ји је дао еван ђел ску реч.

(10) Гре шник ће ви е и и раз не ви ће се. Гре шни ком ов де на зи ва ђа
во ла; бу ду ћи да сви ма же ли про паст, он ће уз не го до ва ти ка да ви ди да се 
и не зна бо шци спа са ва ју.

Псалам 112
Алилуја

Садржај
У овом псал му, но ви на род се по у ча ва да не пре ста но уз но си псал

мо по ја ња свом Из ба ви те љу, а та ко ђе се го во ри и о при зи ва њу свих на
ро да.

(1) Хва ли е, слу е, Го со а, хва ли е Име Го со ње. Но вом на ро ду се 
пре но си уче ње да је, и на кон ваз не се ња Го спод њег, сва зе мља пре и спу ње
на Ње го вом по се том и да се Ње го во при су ство сву где на њој осе ћа, иако 
се Он ваз нео на не бе са и се ди с де сне стра не Оца.

(7) Ко ји о и же са зе мље си ро ма ха, тј, на род при зван из не зна бо жа ца.
(9) Ко ји усе љу је не ло ну у ом. Не плод но је би ло мно штво не зна бо

жач ких на ро да, али је по ста ло ду хов ни дом, јер у ње му оби та ва Го спод. 
Оно је по ста ло и ра до сна ма ти мно го број не де це, јер су се ње го ва де ца 
спа сла ве ром у Хри ста. То (мно штво на ро да) пред ста вља и не ку су прот
ност си на го ги; на и ме, си на го га се ни је об ра до ва ла због сво је де це, јер су 
ова би ла пре да та про па сти.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Хва ли е, слу е, Го со а, хва ли е Име Го со ње. Не ки под слу га ма 

под ра зу ме ва ју не зло би ве и бе за зле не или уче ни ке Хри сто ве и уче ни ке 
апо сто ла. Хва ли те, ка же, и про сла вљај те Го спо да, не са мо ре чи ма не го и 
де ли ма, пре ма оно ме што је ре че но: Не ка се све ли све лос ва ша ре 
љу и ма, а ви е ва ша о бра е ла и ро сла ве Оца ва ше а ко ји је на не бе
си ма (Мт. 5; 19).
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ског уме ћа. Псал мо по јац их по у ча ва да ка жу: Слич ни њи ма а бу у. Ти ме 
не из ра жа ва зло на мер ност пре ма љу ди ма, не го нам об зна њу је ка кав је 
крај при у го то вљен идо ло слу же њу. На и ме, онај ко ји је не по ко ле би во при
вр жен идо ли ма, ни сам се не раз ли ку је од њих у по гле ду ра зу ма. Та ква је, 
на и ме, ште та ко ју им на но си де мон ска си ла што се кри је у идо ли ма.

(16) Слич ни њи ма а бу у сви ко ји их ра ве. Та ко ће про па сти и бо
гат ство, та ко ће про па сти и они ко ји га са би ра ју.

(17) А ом Изра и љев уза се у Го со а. То го во ре не зна бо шци: као што 
је Бог не ка да спа са вао ве ру ју ћег Изра и ља, та ко ће са да спа сти не зна бо
шце јер (19) ко ји се бо је Го со а су пре ђа шњи не зна бо шци. На кон уда ља
ва ња до ма Изра и ље вог, од но сно це лог на ро да, и до ма Ааро но вог и до ма 
Ле ви је вог, ко би се дру ги бо јао Го спо да, ако не на род из не зна бо жа ца?

(22) Да ри о а Го со на вас, на вас и на си но ве ва ше. Упра во је Он 
тај, чи ји За кон чу ва мо. А да не ко не би по ми слио да Мој се је во за ко но
дав ство то бо же по ти че од не ко га дру гог, Псал мо по јац је, пре не го што 
ће по ме ну ти за ко но дав ство, го во рио о ства ра њу све та. Ти ме по у ча ва да 
је је дан Бог, Ко ји је и све оста ло ство рио.

(25) Не ће мр ви хва ли и Те, Го со е. Мр ви ма на зи ва слу жи те ље 
де мо на, ко ји у се би не ма ју жи вот, тј. по зна ње о је ди ном Бо гу.

Псалам 114
Алилуја. Псалам

Садржај
У овом псал му из о бра жа ва се под виг оних што жи ве еван ђел ским 

жи во том, њи хо ва по бе да по Бо гу и бу ду ћи ве нац ко ји ће до би ти за свој 
труд.

(1) За во лех шо ће Го со усли ши и лас мо ље ња мо а. Ко га је за во
лео? Свим ср цем, свом сна гом и свом ми шљу за во лео је Го спо да Бо га, а 
као на гра ду је до био то што је усли шан.

(2) И у а не мо је ри зи ва ћу Га. У ко је да не, ако не у да не под ви га, ка да 
је ње го ва ду ша стра да ла?

(3) Об у зе ше ме бо ло ви смр ни. Опи су је пре ко мер ност не во ља ко је 
су га су сти гле због бла го че шћа (по бо жно сти), што и на зи ва бо ло ви ма 
смр ним, оа сно си ма а ским, жа ло шћу и бо лом. Ка же да их је над вла
дао при зи ва њем Го спо да, због че га је и на по чет ку ре као: За во лех шо 
ће Го со усли ши и лас мо ље ња мо а.

(4) О, Го со е, из ба ви у шу мо ју! По што је прет ход но уоп ште но ре као: 
У а не мо је ри звах, са да по ка зу је и у че му се са сто ја ло то при зи ва ње. У 
че му за пра во? Зар се ни је са сто ја ло у ре чи ма: Го со е, из ба ви у шу мо ју? 

Псалам 113
Алилуја. Псалам

Садржај
И у овом псал му из о бра жа ва се при зи ва ње не зна бо жа ца. Осим то га, 

они ма ко ји се спа са ва ју из ла же се уче ње о то ме да је и Ста ри За вет Бо жи
ји, као и да је пре ђа шње спа са ва ње на ро да из об ре за ња из вр ша вао Го спод.

(1) При из ла ску Изра и ља… (2) о са е Ју е ја све и ња ње о ва. Кад је 
Изра иљ осло бо ђен из еги пат ског роп ства, Ју де ја је по ста ла ње го ва све ти
ња. Го спод се, ме ђу тим, ни је за ца рио са мо над Изра и љем, не го се Ње го ва 
бла го дат са да да је свим на ро ди ма.

(2) Го ре узи ра ше као ов но ви. Кад се Бог ја вио на го ра ма, оне као да су 
за и гра ле, ра ду ју ћи се спа се њу Изра и ље вом.

(5) Ша и би, мо ре, е о бе же, и е би, Јор а не, е се о вра и на
за? Бу ду ћи да они не по се ду ју дар ре чи и да су нео ду хо тво ре ни, уме сто 
њих од го ва ра про рок: О ли ца Го со ње о ре се се зе мља. Све се то до
го ди ло за то што се ја вио Го спод. То је раз лог и за по тре са ње зе мље и за 
по де лу мо ра. И бес плод ни ка мен, ко ји је био ли шен сва ке вла ге и ко ји 
због сво је чвр сти не ни је до пу штао да бу де ра се чен, Го спод је на пу нио 
мно штвом во де, на ре див ши му да из се бе из о бил но пу сти во де не из во ре. 
То ни нај ма ње не тре ба да чу ди: Тво рац је за по ве дио, и раз де ли ло се мо ре, 
из не ра се че ног ка ме на по те кла је во да, не бо је по сла ло ман ну, ве тро ви су 
са бра ли пре пе ли це, и све оста ло из вр ши ло се на Ње го ву за по вест.

(9) Не на ма, Го со е, не на ма, не о Име ну Твом ај сла ву. Ка ко се чи ни, 
под овим под ра зу ме ва от па да ње на ро да из об ре за ња, и ну ди им мо ли тву 
за ис по ве да ње, јер их ви ше не по се ћу је си ла Бо жи ја. Учи их да го во ре: 
иако смо не до стој ни бла го да ти ка кве се удо сто јио сва ки на род, мо ли мо 
те да Име на Тво га ра ди учи ниш са на ма оно што је од по чет ка би ло при
зва но на нас, и не уз вра ти нам по прав ди, јер си Бог исти ни ти а не као 
онај ко ји је сли чан идо ли ма. Због то га је Псал мо по јац и до дао: 

(12) Ио ли не зна бо жа ца сре бро су и зла о, е ла ру ку чо ве чи јих. Пре ма 
не ким ру ко пи си ма, на овом ме сту по чи ње сле де ћи, 114. пса лам. Ми ће мо, 
ме ђу тим, ру ко во де ћи се је вреј ским ру ко пи сом, сма тра ти ово за део 113. 
псал ма. На и ме, слу га ма ко ји ма је Псал мо по јац ре као: Хва ли е, слу е, Го
со а, тј, но вом на ро ду, пре да је се уче ње о то ме ка квог Го спо да тре ба да 
хва ле: упра во Оно га Ко ји је са тво рио то ли ко чу да за оне што су иза шли 
из Егип та. Исто вре ме но им по ка зу је и ка кви су би ли њи хо ви ста ри бо го
ви, јер идо ли не са мо да ни су има ли ни ка кве слич но сти са чу до тво ре ћим 
Бо гом, не го ни са нај ма њим од жи вих ство ре ња об да ре них чув ство ва
њем. На и ме, та ве шта ства су де ло Бо жи је, док су идо ли тво ре ви на људ
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ак иси ух ве ре као шо је на и са но: Ве ро вах, за о о во рих (Ср цем 
се ве ру је за ра ве нос а уси ма се ис о ве а за са се ње – Рим. 10; 10), и 
ми ве ру је мо, за о и о во ри мо (2. Кор. 4; 13). Под ду хом ве ре под ра зу ме ва 
се или ста ње на шег ду ха у ко је нас до во ди ве ра, или Дух ко је га Бог да је 
оно ме ко ји има ве ру. Са ре чи ма: Ве ро вах, за о и о во рих, са гла сно је и 
оно што је ре че но: Ако не ве ру је е, не ће е раз у ме и (Иса. 7; 9 – пре ма Сеп
ту а гин ти). Чо век нај пре ве ру је, за тим раз у ме, па тек он да го во ри. Ка да сам 
по ве ро вао, ка же Псал мо по јац, го во рио сам о ве ли ко ме. Та да сам уви део 
да сам ја – ни шта, и о ни зих се ве о ма. И Јо ван слич но го во ри о Ису су: 
Он ре ба а ра се а ја а се ума њу јем (Јн. 3; 30). Он (Јо ван) се ни је ума
њио из гу бив ши не што од ве ли чи не ко ју је имао, не го са мо у по ре ђе њу са 
пре вас ход ством Хри сто вог жи во та и уче ња. Та ко је и (Да вид) са да ре као: 
о ни зих се, али не услед ума ње ња ви си не, не го услед со зер ца ња оно га 
што је мно го ви ше од ње га.

(2) Ја ре кох у ис у ље њу мом: Сва ки је чо век лаж. Уз ди гав ши се, ка же, 
из над чо ве ка*, пре зрео сам све људ ско, јер ис ту пље ње (ἔκστασις) зна чи 
из ме ну (ἀλλοίωσις). Ре кав ши: Уо и ћу Го со у и уви дев ши по том да је 
сва ки чо век лаж јер су људ ске по ми сли вар љи ве (лу ка ве, зле), сми рио 
сам се (тј. по ни зио) и из ло жио зло па ће њу, да не бих пао са ви си не на 
ко јој сто јим.

(6) Ча сна је ре Го со ом смр ре о об них Ње о вих. За оно што 
смо од Бо га при ми ли не мо же мо да уз вра ти мо ни ка ко дру га чи је, осим 
да умре мо за Ње га и да у то ме по дра жа ва мо свог Вла ди ку. Та ква смрт ће, 
на рав но, би ти ча сна пред Бо гом.

(7) О, Го со е, ја сам слу а Твој и син слу шки ње Тво је. Од ва жно на зи ва 
се бе слу гом, као и апо стол. На зи ва се и си ном слу шки ње, тј. ста ро за вет
ног ру ко во ђе ња За ко ном.

Рас ки нуо си око ве мо је. Ка кви су то око ви, осим око ва гре хов них, 
пре ма оно ме што је ре че но: У око ве (ужа) ре хо ва сво јих за ле шће се 
(При че Сол. 5; 22).

(8) Те би ћу ри не и жр ву хва ле. Бу ду ћи да је уз на пре до вао, од ри че 
се кр ва вих жр та ва и обе ћа ва да ће при но си ти жр тве хва ле.

(9) Мо ли ве сво је оа ва ћу. Мо ли ва ма на зи ва обе ћа ња. Ка кво је то 
обе ћа ње дао осим оно га да ће, при хва тив ши ча шу Го спод њу, при зи ва ти 
Име Го спод ње? То ћу и ис пу ни ти, ка же, ка да бу дем у во ро ви ма Го со
њим, тј. у Цр кви Хри сто вој или у не бе ском Је ру са ли му.

* Досл. „по став ши из над чо ве ка, тј. нат чо век”, грч. „γενόμενος ὑπέρ ἄνϑρωπος”, прим. прев.

Го во рио је то јер је знао да ће га ми ло сти ви Го спод усли ши ти. И Бо наш 
ми лу је. Ми лост је (са)осе ћа ње по бу ђе но са стра да њем са они ма ко ји су 
уни же ни у свом до сто јан ству. Ли шив ши се оби та ва ња у ра ју, ми смо од 
слав них по ста ли бе слав ни. Ви де ћи шта смо би ли и шта смо по ста ли, Бог 
би ва ми ло ср дан пре ма на ма. Глас ми ло сти је при звао и Ада ма: Ге си, 
по ка зу ју ћи му ти ме ода кле је и где пао (в. 1. Мојс. 3; 9).

(6) Го со чу ва оој ча (мла ен це). Мла ен ци ма на зи ва оне ко ји су 
Ду хом Све тим пре по ро ђе ни у Хри сту. Оне, ко ји су по за по ве сти Хри
сто вој истин ски мла ден ци јер су се пре о бра ти ли и по ста ли као е ца (Мт. 
18; 3), чу ва сам Го спод; Он не до пу шта не при ја те љи ма да им се при бли же, 
јер за њих још ни је на сту пи ло вре ме под ви га. Го спод, ме ђу тим, и у јед но
став ном сми слу чу ва мла ден це у мај чи ној утро би, на те сном и вла жном 
ме сту ко је им не до пу шта ни ти да се кре ћу, ни ти да ди шу. Го спод не до пу
шта да се угу ше, не го им да је кре та ње и хра ну; та ко ђе не до пу шта ни да 
умру од хлад но ће, ка да из то пли не мај чин ских бе да ра иза ђу на ва здух на 
ка кав ни су на ви кли. Мо же се ту ма чи ти и ова ко: бу ду ћи да сам се сми рио 
као мла де нац и да сам као де те при хва тио Цар ство не бе ско, спа сао ме је 
Го со ко ји чу ва мла ен це. Или мо жда ова ко: оне, ко ји су мла ден ци по 
за по ве сти Ису со вој, тј. ко ји су се пре о бра ти ли и по ста ли као де ца, чу ва 
Сам Го спод и не до пу шта да упо зна ју ис ку ше ња, јер за њих још ни је на
сту пи ло вре ме под ви га. Ја сам сво јим уз ра стом пре ва зи шао де цу; Го спод 
ме је, ме ђу тим, сми рио ве ли ким под ви зи ма и са чу вао ме не по бе ди вим.

(8) Јер из ба ви у шу мо ју о смр и. Ми сли на гре хов ну смрт. Пла ше ћи 
се да ће у њу би ти ба чен, не пре ста је да про ли ва су зе, мо ле ћи се да из бег
не ту смрт. Због то га су се и ње го ве но е, тј. ду шев ни ко ра ци, утвр ди ли у 
ста ја њу пред Бо гом, бу ду ћи из над сва ког по кли зну ћа (спо ти ца ња, по ср
ну ћа). (9) Зе мљом жи вих на зи ва не бе ски Је ру са лим, у ко јем ће они, ко ји 
су се под ви за ва ли по Бо гу, као од ва жни по бед ни ци чу ти: До бро, слу о 
о бри и вер ни (Мт. 25; 21).

Псалам 115
Псалам. Алилуја.

(1) Ве ро вах, за о и о во рих. Ре кав ши: Ве ро вах, за о и о во рих, као да 
већ, бла го да ре ћи Го спо ду и до се гав ши гор ње оби те љи, ка же да не би ни 
из го во рио ову реч, ка да не би био чвр сто уве рен у обе ћа ња Бо жи ја. Ова 
обе ћа ња су би ла пре и спу ње на ми ло шћу. Бла же ни ко ји ла че е са а, јер 
ће те се об ра до ва ти (Лк. 6; 21). Ако су њи хо ве очи би ле ис пу ње не су за ма, 
очи глед но је да ће у тим оби те љи ма за до би ти ра дост. Ре чи Псал мо пој
ца на во ди апо стол Па вле у По сла ни ци Ко рин ћа ни ма и ка же: Има ју ћи 
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Псалам 117
Алилуја. Псалам

Садржај
Но вом на ро ду, ко ји је са ста вљен од Је вре ја и бив ших не зна бо жа ца, 

пре да је се уче ње о то ме да тре ба при зи ва ти са мо јед ног По моћ ни ка, са
мо очо ве че ног (ова пло ће ног) Ло го са Бо жи јег, и у вре ме про го на, са мо у 
Ње му тра жи ти по моћ – по моћ ко ја се ша ље с не ба. Ње му је ди ном тре ба 
уз но си ти бла го да ре ње за по бе ду и од Ње га је ди ног тре ба тра жи ти да по
ка же пу те ве ко ји во де ка вр ли ни. Из над све га то га, тре ба се ис по ве да ти 
Го спо ду, на зва ном (22) ка ме ном ко ји од ба ци ше зи да ри, али ко ји је по стао 
гла ва од угла.

(1) Ис о ве ај е се Го со у јер је о бар, јер је о ве ка ми лос Ње о ва. 
(2) Да ре че ом Изра и љев. Нај пре се њи ма за по ве да да за поч ну ис по ве да
ње, као они ма ко ји су нај пре при зва ни про по ве да њем Еван ђе ља.

(5) Из не во ље ри звах Го со а, и усли ша ме на ши ро ко. У овом сти ху 
пре да ју се две по у ке. Као пр во, то је по у ка да они, ко ји при сту па ју ве ри, 
мо ра ју има ти не во ље, пре ма оно ме што је ре че но: Ако ри су аш а слу
жиш Го со у, ри ре ми сво ју у шу за ис ку ше ња (Си рах 2; 1). Као дру го, то је 
по у ка да не вољ ник не тре ба да при зна ни јед ног дру гог по моћ ни ка осим 
Са мог Го спо да, ко ји на шу не сре ћу из во ди на ве ли ку ши ри ну, бу ду ћи да 
за ма ли труд до би ја мо ве ли ку на гра ду.

(10) Сви на ро и о ко ли ше ме… (12) О ко ли ше ме као че ла са ће… и 
Име ном Го со њим бра них се о њих. На род Бо жи ји, ко ји при зи ва је ди ног 
Бо га и из го ва ра Ње го во Име, од би ја на тај на чин ви дљи ве и не ви дљи
ве не при ја те ље. Љу ди ко ји про тив ње га сми шља ју зло узда ју се са мо у 
људ ска по гла вар ства и вла сти. Из раз сви на ро и упо тре бљен је хи пер
бо лич ки: вас це лу Ју де ју окру жи ли су сви на ро ди. То је слич но ре че но ме: 
Ују ро из би вах све ре шни ке зе мље (Пс. 100; 8), од но сно, стра сне по ми сли 
ко је на во де де мо ни и лу ка ве (досл. со фи стич ке) за кључ ке на ко је они на
го ва ра ју. Он ће из би ва и упра во ове не зна бо шце. По не кад их уни шта ва 
при зи ва њем Бо га, ис ко ре њу ју ћи стра стве на стре мље ња (по ри ве) и ру ше
ћи лу ка ве (со фи стич ке) за кључ ке. Тру то ви су то ли ко слич ни пче ла ма да 
их не у пу ће ни љу ди и не раз ли ку ју од њих. Они, ме ђу тим, не ма ју жа о ку 
и не ства ра ју мед, а ка ко има ју круп ни је те ло, про жди ру пче ли њи труд. 
Пче ле се за то удру жу ју и уби ја ју их. Цр ква је, да кле, пче ла – ме да ри ца, јер 
све му прет по ста вља бо жан ску пре му дрост. Ње ним тру дом здра вље за
до би ја ју и ца ре ви и по је дин ци, иако је она (по људ ском му дро ва њу) сла
ба, пре ма оно ме што је ре че но: Мо ја ро о ве не би у убе љи вим ре чи ма 
љу ске му ро си (1. Кор. 2; 4). Ме ђу тим, има ју ћи реч ве ре, она има жа о ку 

Псалам 116
Алилуја. Псалам

(1) Хва ли е Го со а сви на ро и… (2) јер се увр и ми лос Ње о ва 
на на ма. Не зна бо шци, ка же, ни ка да не би до жи ве ли та кву про ме ну да 
ми лост Бо жи ја ни је над вла да ла (пре ва зи шла) на ше гре хо ве. И иси
на Го со ња оса је о ве ка, јер је Го спод по да рио спа се ње, као што је и 
обе ћао кроз све те про ро ке. Ти ме и бла же ни Па вле за по чи ње По сла ни
цу Ри мља ни ма: Па вле, слу а Ису са Хри са, о зва ни ао сол иза бран за 
еван ђе ље Бо жи је, ко је Бо уна ре обе ћа ре ко ро ро ка Сво јих у Све им 
Пи сми ма (Рим. 1; 1–2). Он го во ри и ово: Ка жем а је Исус Хри сос био слу а 
об ре за ња иси не ра и Бо жи је, а увр и обе ћа ња оци ма, а не зна бо шци 
а ро сла ве Бо а збо ми ло си (Рим. 15; 8–9). Бу ду ћи да је Бог сва ке тва ри 
ис пу нио обе ћа ње, по да рио спа се ње ко је је обе ћао и сви ма отво рио из
во ре ми ло сти, то и ви, ко ји сте при сту пи ли из Је вре ја, и ви, ко ји сте по
ве ро ва ли из не зна бо жа ца, са ста вив ши склад но псал мо по ја ње, уз не си те 
Бо гу оно што до ли ку је.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
И овај пса лам при па да тзв. бла го дар ним (за хвал ним). Он по зи ва све 

на ро де на сла во сло вље ње и бла го да ре ње Хри сту за сва Ње го ва до бро
чин ства и ми лост, ко ји су Ње го вим ова пло ће њем по да ре ни свим на ро
ди ма.

(1) Хва ли е Го со а све на ци је, о хва ли е Ње а сви на ро и. Сви ви, 
на ро ди, ко ји сте по ве ро ва ли у Хри ста, уз не си те Му пе сме и сла во сло вља, 
јер вам је Он по ка зао пут, та ко да сте иза шли из та ме идо ло по клон ства 
и пре се ље ни сте на ме сто све тло сти, исти не и бо го по зна ња. На ро ди ма 
мо жда на зи ва и оне Је вре је ко ји су по ве ро ва ли у Хри ста, а мо жда и све 
љу де, јер су сви ду жни да бла го да ре Хри сту.

(2) Јер се увр и ми лос Ње о ва на на ма, и иси на Го со ња оса је 
о ве ка. Пре ма Ње го вом ве ли ком чо ве ко љу бљу, Ње го ва ми лост из ли ла се 
на све љу де, иако су се не ки од ње од вра ти ли и ни су хте ли да је при хва те. 
Они ма, ко ји су при хва ти ли ми лост Бо жи ју, Да вид при дру жу је и са мо га 
се бе, као што чи ни и у дру гим псал ми ма, где се бе при дру жу је хри шћа
ни ма и они ма ко ји су по ве ро ва ли у Хри ста. Исти на Го спод ња, ко ја оста је 
до ве ка, је сте исти на еван ђел ска, она ко ју је Хри стос пре дао апо сто ли ма. 
За кон је био са мо сен ка ове исти не и за то је са от кри ва њем еван ђел ске 
исти не та сен ка иш че зла (ту ма че ње св. Јо ва на Зла то у стог).
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То про ро ци го во ре они ма, ко ји су по ве ро ва ли у Хри ста, тј. бла же ни ма 
ће мо вас на зва ти за то што сте по ста ли ду хов ни дом, јер у ва ма оби та ва 
Го спод.

(27) Са са ви е ра зник с они ма ко ји о кри ва ју о ро о ва жр ве ни
ка. Са са ви е ра зник. Они ма, ко ји су при сту пи ли ве ри за по ве да да се 
са бе ру и да на пу не бо жан стве ну ски ни ју, ка ко би се мно штво са бра них 
рас про сти ра ло до ро о ва жр ве ни ка. Они ма ко ји по кри ва ју о ро о ва 
жр ве ни ка на зи ва хе ру ви ме, ко ји осе њу ју ков чег за ве та, што зна чи о
кри ва ју. Та кво је зна че ње ре чи: о кри ва ју, јер о кри ва ју зна чи исто што и 
за кла ња ју. Хе ру ви ми, да кле, сво јим кри ли ма по кри ва ју (за кла ња ју) ков
чег за ве та (ки вот).*

(28) Бо мој је си Ти, и ис о ве а ћу Те. Ка ко учи Псал мо по јац, ове ре чи 
тре ба уз но си ти Спа си те љу Хри сту.

Псалам 118
Алилуја

Садржај
У овом псал му из о бра жен је на чин жи во та све тих, њи хо ви под ви

зи (бор бе), пат ње, на по ри а та ко ђе и по бу не (уста ја ња) де мо на, хи ља де 
на мет ну тих по ми сли, зам ке и оста ла сред ства ко ја ови ко ри сте да би их 
уло ви ли. Упо ре до с тим из о бра жа ва се и оно што све ти ко ри сте да би за
до би ли по бе ду: за кон, ре чи Бо жи је, тр пље ње, по моћ са не бе са и, нај зад, 
оно што сле ди на кон тру да, тј. на гра де, вен ци и да ро ви.

Велики азбучник – Буквар светих
176 сти хо ва – по 8 на 22 је вреј ска сло ва

(1) Алеф – Бла же ни су не о роч ни на у у. Они, ко ји ни ка да и ни у 
че му не гре ше, не по роч ни су и бла же ни.

* Све ти Ата на си је ов де ми сли на два злат на хе ру ви ма ко ји су ста ја ли на ков че гу за ве та, у 
Све ти њи над све ти ња ма је ру са лим ског хра ма. Он са свим пре ци зно ка же да су хе ру ви
ми осе њи ва ли „ἱλαστήριον”, тј. злат ни по кло пац на ков че гу за ве та. Што се ти че гла го ла 
„πυκάζω”, ко ји је ов де пре ве ден у зна че њу „по кри ва ти”, ми шље ња ту ма ча су по де ље на. 
Та ко св. Ата на си је ми сли да он зна чи исто што и гла гол „σκέπω” (ли „σκεπάζω”) тј. по
кри ва ти, за кло ни ти, шти ти ти, од но сно, да је ње го во зна че ње бли ско гла го лу „σκιάζω”, 
„ἐπισκιάζω”, тј. осе њи ва ти, за се ни ти или (уоп ште) по кри ва ти. Зи га бен на во ди да, на 
при мер, Ди дим твр ди да овај гла гол зна чи „ра сти” или „ни ца ти”. Ни шта ма ње ни су 
раз ли чи та ни ту ма че ња овог сти ха, и Зи га бен по ми ње да је дан од ту ма ча Зла то у сто вих 
де ла овај стих об ја шња ва ова ко: Пра знуј те с они ма што по кри ва ју до ро го ва жр тве ни ка, 
тј. пра знуј те жр тва ма ко је пре кри ва ју жр тве ник до са мих ње го вих ро го ва. У срп ском 
пре во ду, овај стих гла си: Са са ви е ра зник с ран чи ца ма, прим. прев.

у про ја вљи ва њу ду ха и си ле Бо жи је. Ти ме уни шта ва је ре си као тру то ве, 
рас по лу тив ши их до ка зи ва њем исти не. Са мо јед на пче ла по шту је пре
му дрост Бо жи ју; мно ги су од сту пи ли од те пре му дро сти. То, уоста лом, и 
ни су пче ле, не го тру то ви ко ји же ле да про жде ру мед ове јед не пче ле. Они 
су пла ну ли као оањ у р њу, јер при ста ли це је ре си рас плам са ва ју срам ни 
огањ на сла де (стра сти), као што ка же и Па вле: Срам но је и о во ри и о 
оно ме шо они ај но чи не (Еф. 5; 12). Еван ђе ље под р њем под ра зу ме ва 
на сла де (стра сти), и њи хо ве на го во ре од би ја онај ко ји при зи ва Бо га: ње
го во оруж је ни је е ле сно, не о сил но Бо ом, ру ше ћи сва ку охо лос ко ја 
уса је ро ив о зна ња Бо жи је а (2. Кор. 10; 4; 5).

(15) Глас је ра о си и са се ња у на се љи ма ра ве них. По што су већ 
ис тре бље ни сви ду хов ни не при ја те љи ко ји су по вре ме но про го ни ли на
род Бо жи ји, оправ да но се чу је глас ра до сти, и то не на не ком дру гом 
ме сту, не го у на се љи ма ра ве них.

Де сни ца Го со ња са во ри си лу. Упра во је то глас ра до ва ња ко ји уз
но си Цр ква, ис по ве да ју ћи да ју је спа сла са мо си ла Го спод ња, ко ја је и 
под ви жни ке учи ни ла по бед ни ци ма.

(19) Ово ри е ми вра а рав е. Под вра и ма рав е под ра зу ме
вај на пре до ва ње у вр ли ни, јер кроз њих про ла зе они што су пре тр пе ли 
при вре ме не пат ње.

(20) Ово су вра а Го со ња, ра ве ни ци ће ући кроз њих. Они, ко ји 
хо да ју пу тем вр ли не, до ла зе до тих вра та, ко ја во де чак до со зер ца ва ња 
Го спо да. Шта мо гу да бу ду та вра та, осим чи сто те ср ца? Бла же ни чи си 
ср цем, јер ће Бо а ви е и (Мт. 5; 8).

(22) Ка мен, ко ји о ба ци ше зи а ри, овај о са ла ва о ула. Те бе, Ко ји 
си нас ра ди по стао о ба че ни ка ме ни, о ба ци ше зи а ри. Ти си, ме ђу тим, 
на кон пре о бра ћа ња не зна бо жа ца, по стао гла ва дру гог угла. Ка ко то? Та ко 
што си два на ро да сје ди нио у је но но во чо ве ка (Еф. 2; 15).

(24) Ово је ан ко ји сво ри Го со. Ко ји је то дан, осим да на вас кр се ња 
Го спод њег? Ко ји је то дан, осим да на, спа со но сног за све на ро де, да на у 
ко јем је од ба че ни ка мен о сао ла ва о ула? На тај дан вас кр се ња на шег 
Спа си те ља, ко ји је од Ње га до био име и ко ји се на зи ва Име ном Го спод
њим*, ми сли се и овом из ре ком.

(25) О, Го со е, са си! О, Го со е, о ве и о бро! (26) Бла о сло вен ко ји 
о ла зи у Име Го со ње. На ко га се ово од но си, по ка за ло је сла во сло вље 
у Је ру са ли му (Мт. 21; 9). Ре че но је: Бла о сло ви смо вас из о ма Го со ње. 

* Тај дан Го спод њи је не де ља, грч. „Κυριακή”, дан Го спод њи, од грч. име ни це „Κύριος”, што 
зна чи „Го спод”, прим. прев.
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исто та ко, опа сно го во ри ти и исти ну, уко ли ко не ко ти ме об зна њу је не
што што не би тре ба ло об зна њи ва ти. Не сме се ба ца и би сер ре сви ње, 
ни ти се сме све и ња а ва и си ма (Мт. 7; 6).

(12) Бла о сло вен си, Го со е, на у чи ме за ко ни ма (за о ве си ма) Тво јим. 
Осе тив ши свој на пре дак услед то га што је свим ср цем по тра жио Бо га, 
бла го сло ви Га и бла го да ри за оно, че га се већ удо сто јио, же ле ћи да од 
Ње га до зна ка кво зна че ње има ју Ње го ве за по ве сти.

(13) Усна ма мо јим об ја вих све су о ве уса Тво јих. Оно што је тре ба ло 
са кри ти са крио сам, а оно што је тре ба ло об ја ви ти об ја вио сам, јер сви 
ми мо ра мо ста ти на Твој суд и до би ти по сво јим де ли ма.

(14) На у у све о чан са ва Тво јих ужи вах, као у сва ком бо а сву. 
По у ча ва шта је бо гат ство по Бо гу. Због то га ка же: Ни шта ме ни је при
вла чи ло у овом жи во ту – ни зла то, ни до сто јан ство ни моћ; уме сто све га 
то га, Тво ја све до чан ства су за ме не зна чи ла и ве се ље и бо гат ство.

(16) У за ко ни ма Тво јим учи ћу се, не ћу за бо ра ви и ре чи Тво је. Не ћу се 
огра ни чи ти са мо на из у ча ва ње ре чи, не го ћу се по тру ди ти да раз у мем и 
ка ко да их ис пу ним, јер се пред Бо гом ни су оправ да ли они ко ји су слу
ша ли не го су они, ко ји су их тво ри ли, пра вед ни пред Бо гом. У та квом 
слу ча ју, чо век их ни кад не ће за бо ра ви ти.

(17) Ги мел – Уз вра и слу и Тво ме, ожи ви ме. Чи ме же ли да му уз вра ти 
за оно што је при нео на дар? Ти ме што ће про све тли ти ње гов ум и што 
ће по зна ти чу де сна де ла Бо жи ја.

(18) Ово ри очи мо је, и схва и ћу чу е са Тво ја из за ко на Тво а. Не ћу 
при сво ји ти жи теј ску та шти ну, и за то Те мо лим да ми по да риш по зна ње 
бо жан стве них за по ве сти, јер су ми не ке од њих по зна те, а не ке не по зна те, 
на при мер: Не убиј (2. Мојс. 20; 13), и оста ле. Не по зна те су ми сле де ће: за
што се но во ро ђен чад об ре зу ју осмо га да на, и за што се за но во ро ђен чад 
при но се жр тве?

(21) За ре ио си ор и ма. Ко се про ти ви гор ди ма, он им и пре ти: Го
со се ор и ма ро и ви (При че Сол. 3; 34) и због то га им Го спод и пре ти.

(22) Узми о ме не сра мо у и о ни же ње. Без бо жни ци ме по ни жа ва
ју, сра мо те ћи ме у вре ме про го на. Због то га Те мо лим да бу ду ис пра зна 
њи хо ва сра мо ће ња, ко ја су учи ни ли про тив ме не. И ако сам не ка да и 
му дро вао те ле сно, на кон што сам се пре о бра тио мо лим Те да ме ожи
во тво риш бо жан стве ним ре чи ма. Ако бих, про го њен на та кав на чин, 
до спео у ве ли ку те шко ћу, мо лим Те да ме, по обе ћа њу Тво ме, спа сеш од 
бе за ко ни ка.

(23) Јер кне зо ви се о ше и кле ве а ху ме. Мо лио сам Те да са ме не ски
неш сра мо ту, јер су то што су ме кле ве та ли сма тра ли за сво ју за слу гу. 

(2) Бла же ни су ко ји ис ра жу ју све о чан сва Ње о ва, свим ср цем ра
жи ће Ње а. Не сме мо се по на ша ти та ко да по не кад ис пу ња ва мо, а по не
кад не ис пу ња ва мо и пре сту па мо за кон. Ка ква је ко рист ако ис тра жу је мо 
све до чан ства а не тра жи мо Бо га свим ср цем?

(3) Не е ла ју ћи бе за ко ње, у е ви ма Ње о вим хо и ше.* Услед то га, 
онај ко ји гре ши не по зна је за кон Бо жи ји, јер зна ти за кон зна чи ис пу ња
ва ти га.

(4) Ти си за о ве ио а се за о ве си Тво је чу ва ју ве о ма. (5) Да би се ис
ра ви ли у е ви мо ји,** а чу ва ју за ко не Тво је. Зна ју ћи да без ви шње по
мо ћи ни ко не мо же би ти чу вар за ко на, тру ди се да то до сег не мо ли твом. 
Реч ца а упо тре бље на је уме сто: „о, ако би!”

(7) Ис о ве и ћу Ти се, Го со е, у ра во си ср ца. На кон мо ли тве ука
зу је на оно што за ви си од ње го ве сло бод не во ље. По че так спа се ња је 
ис по ве да ње.

(8) Не мој ме оса ви и о кра ја. По но во при зи ва ви шњу по моћ (тј. 
по моћ од Бо га).

(9) Бет – Чи ме ће ус е и мла ић на у у сво ме? Мла дост је ис пу
ње на мно гим са бла зни ма. Ка ко се дру га чи је мо гу по бе ди ти, ако не сва
ко днев ним под се ћа њем на ре чи Бо жи је? Ми сао о бо жан стве ном за ко ну 
не сум њи во има моћ да очи сти и да за шти ти.

(10) Свим ср цем сво јим ра жих Те. Ако, ка же Псал мо по јац, се ћа ње на 
Бо га по ма же да се из бег ну са тан ске мре же, и ако сам ја све сво је по ми сли 
упра вио ка Те би, Бо же, он да сам до сто јан да не оста нем из ван Тво јих за
по ве сти. Да ове ре чи не би не ко га до ве ле у оча ја ње ми ће мо, ру ко во де ћи 
се усрд но шћу пре ма За ко ну, при том ре ћи сле де ће: по не кад се до пу шта 
и та кво без у мље, пре ма ко јем је рев но ва ње мно ге до ве ло до су прот ног 
свр шет ка, та ко да су се спо та кли у оно ме, у че му су ми сли ли да ће на пре
до ва ти, пре ма Со ло мо но вим ре чи ма: За не ки у чо век ми сли а је ра ви, 
а крај му је у ро ва ли ји а ској (При че Сол. 16; 25 – пре ма Сеп ту а гин ти). За то ће 
оно га ко ји по ло вич ног ср ца тра жи Бо га, пре пу шта ју ћи се час Бо гу а час 
све ту, Бог од ба ци ти као не спо соб ног вој ни ка.

(11) У ср цу сво ме скрих ре чи Тво је. Ако се за по ве сти Бо жи је не за тво ре 
у ср це као у не ку ри зни цу, до ла зи зло твор (грч. κακοῦργος) и оти ма их. 
Гре ши пред Бо гом онај ко ји, удо сто јив ши се по зна ња та јан стве них ре чи 
до стој них да бу ду са кри ве не од мно гих, не са кри је (ове ре чи) од оних, од 
ко јих би тре ба ло да их са кри је. Ни је опа сно са мо го во ри ти лаж, не го је, 

* У срп ском пре во ду: Ко ји чи не бе за ко ње не хо и ше у е ви ма Ње о вим, прим. прев.
** У срп ском пре во ду: Тре ба ше а ра во иу у е ви мо ји, прим. прев.
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стра жар над за ко ни ма Бо жи јим; Псал мо по јац се ис по ве да, пре ко ре ва ју
ћи се бе због оно га са чим се ра ни је са гла ша вао.

По са ви слу и Тво ме реч Тво ју. Бу ду ћи да као Твој слу га стра ху јем од 
Те бе и же лим да имам раз бо рит и ра зу ман страх (страх „по ра зу му”, грч. 
λογικῶς καί κατά τὸν λόγον), да не би смо има ли не ра зу ман страх и ра зум 
без стра ха (грч. μή δὲ ἄνευ λόγου ϕόβον μηδὲ ἄνευ ϕόβου λόγον ἔχωμεν). 
Бог по ста вља Сво ју реч ра ди Свог стра ха, не сум њи во га по твр ђу ју ћи по
бо жно шћу. По са ви слу и Тво ме реч Тво ју. Као што не ки има ју рев нос, 
али не о ра зу му (Рим. 10; 2), та ко и не ки има ју страх Бо жи ји, али не „по 
ра зу му”. Укло ни сра мо у мо ју о ко је сра ху јем. По што је као чо век са
гре шио, про рок ви ди да сра мо та сле ди за њим све до бо жан стве ног су да 
на кон вас кр се ња и за то се мо ли, из го ва ра ју ћи на ве де ни стих. Ти, ме ђу тим, 
не мо жеш да ка жеш: „’Укло ни сра мо ту сво ју’ јер, ка да ме сра мо те за Хри
ста, то ни је мо ја соп стве на сра мо та, не го Хри сто ва”. Исто та ко, ка да ме 
сра мо те за мој грех и ка да се не по ка јем, не мо гу да ка жем: Укло ни сра мо
у мо ју о ко је сра ху јем, јер су су о ви Тво ји о бри (бла и, ми ло ср ни).

(40) Ево за же лех за о ве си Тво је, рав ом Тво јом ожи ви ме. Као сво ју 
на гра ду, тра жи пра ве дан и вр лин ски жи вот јер ни је са мо очу вао за по ве
сти не го им је с љу ба вљу при вр жен и не из вр ша ва их ни због че га дру гог 
(ни са ка квим дру гим ци љем) не го због њих са мих. А бу ду ћи да је Оче ва 
Прав да – Син, ово из го ва ра онај ко ји же ли да жи ви у Си ну.

(41) Вав – И а о ђе на ме не ми лос Тво ја, Го со е. Ако за до би јем 
Тво ју ми лост а та ми лост је у Твом спа се њу, за до би ћу и од ва жност про
тив оних ко ји ме сра мо те и уста ју на ме не.

(42) И о о во ри ћу ру а чи ма мо ји ма реч, јер се о у зах у ре чи Тво је. Ка
жем да ни је до сто јан та квог сра мо ће ња онај што има та кве дог ме (та кву 
ве ру), над ка кви ма се из ру гу ју не зна ли це (без ум ни ци, грч. μωροί), ко ји ма 
је ту ђа сва ка ве ра. До ка за ћу да су дог ме пре и спу ње не раз бо ри то сти и пре
му дро сти (σύνεσις καί σοϕία). О о во ри ћу реч, јер се о у зах у ре чи Тво је.

(43) И не узми са уса мо јих реч иси не о кра ја, тј. до мог по след
њег да ха. Јер се на су о ве Тво је о у зах. Ако не бу де мо жи ве ли са гла сно 
оно ме што сма тра мо до брим, Бог ће од на ших уста од у зе ти (одво ји ти, 
од лу чи ти) реч исти не.

(44) И чу ва ћу за кон Твој сва а. Сваг да ћу, ка же, би ти чу вар Твог за
ко на, и не ћу га ис пу ња ва ти са мо по вре ме но. На про тив, на пре до ва ћу у 
ње му и у са да шњем и у бу ду ћем жи во ту.

(46) И о во рах о све о чан сви ма Тво јим ре ца ре ви ма. Та кав је био 
Па вле, та кав је био Пе тар, та кав је био вас це ли збор (са бор) апо сто ла и 
му че ни ка. И као што то до ли ку је му че ни ку, ко ји је због Хри ста из ве ден 

Уоста лом, кад су кне же ви не прав де то чи ни ли, слу га Бо жи ји ни је од
сту пао од за по ве сти Ње го вих, има ју ћи за са вет ни ка ре чи Бо жи је ко је 
је на звао за по ве сти ма. Та кав (чо век) не ће при хва ти ти ни јед ног лу ка вог 
са вет ни ка. И кне же ви ово га све та, у Хри сто во вре ме оку и ше се за је но 
на Го со а и на По ма за ни ка (Хри са) Ње о во (Пс. 2; 2). То су они, ко ји ма 
при па да му дрост ово га ве ка.

(25) Да лет – При ле и се зе мљи у ша мо ја. Про го њен бе за ко ни ци ма, 
до спео сам у крај њу не во љу, и мо лим Те да ме пре ма Твом обе ћа њу из
ба виш, јер је ре че но: Ре ка е не ће о о и и (Иса. 43; 2).

(26) Пу е ве мо је об ја вих, и усли шио си ме… (27) Пу у за ко на Тво јих 
ура зу ми (о у чи) ме. За до бив ши раз у ме ва ње та јин ста ва ко ја се на ла зе у 
за по ве сти ма Тво јим, мо гу да идем њи хо вим пу тем. За то ћу мо ћи и да 
бе се ду јем и да при по ве дам о чу де си ма тих за по ве сти.

(28) За ре ма у ша мо ја о ча мо и ње.* По у ча ва да се дух ча мо ти ње 
(уни ни ја, не ма ра) не мо же ода гна ти дру га чи је осим по у ча ва њем у ре чи ма 
Бо жи јим. Због то га се мо ра би ти тре зве но у ман и бу дан (грч. νήϕειν καί 
γρηγορείν), пре ма ре чи ма Го спод њим: Биј е и мо ли е се (Мт. 26; 41).

(29) Пу не рав е уа љи о ме не, и за ко ном Тво јим о ми луј ме. (30) 
Пу иси не иза брах. Од Бо га тра жи са мо јед но, док оста ло при пи су је 
се би.

(33) Хе – За ко но о ло жи ми, Го со е, у ра ви ла Тво јих.
(37) О вра и очи мо је а не ви е су је у. Су је а (ис ра знос, ра

зно у мље, рч. ματαιότητα) зна чи мах ни тост (мах ни то при стра шће) за 
при зо ри ма, не до лич но уду бљи ва ње (ми сли) у не по треб но и у не у ме сне 
ми са о не пред ста ве (фан та зи је, ма шта ри је, грч. ἡ κατά διάνοιαν δὲ άτοπος 
ϕαντασία). То об ја шња ва и апо стол Па вле, го во ре ћи: Не зна бо шци жи ве у 
ра зно у мљу (у су је и ума) сво а, о мра че них ми сли, оу ђе ни о жи во а 
Бо жи је (Еф. 4; 17–18). За па зи да су је та ума (пра зно у мље) зна чи да не ко има 
ум ко ји не ко ри сти за то да би со зер ца вао исти ну, не го га пре да је са та ни 
да га оку је. Због то га се Псал мо по јац мо ли го во ре ћи: О вра и очи мо је 
а не ви е су је у јер је већ и са мо то бла го дат Бо жи ја. Про рок су је том 
(пра зно у мљем) на зи ва и оно што је пре кра сно у те лу и што се те ле сним 
очи ма чи ни као до бро.

(38) По са ви слу и Тво ме реч Тво ју ра и сра ха Тво је а. Бу ду ћи да 
је страх Бо жи ји, као вас пи тач, ну жан у свим за по ве сти ма, мо ли Бо га да 
тај страх по ста ви ис пред ње га. Сле де ће ре чи: (39) Укло ни сра мо у мо ју 
из го ва ра на кон што је по ред ње га (страх Бо жи ји) по ста вљен као не ки 

* Грч ка име ни ца „ἀκηδία” озна ча ва ча мо ти њу (уни ни је), не мар, не рад или ле њост, пр. прев.
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(53) Жа лос ме об у зе о ре шни ка ко ји оса вља ју за кон Твој, тј. жа
лост због гре шни ка, од ко јих не ки гре ше без За ко на, не упо знав ши ње
го во на че ло, док не ки има ју За кон и пре сту па ју га. Ако сра а је ан у, 
с њим сра а ју сви уо ви; а ако ли се је ан у ро сла вља, с њим се ра у ју 
сви оса ли (1. Кор. 12; 26). Сто га би тре ба ло да се жа ло сти мо због на ше бра
ће ко ја гре ше и што су у та квом ста њу, бу ду ћи рас по ло же ни (тј. има ју ћи 
иста осе ћа ња) као и овај све ти тељ.

(54) Псал мо е вљи ви ми би ше за ко ни Тво ји у ме су бо ра ви ша мо а. 
Ме сом бо ра ви ша на зи ва са да шњи жи вот, пре ма оно ме што је ре че
но: Сран ци смо и ро ла зни ци на зе мљи (Је вр. 11; 13). На том ме сту сам 
се и об ра до вао, ка зу ју ћи за по ве сти Тво је и исто вре ме но их тво ре ћи и 
со зер ца ва ју ћи.

(57) Хет – Уео си мој, Го со е.
(59) Раз ми шљах о у е ви ма Тво јим и о вра их но е мо је на све о

чан сва Тво ја. По што сам сву сво ју ми сао упра вио на Тво је за по ве сти, 
сту пио сам на пут све до че ња.

(60) При ре мих се, и не сму их се. Зна ју ћи оно што је ре че но: Ако 
ри су аш а слу жиш Го со а, ри ре ми у шу сво ју за ис ку ше ња (Си рах 2; 
1) и сваг да се при пре ма ју ћи за то, при ли ком на ср та ја не при ја те ља ни сам 
се сму тио, јер сам на у чио да их од ва жно до че кам.

(61) Ужа ре шни ка са ле о ше ме. Ка ква су би ла та ужа? Зар то ни су 
не чи сте по ми сли, ко је су хте ле да ме уда ље од ста ја ња пред Бо гом?

(62) У о ноћ уса јах а Те ис о ве им. Не са мо да њу, не го и но ћу, па 
чак и у по ноћ, кад љу де об у зи ма нај сла ђи сан, уста јао сам да Ти псал
мо по јем и да сла во сло вим Тво је пра вед не за по ве сти. Та ко је по сту пио 
и бо жан стве ни апо стол ка да је, иако из ра ња ван, би че ван и ве за них 
но гу, за јед но са Си лом са тво рио мо ли тву са псал мо по ја њем и по жњео 
плод овог пре кра сног бде ња, јер је на се би осе тио ми ло ср ђе Бо жи је (в. 
Де ла ап. 16; 25).

(63) За је ни чар сам свих ко ји Те се бо је. Са вр ше ни по ста је за јед ни
чар (грч. μέτοχος) Хри стов, пре ма оно ме што је ре че но: За је ни ча ри смо 
о са ли Хри со ви (Је вр. 3; 14). Бу ду ћи да је још увек био ру ко во ђен ка 
са вр шен ству, Псал мо по јац ка же да је за јед ни чар оних, ко ји се бо је Го спо
да, али не оних ко ји се јед но став но бо је, не го оних ко ји су услед стра ха 
Бо жи јег са чу ва ли Бо жи је за по ве сти. Очу ва ње за по ве сти слу жи као до каз 
стра ха Бо жи јег.

(64) Ми ло си Тво је, Го со е, у на је зе мља; за ко ни ма Тво јим на у чи ме. 
Про роч ки пред ска зу је бу дућ ност, ка да ће се сва зе мља ис пу ни ти они ма, 
ко ји се бо је Го спо да. То се не ће до го ди ти по не кој ну жно сти, не го пре ма 

пред са ре ши не и ца ре ве (Мт. 10; 18), та ко до ли ку је и они ма, ко ји су сво ја 
уста отво ри ли пред цар ским све тим ду ша ма. На и ме, до сто јан је сра мо те 
онај ко ји је од Бо га до био реч, али је не бла го ве сти са ве ли ком си лом, јер 
жи вот са гла сан са За ко ном ства ра од ва жност.

(47) И о у ча вах се у за о ве си ма Тво јим ко је за во лех ве о ма. (48) И о
и ох ру ке сво је ка за о ве си ма Тво јим ко је за во лех. Ру ка ма ов де на зи ва 
де лат не си ле, за то што де ло пред ста вља крај по у ча ва њу у за по ве сти ма. 
На и ме, на кон што се при хва ти Ло гос Ко ји је дао за по ве сти, нај бо ље од 
све га је по ди ћи ру ке за то да би се и на де лу ис пу ни ло оно што оне зах
те ва ју, али не са жа ље њем и при си лом не го са бла го на кло но шћу, а за тим 
че сто о њи ма раз ми шља ти и бе се до ва ти.

(49) За јин – Оо ме ни се ре чи Тво је слу и Тво ме. За ко ју реч мо ли Бо га 
да се ње опо ме не, ако не за ону, пре ма ко јој је дао обе ћа ње да ће сваг да 
би ти с њи ма (Мт. 28; 20) и ко ја им је пред ста вља ла уте ху у про го ни ма?

(50) То ме уе ши у о ни же њу мо ме. Са ма она на да, ко ју је у ме ни 
ро ди ла Тво ја реч, те ши ла ме је и сми ри ва ла. Би ло да ме су сти гла не ка 
не сре ћа, опа сност, иш че ки ва ње смр ти, те шка бо лест, гу би так имет ка, 
про гон или не што дру го што љу ди сма тра ју те шким, мо је на да ње у Те
бе би ло је мо ја уте ха. Јер реч Тво ја ожи ве ме. Ра зум ној (сло ве сној) ду ши 
ни шта не да је то ли ко сна ге да жи ви сво јим жи во том као (што то чи ни) 
реч Бо жи ја. У оној ме ри, у ко јој реч Бо жи ја на ра ста у чо ве чи јој ду ши ко
ја ју је пој ми ла и при хва ти ла, у тој ме ри на ра ста и њен жи вот (тј. жи вот 
ду ше). То зна чи да је њен ов да шњи жи вот вр лин ски, а што ка сни је да је 
жи вот веч ни.

(51) Гор и бе за ко но ва ху о кра ја, но о за ко на Тво а не о су их. Жи
вео сам по За ко ну чу ва ју ћи вла да ју ћи део ду ше (τὸ ἡγεμονικόν)*, да се у 
мом ср цу не би при кри ла бе за ко ни та реч. И док су они пре сту па ли За кон 
о кра ја, ја чак ни у ма лом ни сам пре сту пио Твој За кон.

(52) Оо ме нух се су о ва Тво јих о ве ка, Го со е, и уе ших се, јер сам 
имао на уму оно, чи ме се од ве ка и до ве ка уз вра ћа сва ко ме, од но сно да 
пра вед ник би ва уте шен и спо ко јан, пре ма оно ме што је ре че но: Ми слим 
а сра а ња са а шње вре ме на ни су ни ша ре ма сла ви ко ја ће нам се 
о кри и (Рим. 8; 18). Опо ме нуо сам се су до ва ка кве си ра ни је до но сио над 
тла чи те љи ма Изра и ља ца и уте шио сам се, зна ју ћи да ни ја сам не ћу би ти 
оста вљен у про го ни ма, и да се љу ди ма све де ша ва по су ду Бо жи јем.

* Пре ма Lam peовом „Pa tri stic Gre ek Le xi con”, име ни ца „τὸ ἡγεμονικόν” озна ча ва глав ни 
или вла да ју ћи део ду ше. По не кад се по и сто ве ћу је са умом или ср цем, а по не кад озна
ча ва се ди ште сло бод не во ље, или пак се ди ште со зер ца тељ ног и та јин стве ног жи во та, 
од Бо га про све тље но, у ко јем оби та ва Хри стос, прим. прев.
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(74) Ко ји се бо је Те бе ви е ће Те и об ра о ва ће се. По у ча ва да он ни је 
је ди ни ко ји ће при ми ти овај дар, не го да ће се он рас про сти ра ти на све 
оне, ко ји се бо је Го спо да. Он је уго дан је ди но по бо жни ма и при мет но им 
се от кри ва и у ре чи ма и у пре му дрим од лу ка ма. Дру ги ма је те шко и да Га 
ви де, јер је Ње гов жи вот раз ли чит од дру гих и јер су Ње го ве ста зе дру га
чи је. Због то га и ка же: Об ра о ва ће се, јер се на ре чи Тво је о у зах.

(75) По знах, Го со е, а су су о ви Тво ји рав а. Ти ме се учи мо да Бог у 
све му са на ма по сту па по прав ди. Због то га је ну жно да не бу де мо ма ло
ду шни кад нас ура зу мљу је не го да Му још ви ше при па да мо и да чу ва њем 
За ко на тра жи мо Ње го ву ми лост.

(76) Не ка бу е ми лос Тво ја а ме уе ши. Ми лос Оче ва је Син, јер 
је Он и уте шио на ша ср ца ко ја су пот па ла под ти ра ни ју (угње та ва ње) 
са та не. Или се мо же про ту ма чи ти ова ко: мо лим Те да, по ре чи Тво јој, 
Тво ја ми лост бу де уте ха и укре пље ње ме ни, слу ги Твом. На и ме, мно ги ма 
се де ша ва да при ме уте ху и да за тим бу ду пре ле шће ни, ми сле ћи да су је 
за до би ли соп стве ном раз бо ри то шћу. Да не бих и ја пао у та кву пре лест, 
не ка ме ни, слу ги Тво ме, бу де ми лост Тво ја.

(77) Не ка ми о ђе ми ло ср ђе Тво је, и жи ве ћу. Као што си обе ћао уте ху, 
та ко и учи ни, и бу ди ми ло ср дан пре ма слу ги Тво ме.

(78) Нек се о си е ор е љив ци, јер ми не ра ве но бе за ко но ва ху. Ако 
се удо сто јим Тво је по мо ћи, по сти де ће се не при ја те љи исти не, тј. лу ка ви 
де мо ни и љу ди. Ја се, ме ђу тим, не ћу по гор ди ти због њи хо вог сти да, не го 
ћу ужи ва и у за о ве си ма Тво јим.

(79) Не ка ми се о вра е ко ји Те се бо је. Дај ми да при мим по у ку од 
слу жи те ља Тво јих. Она ће би ти та ква да мо же да пре о бра ти ду ше, јер је 
обо га ће на стра хом Тво јим.

(80) Не ка бу е ср це мо је не о роч но. Та ко је, по сле све га и има ју ћи не
по роч но ср це, ипак ре као: Не ка бу е ср це мо је не о роч но. То је слич но 
оно ме што је ре че но на дру гом ме сту: Ср це чи со са зај у ме ни, Бо же (Пс. 
50; 12). Не ћу се сти де ти тек он да, ка да бу дем не по роч но чу вао за по ве сти 
Бо жи је.

(81) Каф – Че зне у ша мо ја за са се њем Тво јим, и у реч Тво ју о у зах 
се. Про рок нас учи да че зне мо за реч ју и да се ис пу ни мо љу ба вљу ка спа
се њу Бо жи јем. А ка кво дру го спа се ње по сто ји, осим до ла ска Го спод њег? 
У реч Тво ју о у зах се. При том ми сли на обе ћа ње Тво је. Реч ју се на зи ва и 
бо го на дах ну то Пи смо. Због то га не че зне са мо онај ко ји че ка ис пу ње ње 
бо жан стве ног обе ћа ња и иш че ку је окон ча ње пре те ћег зла, не го и онај ко ји 
чи та бо жан стве на Пи сма и же ли да тач но из у чи њи хов сми сао, сма тра ју ћи 
про на ла же ње сми сла за сво ју уте ху и ду шев ну ра дост (грч. ψυχαγωγία).

Твом ми ло ср ђу, јер ћеш Ти Сам то ми ло сти во са вр ши ти, пре да ју ћи Се бе 
да би био Учи тељ љу ди.

(65) Тет – До бро у си учи нио са слу ом Тво јим. Оно ме ко је по у чен у 
за по ве сти ма Бо жи јим пре да је се на ук да не бу де нео се тљив пре ма до бро
чин стви ма Бо жи јим, јер се ни гре ха не би осло бо дио, ни ти би био при
бро јан слу га ма Бо жи јим, да све то ни је узро ко ва ла бо жан стве на бла го дат.

(67) Пре но шо о ни жен бих, ја са ре ших. По што сам због пре ђа
шњих гре хо ва ко је сам по чи нио био пре дат ка зни, ја сам се и сми рио 
(по ни зио), јер сам све то пре тр пео по пра вед ном су ду Бо жи јем. Бу ду ћи 
ка жњен ура зу мље њем (досл. вас пи та њем), мо лим Те да ме на у чиш и да 
ме до ве деш до по зна ња да је по ни же ње (сми ре ње), ка кво ми се до го ди ло, 
би ло по (Тво јој) до бро ти и ра ди мог ура зу мље ња.

(68) До бар си, Го со е. Ма шта да му се до го ди, ма кар то би ло и гор ко, 
пра вед ник се обра ћа Бо гу ре чи ма: До бар си, Го со е. То је слич но оно ме 
што је ре че но на дру гом ме сту: Бла о си ља ћу Го со а у сва ко вре ме (Пс. 33; 
1) и До бро ом Тво јом на у чи ме за ко ни ма (за о ве си ма) Тво јим. Мо ли да 
га бла ги (до бри) Бог на у чи, јер су за по ве сти Бо жи је бла ге (до бре) пре
ма сва ко ме. Због то га се о њи ма мо ра ре ћи: Оправ да ни су су до ви Тво ји, 
Го спо де (в. Пс. 18; 10).

(69) Умно жи се на ме ни не рав а ор е љи вих. Они су, ка же, у тој ме ри 
ра ши ри ли сво ју гор дост, да им је ср це по ста ло та кво, ка ко се у на став ку 
ка же о ње му: 

(70) Уси ри се као мле ко ср це њи хо во. Би ћеш пре пу штен су ро вим и 
те шким ис ку ше њи ма, ко ја уни жа ва ју (сми ру ју) жи вот и по на ша ње; она 
по у ча ва ју те ло да бу де умрт вље но и по ро бље но и да не ко ра чаш ши ро
ким и про стра ним, не го уза ним и те сним пу тем. На и ме, ср це све тих је 
ис тан ча но а ср це гор дих уго је но (оте жа ло).

(71) До бро ми је шо си ме уни зио. Као да ка же сле де ће: бла го на кло но 
под но сим и не мо ћи, и увре де, и ли ша ва ња, и про го не, и те ско бу, са мо да 
бих се по ка зао до стој ним за по ве сти Тво јих и тра же ћи са мо оно што се 
дру га чи је не мо же ни на у чи ти.

(72) До бар ми је за кон уса Тво јих, већ ма о хи ља а зла а и сре бра. 
Онај ко ји је ру ко во ђен ка са вр шен ству пре но си уче ње о то ме ка кве се 
ча сти удо сто јио чо век.

(73) Јод – Ру ке Тво је сво ри ле су ме. Дру го до бро се са сто ји у то ме 
што је чо век спо со бан да при ми и да у се би са др жи ми сао о Ње му. Ура
зу ми ме, и на у чи ћу се за о ве си ма Тво јим. На кон што је за бла го да рио за 
ства ра ње, са свим је при род но што Му бла го да ри и за да ро ва ну моћ ми
шље ња (грч. ἡ νοητικῆ δύναμις), ко јом чо век и раз у ме ва за по ве сти.
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(уте ме ље на) зе мља, јер се на овом кра је у га о ном ка ме ну, по ло же ном у 
ње не те ме ље, на зи ђу ју сви ко ји се на зе мљи спа са ва ју. Зе мља због то га 
и по сто ји, бу ду ћи да има не раз ру шив и по у здан осло нац и те мељ. Ова 
исти на је про све тли ла зе мљу и ство ри ла дан ка да је на њој (на зе мљи) 
за бли стао Бог.

(91) На ре бом Тво јом ре би ва ан, јер све и сва слу жи Те би. То, ме ђу
тим, ни је онај дан ко ји се ме ња и има свој крај, као про све тље ње ста ро
за вет ног Пи сма, јер је оно би ло да то до вре ме на по пра вља ња. Све је то 
пот чи ње но Бо гу, јер Ње му као Твор цу и Про ми сли те љу све слу жи.

(92) Да ни је за кон Твој о у ка мо ја, а а бих ро ао у о ни же њу мо
ме. Да Твој за кон ни је по стао мој осло нац (тј. по др шка, пот по ра, грч. 
στήριγμα), про пао бих због на ср та ја не чи стих по ми сли и на па да про
тив нич ких си ла.

(93) До ве ка не ћу за бо ра ви и за ко не Тво је, јер си ме њи ма ожи вео. Не
пре ста но ћу, ка же, мо три ти на Тво је За ко не, јер ћу у њи ма на ћи жи вот, 
као што си ми и ре као: Ко их вр ши (уре бе, за ко не Бо жи је), жив ће би и 
кроз њих (3. Мојс. 18; 5). Пре ма то ме, жив је са мо пра вед ник, ма да се чи ни 
да и он уми ре. Не пра вед ни су мр тви, иако се чи ни да су жи ви. Пр ви у 
са ми ма се би има ју устрој ство жи во та, тј. прав ду, док је ови дру ги не ма ју 
и због то га су слич ни нео жи вље ном (нео ду хо тво ре ном) ве шта ству* ко је 
се не по кре ће са мо од се бе, не го би ва по кре ну то спо ља.

(94) Твој сам ја, са си ме. Под тим под ра зу ме ва: ја сам Твој роб, ја сам 
Твој син по бла го да ти, ја сам Твој слу га.

(95) Ме не оче ки ва ху ре шни ци а ме о у бе; све о чан сва Тво ја раз
у ме ох. Тре ба ло би ре ћи: опо ми њао сам се Тво јих све до чан ста ва, и тим 
раз ми шља њем не де ло твор ним учи нио њи хо ве (зле) на ме ре.

(96) Сва ко а свр ше ка ви ех крај; ши ро ка је за о вес Тво ја ве о ма. 
Свр ше ком на зи ва де мон ске зам ке. Ви део сам да је њи хов свр ше так ни
шта ван, јер је Тво ја за по вест за ме не по ста ла ши ро ка. То су ре чи оно га 
ко ји се сва ким на прет ком уз нео на са ми врх вр ли не, ко ји је до сти гао са
вр ше но до бро и мно го че му по ста вио и по че так и крај. На и ме, крај пр вог 
уса вр ша ва ња слу жи као по че так сле де ћег, пре ма оно ме што је ре че но: 
Ка чо век окон ча, он а о чи ње (Си рах 18; 6).

(97) Мем – Ко ли ко за во лех за кон Твој, Го со е, сав ан о у че ње је мо је. 
Онај ко све и го во ри и де ла по за ко ну, тај се и по у ча ва за ко ну Бо жи јем. 
У пр вом псал му, Да вид је оно ме ко ји же ли да по ста не бла жен по у ча ва њу 
то ком да на при са је ди нио и ноћ. Ре кли смо да чо ве ков ов да шњи жи вот 

* Грч. „ἀψύχοι” досл. „оно што је без ду ше”, прим. прев.

(82) Иш чи ле ше очи мо је за Реч Тво ју. Ми сли на на шег Го спо да, Ису са 
Хри ста јер, пре ма ре чи ма апо сто ла, има мо За су ни ка ко Оца, Ису са 
Хри са Пра ве ни ка, а он је очи шће ње (жр ва о ми ре ња) за ре хе на ше 
(1. Јн. 2; 1–2). Го во ре ћи: Ка а ћеш ме уе ши и? Кад ми до ђе Ло гос, он да ћу 
се и уте ши ти.

(83) Јер о са ох као мех на мра зу. Пра вед ни ци услед стра да ња још 
то ком жи во та по ста ју слич ни мр тва ци ма, због че га ви ше ли че на ме хо ве 
не го на љу де, охла днев ши као за мр зну то иње, јер су иза бра ли ва тре ну 
рев ност и де ла ње. Сли чан ме ху на мра зу по ста је онај ко ји ису шу је сво је 
те ло и не оста вља у ње му ни шта рас плам са но и по жуд но, као да га на 
не ки на чин за мр за ва.

(84) Ко ли ко је а на слу и Тво ме? Уисти ну, ма ло је чо ве ко вих да на на 
зе мљи, и због то га мо ли да то ком њих зба ци са та ну под ње го ве но ге, а да 
ње го ву ду шу пот чи ни бо жан стве ном Ло го су ко ји у њој оби та ва.

(85) При ча ху ми бе за ко ни ци ра зно сло вља сво ја.* Под тим под ра зу
ме ва или бап ске при че (грч. γραδεις μύϑους), тј. је вреј ска уче ња, или пак 
људ ске за по ве сти и пра зно сло вље му дра ца ово га ве ка.

(86) Све су за о ве си Тво је иси на; не ра ве но ме о ња ху, о мо зи ми. 
Зна ју ћи да ће на бо жан стве ном су ду би ти на гра ђен за не прав де ко је је 
пре тр пео, жу ри да ви ди то вре ме.

(87) Ума ло ме не о крај чи ше на зе мљи. То ком њи хо вих про го на го то
во да сам био ли шен жи во та.

(88) По ми ло си Тво јој ожи ви ме, и чу ва ћу све о чан сва уса Тво јих. 
Бо жи ја уста су про ро ци, ко ји су слу жи ли све до чан стви ма, за по ве сти ма 
и од лу ка ма Бо жи јим.

(89) Ла мед – До ве ка, Го со е, Реч Тво ја оса је на не бу. На пре ду ју ћи 
све ви ше и ви ше, до ти че се уз ви ше ни јих дог ми и по ми ње веч ног Ло го са 
Оче вог, а овим го то во да ка же: У о че ку бе ше Реч (Ло ос) (Јн. 1; 1). Ра су
ђу ју ћи о устрој ству ва се ље не, ја сно ка же да вас це ла тво ре ви на слу жи 
Ње му.

(90) Из на ра ша ја у на ра шај иси на је Тво ја. Два су на ра шта ја 
оних ко ји су при ми ли исти ну Бо жи ју: је вреј ски на род, ко ји је имао За
кон и про ро ке, и Цр ква. Због то га исти на Бо жи ја ни је пре да ва на мно
гим на ра шта ји ма, не го са мо пр вом и дру гом на ра шта ју. Оста ли на ро ди 
су у за блу ди. Ме ђу тим, кад је пр ви на ра штај од ба цио исти ну и ре као: 
Узми са зе мље а кво а (Де ла ап. 22; 22), исти на је од пр вог пре шла дру
гом на ра шта ју. Осно вао си зе мљу, и ре би ва. Овом исти ном је осно ва на 

* У срп ском пре во ду: При ча ху ми бе за ко ни ци ужи ва ња сво ја, прим. прев.
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очи ма страх Твој, од ба ци ли Твој за кон, ја га у сва ко вре ме ис пу ња вам и 
не пре ста но се у ње му по у ча вам.

(125) Слу а сам Твој, ура зу ми ме, и о зна ћу све о чан сва Тво ја. Онај 
ко ји ни нај ма ње не слу жи гре ху не ка ка же: Слу а сам Твој. Као на гра ду за 
ово слу же ње тра жи ра зум, ко ји да ру је Бог и ко ји се код Ње га чу ва као у 
не кој ри зни ци, јер су ух му ро си и ра зу ма (Иса. 11; 2), као и дру га до бра 
– да ро ви Бо жи ји. За раз ли ку од дру га чи јег ра зу ма, у При ча ма је ре че но: 
Ра зум о бар а је бла о а (При че Сол. 13; 16 – пре ма Сеп ту а гин ти). На и ме, ако 
би сва ки ра зум био до бар, не би би ла до да та реч: о бар.

(126) Вре ме је Го со у чи ни и; ра зо ри ше за кон Твој. Ја сам тво рио суд 
и прав ду; јед ном ће до ћи вре ме, Бо же, да и Ти са тво риш суд и прав ду 
они ма ко ји су ра зо ри ли Твој за кон.

(127) Ра и о а за во лех за о ве си Тво је. То је са гла сно с оним што је 
ре че но: До бар ми је за кон уса Тво јих, ви ше о хи ља а зла а и сре бра 
(ст. 72). При ми е о у ку мо ју а не сре бро, и зна ње ра и је не о нај бо ље зла
о. Бо ља је му рос о ра о ка ме ња, и шо је о о нај ску о це ни јих 
сва ри (При че Сол. 8; 10–11).

(128) Ра и о а о свим за о ве си ма Тво јим ура вљах се. Ра ди че га, 
за пра во? Зар не ра ди то га да би се не пре ста но по у ча вао у за ко ну?

(129) Пе – Чу е сна су све о чан сва Тво ја.
(130) Ура зу мљу је е цу (мла ен це). Под мла ен ци ма (е цом) под ра

зу ме ва оне ко ји жи ве у не зна њу и због то га се упо до бљу ју мла ден ци ма 
(де ци) јер ће та кве, ка да их оза ри Тво ја све тлост, ова реч ис пу ни ти раз
бо ри то шћу.

(131) Уса сво ја ово рих, и ри ву кох ух. Ре чи Бо жи је зах те ва ју да 
ум бу де отво рен. Због то га Спа си тељ Сво јим уче ни ци ма и ово ри ум а 
раз у ме ју Пи сма (Лк. 24; 45). Раз у ме ва ње, ка кво да ју ре чи Бо жи је, спре ча ва 
да се об ма њу је мо на сла дом или сла вом.

(132) По ле ај на ме и о ми луј ме, итд. Као што си од лу чио да по гле
даш на оне ко ји љу бе Име Тво је и да их удо сто јиш Сво је ве ли ке по се те, 
та ко и ме не удо стој та кве по се те и та кве ми ло сти.

(133) Ко ра ке мо је ура ви о ре чи Тво јој. Бог о ре чи Сво јој упра вља ко
ра ке оних ко ји од по ро ка и не зна ња ко ра ча ју ка вр ли ни и зна њу, јер та кве 
ру ко во ди пра ва реч (ὀρϑὸς λόγος). Ко не чи ни грех, тај ни је слу га гре ха.

(134) Из ба ви ме о кле ве е љу ске. Кле ве ом љу ском на зи ва се уче
ње је ре ти ка и му дра ца ово га ве ка. У не по сред ном сми слу, то се до го ди ло 
Јо си фу и Су за ни. У пре не се ном сми слу, кле ве ом љу ском на зи ва се кле
ве та не чи стих си ла, од ко јих је ди но Бог мо же да из ба ви.

пред ста вља не ку ме ша ви ну и да због то га има мо дан и ноћ. За оне, ме
ђу тим, ко ји су по ста ли све ти, ви ше не на сту па ноћ. Због то га је за оног, 
ко ји је уз на пре до вао, дан – вре ме ка да жи ви по за ко ну, а ноћ – вре ме ка да 
за кон не из у ча ва свим ср цем.

(101) О сва ко а у а зло сре чих но е мо је. То и зна чи очу ва ти за кон 
Бо жи ји – из вр ша ва ти га са мим де ли ма.

(102) О су о ва Тво јих не укло них се. Не пре ста но сам на уму имао суд 
Бо жи ји.

(103) Ка ко су сла ке р лу мо ме ре чи Тво је! Слат ке су за то што се у њи
ма са др жи сло ве сно на сла ђи ва ње; сла ђе су о ме а, за то што ме дом љу ди 
на зи ва ју све што је угод но.

(105) Нун – Све ил ник је но а ма мо јим реч Тво ја. Онај ко ји ко ра ча у 
све тло сти за ко на Бо жи јег иде по пу ту жи во та пра во и без спо ти ца ња.

(107) По ни зих се о кра ја, или због на па да ду хов них не при ја те ља, или 
због су ро вог жи во та, иза бра ног по соп стве ној во љи.

(113) Са мех – Бе за ко ни ке омр зох, а за кон Твој за во лех. Под бе за ко ни
ци ма под ра зу ме ва му дра це ово га ве ка и је ре си јар хе (за чет ни ке, на чал
ни ке је ре си).

(115) Укло ни е се о ме не, лу ка ви. Под ра зу ме ва или лу ка ве по ми сли 
или го ре по ме ну те учи те ље.

(117) По мо зи ми, и са шћу се. Иако је већ ре че но: По моћ ник мој и 
за ши ник мој је си Ти, по треб на му је не пре ста на по моћ. На и ме, све 
док смо ов де, не мо же мо са си гур но шћу ре ћи: са шћу се. Ме ђу тим, ка да 
бу де мо жи ве ли по ред ан ге ла Бо жи јих, и за по ве сти ма ће мо се по у ча ва ти 
ли цем к ли цу, јер се оне ви ше не ће огра ни ча ва ти са мо на сен ку не го ће 
се до ти ца ти са ме исти не.

(118) По ни шио си све ко ји о су а ју о за ко на Тво јих. Та кав крај 
оче ку је оне ко ји су од ба ци ли за кон Бо жи ји.

(119) Као ре су ни ке сма рах све ре шни ке зе мље. Од го нет нуо сам 
да они же ле да по га зе за кон Бо жи ји.

(120) При куј сра ху Тво ме е ло мо је. Ре че но је: ри куј уме сто: „утвр
ди”. Утвр ди, да кле, те ло мо је у чи сто ти, јер је ди но у том слу ча ју мо гу да 
ка жем: Са Хри сом се ра за ех (Гал. 2; 19). Јер се су о ва Тво јих бо јим, тј. бо
јим се бо жан стве ног за ко на. Ни ко не ће по чи ни ти ни ка кав грех пре не го 
што се на ђе из ван стра ха Бо жи јег.

(121) Ајин – Учи них су и рав у.
(123) Очи мо је иш чи ле ше за са се њем Тво јим, тј за бо жан стве ним до

ла ском, од ко јег сам се на дао спа се њу и за се бе и за вас це ли људ ски род. 
И за реч ју рав е Тво је. Иако су не ки, жи ве ћи бе за ко но и не ма ју ћи пред 



Свети Атанасије Александријски Тумачење Псалама284 285

ми ме, и жи ве ћу. За прав ду, ко ју ће мо очу ва ти у са да шњем вре ме ну, не ће 
нам се уз вра ти ти са мо то ком на ших крат ких да на, не го у ве ко ве. Ако 
ме ура зу миш, жи ве ћу, ка же Про рок, јер у тај бла же ни жи вот не сту па ју 
не ра зум ни. Због то га се мо ра тра жи ти ра зум (са зна ње, свест, раз бор, 
грч. σύνεσις) од Оно га Ко ји га да је сви ма они ма што га свим ср цем тра
же од Ње га.

(145) Коф – За ва их свим ср цем мо јим. Нај пре ка же: За ва их свим 
ср цем мо јим, усли ши ме, Го со е, за ко не Тво је ра жи ћу, а за тим: (146) За
ва их Те би, са си ме, јер оно што је го во ри ло вла да ју ћем де лу мо је ду ше 
ни је би ло ни шта дру го не го Бог. Због то га Те гро мо гла сно при зи вам и 
гро мо гла сно обе ћа вам да ћу чу ва ти Тво ја све до чан ства.

(147) Пре е кох ре вре ме на, и за ва их. Пре вре ме но шћу (грч. ἀωρία) 
на зи ва за там ње ност и по мет њу окол но сти (=ства ри; ми сли се на по мет
њу у зби ва њи ма, до га ђа ји ма; нап. прир). Он ка же сле де ће: бе за ко ни ци све 
чи не у по мет њи, а ја сам се у мно го ме са о бра зио Твом за ко ну.

(150) При бли жи ше се ко ји ме о не бе за ко њем. На па до ше ме, ка же, они 
што су се пре пу сти ли бе за ко њу. Ме не, пра вед ног, не ће про го ни ти онај 
ко ји не на ме ра ва да се по гру зи у бе за ко ње.

(151) Бли зу си Ти, Го со е. На дру гом ме сту Бог го во ри: Је сам ли ја Бо 
из бли за, о во ри Го со, а ни сам Бо и из а ле ка (Јер. 23; 23), јер је си ла Бо жи ја, 
као ства ра лач ка и про ми сли тељ ска, сву да при сут на.

(153) Реш – Ви и о ни же ње мо је, и из ба ви ме.
(154) Су и су мој, и из ба ви ме; ра и ре чи Тво је ожи ви ме. Под реч ју ов

де под ра зу ме ва обе ћа ње, јер је Он обе ћао да ће до ћи и да ће нас спа сти.
(155) Да ле ко је о ре шни ка са се ње, ко јим се ни су ко ри сти ли кне зо ви 

ово га ве ка. За ко не Тво је не о ра жи ше. Раз лог због ко јег су про го ни ли 
пра вед ни ке био је тај што су да ле ко од сту пи ли од за ко на Бо жи јег.

(156) Ми ло ср ђе је Тво је мно о, Го со е. По знао сам оно што си Ти по
све до чио, да су за по ве сти ко је су нам да те чвр сте и не по ко ле би ве, јер се 
то из ра жа ва и прет ход ним сти хом: О о че ка о знах о све о чан са ва 
Тво јих (ст. 152).

(158) Ви ех о су ни ке, и раз је ах се. Ако бих ви део да не ко не раз у
ме, са жа ље вао сам га и ис цр пљи вао се рев ну ју ћи на по бо жно сти.

(159) Ви и а за о ве си Тво је за во лех, Го со е. У ме ни ћеш ви де ти 
при ме ре до брих де ла, јер ја ни сам јед но став но са чу вао за по ве сти не го 
сам их и за во лео, иако ме ни шта ни је при си ља ва ло да их из вр ша вам. И 
по ред то га, по треб на ми је Тво ја ми лост, ко ја ће ме ожи ве ти.

(160) По че ак је ре чи Тво јих иси на. То је пр ва од Тво јих за по ве сти: 
у све му љу би ти исти ну – и у ре чи ма, и у де ли ма, и у по ми сли ма.

(135) Ли це Тво је ро све ли на слу у Тво а. Же лим да ви дим до ла зак 
Го спод њи, јер је Го спод образ (лик, грч. χαρακτήρ) Оца. На у чи ме за ко ни
ма (за о ве си ма) Тво јим. Под тим под ра зу ме ва Но ви За вет, ко јим је Бог 
и Отац оправ дао оне што жи ве на зе мљи.

(136) Из во ре во а из ве о ше очи мо је. Про лио сам мно го су за опла ку
ју ћи оне ко ји пре сту па ју Твој За кон.

(137) Ца де – Пра ве ан си, Го со е, и ра ви су су о ви Тво ји. По ка зу је 
раз лог због ко јег је опла ки вао пре ступ ни ке За ко на Бо жи јег. Раз лог је тај 
што пре ступ ни ци ма на су ду Бо жи јем пре ти ка зна, о че му је по све до чио 
и на овом ме сту.

(138) За о ве ио си рав у све о чан сва Тво ја. По сле ових све до ка 
– не ба, зе мље и дру гих све до ка, за по ве дио си све о чан сва, као су шту 
прав ду (грч. δικαιοσύνη ὄντα) и нај о чи глед ни ју исти ну. Ти их ни си чак 
ни за там нио, од но сно, нај и справ ни ји ка но ни (пра ви ла) Тво јих су до ва 
по ка зу ју Тво ју прав ду. Због то га су Тво ја све до чан ства бо жан стве на Пи
сма. Они су прав да по мо рал ним (ἠϑίκα) за по ве сти ма и исти на по сми слу 
ре чи* (ко је се у њи ма са др же).

(139) Из је е ме рев нос за ом Твој, јер за бо ра ви ше ре чи Тво је не ри
ја е љи мо ји. Ка ква ме рев ност об у зи ма ла кад год бих ви део да не ко за
бо ра вља Тво је ре чи! И не са мо да ме об у зи ма ла, не го сам се чак и ис цр
пљи вао рев ну ју ћи за Те бе кад бих ви део да не ко за бо ра вља Тво је ре чи. 
Те рев но сти, ко ја је у име Го спод ње из ра же на у псал му, уче ни ци Ње о ви 
се и ше се: Рев нос за ом Твој из је е ме (в. Пс. 68; 10 и Јн. 2; 17).

(140) Раз же же на је реч Тво ја ве о ма. Реч Бо жи ја је ве о ма раз же же на и 
за ди вљу ју ћа, и она је из над сва ког ис пи ти ва ња. Ако не ко по се ду је ову 
раз же же ну реч, он као у хо ван све ис и у је, а ње а са мо ни ко не ис и
у је (1. Кор. 2; 15).

(141) Мла ђи сам ја и уни жен. Мла ђи је онај ко ји из у ча ва по чет ке бо
жан стве них ре чи; уни жен је за то што сми ру је (уни жа ва) са мо га се бе.

(142) Прав а је Тво ја рав а о ве ка, јер је прав да људ ска за крат ко 
вре ме до де ље на они ма ко ји су де пра во, док прав да Бо жи ја да је веч ну 
од лу ку.

(143) Ту а и не во ља сна ђо ше ме. И у ис ку ше њи ма сам се мар љи во по
у ча вао Твом за ко ну.

(144) Све о чан сва су Тво ја рав а о ве ка. Бу ду ћи да ни су ко ри сна 
са мо за крат ко вре ме, све до чан ства ко ја си ми Ти дао су прав да до ве ка, 
јер оправ да ва ју оно га ко ји им пот пу но бла го на кло но при сту па. Ура зу

* Грч. „κατά τήν ϑεωρίαν τῶν λόγων”, што би мо гло да зна чи и: „по на у ци ре чи”, прим. прев.
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До сто јан ство је би ти апо стол Хри стов. До сто јан ство су и цр кве ни чи но
ви. До сто јан ство ду ше је по се до ва ње вр ли на или јед не од њих. На ве де не 
ре чи из го ва ра упра во онај ко ји има та кво о со јан сво.

(171) Из ба ци ће уса мо ја е сму.* Из ба ци ва ње је у ве ћи ни слу ча је ва 
свој стве но пре си ће њу. Бо жан стве ној ре чи по зна та је ду хов на хра на, та ко 
да и Сам Ло гос на зи ва Се бе хле бом: Ја сам хлеб жи ви ко ји си ђе с не ба (Јн. 
6; 51) и Ко ји је е Мо је е ло, има жи во у се би (Јн. 6; 54). Ка да је де мо овај 
хлеб, из ба цу је мо (из го ва ра мо) псал мо по ја ње. Та кво из ба ци ва ње же лим 
и за се бе, а оно је не мо гу ће ако ме не на у чиш за ко ни ма (за о ве си ма) 
Тво јим.

(172) Го во ри ће је зик мој реч Тво ју. Мо ли се да, ако не што ка же, то бу де 
реч Бо жи ја, пре ма оно ме што је ре че но: Ово ри уса сво ја ре чи Бо жи јој 
(При че Сол. 31; 8). Та кви не из го ва ра ју пра зне ре чи (не пра зно сло ве), због 
че га Па вле и ка же: Не чи ни ре љу бе, не убиј, не укра и, не све о чи ла
жно, не о же ли и би ло ко ја ру а за о вес ис у ња ва се у овој ре чи: Љу би 
бли жње сво као са мо а се бе (Рим. 13; 9), јер је прав да – у то ме да љу биш 
бли жње сво а.

(173) Нек бу е ру ка Тво ја а ме са се. Ти ме не из ра жа ва ње но по сто
ја ње по су шти ни, не го у од но су пре ма они ма што се спа са ва ју. Та кав је и 
сле де ћи из раз: Бу и ми ко Бо а за ши ник (Пс. 30; 3).

(174) За же лех са се ње Тво је, Го со е. Ако же лиш да про ник неш у сми
сао ових ре чи, знај да је спа се ње – Хри стос, јер се име Исус ту ма чи као 
„спа се ње Бо жи је”. Он је по слат к на ма, а на ше де ло је да же ли мо спа се ње 
Бо жи је, јер је мно го оних ко ји же ле (оно што је) те ле сно. Бо жи је је де ло 
да се у Ње му спа се мо, да у Ње му от по чи не мо и да у Ње му на сле ди мо све
ти њу, јер је спа се ње Бо жи је – веч ни жи вот. Као спа се ње Бо жи је ту ма чи 
се и Исус, Ко ји је по слат ра ди на шег спа се ња. Онај ко хо ће да ко ра ча ка 
то ме, да по же ли Ње га, по у ча ва ће се За ко ну.

(175) Жи ве ће у ша мо ја и хва ли ће Те. Го во ри о бу ду ћем жи во ту, јер 
наш је жи во са кри вен са Хри сом у Бо у (Кол. 3; 3). Та да ћу хва ли ти у 
пра вом сми слу те ре чи, та да ће ми о мо ћи Тво ји су о ви ко ји су по ста ли 
слав ни, и то суд пра вед ни ку без му че ња и суд, ко ме је то по треб но (= 
оно ме ко је ка жњен), по сле му че ња.

(176) За лу ах као ов ца из у бље на. Го во ре ћи о оно ме у че му је уз на
пре до вао, опет ка же да је из гу бље на ов ца, са чу вав ши на тај на чин сво је 
сми ре но у мље, пре ма оно ме што је ре као Го спод: Та ко и ви, ка из вр ши е 
све шо је за о ве ђе но, о во ри е: Ми смо не о реб не слу е (Лк. 17; 10).

* У срп ском пре во ду: Из о во ри ће уса мо ја е сму, прим. прев.

(161) Шин – Кне же ви (на чел ни ци) ме ро о не ни за ша. Угње та ва ју 
ме, ка же Про рок, при вре ме ни кне же ви, јер су не при ја те љи исти не. Ме
ђу тим, ја се ни сам упла шио њи хо вог угње та ва ња, јер сам се бо јао Тво је 
ре чи. И ка ква је то реч, ако не сле де ћа: Не бој е се оних ко ји уби ја ју е ло 
а у шу не мо у уби и; не о се ви ше бој е оно а ко ји мо же и у шу и е ло 
о у би и у а клу (Мт. 10; 28).

(162) Об ра о ва ћу се ре чи ма Тво јим као ко ји на ла зи о би мно у. По
кор ност Тво јим ре чи ма ни сам по ка зи вао са мо из стра ха не го и са ве ли
ком ра до шћу, ка кву осе ти мо кад за до би је мо бо гат ство. Реч се пак чвр шће 
одр жа ва ако се то чи ни с ра до шћу. По ме нув ши не при ја те ље ко ји су га 
про го ни ли, уз гред но по ми ње и ко рист. Ако бих и ис тре био све не при ја
те ље и од њих са брао ко рист, опет о то ме не бих ми слио то ли ко, ко ли ко 
уз ви ше но ми слим о Тво јим ре чи ма. Ка кве су то ре чи, ако не оне о ко ји ма 
го во ри Па вле, ра су ђу ју ћи о Је вре ји ма: Њи ма су нај ре би ле о ве ре не ре чи 
Бо жи је (Рим. 3; 2).

(163) На не рав у омр зох… Ни сам се од вра ћао од мр тва ца и ни сам га 
се гну шао, јер је ко ри сно да се гну ша мо је ди но не прав де. Због то га сам 
за кон Твој раз у мео ка ко је до ли ко ва ло и за во лео сам га, ни нај ма ње га 
не при кла ња ју ћи не че му зем ном јер, вас кр снув ши са Хри стом, тра жи мо 
ви шње а не зем но (в. Кол. 3; 1).

(164) Се ам у а на ан хва лих Те. Про све тље ни пра вед ник ће чи тав 
свој жи вот про ве сти у са вр ше ном да ну, ко ји не ће пре ки да ти ноћ. Уз ди
гав ши се из над све та (досл. по став ши над све то ван, грч. ὑπερκόσμιος), 
се дам пу та на дан хва ли Бо га за то што га је из све та, ство ре ног за шест 
да на, пре се лио у ви шњи свет. Оби та ва ју ћи у ра ју Бо жи јем и со зер ца ва
ју ћи ло гос тво ре ви не и про ми шља ња Бо жи јег, ис по ве да су о ве рав е 
Бо жи је, оне су до ве ко ји ма је Бог ство рио ра зно ли ке тва ри, про ми шља ју
ћи о сва кој од њих. Ка же да се не пре ста но опо ми ње Ње го вих пра вед них 
су до ва ко ји ма је прог нао гор де кне же ве и из ба вио увре ђе не.

(169) Тав – Не ка се ри бли жи мо ље ње мо је… (170) Да иза ђе ро зба мо
ја ре а Те, Го со е. Уви ђаш ли ко ли ко је строг по ре дак у бо жан стве ним 
ре чи ма? Нај пре је ре као: не ка се ри бли жи, а за тим (што је ва жни је) ка же: 
а иза ђе ро зба мо ја, јер је, пре не го што иза ђеш (пред не ко га), по треб но 
да се при бли жиш. Оно што је прет ход но на звао мо ље њем (δεήσις) са да 
на зи ва ро збом (ἀξίομα).* Зар и у ду ши не по сто је до сто јан ства, и то 
упра во она ко као што и у све ту по сто је до сто јан ства по пре вас ход ству? 

* Ов де је у пи та њу игра ре чи, јер грч ка име ни ца „ἀξίομα” не озна ча ва са мо про збу не го и 
до сто јан ство или част, прим. прев.
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је цао и ва пио Бо гу у вре ме кад га је био ли шен. Ка да то ви де, чи та о ци ће 
се и са ми рас плам са ти стре мље њем и љу ба вљу пре ма ви шњем Је ру са ли
му, сво јој истин ској отаџ би ни. По сто је и ту ма чи (Јев се ви је, Ори ген) ко ји 
су ово ус хо ђе ње схва ти ли као ус хо ђе ње у вр ли ни: пут ко ји во ди ка њој 
по сте пе но уз во ди вр лин ског и му дро љу би вог чо ве ка од по мет ње овог 
жи во та (од „Ва ви ло на”) и по ста вља га на са мо не бо (у ви шњи, не бе ски 
Је ру са лим). Тај пут из о бра жа ва и Ја ко вље ва ле стви ца, чи ји је је дан крај 
до ти цао зе мљу, а дру ги до пи рао до не ба. Јев се ви је ка же: „Ду ша ко ја жи ви 
у гре ху оби та ва до ле и не мо же се од јед ном уз ди ћи ода тле; на про тив, она 
као да се кре ће по сте пе ни ца ма, и на тај на чин се уз ди же ка вр ли ни. За 
оне, ко ји си ла зе, гра ни ца је Ва ви лон или по мет ња, а за оне, ко ји ус хо де, та 
гра ни ца је ви шњи Је ру са лим. Они ко ји се уз ди жу пе ва ју пе сме ус хо ђе ња, 
а они ко ји си ла зе – плач Је ре ми јин. Тре ба ло би зна ти да је је ру са лим
ски храм имао пет на ест сте пе ни ца; пој ци су за ста ја ли на сва кој од њих и 
по ја ли хим не, та ко да и ове пе сме у Псал ти ру сво јим бро јем од го ва ра ју 
бро ју хра мов них сте пе ни ца.” Бла же ни Те о до рит: „Не го во ри сва ка пе сма 
сте пе ни ца (пе сма ус хо ђе ња) о јед ном истом; не ке го во ре о ва ви лон ским 
не да ћа ма, не ке бла го ве сте о по врат ку, не ке го во ре о ве се љу то ком пу то
ва ња, а не ке о из град њи хра ма.” По во дом ових пса ла ма, пре по доб ни Ни
ки та Сти тат, уче ник св. Си ме о на Но вог Бо го сло ва, ка же: „Све док је на ша 
ми сао ра се ја на раз ли чи тим бри га ма и док је ду ша по му ће на стра сти ма 
због ко јих ње не си ле не при род но деј ству ју, чо век ни је у ста њу да уз ви ше
ним ср дач ним ус хо ђе њем по је Бо гу чи сту пе сму. Ка ко ће мо по ја ти пе сму 
Го спод њу на ту ђој зе мљи, тј. у ср цу ко је су над вла да ле стра сти?” Све ти 
Зла то уст за кљу чу је: „Ка ко су се Је вре ји из ба ви ли из ва ви лон ског роп ства? 
Љу ба вљу пре ма Је ру са ли му. Ме ђу тим, ка ко се у ње му ни су под ви за ва ли, 
ни су за до би ли ни ка кву ко рист од бла го да ти Бо жи је, због че га су оста ли 
и умр ли у роп ству. Та ко ни и ми не ће мо до сти ћи сво ју не бе ску отаџ би ну, 
уко ли ко не бу де мо про же ти љу ба вљу пре ма не бе ском бла гу и ви шњем 
Је ру са ли му, и уко ли ко бу де мо стра стве но при ве за ни за са да шњи жи вот.”

Псалам 120
Песма сееница

Садржај
На род псал мо по је Бо гу и дру гу пе сму. Иако су се већ осло бо ди ли из 

роп ства, још увек се вра ћа ју у отаџ би ну и пре ва љу ју дуг пут од Ва ви ло на 
до Је ру са ли ма. На шав ши се у пла ни на ма, мо ле Бо га за по моћ, а про ро ку
ју ћи Дух, усли шав ши ову мо ли тву, од го ва ра: (8) Го со ће са чу ва и ула зак 
вој и из ла зак вој.

Псалам 119
Песма сееница

Садржај
Пр ву пе сму сте пе ни ца на род је псал мо по јао Бо гу у Ва ви ло ну, ту гу

ју ћи због ду го трај но сти роп ства и мо ле ћи се да бу де осло бо ђен.
(1) Ка Го со у, ка ме сна ђе не во ља, за ва их… (2) Го со е, из ба ви у шу 

мо ју о уса не ра ве них и о је зи ка ла жљи во а. Зар ни су би ла не пра вед
на уста Ва ви ло ња на, ко ји су ис по ве да ли идо ло слу же ње? Је зик се на зи ва 
ла жљи вим са мим тим што не из го ва ра ни шта исти ни то о Бо гу.

(2) Ша ће и се а и и ша ће и се о а и ре ма је зи ку о му
кло ме? (4) Сре ле моћ но а су на о шре не. Шта још тра жиш да ти се да? 
Или, шта још же лиш да би ти се и то до да ло, за ка зну усти ма ла жљи вим? 
Пре пу не су ог ња стре ле ко је је рас плам сао Сил ни. Озна ча ва ка зну ка ква 
ће уско ро су сти ћи Ва ви ло ња не.

(5) Авај ме ни, јер се бо ра вак мој ро у жи. Из но си но ву про збу Бо гу 
за осло ба ђа ње од из гнан ства. На са них се у на се љи ма Ки ар ским. Ки
дар је област ко ја се на ла зи уз ис точ ну пу сти њу и рас про сти ре се чак до 
Пер си ја на ца. Њу на ста њу је пле ме Са ра це на.

(6) Ду о у бо ра вља ше у ша мо ја, са мр зи е љи ма ми ра бе јах ми
ран. Зло ба Ва ви ло ња на је та ква, да ће без по во да за по че ти рат са они ма 
ко ји жи ве у ми ру. Тре ба има ти у ви ду ону од луч ну ка зну ка кву је Бог 
до де лио Ха на а неј ци ма и Амо реј ци ма, за пре тив ши да се с њи ма сту па 
у при ја тељ ство, и они уто ли ко пре ни су мо гли да сту пе у са вез са овим 
без бо жни ци ма, ко ји су се гну ша ли по бо жно сти. Ка а им о во рих, на а
а ху ме за лу у.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
У Псал ти ру по сто ји укуп но пет на ест та ко зва них „пе са ма сте пе ни

ца”, тј. пе са ма ус хо ђе ња. На зи ва ју се ус хо ђе њи ма јер го во ре о ус хо ђе њу 
Је вре ја, ко ји су се на ла зи ли у ва ви лон ском роп ству, у Је ру са лим. Ова ус
хо ђе ња по чи њу је ца ји ма и про зба ма, ко је су из го ва ра ли за ро бље ни Је
вре ји, а за вр ша ва ју се њи хо вим по врат ком у Је ру са лим. Из тог раз ло га се, 
у исто риј ском сми слу, ови псал ми на зи ва ју ус хо ђе њи ма. У ви шем сми
слу, на зи ва ју се та ко јер у ве ћој ме ри не го оста ли из во де из Ва ви ло на, тј. 
из по мет ње са да шњег жи во та (Ва вел, Ва ви лон зна чи „по мет ња”, „сме ша”, 
„ме ша ви на”) и уз ди жу на род Бо жи ји, тј. хри шћа не, из над по мет ње стра
сти. Где их уз ди жу? У ви шњи Је ру са лим. На и ме, онај ко бри жљи во бу де 
чи тао ове псал ме, ви де ће ка кву је пла ме ну љу бав имао древ ни је вреј ски 
на род пре ма сво јој отаџ би ни, тј. зе маљ ском Је ру са ли му, ко ли ко је пла као, 
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до би ти, уко ли ко бри жљи во мо три мо на ви шње. Због то га је је ди но овом 
жи вом би ћу (тј. чо ве ку) Го спод устро јио ус пра ван по ло жај те ла, ка ко би 
и овим ви дљи вим по ло жа јем раз у мео да тре ба да гле даш на ви си ну и да 
му дру јеш о не бе ском.”

(3) Не ај но зи во јој а се со и че, ни и ће за ре ма и сра жар 
вој. Ове ре чи су исто вет не са ре чи ма бра то љу бља, тј. са про збом ко ју 
сва ки упу ћу је за свог бра та. Не до пу сти, ка же, бра те мој, да се тво је ду
шев не но ге од вра те и спо так ну, и не на пу штај пра ви пут вр ли не ка ко ни 
Бог, Ко ји те чу ва, не би за дре мао и ли шио те Сво је бла го да ти и над зо ра. 
Ако би се спо та као због сво је нео пре зно сти пре ма гре ху, па зи да Бог не 
пре ста не да те чу ва. Или мо жда ка же сле де ће: не пре да ји, чо ве че, сво је 
ко ра ке и свој жи вот про ла зним ства ри ма, у ко ји ма не ма ни че га стал ног 
и чвр стог. Та кве су бо гат ство, сла ва и на сла да и све што ће уско ро про
па сти на овом све ту. На про тив, сваг да ко ра чај чвр стим и пра вим пу тем, 
а то су вр ли не и из вр ше ње Хри сто вих за по ве сти, јер оно мо же да упра ви 
тво је ко ра ке по рав ном и без о па сном пу ту ово га жи во та.

(4) Гле, не ће за ре ма и, ни и ће за са и чу вар Изра и љев. Ако се, ка
же, ти, чо ве че, уда љиш од без на де жних и при вре ме них жи теј ских ства ри, 
и ако ко ра чаш по пра вом и без о па сном пу ту вр ли на, знај да ни Бог не ће 
за дре ма ти ни ти за спа ти, од но сно, да не ће окле ва ти да те Сво ји про ми
слом и бла го да ћу са чу ва као зе ни цу ока. Онај Ко ји је та да чу вао древ ни 
Изра иљ исти је Онај Ко ји чу ва и но ви Изра иљ, тј. нас, хри шћа не.

(6) Да њу е сун це не ће ое ћи, ни и ме сец но ћу. Уко ли ко бу деш ко ра
чао пу тем вр ли не, Бог ће по ка за ти то ли ко про ми шља ње о те би да да њу 
не ће до зво ли ти сун цу да те опе че, као што ни но ћу не ће до пу сти ти ме
се цу да осла би тво је те ло.

(8) Го со ће са чу ва и ула зак вој и из ла зак вој, о са а и о ве ка. 
Го спод ће те са чу ва ти кад ула зиш у свој дом и кад из ла зиш из ње га. Мо
жда би се мо гло раз у ме ти и дру га чи је: Бог ће са чу ва ти ка ко твој ула зак 
у овај жи вот, тј. тво је ро ђе ње, та ко и твој из ла зак из ње га, тј. тво ју смрт 
и окон ча ње.

Псалам 121
Песма сееница

Садржај
Они ма, ко ји су још на пу ту, тре ћа пе сма бла го ве сти о ула ску у дом 

Бо жи ји. Због то га и ка же: 
(1) Об ра о вах се они ма ко ји ми ре ко ше: У ом Го со њи о ђи мо. (2) 

Со ја ху но е на ше на вра и ма Тво јим, Је ру са ли ме. То су ре чи ста ра ца ко

(1) По и ох очи мо је на ла ни не… (2) По моћ је мо ја о Го со а, Сво
ри е ља не ба и зе мље. Ука зу је на Бо жи је све мо гућ ство, го во ре ћи: Сво
ри ељ не ба и зе мље.

(3) Не ај но зи во јој а се со а че, ни и ће за ре ма и Чу вар вој. 
Ако имаш та кву на ду, спа шћеш се. Ре чи: ни и ће за ре ма и не ука зу
ју на ис цр пљу ју ћи на пор ка кав пред сто ји они ма ко ји чу ва ју град или 
ста до, не го на бе стра шће Бо жи је. Не ће за ре ма и, ни и ће за са и чу
вар Изра и љев. Ка ко се чи ни, дре ма мо он да ка да нас по ко ле ба ју жи теј ске 
ства ри или зло на мер ност не при ја те ља.

(6) Го со ће е са чу ва и, Го со је о кров вој на е сној ру ци во
јој. У 15. псал му је го во рио: Про ви ђах Го со а ре а мном сва а, јер је с 
е сне сра не ме ни, а не о ср нем. И ов де, слич но то ме, ка же: Сто је ћи уз 
тво ју де сну ру ку, Го спод ће те и по кри ти, и са чу ва ти, и удо сто ји ти сва ког 
про ми шља ња.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) По и ох очи на ла ни не, оа кле ће о ћи о моћ мо ја. У овој пе

сми про ро ку је се о оним ре чи ма ко је су Је вре ји из го во ри ли на по чет ку 
свог ус хо ђе ња од Ва ви ло на ка Је ру са ли му. Пла ни на ма се ов де, због њи
хо ве ви си не, на зи ва ју не бе са. Они су са не бе са оче ки ва ли да им бу де 
да та уоби ча је на по моћ од Го спо да, Ко ји је тре ба ло да их од ве де у њи хо ву 
отаџ би ну. Пре по доб ни Ни ки та ка же: „Те ре чи из го ва ра онај ко ји је тек 
не дав но по чео да ус хо ди од Ва ви ло на стра сти и де мо на ка ду хов ном гра
ду, Је ру са ли му бе стра шћа, тј. сва ки од нас ве ру ју ћих, за ко је су пла ни не 
уз ви ше не за по ве сти Бо жи је. Са мо та кав мо же уз ди ћи сво је очи и ру ке 
пре ма пла ни на ма – уз ви ше ним за по ве сти ма Бо жи јим, ода кле му до ла зи 
сва ка по моћ про тив де мо на и стра сти, као и за шти та у сла бо сти.” И Те
о дор Сту дит је пла ни не про ту ма чио као за ко не и за по ве сти Бо жи је. Ево 
ње го вих ре чи: „Го спо де, уз ви си ме на пла ни не за ко на Тво јих, и про све тли 
ме све тло шћу вр ли на да бих Ти по јао!”

(2) По моћ је мо ја о Го со а, Сво ри е ља не ба и зе мље. По моћ мо
ја ће, ка же у на став ку, до ћи од истин ског Го спо да, Ко ји је ство рио не бо 
и зе мљу, јер ства ра ње при па да са мо истин ском Го спо ду. Та ко и на ма, 
хри шћа ни ма, мо же да до ђе по моћ од Го спо да, ако сво је ду шев не очи уз
диг не мо на не бо и од вра ти мо их од све га зем ног. Све ти Зла то уст ка же: 
„Онај ко ји је не дав но го во рио др ве ту: ’Ти си мој бог’ или ка ме ну: ’Ти си 
ме ство рио’, са да при зи ва твор ца ва се ље не и ка же: ’По моћ је мо ја од Го
спо да’, не да кле од љу ди или са ве зни ка, не го од Го спо да. То са деј ство (та 
по моћ) је не са вла ди во и не са мо да је не по бе ди во, не го се и ла ко мо же 
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роп ства ро ди ли у Ва ви ло ну, то ком пу та пи та ли су стар це ко ји су пре
жи ве ли роп ство: по зна је те ли ви Је ру са лим, у ко ји иде мо? Они су на то 
од го ва ра ли: у Је ру са ли му је дом Го спод њи. Кад су то чу ли, мла ди ћи су 
се раз ве се ли ли и по дру ги пут за пи та ли стар це: ода кле то зна те? Они су 
од го во ри ли да то не го во ре по чу ве њу, не го као оче ви ци: ми смо не ка да и 
са ми би ли у Је ру са ли му и ове исте но ге, ко је са да ко ра ча ју са ва ма, ста ја ле 
су у је ру са лим ским дво ро ви ма и крај ње го вих зда ња, и ме сто на ко јем 
се на ла зи град још увек је у на шем се ћа њу.” Те о до рит на то до да је: „То је 
од го вор по бо жних, ко ји се не ра ду ју и не ве се ле што ће по но во до би ти 
сво је до мо ве, не го што ће по но во ви де ти дом Бо жи ји.”

(4) Та мо изи ђо ше ле ме на, ле ме на Го со ња. То је нај ве ћа по хва ла 
ко ју је је вреј ски на род мо гао да упу ти Је ру са ли му. Овај град, ка же, ни су 
то ли ко кра си ли про стран ство и ве ле леп на зда ња, ко ли ко то што је три 
пу та го ди шње, од но сно на све на род не пра зни ке (на Пас ху, на Пра зник 
не де ља или Пе де сет ни цу и на Пра зник се ни ца, прим. прев; в. 5. Мојс. 16; 1 – 
17), ова мо до ла зи ло и оку пља ло се свих два на ест пле ме на Изра и ље вих. 
Ова мо су, до роп ства, до ла зи ла пле ме на Го спод ња, као из вр сни на род Го
спод њи и као на род пот чи њен Го спо ду. Да се ис о ве а ју име ну Го со њем. 
За је вреј ски на род, ово тро крат но оку пља ње два на ест пле ме на Изра и ље
вих у Је ру са ли му пред ста вља ло је све до чан ство да се ис пу ни ло обе ћа ње 
ко је је Бог дао Авра а му, тј. обе ћа ње о умно жа ва њу ње го вог по том ства и о 
на сле ђи ва њу Обе ћа не зе мље. Или би, мо жда, под све до чан ством тре ба ло 
под ра зу ме ва ти оно све до чан ство, ко је је Бог дао Изра и љу, јер му је Бог 
за све до чио и за по ве дио да се три пу та го ди шње, на по ме ну те пра зни ке, 
са би ра у Је ру са ли му. Бла же ни Те о до рит ка же: „Све до чан ством Изра и ље
вим на зи ва се бо жан стве ни за кон, ко ји је Изра и љу ја сно за по ве дао да се 
са би ра на оним ме сти ма ко ја иза бе ре Бог”. Пре ма све том Зла то у сту, циљ 
са би ра ња свих Је вре ја у Је ру са ли му би ло је бо го по зна ње, ка ко они ко ји 
лу та ју не би па ли у идо ло слу же ње. Ни ки та Сти тат ка же: „У до ба Је ро во
а ма пле ме на су се по де ли ла, та ко да се њих де сет одво ји ло од Да ви до вог 
цар ства; ме ђу тим, на кон по врат ка, по но во су се ује ди ни ли и по че ли усрд
но да се оку пља ју у Је ру са ли му да би, пре ма За ко ну, вр ши ли уоби ча је на 
бо го слу же ња. Та ко се и ду шев не си ле сва ког чо ве ка, одво јив ши се од свог 
при род ног ста ња и па да ју ћи у не при род но (ста ње), уда љу ју од Цар ства 
Бо жи јег. На кон по ка ја ња, ме ђу тим, оне се сје ди њу ју у јед но при род но 
ста ре шин ство и Цар ство Хри сто во, и сво ја при род на кре та ња и деј ства 
при но се Бо гу као чи сту и за скру ше ни дух уоби ча је ну жр тву.”

(5) Та мо су о са вље ни ре со ли за су, ре со ли у о му Да ви о вом. 
Ево и дру ге по хва ле Је ру са ли му: та мо су по ста вље ни цар ски пре сто ли, 

ји су пре жи ве ли роп ство и при по ве да ју ка ко су њи хо ве но ге, са да умор не 
од пу та, не ка да ста ја ле у Је ру са ли му.

(3) Је ру са лим је изи ан као ра. У пре ђа шња вре ме на био је то град, 
ко ји ни је био раз ба цан та мо – амо, не го са гра ђен та ко да под се ћа на је дан 
дом, јер су ње го ве згра де би ле зби је не (јед на уз дру гу) и устро је не.

(4) Та мо изи ђо ше ле ме на. Сва пле ме на, ко ја су си лом Го спод њом иза
шла из Егип та, по жу ри ла су у овај град – да по све до че или да за бла го да ре 
Бо гу Изра и ље вом. Да се ис о ве а ју Име ну Го со њем за то што је Го спод 
ис пу нио Сво је пре кра сно обе ћа ње. Ка же да су у ње му по ста вље ни пре
сто ли до ма Да ви до вог, јер Да вид про ро ку је о цар ству свих. Он под тим не 
под ра зу ме ва вла да ви ну не ког по је дин ца, не го оп ште ста ре шин ство над 
са вр ше ни ма и по бо жни ма, ко ји ма ће се по диг ну ти цар ство Да ви до во по 
бла го да ти Хри ста, Ко ји је два на е сто ри ци апо сто ла дао власт да, се де ћи 
на два на ест пре сто ла, су де над два на ест изра иљ ских пле ме на.

(5) Јер а мо су о са вље ни ре со ли за су. И са исто риј ске стра
не, та мо су до мо ви ца ре ва и пре сто ли Је вре ја, што је и укра ша ва ло град 
као не ком дво стру ком кру ном или дво стру ком ди ја де мом. Сад је све то 
из гу бље но, и на зи ру се тек не знат ни оста ци не ка да шњег бла го ста ња. 
Пре со ли у о му Да ви о вом. У том гра ду, тј. у Је ру са ли му, би ли су по
ста вље ни цар ски пре сто ли, да би до но си ли пра вед не су до ве. На њи ма је 
се део пр ви Да вид, а за тим и они ко ји су по те кли од ње го вог те ла. Због 
то га про рок и по ми ње дом са мог Да ви да.

(6) Тра жи е оно шо је за мир Је ру са ли мов. До знав ши ка кав је не
кад био Је ру са лим, мо ли те се са мо за ње гов мир, не тра же ћи ни шта осим 
оно га што до при но си ње го вом ми ру.

(7) Не ка бу е мир у вр ђа ви во јој, и из о би ље у ку ла ма во јим, тј. 
у тво јим цар ским ло жни ца ма. Же лим ти до бра ра ди оних ко ји у те би 
оби та ва ју, као бли жњи и бра ћа. Ово стар ци же ле да у Је ру са ли му, тј. у 
ње го вом зи ди на ма (јер се под реч ју вр ђа ва под ра зу ме ва ју зи ди не) бу де 
мир или, ако се раз у ме дру га чи је, да уну тар тих зи ди на бу ду све ти.

(9) Ра и о ма Го со а Бо а на ше исках о ба ра е би. Бу ду ћи да је у те би, 
Је ру са ли ме, дом Бо га на ше га, ја сам, као на гра ду за то, искао о ба ра е би.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Об ра о вах се они ма ко ји ре ко ше: у ом Го со њи о ђи мо! Пре

ма Те о до ри то вим ре чи ма, овај стих су с ве ли ком ра до шћу из го ва ра ли 
Је вре ји, сту пив ши на то ли ко же ље ни пут и вра ћа ју ћи се из Ва ви ло на у 
Је ру са лим. (2) Са ја ху но е на ше на вра и ма во јим, Је ру са ли ме! Јевсе
ви је ту ма чи ова ко: „Они мла ди ћи, ко ји су се то ком се дам де се то го ди шњег 
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на њих. Те о до рит, ме ђу тим, као и још не ки ту ма чи, ка же да су се Је вре ји 
упо ре ди ли са слу шки њом за то, да би ја че и ја сни је из ра зи ли љу бав. На
и ме, слу шки ње су по сво јој при ро ди сла би је и, за јед но са сво јим го спо
ђа ма, обич но бо ра ве у уну тра шњим ода ја ма, због че га на њи хо ве ру ке 
мо тре ви ше не го што слу ге мо тре на ру ке сво јих го спо да ра. Осим то га, 
слу шки ње ви ше во ле сво је го спо ђе, не го што слу ге во ле сво је го спо да ре. 
Све ти Зла то уст: „До кле се не сми лу је на нас. Ни је ре као: „док нам не да 
на гра ду или пла ту”, не го о кле се не сми лу је на нас. Та ко и ти, чо ве че, не
пре кид но оче куј; би ло да до би јеш или не до би јеш, оче куј и до би ћеш све. 
Зар не ви диш ка ко слу шки ња за ви си од го спо ђе? Не до пу шта се би да јој 
од лу та ни око ни ми сао. Та ко по сту пи и ти: сле ди је ди но Бо га и оста ви 
све оста ло; бу ди ме ђу они ма ко ји Му при па да ју и од Ње га ћеш до би ти 
све што за тра жиш и што ти је на ко рист.”

(3) По ми луј нас, Го со е, о ми луј нас, јер се ве о ма ис у ни смо о ни же
ња. По ми луј, Го спо де, по ми луј нас ко ји смо у роп ству, јер смо се то ком 
мно гих го ди на (70 го ди на роп ства) за си ти ли по ни же ња и по ру га, ка ко од 
стра не Ва ви ло ња на ко ји су нас по ро би ли, та ко и од стра не дру гих на ро да, 
ко ји су по ма га ли Ва ви ло ња ни ма и ко ји се ра ду ју и ве се ле на шим не сре
ћа ма. Пре ма Те о до ри то вим ре чи ма, по на вља ње ре чи „по ми луј” из ра жа ва 
ду шев ну рев ност Је вре ја. Све ти Зла то уст ка же: „Ви диш ли ову сми ре ну 
ми сао? Они пре кли њу да бу ду спа се ни по ми ло сти, али не по оној ми ло
сти ко ју су за слу жи ли не го за то што су, ка же, пре тр пе ли ве ли ку ка зну и 
под не ли крај њу су ро вост: за то тра жи да им олак ша и да их по ми лу је.”

(4) На ро чи о се ис у ни у ша на ша. Ису ви ше се, ка же, и пре ко мер
но ис пу ни ла и пре за си ти ла на ша ду ша по ни же њи ма и сра мо ће њи ма од 
стра не Ва ви ло ња на и дру гих, рђа вих на ро да, и не ма мо сна ге да их и да ље 
под но си мо. Све ти Зла то уст ту ма чи: „Ов де ка же да је и са ма њи хо ва ду ша 
осла би ла и по му ти ла се од ве ли чи не зла; мо же се тр пе ти и под но си ти ве
ли ко зло, али су они и то из гу би ли. Бу ду ћи да ра зно ли ке да ро ве (Бо жи је) 
ни су ко ри сти ли ка ко до ли ку је, Бог је од лу чио да их по пра ви не сре ћом. 
Он сваг да та ко по сту па. Та ко је учи нио и са Ада мом: по што рај ско жи
вље ње ни је ис ко ри стио ка ко до ли ку је, Бог га је про те рао ода тле.”

По ру е о ужи ва ча и о ни же ња о ор е љи ва ца. Не ка се, Го спо де, на 
бо га те и срећ не обра ти ово по ни же ње ко је су учи ни ли на ма, уне сре ће
ни ма и по ро бље ни ма; не ка се на гор де љив це обра ти овај пре зир и сра
мо ће ње ко је су при чи ни ли на ма, скру ше ни ма, ка ко кроз сво ју сре ћу и 
гор дост не би пре зи ра ли не срећ не и скру ше не. Овај пса лам до ли ку је и 
свим хри шћа ни ма ко ји су се упу ти ли у ви шњи Је ру са лим и ко је у то ме 
оме та ју ви дљи ви и не ви дљи ви не при ја те љи.

тј. пре сто ли у до му Да ви до вом, да би се ода тле су ди ло на ро ду. Пре ма ре
чи ма све тог Зла то у ста, пр во по ми ња ње пре сто ла од но си се на пре сто ле 
ар хи је ре ја и све ште ни ка, а дру го на цар ске пре сто ле.

(7) Не ка бу е мир у вр ђа ви во јој и из о би ље у ку ла ма во јим. Пре
ма све том Зла то у сту, Да вид ов де не про ро ку је са мо о осло ба ђа њу од зла, 
не го и о за до би ја њу до ба ра – ми ра, из о би ља и плод но сти: „На и ме, ка ква 
је ко рист од ми ра у вре ме гла ди? Или, ка ква је ко рист од из о би ља у вре
ме ра та?” Ни ки та Сти тат: „Ако у на шим ду шев ним си ла ма не бу де ми ра 
ко ји ства ра Дух, ни Бог не мо же оби та ва ти у на ма ни ти кроз Ње го во 
бли ста ње у на шим ср ци ма мо же мо за до би ти из о би ље да ро ва Ду ха. Ако 
пак под твр ђа ва ма бу деш под ра зу ме вао нај ва жни је вр ли не, знај да не ћеш 
по гре ши ти и не ћеш учи ни ти ни шта не до лич но.”

Псалам 122
Песма сееница

Садржај
Че твр та пе сма са др жи мо ли тву оних ко ји су се вра ти ли на кон што 

су мно ге го ди не про ве ли на пу ту. Ис цр пље ни пу то ва њем, мо ле Бо га да 
бу де ми ло ср дан и да их по ште ди, јер су их не зна бо шци уни зи ли. Дух их 
због то га те ши, од го ва ра им и ка же: (4) о ру а ужи ва чи ма.

(1) Те би о и ох очи сво је, ко ји жи виш на не бу. (2) Гле, као очи слу у у 
ру ке о со а ра сво јих. Очи оних, у ко ји ма је ух ро сва, по диг ну те су ка 
ру ка ма о со а ра и о со ђа. Ме ђу тим, очи оних, у ко ји ма је ух уси но вље
ња, по диг ну те су ка Го спо ду Бо гу (в. Рим. 8; 15).

(3) По ми луј нас, Го со е, о ми луј нас. По на вља ње из ра жа ва усрд ност 
про збе. Не про си мо ми лост као они ко ји су је до стој ни, не го као они ко ји 
су из ло же ни крај њем по ни же њу.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Те би о и ох очи сво је, Те би Ко ји жи виш на не бу. И овим ре чи ма 

про ро ку је у име Је вре ја, ко ји се на ла зе на пу ту по врат ка из Ва ви ло на у Је
ру са лим. Ре че но је да Бог жи ви на не бу, јер Он, ка ко ту ма чи све ти Зла то
уст, та мо оби та ва у чи стим и све тим си ла ма, као што је и о све ти ма ко ји 
се на ла зе на зе мљи ре као: Усе ли ћу се и хо а ћу ме ђу ва ма (3. Мојс. 26; 12).

(2) Гле, као очи слу у у ру ке о со а ра сво јих, и као очи слу шки ње у ру ке 
о со ђе сво је, а ко су очи на ше окре ну е ка Го со у на шем, о кле се не 
сми лу је на нас. При ме ри ма слу ге и слу шки ње Је вре ји из ра жа ва ју да не
пре ста но и сваг да гле да ју на Бо га и да ни от ку да, осим од Бо га, не оче ку ју 
по моћ, због че га и не же ле да од сту пе од Ње га, јер ће се Он сми ло ва ти 
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свог по врат ка у отаџ би ну, тј. у Је ру са лим, због че га су би ли лак плен за 
сво је не при ја те ље. Пре по доб ни Ни ки та Сти тат под пти цом под ра зу ме ва 
ду шу сва ког све тог чо ве ка: она је ла га на, окри ље на и ве о ма бр зо ле ти. 
Ка да спа зи зам ку ко ју су јој при пре ми ли лов ци, тј. љу ди и де мо ни, она 
истог ча са уз ле ће на не бе са. Ду ша гре шни ка, ме ђу тим, ни је та ква: она је 
оте жа ла од мно штва гре хо ва и ви ше не мо же да уз ле ти, због че га ла ко 
па да у ђа вол ске зам ке. Пре ма не ким ту ма че њи ма, зам ка озна ча ва за се
де и от ми це ко је су ови на ро ди при пре ма ли Је вре ји ма; ка да су оне би ле 
уни ште не, Је вре ји су се из ба ви ли од свих сво јих не при ја те ља.

(8) По моћ је на ша у име Го со а, Сво ри е ља не ба и зе мље. На ша 
по моћ, тј. по моћ Је вре ја, ко јом су се из ба ви ли од злих на ме ра су сед них 
на ро да, ни је би ла да та у ви ду бој них ко ла, ко ња и вој не си ле, не го са мо 
Име ном исти ни тог Бо га, тј. ти ме што су Га с ве ром при зи ва ли. Не што 
слич но ре че но је и у 19. псал му: Је ни се хва ле ко ли ма, а ру и ко њи ма, а 
ми ће мо се ве ли ча и Име ном Го со а Бо а на ше а. Овај пса лам до ли ку је 
и свим хри шћа ни ма, ко ји су се Бо жи јим про ми слом и са деј ством из ба
ви ли од ис ку ше ња. Све ти Зла то уст ка же: „Ви диш ли ка квог ца ра и вој
ско во ђу имаш? То је Тво рац, Ко ји је јед ном реч ју ство рио та ко огром на 
(не бе ска) те ла. Сто га не тре ба да оча ја ваш, не го да од ва жно бдиш и да се 
под ви за ваш; не да спа ваш, не го да узмеш оруж је и да укре пиш сво ју рев
ност, ка ко би не пре ста но во је вао. Хри стос је кр стом уни штио све ње го ве 
зам ке, ја ки је све зан, ње го ви са су ди су раз би је ни а ње го ва си ла по ра же на. 
За што га се он да пла шиш? Ре ци ми за што дрх тиш? За по ве ђе но ти је да 
по га зиш оно га ко је му је од у зе та си ла. За што он да он че сто по бе ђу је? Због 
на ше сла бо сти. Ако од лу чиш да му се ус про ти виш, он се не ће усу ди ти 
да за ра ти с то бом, и не ће мо ћи да те по бе ди чак ни кад спа ваш. То што 
он по бе ђу је не по ти че од ње го ве си ле не го од твог не ма ра, и за то се твој 
пад не мо же оправ да ти.”

Псалам 124
Песма сееница 

(1) Који се узају у Госоа као ора су Сион.
Садржај

Ше сту пе сму су ис пе ва ли кад су до шли до оне го ре, за ко јом су нај
ви ше че зну ли. Ка да су на кон то га ви де ли град, не у твр ђен зи ди на ма, мо
ле се да по моћ Го спод ња по ста не ње го ва твр ђа ва. Иако се на да ју да ће 
из бе ћи не при ја тељ ске на па де, зна ју да то не ће би ти дру га чи је осим уз 
по моћ тог истог Бо га, Ко ји (3) не ће оса ви и ша ре шни ка на на сле ђу 
ра ве ни ка и све тих Сво јих.

Псалам 123
Песма сееница 

(1) Да Госо не беше с нама.
Садржај

Они, ко ји су ушли у ју деј ску зе мљу, ис пе ва ли су пе ту пе сму и при
но се мо ли тве за то што су се из ба ви ли од роп ства и не при ја те ља, ко ји су 
им пре ти ли то ком пу та.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Да Го со не бе ше с на ма, не ка ка же Изра иљ; (2) а Го со не бе ше с 

на ма ка а уса о ше љу и на нас, он а би нас жи ве ро у а ли. Ове ре чи 
из го ва ра ју Је вре ји у вре ме њи хо вог по врат ка у отаџ би ну – у Је ру са лим. 
Бла го да ре ћи све том Бо гу, он ука зу је да су се про тив њих по бу ни ли сви 
су сед ни, не при ја тељ ски на ро ди. И за и ста, да Го спод ни је био с на ма и да 
нам ни је по мо гао, не би смо се из ба ви ли из њи хо вих ру ку и ови окол
ни на ро ди би нас жи ве про гу та ли, под стак ну ти на то за ви шћу. У овом 
слу ча ју, из раз: жи ве би нас ро у а ли ука зу је на бли скост про па сти и 
ис тре бље ња Је вре ја.

(3) Ка а се раз не ви ја рос њи хо ва на нас, он а би нас во а о о и ла. 
Во дом се на зи ва стре мље ње или сна жно кре та ње оних на ро да, ко ји су 
жи ве ли у су сед ству Је ру са ли ма. Кад су се, ка же, окол ни на ро ди раз гне ви
ли на нас за то што смо по но во за до би ли сво ју отаџ би ну, тј. Је ру са лим, та 
њи хо ва те жња уисти ну би нас по то пи ла да Бог ни је био наш по моћ ник.

(4) По ок би ро шла у ша на ша. Је вре ји на овом ме сту по то ком на
зи ва ју хи тро и ужур ба но кре та ње окол них на ро да, ко ји су на па да ли све 
што су су сре ли на свом пу ту. Те о до рит ка же: „Као што по ток, са ста вљен 
од мно гих из во ра, по ста је сна жан али не ма ду га чак ток, та ко су се и они, 
ко ји су на па ли на Је ру са лим, са бра ли из мно гих и раз ли чи тих на ро да, 
али су су дом Бо жи јим би ли уни ште ни. О то ме го во ри про рок и као да 
ка же да ове на ро де ни шта не би спре чи ло да их по то пе, да их у то ме ни је 
спре чи ла све моћ на по моћ Бо жи ја.”

(6) Бла о сло вен Го со, Ко ји нас не а е за лов зу би ма њи хо вим. Је вре ји 
зу би ма озна ча ва ју звер ство и сна гу окол них на ро да, ко ји го то во да су же
ле ли да их жи ве про гу та ју, слич но као што ди вље зве ри гу та ју жи ве љу де.

(7) Ду ша на ша као и ца из ба ви се о зам ке ло вач ке. Као што је го
ре на ве де ним ре чи ма Да вид из ра зио си лу, звер ство и су ро ву раз ја ре ност 
окол них на ро да ко ји су на па да ли Је вре је, овим ре чи ма ука зу је на сла бост 
и не моћ Је вре ја. И као што је, пре ма ре чи ма све тог Зла то у ста, пти чи ца 
сла ба и пред ста вља лак плен за лов це, та ко су би ли сла би и Је вре ји на кон 
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Сти тат: „Под ша ом ре шни ка под ра зу ме ва под сти цај ка гре ху ко ји 
узро ку ју де мо ни. Бог му не ће до пу сти ти да се уко ре ни у ср цу пра вед них, 
јер их (де мо не) Он ка жња ва сна жни је од шта па и би ча.”

(4) Учи ни о бро, Го со е, о бри ма и ра ви ма ср цем. Про рок овај пса
лам за вр ша ва мо ли твом и ка же: Го спо де, по дај до бро до бри ма, они ма ко ји 
у ср цу има ју оно што је пра во и љу ди ма у ко ји ма не ма зло бе и лу кав ства.

(5) Оне ко ји скре ћу у о ква ре нос о ба ци ће Го со са е ла е љи ма бе
за ко ња. У на став ку до да је да ће Го спод ка зни ти оне ко ји скре ћу у ис кри
вље не и рас ка ла шне по ступ ке и у пре вр тљи ве и зле по ми сли, од но сно, 
Он ће се од њих од вра ти ти као и од бе за ко ни ка.

Мир на Изра и ља! „О, кад би мир до шао на изра иљ ски на род”, за кљу
чу је про рок. Та ко се овај пса лам ту ма чи у исто риј ском сми слу. Он, ме ђу
тим, до ли ку је и оним хри шћа ни ма, ко ји оби та ва ју у уз ви ше ној и не по бе
ди вој Цр кви Хри сто вој и ко је, као зи ди не и огра де, окру жу ју уз ви ше ни 
учи те љи. Осим то га, и Сам Хри стос огра ђу је Свој хри шћан ски на род.

Псалам 125
Песма сееница

Садржај
Сед му пе сму су ис пе ва ли они ко ји су се уве ри ли у сво је из ба вље ње, 

јер се већ на ла зе у са мом гра ду. Мо ле се за оста ле, ко ји су још у Ва ви ло ну, 
да и они бу ду из ба вље ни од роп ства.

(1) Ка а вра ћа ше Го со ро бље си он ско, бе ја смо уе ше ни. Ово апо
сто ли про ро ку ју о се би и о ве ру ју ћи ма из не зна бо штва, јер у Да ви до во 
вре ме ни је би ло роп ства. Због то га се, мо жда, ми сли на ду хов но роп ство, 
јер реч ре ко ше (2) про ро чан ски ука зу је на бу дућ ност: 

(2) Та а ре ко ше у на ро и ма: ве ли ке сва ри учи ни Го со са њи ма. То 
(ро бо ва ње) сви ма по ка зу је да смо до стој ни су за. На и ме, сви се ди ве ве
ли ким де ли ма Бо жи јим, јер нас је Бог из ба вио из тог гор ког роп ства. Ми 
кли че мо (јер ни смо без о се ћај ни) иако нам ни су вра ће на сва на ша бра ћа, 
за ко ју и мо ли мо: По вра и, Го со е, ро бље на ше као о о ке на ју у.* Ти ме 
по ка зу је да је ве ћи на Је вре ја оста ла у Ва ви ло ну, због че га се и њи хов по
вра так по ре ди са то ком еги пат ске ре ке, бу ду ћи да ју ом на зи ва пу сти њу.

(5) Ко ји су се ја ли у су за ма, о жње ће у ра о си. (6) Иу ћи иђа ху и ла
ка ху. Они ма што се мо ле за оне ко ји су оста ли у роп ству про ро ку ју ћи 
Дух од го ва ра: ако бу ду пла ка ли због оних што су оста ли у Ва ви ло ну, и 
они ће се вра ти ти.

* У срп ском пре во ду: Као о о ке у ју о ви ни, прим. прев.

(5) Мир на Изра и ља, јер се мир, ко ји ре ва зи ла зи сва ки ум (Фи липљ. 4; 7) 
да је са мо они ма ко ји има ју ум. Ме ђу тим, и они су се, на кон ис тре бље ња 
не при ја те ља, на сла ђи ва ли ми ром.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Ко ји се уза ју у Го со а као о ра су Си он. Ре чи овог псал ма по

ве за не су са ре чи ма прет ход ног: и оне су за хвал не и по бед нич ке, јер су 
Је вре ји из во је ва ли по бе ду над по бу ње ним окол ним на ро ди ма и сте кли 
сло бо ду. Си он је не по ко ле би ва и не раз ру ши ва го ра; та ко су не по ко ле
би ви и чвр сти и они, ко ји се узда ју у Го спо да. Све ти Зла то уст ка же: „Шта 
зна чи до да так Си он? За што ни је јед но став но ре као да су као го ра, не го 
је по ме нуо упра во ову го ру? Под тим је под ра зу ме вао да се не сре ћа ма 
не сме до пу сти ти да над вла да ју не го да, на про тив, све тре ба хра бро под
но си ти, као што је и ова го ра ду го би ла пу ста и ого ле ла, а са да је опет 
до сти гла сво је пре ђа шње бла го ста ње.”

Не ће се о ко ле ба и о ве ка ко ји жи ви у Је ру са ли му. Овим ре чи ма 
ука зу је на жи те ље ви шњег Је ру са ли ма јер се упра во они, ко ји су удо
сто је ни бла жен ства, не ће по ко ле ба ти у ве ко ве. Бла же ни Те о до рит ка же: 
„Онај ко ји жи ви у Је ру са ли му, тре ба ло би да жи ви и по је ру са лим ским 
за ко ни ма, јер про рок обе ћа ва не по ко ле би вост са мо они ма, ко ји жи ве у 
по кор но сти од лу ка ма За ко на.”

(2) Го ре су око ње а, и Го со је око на ро а Сво а, о са а и о ве ка. Про
рок у на став ку ка же: до њи и ви дљи ви Је ру са лим има свој бе дем и чвр сти ну 
у го ра ма ко је га окру жу ју али исто та ко има и за шти ту и по моћ од Го спо да. 
То је, пре ма све том Зла то у сту, ње го ва нај бо ља и нај и сти ни ти ја за шти та.

(3) Јер не ће оса ви и Го со ша ре шни ка на на сле ђе ра ве них. 
Да вид ов де на во ди раз лог због ко јег ће Го спод чу ва ти Је ру са лим и ње го ве 
жи те ље. Све ти Зла то уст ту ма чи: „Бог не ће до пу сти ти да штап, цар ство 
и си ла гре шни ка, тј. без бо жних и злих љу ди ка кви су би ли окол ни на ро
ди, ца ру је над пра вед ни ци ма ко ји жи ве по за ко ну Бо жи јем и ко ји чи не 
Бо жи је на сле ђе и удео. Гре шни ци ма се на зи ва ју и де мо ни, ко ји ма Бог не 
до пу шта да до кра ја ис ку ша ва ју Ње го ве пра вед ни ке.”

Да не би ра ве ни ру жи ли ру ке сво је на бе за ко ње. Бла же ни Те о до
рит: „У на став ку на во ди и раз лог због ко јег Го со не ће оса ви и ша 
ре шни ка на на сле ђе ра ве них: Он не же ли да се пра вед ни на у че злу тј. 
да пад ну у по ро ке, по ми слив ши да у све ту не по сто ји Онај Ко ји њи ме 
ру ко во ди и упра вља.” Све ти Зла то уст: „И кроз ура зу мље ње ис ку ше њем 
и кроз да ро ва ње до ба ра, пра вед ник по ста је све бо љи и не пре ста но се 
под ви за ва у вр ли ни, на у чив ши лек ци ју и од јед ног и од дру гог.” Ни ки та 
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пе сма ма: Уса ни се ве ре, и хо и ју же (Пе сма 4; 16), јер се раз лу чу је од са та не 
а сје ди њу је са Го спо дом. Исто та ко, и ми као да се раз лу чу је мо од хлад
ног ме ста, тј. од гре ха и од ње го вог оца (ђа во ла), обра ћа ју ћи се вр ли ни и 
Го спо ду и по ста ју ћи пла ме ни ду хом.” Ни ки та Сти тат да је сле де ће об ја
шње ње: „Та ко се и све ти те љи не пре ста но мо ле да се њи хов за ро бље ник, 
тј. ум, вра ти ју гом, тј. да ро дав цем по кај нич ких су за, од но сно Ду хом, ка ко 
би, као во да из зим ског по то ка, из не по му ће ног и ти хог ума по че ли да 
ис ти чу та ла си уми ле ња.”

5. Ко ји су се ја ли у су за ма о жње ће у ра о си. Они ко ји се ју мо ли тве
не су зе са на дом у спа се ње, с ра до шћу ће по жње ти плод мо ли тве, а он се 
са сто ји у осло ба ђа њу од не во ље ко ја их до во ди у по мет њу. Ове ре чи су 
уоп ште не и при ли че сви ма, ко ји се на ла зе у не во љи и ис ку ше њу.

6. Иу ћи ио ше и ла ка ше, ба ца ју ћи се ме сво је. Од оп штег, ко је је 
прет ход но из ре као, Да вид се по но во вра ћа ка по је ди нач ном и го во ри 
о Је вре ји ма у за ро бље ни штву: ка да су од ла зи ли у Ва ви лон, ишли су и 
пла ка ли и, као што смо ре кли, су за ма се ја ли на ду у сло бо ду и у сво је 
спа се ње.

До ла зе ћи о ћи ће с ра о шћу, узи ма ју ћи ру ко ве и сво је. Кад се Је вре ји 
из за ро бље ни штва вра те у сво ју отаџ би ну, у Је ру са лим, са со бом ће ра
до сно но си ти и сво је усе ве, тј. по жње ће плод на де у сво је спа се ње ко ји су 
се ја ли са су за ма. Као што је се ме ну пше ни це по треб на ки ша да би до не ло 
плод, та ко су и се ме ну на де, да би да ло плод, по треб не су зе. И као што је 
по треб но да њи ва бу де уз о ра на и из бра зда на, та ко су и ду ши по треб на 
ис ку ше ња и не во ље да би омек ша ла ње на отвр длост и да, пре ма ре чи ма 
све тог Зла то у ста, на њој не би по ни кло тр ње и ко ров, од но сно стра сти и 
њи ма слич но ра сти ње гре ха.

Псалам 126
Песма сееница. Соломону

Садржај
Осма пе сма је ис пе ва на у вре ме кад су већ би ли по ло же ни те ме љи 

хра ма, и Изра иљ ци се на да ју да ће оно што гра де би ти не по ко ле би во. 
Због то га Псал мо по јац при кри ве но про ро ку је о по нов ном ру ше њу хра
ма у вре ме рим ске вла да ви не. То ме при са је ди њу је и про ро штво о Цр кви 
Хри сто вој. Пе сму је про роч ки ис пе вао Со ло мон, а та кви су, не сум њи во, 
и псал ми За ха ри је и Аге ја. Осма пе сма се с пра вом сма тра за по че так 
Но вог За ве та.

(1) Ако Го со не са зи а ом, уза лу се ру е они ко ји а зи а ју. То го
во ри Је вре ји ма, ко ји су има ли ви со ко ми шље ње о чвр сти ни зда ња.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Ка а вра ћа ше Го со ро бље си он ско, бе ја смо уе ше ни. И овај пса

лам се на до ве зу је на прет ход ни и го во ри о по врат ку из роп ства, од но сно 
о до ла ску у отаџ би ну, на Си он, ње го вих (си он ских) че да. Го во ре ћи о уте
хи, Да вид под тим под ра зу ме ва њи хо ву сло бо ду и олак ша ње. Бла же ни 
Те о до рит ка же: „Го спод је као Све цар за по ве дио Је вре ји ма да се вра те. 
Ме ђу тим, би ло је мно го зло на мер ни ка и про тив ни ка за ко на Бо жи јег, 
ко ји се ни су са гла си ли са овим по врат ком. Они пак ко ји су се мар љи во 
под ви за ва ли у отач кој по бо жно сти и би ли на кло ње ни за ко ни том бо го
слу же њу, с ра до шћу су при хва ти ли за по вест о по врат ку. Они се у овом 
псал му, ви дев ши сво ју сло бо ду, ра ду ју и мо ле да и сви њи хо ви са пле ме
ни ци бу ду удо сто је ни те сло бо де.”

(2) Та а се ис у ни ше ра о шћу уса на ша и је зик наш ве се ља. На кон 
по врат ка у отаџ би ну, у Је ру са лим, на ша уста ис пу ни ла су се ра до сним 
ре чи ма, ко је су из ра жа ва ле на шу уну тра шњу, ду шев ну ра дост, а је зик 
наш био је пре и спу њен ве се љем. Да вид ов де, у ви ду про ро штва, о бу ду
ћем го во ри као о про шлом.

Та а ре ко ше у на ро и ма. Кад ви де да смо се вра ти ли у сво ју отаџ би
ну и да смо се та мо на ста ни ли, на ро ди ће се за ди ви ти на шем чу де сном 
по врат ку и ре ћи: Ве ли ке је сва ри учи нио Го со са њи ма.

4. По вра и, Го со е, ро бље на ше, као о о ке ју о ви ном (на ју у).* 
Вра тив ши се у Је ру са лим, Је вре ји се мо ле и за оне ко ји су оста ли у Ва ви
ло ну, где је још увек би ло мно го њи хо вих са пле ме ни ка. По вра ти, Го спо де, 
и оста ле је вреј ске за то че ни ке ко ји су оста ли иза нас. Под стак ни их да се 
вра те, као што по сред ством ју жног ве тра под сти чеш во ду да се вра ти у 
по то ке пре са хле то ком зи ме. На и ме, ју жни ве тар сво јом то пло том раз би
ја згу сну те обла ке и из њих ис пу шта ки шу, та ко да са сна жним на ле том 
и бр зи ном по кре ће про ти ца ње во де кроз су ве по то ке. Или је, мо жда, 
као о о ци, ре као ми сле ћи на бр зи ну ко јом те ку по то ци, и мо ле ћи да 
се и Је вре ји исто та ко бр зо вра те из ва ви лон ског роп ства. Пре ма Те о до
ри то вом ту ма че њу, под ју гом под ра зу ме ва Је ру са лим, бу ду ћи да се он у 
од но су на Ва ви лон, ко ји је на се ве ру, на ла зи на ју гу. Ни је не у о би ча је но 
ни да про ро ци под ју гом под ра зу ме ва ју Је ру са лим (Је зе киљ, Ава кум). 
Све ти Гри го ри је Ни сиј ски ка же: „У ви шем сми слу, се ве ром се на зи ва 
ђа во а ју гом Го спод, ка ко Га је на зва ла и не ве ста (Цр ква) у Пе сми над 

* До раз ли ке у по је ди ним тер ми ни ма до ла зи услед раз ли ка у ру ко пи си ма ко је су за сво ја 
ту ма че ња ко ри сти ли св. Ата на си је, Је фи ми је Зи га бен и оста ли ту ма чи Псал ти ра, прим. 
прев.
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се не од но се на Со ло мо но во зда ње, не го на храм ко ји је са зи дан на кон 
по врат ка, у вре ме Зо ро ва ве ља. Да кле, оно што се из но си у овом псал му 
из го ва ра ју са вре ме ни ци Зо ро ва ве ља и Ису са, си на Са ла ти ло вог, ко ји су 
се за јед но с њи ма укра си ли по бо жно шћу.”

Ако Го со не са чу ва ра, уза лу не са ва сра жар. Јев се ви је ка же: 
„Сва ки дом тра је до тле, док га чу ва Го спод. Кад се јед ном ово чу ва ње 
уда љи од ње га, дом се пре тва ра у пу стош, а сав људ ски труд и на сто ја ња 
би ће уза луд ни и су ви шни.”

(3) Уза лу вам је а ра ни е, уса је е о сле се е ња ви ко ји је е е хлеб 
бо ла. Ви, Је вре ји, ко ји гра ди те Је ру са лим и чу ва те га, ви, ко ји ни хлеб не 
је де те без ту ге и му че ња, знај те да је без по мо ћи Бо жи је уза луд но ва ше 
де ло, да уза луд но ра но уста је те да би сте га гра ди ли и што уста је те чим 
сте се ли. Дру гим ре чи ма, уза луд вам је да та ко жу ри те са за вр шет ком по
ди за ња Је ру са ли ма и хра ма, та ко да се но ћу не на си ћу је те сном, као што 
ни то ком да на не ма те по чин ка. О Је вре ји ма је ре као да је ду хлеб бо ла не 
са мо за то што су се пре ко мер но тру ди ли, не го и за то што су се бо ри ли с 
не при ја те љи ма, та ко да су исто вре ме но и гра ди ли и ра то ва ли са су сед
ним на ро ди ма ко ји су их у то ме спре ча ва ли.

Он љу бље ни ма Сво ји ма а е сан. (3) Ево на сле ђе су Го со ње си но ви. 
Бла же ни Те о до рит: „Ка да Бог Сво јим љу бље ним слу га ма да сла дак сан, 
сло бо дан од сва ког не спо кој ства, та да ће ва ма, Је вре ји ма, да ти по чи нак 
и осло бо ди ти вас од не при ја те ља ко ји вас уз не ми ра ва ју и ра ту ју са ва ма. 
Та да не са мо да ће те ла ко по ди ћи је ру са лим ски храм, не го ће вам се ра
ђа ти и си но ви, ко ји ће би ти на след ство и на род Бо жи ји. Ра ђа ње си но ва 
Да вид по ми ње као пре вас ход но до бро, јер су Је вре ји сма тра ли да је ра
ђа ње де це нај по жељ ни је од свих до ба ра.

На ра а ло а уро бе. Си но ви, ко је ће вам Го спод да ти у на сле ђе, 
би ће на гра да за ва шу по бо жност. Плод ност, ко ја се са сто ји у ра ђа њу мно
штва де це, би ће на гра да за ва шу вр ли ну. Ове ре чи мо гу се раз у ме ти и у 
ви шем сми слу. Хри шћа ни, ко ји би ва ју од Бо га уси но вље ни кроз кр ште ње 
пре по ро ђе ња, пред ста вља ју на гра ду за ова пло ће ње Хри сто во, а упра во 
је Он плод утро бе Пре све те Бо го ро ди це, бу ду ћи да се ро дио од Ње са ме, 
без чо ве чи јег се ме на.

(4) Као шо су сре ле у ру ци ја ко а, а ко су си но ви оне мо ћа лих. Као 
што се стре ле чи не стра шним ка да се на ла зе у ру ка ма сна жног вој ни ка, 
та ко ће се и си но ви оне мо ћа лих – тј. Је вре ја из му че них роп ством – чи ни
ти стра шним њи хо вим не при ја те љи ма, и то због не по бе ди ве си ле Бо жи је 
ко ја ће во је ва ти с њи ма.

(2) Ка Он љу бље ни ма Сво јим а е сан. (3) Ево на сле ђе Го со ње су 
си но ви. Ра су ђу ју ћи о хра му, не мој те ви со ко ми сли ти о се би, као да је он 
ва ма дат у на сле ђе. Храм, на и ме, ни је ва ше на сле ђе. На про тив, ка да успо
ко ји љу бље не Сво је из пр вог на ро да, тј. про ро ке, да ће га Сво јим си но
ви ма. Ко су ти си но ви, ако не Хри сто ви уче ни ци? Обе ћа ње и бла го слов 
Бо жи ји у де ци да ру је се у ви ду не ке на гра де они ма, ко ји су сво ју на ду 
по ло жи ли на Бо га. На ра а ло а уро бе. Пло уро бе је спа се ње ду ха, 
пре ма оно ме што је ре че но: Му чи смо се и ро и смо ух са се ња, и ње а 
са во ри смо на зе мљи (Иса. 26; 18 – пре ма Сеп ту а гин ти). Као на гра да и на сле ђе 
ово га пло да би ће да ро ва но уси но вље ње.

(4) Као шо су сре ле у ру ци ја ко а, а ко су си но ви оне мо ћа ли. Оне
мо ћа ли ма на зи ва од ба че не из пр вог на ро да. Њи хо ви си но ви, тј. апо сто ли, 
по ста ли су стре ле Сил но га, ко ји ма је устре лио про тив нич ке си ле.

(5) Бла жен је ко ји ис у ни же љу сво ју о њих. Бла же ни ма ме ђу њи ма 
на зи ва оне, ко ји ће ис ко ри сти ти по у ку. Не ће се о си е и ка а о во ре 
не ри ја е љи ма сво јим на вра и ма ра а. Очи глед но ука зу је на по ја ву 
(еван ђел ске) про по ве ди.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Ако Го со не са зи а ом, уза лу се ру е они ко ји а зи а ју. Кад су 

се Је вре ји из Ва ви ло на вра ти ли у Је ру са лим и по но во по че ли да по ди жу 
храм и сам град, окол ни и су сед ни на ро ди су им по за ви де ли и исто вре
ме но се упла ши ли да ће Је вре ји по но во жи ве ти у бла го ста њу и да ће се 
умно жи ти. Због то га се из град ња хра ма про ду жи ла на че тр де сет шест 
го ди на: ма ко ли ко да су се Је вре ји усрд но тру ди ли на ње го вој из град њи, 
окол ни на ро ди су их на све на чи не оме та ли у то ме. Ове Је вре је, ко ји су 
гра ди ли храм и сам град, Да вид по зи ва да при тек ну Бо гу и да Га по зо ву 
у по моћ при из град њи, го во ре ћи: ако се уз Бо жи ју по моћ и са деј ство не 
по диг не град, уза луд ће се тру ди ти ње го ви гра ди те љи. Уоста лом, Бог је 
то ли ко окле вао и од ла гао Сво ју по моћ због то га да би њих по сте пе но 
под ста као и да им не би до пу стио да по сред ством по чин ка по ста ну ле
њи, ни ти да се по сред ством сте че не сло бо де вра те сво јим пре ђа шњим, 
рђа вим на ви ка ма. По че так овог псал ма од но си се, да кле, на ову при ли ку. 
Ме ђу тим, ове ре чи има ју и оп шти сми сао, и мо гу се при ме ни ти на све 
окол но сти. У ве зи с нат пи сом овог псал ма, бла же ни Те о до рит ка же: „У 
древ на вре ме на, бо жан стве ни храм је по ди гао Со ло мон. Ка да су га сру
ши ли Ва ви ло ња ни, об но вио га је Зо ро ва вељ. Прет по ста вљам да се он 
ов де на зи ва Со ло мо ном, као онај ко ји по ти че из Со ло мо но вог ро да, и као 
онај ко ји је об но вио ње гов (Со ло мо нов) храм. На и ме, ове про роч ке ре чи 
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сла ва, мно штво де це или до бра де ца, као и то ме слич на те ле сна до бра, не 
за слу жу ју да бу ду на зва на бла же ни ма, јер су не по сто ја на. На кон ово га, 
Да вид об ја шња ва ко су они, ко ји се бо је Бо га: 

Ко ји хо е у е ви ма Ње о вим, тј. Бо га се бо је они што хо де пу те
ви ма ко је је уза ко нио Бог и ко је је от крио у Сво јим све тим за по ве сти
ма. Све ти Зла то уст: „Ка кви су то пу те ви? То је вр лин ски жи вот. Он 
се на зи ва пу те ви ма Ње го вим, јер се та квим жи во том мо же при сту
пи ти Бо гу. Ни је ре као ’пут’ не го у е ви, бу ду ћи да су ра зно ли ки и да 
је сту па ње на њих ла ко. Да вид је по ка зао да их је мно го, ка ко би нам 
ра зно ли кост пу то ва ња учи ни ла ко ра ча ње ла ким. Јед ни се укра ша ва ју 
дев стве но шћу, дру ги уз др жа ва њем у бра ку; не ки се под ви за ва ју у удо
ви штву, а не ки су се све га ли ши ли. При том су не ки свој ток окон ча ли 
пра вед ним жи во том, а не ки по ка ја њем. Ни си био у ста њу да на кон 
кр ште ња очу ваш чи сто ту сво га те ла? Мо жеш га очи сти ти по ка ја њем, 
по де лом имет ка и да ва њем ми ло сти ње. Не маш ни шта? Он да мо жеш 
да по се ћу јеш бо ле сне. Те ле сно си слаб и не мо жеш да хо даш? Све под
не си са за хвал но шћу, и до би ћеш на гра ду. У то ме се са сто јао и Ла за рев 
под виг, и он се због то га удо сто јио да от по чи не у на руч ју Авра а мо вом. 
Ови, ко ји се бо је Го спо да, исто вре ме но су и они, ко ји ко ра ча ју пу те ви
ма Ње го вим. Сва ки, ко ји се бо ји Бо га, од ли ку је се из вр ша ва њем за по
ве сти Хри сто вих, због че га се у Пи сму и на зи ва бла же ним.” Бла же ни 
Те о до рит: „Ка да је про рок ов де ре као: Бла же ни сви ко ји се бо је Го со а, 
до да ва њем ре чи: ко ји хо е у е ви ма Ње о вим по ка зао је и ка рак те ри
стич ну цр ту то га стра ха. Они ма, ко ји се бо је Го спо да, свој стве но је да се 
не уда љу ју од пу те ва Ње го вих, не го да не пре ста но ко ра ча ју по њи ма.” 
Не по зна ти ту мач: „Они, ко ји се бо је Го спо да су они, ко ји су до шли из 
не зна бо жа ца, ко ји су бла же ни и без об ре за ња и без Мој се је вих за по
ве сти, јер се бо је Го спо да и узда ју се у Ње га. Ме ђу тим, од оних ко ји се 
бо је Го спо да бо љи су они, ко ји су до сти гли са вр ше ну љу бав, бу ду ћи да 
љу бав из го ни страх.”

(2) Тру о ве ло о ва сво јих је шћеш. На кон што је ре као ко је ствар но 
и уисти ну бла жен и под ста кав ши ти ме на род да ко ра ча пу те ви ма за по
ве сти Бо жи јих, Да вид сво је ре чи упу ћу је оно ме што се бо ји Бо га и про
ро ку је о оним до бри ма ко ји ма ће се на сла ђи ва ти.

(3) Же на во ја као ло за ло на у оа ја ма о ма во а, си но ви во ји 
као мла и це ма сли но ве око р е зе во је. У ви шем зна че њу, же на бо го
у год ног хри шћа ни на је сте ње го ва ду ша. Док се на ла зи у те лу, она се ис
пу ња ва вр ли на ма као што се ви но ва ло за ис пу ња ва до брим пло до ви ма. 
Ње го ви си но ви су ње го ви уче ни ци и след бе ни ци, ко ји при хва та ју ње го во 

(5) Не ће се о си е и ка о во ре не ри ја е љи ма сво јим на вра и
ма (ра а). У ста ри ни је по сто јао оби чај да се иза сла ни ци, ко ји до ла зе 
из не при ја тељ ског та бо ра, не при ма ју уну тар град ских зи ди на, не го да 
се са њи ма раз го ва ра пред град ским вра ти ма (бл. Те о до рит). Јев се ви је и 
Ки ри ло ка жу: „Апо сто ли су по се до ва ли то ли ку од ва жност и при су ство 
ду ха, да ни су про по ве да ли са мо у цр ква ма Бо жи јим, не го су из ла зи ли 
и на по ље, ис пред вра та, и сво јим ре чи ма раз об ли ча ва ли не при ја те ље 
сла ве и исти не, та ко да су по би ја ли сва ко њи хо во ла жно уче ње.” Ни ки
та Сти тат: „Они ко ји су бо жан стве ном љу ба вљу ис пу ни ли сво је же ље… 
не ће се по сти де ти ка да у ми сли ма бу ду го во ри ли сво јим не при ја те љи ма, 
тј. де мо ни ма, сто је ћи пред вра ти ма, од но сно, при ли ком њи хо вог на па да 
по сред ством чу ла.”

Псалам 127
Песма сееница

Садржај
Де ве та пе сма ве ли ча оно га ко ји је при сту пио стра ху Бо жи јем и, ука

зу ју ћи на апо сто ле, уз гред но на зи ва бла же ни ма и оне што су по ве ро ва ли.
(1) Бла же ни сви ко ји се бо је Го со а. (3) Же на во ја као ло за ло на. 

Оно ме ко ји се бо ји Го спо да не да је се на дар би ло ка ква же на, не го же на 
укра ше на до брим пло до ви ма, јер је до бра же на – до бар удео.

(5) Ви е ћеш о бра Је ру са ли мо ва у све а не жи во а сво а, тј. ду хов на 
до бра, ка ква око не ви е, итд. (1. Кор. 2; 9).

(6) И ви е ћеш си но ве си но ва сво јих. Мир на Изра и ља! Под тим под ра
зу ме ва обе ћа ња. Као што су пр ви пло до ви по род бо го љу би ве ду ше, та ко 
су и дру ги пло до ви по род обе ћа ња.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Бла же ни сви ко ји се бо је Го со а. И овај пса лам је по ве зан и са гла

сан с прет ход ним. Реч „бла жен” Да вид ов де упо тре бља ва у оп шти јем и 
пот пу ни јем сми слу, и уисти ну бла же ни ма, бла же ни ма у пра вом зна че њу 
те ре чи, на зи ва оне ко ји се бо је Го спо да. Ов де је до дао и реч „сви”, чи ме је, 
пре ма ре чи ма св. Зла то у ста, по ка зао да сви ко ји се бо је Го спо да, без об зи
ра да ли су слу ге, си ро ма си или стра дал ни ци, не ма ју ни ка кву пре пре ку да 
бу ду бла же ни. На про тив, онај што се не бо ји Бо га, чак и ако би имао сва 
бла га, ка ква се по хва љу ју и по бу ђу ју за вист код љу ди, нај не срећ ни ји је 
од свих и до сто јан са жа ље ња. Онај, ме ђу тим, ко ји се бо ји Бо га, чак и ако 
стра да – а од че га љу ди бе же и од вра ћа ју се – срећ ни ји је и бла же ни ји од 
оста лих. Ове ре чи мо же мо раз у ме ти и дру га чи је: те ле сна ле по та, сна га, 
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Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Мно о у а на а а ху на ме о мла о си мо је. И овај пса лам из

го ва ра у име је вреј ског на ро да у вре ме ње го вих уче ста лих би та ка са 
окол ним на ро ди ма, ко ји су их услед за ви сти оме та ли у из град њи хра
ма и са мог гра да Је ру са ли ма. Мла до шћу се ов де на зи ва по че так њи хо
вог по врат ка из Ва ви ло на у Је ру са лим. Ако пак под овим ре чи ма бу деш 
под ра зу ме вао ду хов ну бит ку са де мо ни ма, он да под мла до шћу мо жеш 
под ра зу ме ва ти чо ве ко во мла да лач ко до ба, бу ду ћи да де мо ни од са мог 
по чет ка во ју ју про тив нас.

(2) Не на ја ча ше ме. Бла же ни Те о до рит ка же: „Ови сти хо ви се, у су
шти ни, од но се на но ви на род, ко ји је под нео мно ге не при ја тељ ске на па де, 
али ни кад ни је био по бе ђен.” Ни ки та Сти тат: „Да вид овим пред ска зу је 
бу ду ће на па де на Цр кву и ње ну не по бе ди вост… То се ни ка ко не мо же 
од но си ти на те ле сни Изра иљ, јер је он ро бо вао Егип ћа ни ма и мно го пу та 
био по ра жен од не при ја те ља, да би га на кра ју по ро би ли и Ва ви ло ња ни, 
и Ма ке дон ци, и Ри мља ни. Ме ђу тим, Бо жи ји Изра иљ, ко ји је уисти ну по
знао Бо га, тј. но ви хри шћан ски на род ко јег из о бра жа ва Ја ков, пра вил но 
би мо гао да ка же: Мно о у а на а а ху на ме о мла о си мо је, и не 
на ја ча ше ме. Још у ње го вом пр вом уз ра сту, про тив ње га су уста ли без
број ни не при ја те љи али га ни су по бе ди ли, не го су ти ме са мо по ка за ли 
ње го ву не са вла ди вост и соп стве ну не моћ.”

(3) На ле ђи ма мо јим ра и ше (чи ни ше зло) ре шни ци, ро у жи ше бе
за ко ње сво је. Без бо жни и зли на ро ди, ко ји су оп ко ља ва ли Је ру са лим, чи
ни ли су зло на ле ђи ма мо јим, од но сно, ни су нас на па да ли са мо спре да и 
отво ре но, не го и „иза ле ђа” и тај но.

(4) Го со ра ве ни. Уисти ну је Го спод пра ве дан, ка же, јер је на ма, Је
вре ји ма, до пу стио да стра да мо за то, да би смо се по пра ви ли и ура зу ми ли. 
Исто та ко пра ве дан је и сто га што је ка знио на ше не при ја те ље, ко ји су из 
за ви сти уста ја ли про тив нас.

Са се че вра о ве ре шни ка. Ди дим ка же: „Са се ца ју ћи вра то ве не по
слу шних, ко ји ни су хте ли да их при кло не под ја рам Хри стов, пра вед ни 
Го спод то чи ни у до број на ме ри ка ко би они од ба ци ли сво ју око ре лост 
и ис трај ност у злу и по ко ри ли се Го спо ду.”

(5) Не ка се о си е и о вра е на за сви ко ји мр зе Си он. Ове ре чи 
би тре ба ло раз у ме ти у ве зи са но вим Си о ном, од но сно са хри шћан ском 
Цр квом.

(6) Не ка бу у као ра ва на кро ву. Не ка они, ко ји не на ви де цр кву Хри
сто ву, не бу ду јед но став но као тра ва, не го као тра ва ко ја ра сте на кро
во ви ма. На и ме, ова тра ва бр же ве не, су ши се и тру ли, бу ду ћи да ни је ду

бла го че шће и ње го ве вр ли не, ко ји цве та ју и зе ле не се као но во за са ђе не 
ма сли не. Пре по доб ни Ни ки та Сти тат ка же: „Же на бо го у год ног чо ве ка 
је бла го че шће (по бо жност), а си но ви и уоп ште де ца оно што се ра ђа и 
из ра ста из бо го на дах ну тог уче ња; дом је овај (са да шњи) жи вот у ко јем, 
као све тиљ ка у до му, бли ста ње го во бла го че шће (по бо жност). Под же ном 
мо жеш под ра зу ме ва ти и нај чи сти је раз ми шља ње бо го у год ног чо ве ка из 
ко јег се, као де ца и пло до ви, ра ђа ју да ро ви не бе ског по зна ња. Под до мом 
под ра зу ме вај све тлост Бо жи ју, ко јом се он по кри ва и про све тљу је а под 
тр пе зом при род но со зер ца ње; на тој тр пе зи се, као ра зно ли ка хра на, на
ла зе ре чи о су шта стви ма и ча ша пре му дро сти.”

(5) Ви е ћеш о бра Је ру са ли мо ва у све а не жи во а сво а. До бра до њег 
(зе маљ ског) Је ру са ли ма пред ста вља ју ве шта стве но бо гат ство, вој ну си лу, 
по бе ду над не при ја те љи ма, сла ву и оста ла, ови ма слич на до бра. До бра 
ви шњег (не бе ског) Је ру са ли ма су она ко ја око не ви е и ухо не чу и у ср це 
чо ве ку не о ђо ше (1. Кор. 2; 9).

(6) Мир на Изра и ља! Исто је ре као и за вр ша ва ју ћи 124. пса лам. Под 
Изра и љем ов де не под ра зу ме ва то ли ко древ ни је вреј ски на род ко ли
ко онај но ви, хри шћан ски, а што смо ви ше пу та при ме ти ли. Ако се у 
по след ња вре ме на мир Бо жи ји пре кра тио и оси ро ма шио и над но вим 
Изра и љем, он да су узрок овог оси ро ма ше ња са ми хри шћа ни, јер су се 
сво јим не ма ром по ка за ли као не до стој ни та квог ми ра Бо жи јег. Чак и 
он да, ка да нам Бог пре ти, не би тре ба ло да оча ја ва мо не го да, по дра жа
ва ју ћи Ни не вља не, по ка ја њем уми ри мо гнев Бо жи ји. Исто та ко, ка да 
обе ћа да ће нам по да ри ти до бра, не би тре ба ло да бу де мо ле њи, не го 
да са још ве ћом мар љи во шћу и ис пра вља њем свог на чи на жи во та при
ву че мо на се бе та обе ћа на до бра. Бог је и Ју ди обе ћао да ће, за јед но са 
оста лим, чи стим уче ни ци ма и апо сто ли ма, се де ти на пре сто лу и су ди ти 
над два на ест изра иљ ских пле ме на. Он је, ме ђу тим, по став ши сре бро љу
бац и из дај ник, пре се као пут ка ис пу ње њу овог обе ћа ња Бо жи јег, и ти ме 
по ка зао да га ни је до сто јан.

Псалам 128
Песма сееница

Садржај
Де се та пе сма при по ве да о мно гим про го ни ма на ро да Хри сто вог и о 

то ме да ће се они сваг да по ка за ти као по бед ни ци над зло на мер ни ци ма. 
То ка же сто га што су се про го ни по ја ви ли од по чет ка про по ве ди.

(1) Мно о у а на а а ху ме… (4) Го со ра ве ни са се че вра о ве ре
шни ка, и сви зли про го ни те љи зло ће и по стра да ти.
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не при ма од Бо га умно жа ва ње ра до сног и осло ба ђа ње од жа ло сти са мо у 
вре ме ју тар ње стра же, кад се ства ри ви де не ја сно и кад су на ше при ли ке 
за ма гље не, не го и при ли ком бли ста ња исти ни тог све тла. Не ка се узда у 
Бо га, јер је код Ње га и у Ње му, као у из во ру, ми лост. Он је из ба вље ње и 
очи шће ње, Он у пот пу но сти очи шћу је од гре хо ва.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Из у би не ви чем Те би, Го со е. Про рок Да вид је овај пса лам на пи

сао са ци љем да нам пре не се на ко ји се на чин и са ко ли ком ва тре но шћу 
мо лио у вре ме ис ку ше ња, и ко је је ре чи из го ва рао то ком мо ли тве. Исто
вре ме но, он Је вре је ко ји су се вра ти ли из Ва ви ло на по у ча ва да га у вре ме 
ис ку ше ња по дра жа ва ју и да се узда ју у Бо га. При зи вао сам Те, Го спо де, 
ка же он, из ду би не сво га ср ца а не по вр шно и са мо усна ма: мо ли тва, 
ко ја из ви ре из ду би не ср ца, је сте нај то пли ја мо ли тва док је она ко ја се 
из го ва ра са мо усти ма нај хлад ни ја. Са мо ова пр ва мо ли тва, из го во ре на 
из ду би не ср ца, уз но си оне ко ји је из го ва ра ју…, усме ра ва ју ћи вас це ли 
ум мо ли те ља ка Бо гу. Мо ли тва ко ја се тво ри са мо усти ма уз но си ка Бо гу 
са мо сла бе мо ли тве не ре чи, ли ше не на прег ну то сти и си ле, и по кре ће са
мо спо ља шња ору ђа зву ка. Осим то га, ви ком (ва па јем) се ов де не на зи ва 
гром ки глас, сна жан због спо ља шњег по кре та ња ва зду ха, не го глас ко ји 
је сна жан због си ле и на прег ну то сти уну тра шњег рас по ло же ња ср ца.

(3) Ако на бе за ко ња бу еш ле ао, Го со е, Го со е, ко ће о са и? 
Ако, Го спо де, ис пи таш и стро го раз мо триш сва бе за ко ња љу ди, ко ће од 
њих под не ти ово ис пи ти ва ње? Ко ће се по ка за ти као чист и без кри ви це? 
Уисти ну, ни ко. Не што слич но ка же и Со ло мон: Ко ће се о хва ли и а 
има не ви но ср це? Ко ће о ва жно ре ћи а је чис о ре ха (При че Сол. 20; 9 – 
пре ма Сеп ту а гин ти)? Апо стол Па вле ка же: Сви са ре ши ше и ли ше ни су сла ве 
Бо жи је (Римљ. 3; 23) и не осе ћам ни ша на сво јој са ве си, али за о ни сам 
орав ан (1. Кор. 4; 4). Удва ја ње ре чи: Го со е, Го со е, ука зу је на Ње го ву 
ве ли ку до бро ту и чо ве ко љу бље.

(4) Јер је у Те бе очи шће ње. У Те би је снис хо ђе ње и истин ско по ми ло
ва ње, јер људ ске гре хе не ис пи ту јеш стро го, не го снис хо дљи во (по пу
стљи во) и чо ве ко љу би во.

Ра и Име на Тво а о р ех Те (оче ки вах Те), Го со е. Оче ки вао сам, 
Го спо де, да ми по мог неш, али не због мо јих вр ли на и под ви га, јер сам 
гре шан и не мам их, не го Име на Тво га ра ди, тј. да се мо ји не при ја те љи не 
би из ру ги ва ли Твом све том Име ну, го во ре ћи да Ти не маш сна ге да спа
сеш Свој на род. Го спод не што слич но ка же и кроз про ро ка Је зе ки ља: Не 
чи ним о ра и вас, о ме Изра и љев, не о ра и све о Име на Сво је (Је зек. 

бо ко уко ре ње на у зе мљу. Не ка, да кле, не при ја те љи Цр кве Хри сто ве бу ду 
про па дљи ви, не по сто ја ни и не плод ни као ова тра ва! На ста вља ју ћи ово 
по ре ђе ње, Да вид у про ду жет ку опи су је и сва оста ла свој ства ове тра ве: 

Пре не о шо се ис р не, осу ши се. Тра ва на згра да ма, ка же, не мо же 
да оп ста не до до но ше ња сво јих пло до ва; она се су ши пре то га, јер не ма 
ни ду би ну ни вла гу. На про тив, оста ле зем не тра ве ве ну тек кад до не су 
плод… бу ду ћи да има ју ду бок ко рен пу штен у зе мљу и, пре ма то ме, из 
ње пи ју по треб ну вла гу или во ду.

(7) Ко јом не ис у ни ру ку сво ју же е лац. Ко ров, ка же, ни ко не жа ли и 
њи ме ни ко не пу ни сво је ру ке, као што обич но би ва он да, ка да са би ра ју 
оста ле зем не тра ве.

(8) И не ре ко ше ро ла зни ци: Бла о слов Го со њи на вас, бла о сло ви смо 
вас у Име Го со ње! Што се ти че тра ве на до мо ви ма, про ла зни ци ни ка
да не из го ва ра ју бла го слов и по здрав, као што обич но чи не про ла зе ћи 
по ред плод них њи ва, ка да по здра вља ју и бла го си ља ју же те о це. Шта им 
обич но ка жу? „Не ка на ва ма, же те о ци, бу ду бла го слов и ми лост Го спод
ња! Ми смо вас бла го сло ви ли и по здра ви ли Име ном Го спод њим, при зи
ва ју ћи Га да би се кроз Ње га умно жи ла ва ша же тва.”

Псалам 129
Песма сееница

Садржај
Је да на е ста пе сма са др жи мо ли тву му че ни ка и уче ње ис по ве да ња, 

упу ће но но вом на ро ду. Очи глед но се про по ве да очи шће ње, а то је Хри
стос, јер је о Ње му ре че но: А Он је очи шће ње (ј. жр ва о ми ре ња) за 
ре хе на ше (1. Јн. 2; 2).

(1) Из у би не ви чем Те би, Го со е.., (2) не ка бу у уши Тво је а жљи ве на 
лас мо ље ња мо а. Уши ма Бо жи јим на зи ва ан гел ске си ле, јер се по сред
ством њих на ша мо ли тва уз но си ка Бо гу.

(3) Ако на бе за ко ња бу еш ле ао, Го со е, Го со е, ко ће оса и? 
По на вља њем ре чи – Го со е, Го со е, из ра жа ва за ди вље ност ве ли чи ном 
Бо жи јег чо ве ко љу бља; у Ње му је очи шће ње, а не у на шим за слу га ма, ка
же про рок.

(4) Ра и Име на Тво а о р ех Те, Го со е. То су ре чи оних ко ји не 
при сту па ју због ду хов не по тре бе, не го ра ди са мог, по кло ње ња до стој ног 
Име на, и ко ји због то га р ље њем иду на о ви ко ји ре со ји (Је вр. 12; 1), 
ни у ко је вре ме не од сту па ју ћи од Бо га и од оног што је Ње му угод но.

(5) О сра же ју ар ње о но ћи… не ка се уза Изра иљ на Го со а. У 
Го спо да се мо ра мо узда ти и у вре ме те шких окол но сти. Про зор љи ви ум 
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(Да вид) и да се не узда у сво је под ви ге и вр ли не не го у Го спо да. Го спо де, 
ка же он, не по не се се ср це мо је од пре у зно ше ња и гор до сти, ни ти су се 
уз не ле и гле да ле на ви си ну мо је очи, обо ле ле од бо ле сти над ме но сти. Да 
ли про рок овим ре чи ма хва ли са мо га се бе? Све ти Зла то уст ка же да се 
чо век, ка да то зах те ва вре ме и по тре ба, мо же и по хва ли ти сво јим под ви
зи ма, али да та по хва ла не бу де ра ди сла во љу бља и раз ме тљи во сти, не го 
ра ди ко ри сти слу ша ла ца и ра ди њи хо вог под сти ца ња да по дра жа ва ју 
слич ну вр ли ну. Ре кав ши нај пре да се не по не се ње го во ср це, а за тим да 
се не уз не со ше ње го ве очи, Да вид по ка зу је да се нај пре уз но си и гор ди 
ср це, а да се за тим уз но се и очи.

Ни и хо их у ве ли ки ма, ни и у уи вље ни ма из на ме не. Ни сам се, 
Го спо де, кре тао ме ђу љу ди ма ко ји су ви ши и до стој ни ји ди вље ња од ме не, 
и ни сам жи вео ме ђу они ма ко ји пре ва зи ла зе мој по ло жај. Ка ко ка же св. 
Зла то уст, про рок се бе сма тра не до стој ним да се кре ће ме ђу њи ма, осим 
у оним при ли ка ма ка да су га дру ги при мо ра ва ли да, и про тив но сво јој 
во љи, оп шти са њи ма. Мо жда ве ли ки ма и ди вље ња до стој ни ма на зи ва 
оне, ко ји са ме се бе сма тра ју за та кве, тј. над ме не и гор де, и као да ка же 
сле де ће: не са мо да сам се кло нио стра сти пре у зно ше ња, не го се ни сам 
чак ни кре тао ме ђу они ма, ко ји су овом стра шћу за ра же ни.

(2) Еа ли не ми шљах сми ре но, не о уз и ох у шу мо ју, као е е оо је
но ка ма е ри сво јој, о кле не уз вра иш у ши мо јој. Ако ни сам сми ре но 
раз ми шљао, као што је сми ре но де те по ред сво је мај ке.., ако сам се уз
но сио и гор дио, ка ко сам се пре у зно сио, та ко ми и уз вра ти, Го спо де, и 
до лич но ме ка зни за мо ју гор дост. Због то га је св. Зла то уст ре као: „Ни је 
ма ли под виг – кло ни ти се пре у зно ше ња, не на ви де ти гор де љив це, од вра
ћа ти се од њих и гну ша ти их се. На про тив, нај ве ћу без бед ност за вр ли ну 
пред ста вља очу ва ње уз ви ше ног сми ре но у мља.”

(3) Не ка се уза Изра иљ на Го со а о са а и о ве ка! Не ка се, за кљу
чу је про рок, Изра иљ узда у Го спо да и са да и убу ду ће, по дра жа ва ју ћи 
ме не, ко ји сам се уздао у Го спо да и у спо кој ству, и у не сре ћи, и у сва ко 
до ба. По ред то га, тре ба ло би ре ћи да овај пса лам до ли ку је но вом Изра
и љу, тј. хри шћан ском на ро ду. Уоста лом, мо жда је Да вид овај и прет
ход ни пса лам на пи сао у име нај по бо жни јих Је вре ја ко ји су се вра ти ли 
из роп ства и у ње му овај на род из ла же ка кве је мо ли тве уз но сио кад 
се на ла зио у ис ку ше њи ма и ка кво је сми ре ње имао кад се од ис ку ше
ња из ба вио. Ти ме и нас, хри шћа не, по у ча ва ка ко да се мо ли мо у вре ме 
ис ку ше ња и ка ко да се сми ри мо, из ба вив ши се од ду хов ног ро бо ва ња 
стра сти ма и де мо ни ма.

36; 22), као и на дру гом ме сту: Име на Сво је а ра и, а се не скр на ви ме ђу 
не зна бо шци ма (Је зек. 20; 9).

По р е у ша мо ја на реч Тво ју. Мо ја ду ша се, Го спо де, узда ла у обе
ћа ње ко је си дао па три јар си ма и пра о ци ма, тј. да ће мо на сле ди ти Обе ћа
ну зе мљу и да ће мо, ако Ти бу де мо по слу шни, оку си ти зе маљ ска до бра: 
Ако хо ће е слу ша и, о бра зе маљ ска је шће е (Иса. 1; 19). Или се, мо жда, 
мо же про ту ма чи ти и ова ко: мо ја ду ша се узда ла у Тво је обе ћа ње да ћеш 
спа сти оне ко ји Ти уга ђа ју и ко ји се ка ју због сво јих са гре ше ња.

По уз а се у ша мо ја на Го со а. Мо ја ду ша се узда ла са мо у Го спо да, 
и ни у шта дру го на све ту.

(7) Јер је у Го со а ми лос, и мно о је у Ње а из ба вље ње. У Го спо да је, 
ка же, истин ска, сна жна, бр за и не по ко ле би ва ми лост, и Он је да ру је сви
ма ко ји су је до стој ни.

(8) Он ће из ба ви и Изра и ља о свих бе за ко ња ње о вих. Из ба ви, Го
спо де, на род изра иљ ски од свих бе за ко ња ње го вих, ка да се због њих по
ка је и кад уго ди Бо гу жи ве ћи по Ње го вим за ко ни ма. Нај зад, ове ре чи, 
као и вас це ли пса лам, до ли ку ју и но вом Изра и љу, од но сно хри шћан ском 
на ро ду.

Псалам 130
Песма сееница

Садржај
Оно га ко ји се удо сто јио очи шће ња, два на е ста пе сма по у ча ва да се не 

гор ди узда њем у сво је уса вр ша ва ње, не го да бу де сми ре но у ман.
(1) Го со е, не о не се се ср це мо је… ни и хо их ме ђу ве ли ки ма, ни и 

у уи вље ни ма из на ме не. Да се не би смо по гор ди ли, нај ко ри сни је је да 
се под ви за ва мо у вр ли ни ко ја је су прот на гор до сти (пре у зно ше њу), ка
же Псал мо по јац. Тој вр ли ни по у ча вао је и Спа си тељ, го во ре ћи: Ако се не 
обра и е и не бу е е као е ца, не ће е ући у Цар сво не бе ско (Мт. 18; 3). 
Под тим под ра зу ме ва де цу ко ја су отрг ну та од мај чин ских гру ди и ти ме 
из о бра жа ва жа лост. Де тен це се не одва ја од мај чи них гру ди, јер ће та да 
ту го ва ти што је ли ше но мле ка. Та ко сам се и ја, ка же про рок, у не да ћа ма 
стал но мо лио Бо гу, без че га бих био из ло жен нај те жој ка зни.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Го со е, не о не се се ср це мо је. Да вид је и овај пса лам на пи сао о 

са мо ме се би; у ње му го во ри о то ме, ка кво је сми ре ње имао на кон што се 
из ба вио од ис ку ше ња. Упо ре до с тим, у ње му по у ча ва је вреј ски на род, 
ко ји се вра тио из ва ви лон ског роп ства, да бу де сми рен као што је он сам 
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(12) Ако са чу ва ју си но ви во ји за ве Мој. Ја сно на го ве шта ва бу ду ћи 
За вет. Да су га очу ва ли, Да ви до ви си но ви по те лу не би от па ли од при
у го то вље ног цар ства.

(14) Он је о чи ва ли ше мо је у ве ко ве ве ко ва. Ако је због без у мља 
Је вре ја и био опу сто шен древ ни храм, ме ста Рас пе ћа, Вас кр се ња и Ваз
не се ња удо сто је на су бо жан стве не бла го да ти.

(15) Лов ње ов бла о си ља ју ћи бла о сло ви ћу, јер ни је дан, ко ји је од пра
вед ног се ме на, не ће оску де ва ти у хле бу. Си ро ма хе ње о ве на си и ћу хле
бо ви ма, тј. оне ко ји су си ро ма шни по Бо гу на си ти ћу ду хов ним хле бом.

(16) Све ше ни ке Ње о ве обу ћи ћу у са се ње, при че му је спа се ње Хри
стос, Ко ји је прет ход но на зван прав дом.

(17) Та мо ћу уз и ну и ро Да ви ов.* У оно вре ме, кад се ја ви спа се ње, 
за бли ста ће Да ви до ва сла ва. При ре ми ћу све ил ник По ма за ни ку Мо ме. 
Ово го во ри о Јо ва ну (Пре те чи), пре ма оно ме што је ре као Го спод: Он 
бе ше све иљ ка ко ја о ра ше и све ља ше (Јн. 5; 35).

Псалам 132
Песма сееница

Садржај
Че тр на е ста пе сма на го ве шта ва бла го ко је ће Спа си тељ, ка да за бли

ста, да ро ва ти љу ди ма, и ка же: 
(1) Ша је о бро или ша је кра сно… (2) као ми ро на ла ву, ко је си ла зи 

на бра у? Ка да Цр ква бу де са бра на и ка да, на не ки на чин, бу де чи ни ла 
је дин стве но зда ње, та да, и са мо та да, би ће да то по ма за ње Све то га Ду ха 
и све штен ство, нај пре на гла ву Цр кве ко ја је Хри стос, а за тим и на бра ду 
ко ја је ле по та ли ца Цр кве, тј. на апо сто ле. Нај зад ће си ћи (по ма за ње) и 
на це ло те ло, тј. на све ко ји су се у Цр кви обу кли у Хри ста.

(3) Јер а мо за о ве и Го со бла о слов и жи во о ве ка. Ка же а мо 
и очи глед но је да ми сли на сву бра ћу ко ја жи ве за је но. За о ве и им не 
јед но став но жи вот, не го бе смрт ни жи вот. На и ме, на Си о ну је на све те апо
сто ле нис по сла на жи во то твор на ро са Све све тог Ду ха, од ко је сви ве ру ју ћи 
уби ра ју веч ни бла го слов, јер има ју је но ср це и је ну у шу (Де ла ап. 4; 32).

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
Про зрев ши пот пу но вас по ста вља ње сво јих са пле ме ни ка, Је вре ја, 

и зна ју ћи да ће они, на кон осло ба ђа ња од по бу ње них су сед них на ро да, 
об но ви ти храм и град Је ру са лим и да ће жи ве ти под вла шћу јед ног ста

* У срп ском пре во ду: Та мо ћу уз и ну и моћ Да ви у, прим. прев.

Псалам 131
Песма сееница

Садржај
Три на е ста пе сма са др жи у се би мо ли тву за Да ви да. Бу ду ћи да се очи

шће њем сви ма при пре ма от пу шта ње гре хо ва, про ро ку ју ћи Дух го во ри 
са оста ли ма, ко ји се спа са ва ју: по ме ни, Го спо де, и Да ви да, и уз вра ти му 
по ње го вој крот ко сти. Као што је Да вид, бу ду ћи кро так, опра штао Са у лу 
увре де ко је му је овај на но сио, та ко и Ти опро сти Да ви ду ње го ва са гре
ше ња.

(1) Оо ме ни се, Го со е, Да ви а и све кро ко си ње о ве. (2) Ка ко се 
за кле Го со у, за ве о ва се Бо у Ја ко вље вом, итд. Бу ду ћи да је од Ду ха Све
то га на у чен да ће Го спод до ћи ме ђу љу де и от пу сти ти им мно штво гре
хо ва, а на да ју ћи се да ће и он сам би ти спа сен, жу ри да до зна кад ће се то 
до го ди ти, где ће се са вр ши ти и ка ко ће до ћи Го спод. Же ле ћи да то са зна, 
он се из ло жио мно гим под ви зи ма, од ре као се по сте ље, на пу стио свој дом 
и пред Бо гом пао на зе мљу, за кли њу ћи се да не ће уста ти ода тле, док то не 
са зна. Сми ло вав ши се на ње га и при кло нив ши се ње го вој усрд ној мо ли
тви, Бог обе ћа ва да, кад се јед ном за клео, не ће сла га ти. Да вид је сто га и 
до дао: Ево чу смо за Ње а у Ефра и, а то је Ви тле јем. О че му смо слу ша ли, 
ако не о то ме да ће та мо до ћи Го спод?

(6) На ђо смо а на о љи ма у бра ве, јер се на рав ни ци, или на по љу, 
на ла зи пе ћи на у ко јој се ро дио Хри стос.

(7) Ући ће мо у на се ља Ње о ва. Ти ме озна ча ва цр кве, ко је ће се вре ме
ном по ја ви ти. По кло ни ће мо се на ме су е са ја ху но е Ње о ве. Ми сли 
на Ма сли но ву го ру, где се по кла ња сва ки про ла зник.

(8) Уса ни (вас кр сни) Го со е, у о чи нак Твој. Мо ли да убр за Ње го во 
ваз не се ње на не бе са. Ти и ков че све и ње Тво је. Ков че ом све и ње на зи ва 
Ње го во све то те ло.

(9) Све ше ни ци ће се Тво ји обу ћи у рав у, тј. не у оде жде ка кве про
пи су је За кон, не го у са му прав ду, а та прав да је Хри стос.

(10) Ра и Да ви а слу е Тво а не о вра и ли це о По ма за ни ка Тво а. 
Упо ре до са до бро чин стви ма ко ја се рас про сти ру на све на ро де, опо ме ни 
се и Да ви да, Ти, Го спо де, Ко ји си га при мо рао да се, по сред ством гре ха, 
обра ти Те би. На и ме, од Да ви да је по те лу по те као Онај Ко ји је при хва тио 
об лич је слу ге.

(11) За кле се Го со Да ви у иси ном. Кад му се за клео? Кад је ре као: 
Ка а се на вр ше а ни во ји и ка а усниш ко оа ца сво јих, из твог се ме на 
ус та ће Дру ги, ко ји ће иза ћи из уро бе во је, и увр и ћу цар сво Ње о во 
до ве ка. Ја ћу Му би и Оац, а Он ће Ми би и Син (2. Сам. 7; 12–14).



Свети Атанасије Александријски Тумачење Псалама314 315

И жи во о ве ка. Та мо, где је бра то љу бље и љу бав, Бог је за по ве дио 
да жи вот бу де ду го ве чан до од ре ђе ног вре ме на (по што је све му од ре ђе но 
вре ме жи во та). Све ти Зла то уст ка же: „Као што бит ка и по мет ња би ва
ју узроч ни ци смр ти, та ко и љу бав и мир би ва ју узроч ни ци жи во та, јер 
они, ко ји из ме ђу се бе има ју љу бав и мир, не уби ја ју јед ни дру ге; та кве ни 
не при ја те љи не по гу бљу ју и не мо гу да им на шко де, јер они чу ва ју је дан 
дру гог и уза јам но се укре пљу ју јед но душ јем, је дин ством и љу ба вљу.”

Псалам 133
Песма сееница 

(1) Ево саа блаосиљаје Госоа све слуе Госоње.
Садржај

Пет на е ста пе сма за по ве да да Бо га хва ле они, ко ји су у Цр кви огла
ше ни и ко је на зи ва слу га ма, бу ду ћи да се још ни су удо сто ји ли уси но
вље ња.

(2) У но ћи ма уз и ни е ру ке сво је ка све и њи. Ка же да они још оби
та ва ју у но ћи, јер се још ни су удо сто ји ли да бу ду про све тље ни Ду хом 
Све тим.

(3) Бла о сло ви ће е Го со са Си о на. Ка же: са Си о на, јер су нај ви ше 
че зну ли за тим име ном. Та мо, на Си о ну, на ла зи ли су се те ме љи сва ке све
ти ње. За тим учи да се на сва ком ме сту при зи ва Го спод, го во ре ћи: Ко ји је 
сво рио не бо и зе мљу.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Ево са а бла о си љај е Го со а, све слу е Го со ње. Да вид је овим 

псал мом окон чао пет на ест пе са ма ус хо ђе ња („пе са ма сте пе ни ца”), за
кљу чу ју ћи их бла го да ре њем Бо гу. Овим ус хо ђе њем за по ве да љу ди ма да 
бла го да ре Бо гу – не са мо због из ба вље ња из роп ства, без бед ног по врат ка 
кроз не при ја тељ ске зе мље и по врат ка у отаџ би ну, у Је ру са лим – не го и за 
из ба вље ње од бор бе са су сед ним на ро ди ма, за сна ге ко је су им по да ре не 
за об но вље ње хра ма и са мог Је ру са ли ма... Бла о си љај е Го со а, све слу е 
Го со ње. Слу га Бо жи ји је онај ко ји је по ко ран и по слу шан за по ве сти
ма Бо жи јим и ко ји слу жи Бо гу по сред ством вр ли на. Бла же ни Те о до рит 
ка же: „По хва ла ни је свој стве на сви ма, не го са мо они ма ко ји љу бе го спо
дар ство Бо жи је и ко ји су пот пу но пре да ни слу же њу Го спо ду. Они, ко ји су 
до би ли гре хов не ра не, мо ра ју да пла чу, да про ли ва ју су зе и да пре кли њу 
Бо га за по ми ло ва ње. Осим то га, под слу га ма Бо жи јим не под ра зу ме ва ју 
се са мо они, ко ји су слу ге по уче њу, не го и они ко ји су слу ге по стро го
сти жи во та.”

ре ши не, Да вид им овим псал мом са ве ту је да се не раз два ја ју. На и ме, у 
про шло сти се одво ји ло де сет је вреј ских пле ме на, ко ја су се би по ста ви ла 
по себ ног ца ра, Је ро во а ма, и пре се ли ла се из Је ру са ли ма у Са ма ри ју. Пре
о ста ла два пле ме на, Ју ди но и Ве ни ја ми но во, има ла су по себ ног ца ра, о че
му се го во ри у 12. гла ви 1. Књи ге о ца ре ви ма. Бу ду ћи да је ово раз два ја ње 
би ло узрок мно гих пре сту па ња за ко на, ра то ва и не сре ћа, Да вид са ве ту је 
бра ћу и са пле ме ни ке да се не раз два ја ју не го да жи ве под ру ко во ђе њем 
јед ног ста ре ши не. Шта је, ка же он, то ли ко до бро и ра до сно као кад бра ћа 
и са пле ме ни ци жи ве у јед ном истом ме сту или пак, ако и не мо гу да жи ве 
у јед ном ме сту, жи ве за јед но по јед но душ ју и је ди но ми сли ју! У та квом 
са жи во ту, по сто ји мно го угод них ства ри, ко је не мо ра ју исто вре ме но 
би ти и до бре, тј. ду ше ко ри сне. Све ти Зла то уст ка же да је са жи вот и је ди
но ми сли је бра ће до бро, али је јед но и дру го те шко сје ди ни ти. У на став ку 
псал ма, Да вид раз ја шња ва та кав са жи вот сле де ћим при ме ром: 

(2) Као ми ро на ла ву, ко је си ла зи на бра у, бра у Ааро но ву, ко је си ла зи 
на кра је ве ое же ње о ве. То ли ко је, ка же, до бро и при јат но кад су бра ћа 
за јед но и кад су ме ђу соб но са гла сна, ко ли ко је при јат но и за ко ни то ми ро 
ко јим су, из ли ва ју ћи га на њи хо ве гла ве, по ма зи ва ли све ште ни ке. Као што 
је ово ми ро би ло до бро, све то, угод но и ми о ми ри сно, та ко је до бар, свет, 
уго дан и ми о ми ри сан са жи вот бра ће у до бру. Тај са жи вот је до бар због 
то га што та ко зах те ва и при ро да и Бо жи ји за кон; пре кра сан је сто га што 
ко ри сти и жи во ту и ду ши. По што се оно ми ро, ко је се из ли ва ло на гла ву 
све ште ни ка, спу шта ло на ње го ву бра ду, он ов де и ка же: ко је си ла зи на 
бра у, бра у Ааро но ву, јер је Аарон био пр ви ко ји је по За ко ну по ма зан за 
све ште ни ка. Ааро ном мо жда на зи ва и сва ког све ште ни ка, бу ду ћи да сви 
они по ти чу од Ааро на. Ка ко се ми ро са Ааро но ве бра де сли ва ло на крај 
ње го ве (све ште нич ке) оде жде, он ка же: си ла зи на кра је ве ое же ње о ве.

(3) Као ро са Аер мон ска, ко ја си ла зи на о ре Си он ске. Аер мон је го ра 
ко ја се на ла зи не да ле ко од Ли ван ске го ре. То ком зи ме, на Аер мо ну па да 
оби лан снег ко ји се ту ду го за др жа ва. У вре ме лет њих же га, од тог сне га 
се по ди же па ра ко ја се за тим згу шња ва у ва зду ху над Си о ном и ства ра ве
ли ку ро су. Као што је ова ро са до бра, бу ду ћи да је по треб на зе мљи и исто
вре ме но угод на за љу де, та ко је до бар и при ја тан и са жи вот бра ће. По што 
ова ро са на ста је на го ри Аер мон, про рок ју је на звао аер мон ском.

Јер а мо за о ве и Го со бла о слов. Та мо. Где? Та мо где је, пре ма св. 
Зла то у сту, са жи вот бра ће, где је јед но душ је, бра то љу бље и љу бав, ко ја је 
гла ва свих вр ли на. Та мо је, ка же, Бог за по ве дио бла го слов. Уко ли ко љу ди 
бла го слов до би ја ју од Бо га, он је он да про сла вља ње и хва ла; уко ли ко га 
пак љу ди из го ва ра ју љу ди ма, он да је он мо ли тва и про зба Бо гу за љу де.
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Псалам 134
Алилуја

(1) Хва ли е Име Го со ње, хва ли е слу е Го со а. И овај пса лам из
го ва ра ју они, ко ји су још увек ру ко во ђе ни, и ко ји ма се за по ве да: хва ли е 
Го со а, јер се реч али лу пре во ди као: „хва ли те”, а реч ја као „Го спо да”.

(2) Хва ли е Го со а, јер је о бар Го со; сал мо ој е Име ну Ње о вом, 
јер је о бро. На кон што су се у Егип ту пре да ли идо ло слу же њу, са да их 
под сти че на псал мо по ја ње. Они су би ли Ја ко вље ви по том ци, и при зва ни 
су да сла во сло ве Бо га. 

(4) Изра и ља за о со ја ње (на сле ђе) Се би, тј. за на сле ђе по пре вас ход
ству, јер је про зор љи ви ум – Изра иљ.

(5) Јер ја о знах а је ве лик Го со, и Го со је наш на сви ма бо о ви ма. 
Пре ма Ње го вој ства ра лач кој си ли по знао сам да је Он – Го спод.

(6) У мо ри ма и у свим без а ни ма, (7) ко ји уз во и обла ке са кра ја зе мље. 
Ка же то сто га што зе мљу спо ља оп ко ља ва ју мо ра, из ко јих уз во ди обла ке. 
Му ње за ки шу Он сво ри. И то је зна ме ње ве ли чан стве не си ле – да сје
ди њу је ог ње не му ње и во ду. Из во и ве ро ве из скро ви ша сво јих. Реч ју 
скро ви ша из ра жа ва да је за љу де не појм љи ва при ро да ве тро ва. То је 
слич но оно ме што ка же Го спод: Дух и ше е хо ће, и лас ње ов чу јеш а не 
знаш оа кле о ла зи и ку а ие (Јн. 3; 8).

(8) Ко ји о у би р вен це еи а ске о чо ве ка о жи во и ње. По след
њу ка зну по ста вио је на пр во ме сто, јер су по сле ње за до би ли сло бо ду. 
Го во ри о жи во ти ња ма јер су оне ство ре не ра ди чо ве ка, па се због ње га и 
ка жња ва ју. Да би уве ћао страх, на по ми ње да је ка зна по сла та од Бо га.

(15) Ио ли не зна бо жа ца сре бро су и зла о, е ла ру ку чо ве чи јих. Бу ду
ћи да го во ри слу га ма ко је су се тек не дав но пре о бра ти ле из не зна бо штва, 
нај пре је до ка зао и про сла вио про ми сао Бо жи ји, а за тим од мах до дао и 
раз об ли че ње оних бо го ва, ко је су они прет ход но по што ва ли. Он као да 
им ка же сле де ће: Ја о знах а је ве ли ки Го со и а је Го со наш на свим 
бо о ви ма. Он је са вр шио мно га и ве ли ка де ла, док су ва ши прет ход ни бо
го ви са мо мр тви и без о се ћај ни идо ли. Њи ма не ка се упо до бе и они ко ји 
их пра ве. Ка ко да се не ока ме не ду ше оних, ко ји се кла ња ју ка ме њу? Оне, 
ко је је прет ход но по на ви ци на звао бо го ви ма, са да по сра мљу је и на зи ва 
идо ли ма, уни жа ва ју ћи их са мим тим што по ка зу је од ка квог су ве шта
ства на чи ње ни и ко их је на чи нио.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
О нат пи су „али лу ја” прет ход но смо већ го во ри ли, од но сно, про ту ма

чи ли смо да псал ми са овим нат пи сом из ра жа ва ју бла го да ре ње Бо гу.

Ко ји со ји е у хра му Го со њем, у во ро ви ма о ма Бо а на ше а. Бла
го да ри те и про сла вљај те Бо га ви, ко ји сто ји те у хра му Бо жи јем и ко ји 
ула зи те у ње га по чев од овог вре ме на, кад је до вр шен, кад је до био сво ју 
ве ле леп ност и кад се у ње му вр ши бо го слу же ње. Јев се ви је ту ма чи: „Бу ду
ћи да се у Цр кву Хри сто ву не са би ра ју са мо по ма за ни не го и не по ма за ни, 
при ли чи ло је да се они, ко ји су ни жи, по ме ну по сле оних ви ших. На и ме, 
огла ше ни још увек сто је у пре двор ју пр вог и основ ног уче ња. Због то га се 
и на зи ва ју слу га ма, јер се још ни су удо сто ји ли да, при ма њем Ду ха, до би ју 
дар уси но вље ња. Они, ка же, сто је у дво ро ви ма (пре двор ји ма) а не уну тра, 
због че га ка же и да жи ве у но ћи.” Све ти Зла то уст у ве зи с овим сти хом 
ка же: „Не чи сто ме и оскр на вље но ме не до пу шта се да уђе у све те огра де, 
због че га мо же да бла го си ља са мо онај ко ји се удо сто ји да у њих уђе. Дом 
Бо жи ји је као не бо; и као што та мо не мо же да уђе ни ка ква про тив нич ка 
си ла, та ко јој ни је до пу ште но да уђе ни у дом Бо жи ји.”

(2) У но ћи ма уз и ни е ру ке сво је ка све и њи (на све и ња ма) и бла
о си љај е Го со а. Не про во ди те, ка же, чи та ву ноћ у сну, не го се то ком 
но ћи про бу ди те и по диг ни те сво је ру ке пре ма све ти њи над све ти ња ма јер 
је Бог, због Ње го ве бла го да ти ко ја је та мо при сут на, ре као да ту оби та ва. 
Про сла вљај те Го спо да, по себ но то ком но ћи, ка да је ум лак ши, и ка да има 
ви ше вре ме на и спо кој ства. Ако је Да вид за по ве дио древ ним Је вре ји ма да 
то ком но ћи уста ну из по сте ље и оду у храм Го спод њи на мо ли тву, ка кво 
он да оправ да ње мо же мо има ти ми, хри шћа ни, ко ји се, ка ко при ме ћу је св. 
Зла то уст, не мо ли мо чак ни у свом до му и спа ва мо то ком чи та ве но ћи? 
Бла же ни Те о до рит ка же: „И бо жан стве ни Па вле про пи сао нам је за кон да 
на сва ком ме сту пру жа мо чи сте ру ке, али да је нео п ход но да Бо гу при но
си мо ду жно по кло ње ње на оним ме сти ма, ко ја су Ње му по све ће на. Ука
зав ши на ме сто мо ли тве, он ука зу је и на вре ме, јер је нај до лич ни је вре ме 
за псал мо по ја ње ноћ, ка да смо спо кој ни и сло бод ни од сва ке по мет ње.” 
Пре ма ре чи ма св. Гри го ри ја Ни сиј ског, ду ша мо ра би ти у та квом ста њу, у 
ка квом ће мо ћи да се се ћа Бо га. „Кад се на ђе мо у та квом ста њу, на мо ли
тви при кла ња мо ко ле на и за тва ра мо очи, јер на тај на чин као да на њих 
на во ди мо ноћ, ка ко ни ка ква по ја ва не би ра се ја ла наш ум.”

(3) Бла о сло ви ће е Го со са Си о на, Ко ји је сво рио не бо и зе мљу. 
Овим ре чи ма Да вид се мо ли за цео на род, да га Го спод бла го сло ви са Си
о на, јер су сма тра ли да та мо оби та ва Онај Ко ји је ство рио не бо и зе мљу, 
а о че му се го во ри у 127. псал му. Бла же ни Те о до рит ка же: „Да не ко не би 
по ми слио да је Бог огра ни чен на Си он, до лич но Га је на звао твор цем не ба 
и зе мље. Ти ме је озна чио вас це лу ство ре ну при ро ду, јер су на не бу ан ге ли 
а на зе мљи чо век и све оно што је због ње га са зда но.”
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не го и у мо ри ма и у свим без а ни ма. Без а ни ма на зи ва пре и спод ња ме ста 
зе мље, исто као што и реч ју не бо из ра жа ва и оно што је из над не ба. Без 
об зи ра на њи хов обим, Ње го ва во ља ниг де ни је на и шла на пре пре ке, не го 
у све про ни че. Ме ђу тим, уисти ну нас за ди вљу је што Онај Ко ји је све то 
ство рио ни је ства рао ни са тру дом, ни са на по ром, ни са за по ве шћу не го 
са мо хте њем. Он је хтео, и де ло се из вр ши ло! Ви диш ли да је Он по ка зао 
и ла ко ћу ства ра ња, и мно штво ство ре ња, и нео гра ни че ну власт?”

(7) Уз во и обла ке са кра ја зе мље. Све ти Гри го ри је Бо го слов ка же: „Ко 
све зу је во ду на обла ци ма? Ко је дан њен део оста вља на обла ци ма (и зар 
за на ше по зна ње ни је чуд но то, што се те ку ће ве шта ство за у ста вља реч
ју?), а дру ги из ли ва по ли цу чи та ве зе мље, у сво је вре ме и рав но мер но?”

(9) По сла зна ке и чу е са о сре е бе, Еи е, на фа ра о на и на све 
слу е ње о ве. Бу ду ћи да је Да вид прет ход но (у 8. сти ху) по ме нуо нај те жу 
ка зну – по гу бље ње еги пат ских пр ве на ца, мо ра се за кљу чи ти да под ре
чи ма зна ци и чу е са под ра зу ме ва оста ле ка зне.

(10) Ко ји о ра зи на ро е мно е, и о би ца ре ве сил не. Бог је, ка же, по
гу био оне на ро де ко ји су спре ча ва ли пре ла зак Је вре ја и њи хов ула зак 
у Обе ћа ну зе мљу, тј. Ама ли ћа не, Мо ав це, Едо мља не и оста ле… Нај зад, 
Да вид о то ме го во ри са же то и уз гред но.

(14) Го со ће су и и на ро у Сво ме. Пре ма ре чи ма све тог Зла то у ста, 
Бог ће су ди ти Свом на ро ду ка да овај са гре ши и пра вед но ће га ка зни ти; 
ме ђу тим, кад се опет по ка је, Он ће се сми ло ва ти на ње га и опет ће му 
по мо ћи.

(15) Ио ли не зна бо жа ца сре бро су и зла о, е ло ру ку чо ве чи јих. Пре
му дри Фо ти је при ме ћу је: „Ако не ко при го во ри да су и на ше, хри шћан ске 
све те ико не, сре бро и зла то и де ла људ ских ру ку, од го во ри ће мо да оне, 
иако су де ло људ ских ру ку, ни су идо ли, јер пра о бра зи (из вор ни ци) идо
ла ни су по сто ја ли и они су ла жни; они пред ста вља ју из о бра же ња оних 
бо го ва ко ји ни су бо го ви, не го де мо ни ко ји ла жу и пре тва ра ју се да су 
бо го ви. Пра о бра зи на ших све тих ико на су ствар ни и исти ни ти, ка кви ма 
се и на зи ва ју. По ред то га, идо ли су из о бра же ња сквер них и не чи стих, а 
ико не из о бра же ња све тих и чи стих.”

(17) Уши има ју и не ће чу и, ни и има а ха у уси ма њи хо вим. Да вид 
на во ди и раз ло ге због ко јих су не зна бо жач ки идо ли ла жни: у њи ма, тј. у 
идо ли ма, не ма жи вот ног да ха. Да вид се из ру гу је идо ли ма да би их што 
ви ше уни зио. Све ти Зла то уст ту ма чи: „Идол ни је ни шта дру го, до не што 
не моћ но и ни штав но. То је на зив за нај ве ћу не моћ. Због то га и по чи ње 
ре чи ма: Ио ли не зна бо жа ца сре бро су и зла о. Као пр во, то је идол. Као 
дру го, то је не жи во и без о се ћај но ве шта ство; као тре ће, са мим тим што 

(1) Хва ли е Име Го со ње, хва ли е слу е (Го со ње) Го со а. Бла
же ни Те о до рит ка же: „Бу ду ћи да је при ро да Бо жи ја не ви дљи ва, а да да је 
за по вест да Га хва ли мо, Псал мо по јац је уисти ну ре као ка ко и до ли ку је: 
хва ли е Име Го со ње, и не ка вам име но ва ње Бо га бу де до вољ но. Не по
ку ша вај те да ви ди те оно што нам ни је до зво ље но да ви ди мо.”

(2) Ко ји со ји е у о му (хра му) Го со њем, у во ри ма Бо а на ше а. 
Исто је ре као и у прет ход ном псал му. Са да, ме ђу тим, под сти чу ћи све ко
ји ула зе у храм Бо жи ји, ка же: про сла вљај те Бо га, ви ко ји сто ји те у хра му 
Бо жи јем, јер они ма, ко ји не сто је у овом хра му ни је до пу ште но да хва ле 
Бо га. За што? За то што они, ко ји ви де храм и у ње му све ти њу над све
ти ња ма, где Он оби та ва, ни ка да не за бо ра вља ју Бо га. На про тив, то их 
под сти че да Га хва ле. Бла же ни Те о до рит ка же: „То не зна чи да се не ко ме 
за бра њу је да хва ли Бо га, ка ко у Ње го вом до му, та ко и на дру гом ме сту. 
На про тив, ти ме се хри шћа ни под сти чу да од ла зе у храм Бо жи ји и да се 
та мо мо ле за јед но са оста лом бра ћом, јер је Бо гу угод на мо ли тва, ко ју 
хри шћа ни јед но гла сно уз но се.”

(3) Хва ли е Го со а, јер је о бар Го со. Про сла вљај те Го спо да због 
Ње го вог чо ве ко љу бља, јер Он сви ма да ру је до бро чин ства, а по себ но они
ма ко ји Га хва ле и про сла вља ју.

Псал мо ој е Име ну Ње о вом, јер је о бро. Псал мо пој те, на ста вља, 
име ну Го спод њем, јер је за вас до бро и ко ри сно да Бо гу по је те ду хов не 
пе сме и псал ме. Ка да се псал мо по ју са уми ле њем и стра хо по што ва њем, 
он да и оне, ко ји псал мо по ју, и оне, ко ји их слу ша ју, по у ча ва ју тач но сти 
дог ми, при зи ва ју ка Бо гу, успа вљу ју стра сти и на сла ђу ју ду шу устрој
ством та ко да, пре ма ре чи ма све тог Зла то у ста, за јед но са ко ри шћу да ру
ју при јат ност и за до вољ ство… Да вид при том ни је ре као: „псал мо пој те 
при ро ди Бо жи јој”, бу ду ћи да је она не до сти жна, не го сал мо ој е Име ну 
Ње о вом, и ње му са ста вљај те по хва ле.

(4) Јер Ја ко ва иза бра Се би Го со. Да вид ов де на во ди и раз лог због 
ко јег тре ба да псал мо по ју Бо гу: он се са сто ји у то ме што је Го спод ме ђу 
свим на ро ди ма иза брао упра во Је вре је, ко ји по ти чу од па три јар ха Ја ко ва, 
што их је из дво јио за Се бе и за по ве дио да са мо Ње му слу же.

(6) Све шо је зах ео Го со, сво рио је, на не бу и на зе мљи, у мо
ри ма и у свим без а ни ма. Све ти Зла то уст ту ма чи: „Ви диш ли све моћ ну 
си лу? Ви диш ли из вор жи во та? Ви диш ли не са вла ди ву моћ? Ви диш ли 
не у по ре ди во пре вас ход ство? Ви диш ли власт, ко ја не на и ла зи ни на ка
кве пре пре ке? Ви диш ли да је за Ње га све ла ко и јед но став но? Све, ка же, 
шо је зах ео, сво рио је. Где, ка жи ми? На не бу и на зе мљи; не са мо ов де, 
не го и на не бу; и не са мо на не бу, не го и на зе мљи; и не са мо на зе мљи, 
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ва ну по бе ду, јер су ови ца ре ви би ли слав ни по сна зи, мо ћи и те ле сном 
ра сту.

(23) Јер у о ни же њу на шем со ме ну нас Го со. Ове ре чи: у о ни же њу 
на шем со ме ну нас Го со нај ви ше до ли ку ју оно ме ко ји се осло бо дио од 
ду хов ног или те ле сног роп ства.

(25) Ко ји а је хра ну сва ком е лу. Бри жност чо ве ко љу би вог Бо га не 
рас про сти ре се са мо на по бо жне (бла го че сти ве) љу де не го и на бе сло
ве сне, јер сва ко ме да је ње му од го ва ра ју ћу хра ну. И про рок рас про сти ре 
Ње гов про ми сао од чу де са на не бу до нај сит ни јих тва ри на зе мљи. За
то се по но во уз но си на не бо и, на кон што је ре као: сва ком те лу, до да је: 
Ис о ве ај е и сла ви е Бо а не бе ско. Бу ду ћи да је Све тво рац, Бог се по 
пре вас ход ству на зи ва не бе ским: Ње му слу же они што жи ве на не бу, бу
ду ћи да је ова област чи ста од гре ха.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
Ка ко при ме ћу је Те о до рит, са др жај овог псал ма сли чан је са др жа ју 

прет ход ног, због че га има исто ве тан нат пис.
(2) Ис о ве ај е и сла ви е Бо а на бо о ви ма. Бла го да ри те, ка же, Бо гу, 

ко ји је Бог и Го спо дар над ла жним бо го ви ма и де мо ни ма ко ји ма се Је ли ни 
кла ња ју као бо го ви ма. Иако су де мо ни без бо жни и, као ви нов ни ци зла, 
не при ја те љи Бо жи ји, они су по на чи ну на ко ји су ство ре ни слу ге Бо жи је 
и у том по гле ду су ну жно пот чи ње ни Бо гу. Јев се ви је ка же: „Он је Бог над 
бо го ви ма, не са мо над де мо ни ма, не го и над они ма, ко ји ма је ка за но: Ја 
ре кох: бо о ви се (Пс. 81; 6) и бо о ве не суј (2. Мојс. 22; 28 – пре ма Сеп ту а гин ти); 
бо го ви ма мо гу би ти на зва ни и ан ге ли, због че га апо стол ка же: Има а
ко зва них бо о ва, би ло на не бу, би ло на зе мљи (1. Кор. 8; 5).”

(4) Оно а Ко ји је и ни чи ни чу е са ве ли ка, јер је о ве ка ми лос Ње о
ва. Све ти Зла то уст ка же: „Ре кав ши да је Го спод и Го спо дар над бо го ви ма, 
про рок са да на во ди и до каз за ту исти ну, по твр ђу је оно што је ре че но и 
опет ука зу је на Ње го ву си лу. Ни је ре као: Ко ји је по чи нио, не го Ко ји (је
ди ни) чи ни, из ра жа ва ју ћи ти ме да Он не пре ста но чи ни до бра де ла и да 
чу до тво ри, да са вр ша ва пре кра сна де ла. Про рок пред ста вља два Ње го ва 
осо би та свој ства: да Он чи ни и да чи ни је и ни. Бо ље ре че но, про рок ука
зу је на Ње го ва че ти ри свој ства, јер ка же да чи ни, да чи ни чу е са, да чи ни 
ве ли ка чу е са и да их, осим то га, чи ни је и ни. Тим ре чи ма се не по ри че 
Син Бо жи ји, не го се Бог по ста вља као су прот ност де мо ни ма. За па зи
мо да нам про рок на по чет ку ни је го во рио о си ли не го о чо ве ко љу бљу: 
Ис о ве ај е и сла ви е Го со а јер је о бар. За што је са да пре шао на си
лу? За то што та чу да ни су са мо деј ство ва ња си ле, не го и чо ве ко љу бља. 

су идо ли, они ни су је ди но са ми по се би не ва жни, не моћ ни и ни штав ни, 
не го и услед то га што су их на чи ни ли љу ди. За то и до да је: е ла ру ку чо
ве чи јих, што слу жи за нај ве ћу осу ду оних ко ји их по шту ју. Иако су са ми 
узроч ни ци њи хо вог по сто ја ња, они од њих оче ку ју спа се ње! …Бу ду ћи да 
идо ле че сто по кре ћу де мо ни, он раз от кри ва њи хо во ли це мер је и об ма ну, 
го во ре ћи да не ма ду ха у усти ма њи хо вим. За што зли де мон не деј ству је 
и не го во ри без идо ла? Из о бра же ња идо ла пред ста вља ју блуд, пре љу бу 
и без број не по ро ке. Же ле ћи да са мим из гле дом ку ми ра по у чи об ма ну те 
да по дра жа ва ју њи хо ва де ла, ко ја идо ли из о бра жа ва ју, де мон оби та ва и 
се ди у њи ма, по кре ће их и об ма њу је љу де.”

(19–21) До ме Изра и љев, бла о сло ви е Го со а; о ме Ааро нов, бла о
сло ви е Го со а; о ме Ле ви јев, бла о сло ви е Го со а; ко ји се бо ји е Го
со а, бла о сло ви е Го со а. Бла о сло вен је Го со са Си о на, ко ји жи ви 
у Је ру са ли му. Све ти Зла то уст ка же: „За што не при зи ва све за јед но, не го 
их раз два ја по зва њи ма? Дру га чи је бла го сло ви све ште ник, а дру га чи је 
Ле вит, дру га чи је је дан мир ја нин, а дру га чи је мно штво на ро да. Из ра зом: 
бла о сло ви е Да вид ука зу је на бла же но и не про па дљи во Су шта ство. Бла
го сло ви те, ка же, за то што сте се из ба ви ли од не при ја те ља и што сте се 
удо сто ји ли да се по кла ња те та квом Бо гу, што сте по зна ли Исти ну. Он је 
Сам по Се би бла го сло вен, и има бла го слов у са мом Свом су шта ству, та ко 
да Му ни је по треб на по хва ла од дру гих. Ме ђу тим, бла го сло ви те Га и ви, 
не за то да би сте Ње му не што до да ли, не го да би сте се и ви са ми удо сто
ји ли ве ли ких да ро ва”

Псалам 135
Алилуја

(1) Ис о ве ај е се Го со у јер је о бар, јер је о ве ка ми лос Ње о ва. 
(13) Ко ји је раз е лио Цр ве но мо ре на раз е ље ња. Древ но пре да ње ка же да 
се Цр ве но мо ре раз де ли ло на два на ест ме ста, ка ко би се сва ком пле ме ну 
отво рио по се бан пут.

(16) Ко ји је ро вео на ро Свој у у си њи. Чу до пре ла ска кроз пу сти њу 
ни је ни шта ма ње од чу да пре ла ска пре ко мо ра, јер је у пу сти њи би ло мно
го то га што им је пре ти ло смр ћу: глад, же га, жеђ, мно штво ди вљих зве ри, 
ли ша ва ње све га што је по треб но. Они су, ме ђу тим, по пу сти њи хо да ли 
ни че га се не пла ше ћи. Бог их је спа сао од дво ји це сил них ца ре ва, слав них 
по сна зи, мо ћи и те ле сном ра сту. Та кав је био Ог, де вет ла ка та ви сок и пет 
ла ка та ши рок, ко ји је због то га имао гво зде ну по сте љу (в. 5. Мојс. 3; 11).

(19) Си о на, ца ра Амо реј ско. Ни је слу чај но из о ста вио дру ге ца ре ве и 
пр вен стве но по ме нуо ову дво ји цу, по ми њу ћи ти ме на ро ду од Бо га да ро
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ко јих су ка сни је про те ра ни. Дом Изра и љев би био вас це ли хри шћан ски 
на род, дом Ааро нов – све ште ни ци и ар хи је ре ји, а дом Ле ви јев – ђа ко ни. 
Они ко ји се бо је Го спо да би ли би вр лин ски и пра вед ни љу ди. Си он би из
о бра жа вао Цр кву Хри сто ву, а еги пат ски пр вен ци – нај у год ни је и нај сла ђе 
стра сти, пре вас ход но те ле сне; оне су нај по жељ ни је за де мо не, као што су 
и пр вен ци нај по жељ ни ји за ро ди те ље. Под Цр ве ним мо рем мо гли би смо 
под ра зу ме ва ти сла дост и гор чи ну без бо жних уче ња, ко ја окру жу ју и по
та па ју не вер не и без бо жне. Пу сти ња би мо гла пред ста вља ти не плод ност 
за блу да; ка да кроз њу про ђу и ка да се ње осло бо де, по бо жни хри шћа ни 
до сти жу пло до но сну исти ну. Под сми ре њем би тре ба ло да под ра зу ме
ва мо на ше хри шћан ско сми ре ње, не са мо оно при ли ком ис ку ше ња ко ја 
нам до ла зе про тив но на шој во љи, не го и оно вр лин ско, од но сно вр ли ну 
сми ре ња ко ја се са вр ша ва по на шој сло бод ној во љи.

Псалам 136
Давиов, кроз Јеремију, ко Јевреја ненаисан

(1) На ре ка ма ва ви лон ским, а мо се ђа смо и ла ка смо. Ове ре чи на
го ве шта ва ју да ће они, ко ји ће на кон мно го го ди на због сво јих бе за ко ња 
би ти пре се ље ни у Ва ви лон, се де ти и ја ди ко ва ти, же ле ћи да им се вра те 
пре ђа шња до бра.

(5) Ако за бо ра вим е бе, Је ру са ли ме, не ка ме за бо ра ви е сни ца мо ја 
или, не ка ми бу де ус кра ће на сва ка ви шња по моћ.

(6) Не ка се ри ле и је зик мој за р ло мо је ако е не со ме нем. На и ме, 
ка ква је ко рист од та квог ору ђа ре чи (сло вље ња) ко је је на из глед здра во, 
али не мо же да ис пу сти по треб не зву ко ве? Због то га су бла же ни љу ди 
чи тав жи вот про во ди ли бри ну ћи о псал мо по ја њу и го во ре ћи: Пе ва ћу 
Го со у у жи во у мо ме (Пс. 103; 33). Град Је ру са лим су по што ва ли због бо
го слу же ња, као што је прет ход но ре че но: Ра и о ма Го со а Бо а на ше 
исках о бра е би (Пс. 121; 9).

Ако не ис ак нем Је ру са лим за о че ак ве се ља мо а, тј. се ћа ње на те бе 
прет по ста ви ћу сва ком ве се љу, јер ће се са мо у том слу ча ју до го ди ти да ми 
се, мо жда, и сва ко дру го ве се ље пре о бра ти у до бро. Уоста лом, и Го спод 
учи да се ду хов на хра на прет по ста ви те ле сној.

(7) По ме ни, Го со е, си но ве Еом ске. Си но ви Еом ски су Иса во ви по
том ци, Иду меј ци. На кон за у зе ћа Је ру са ли ма, они су на сто ја ли да му при
чи не сва ко зло, док се ни су уве ри ли да је град ра зо рен до те ме ља.

(8) Кће ри Ва ви лон ска, зло не срећ ни це. То је про роч ка реч, и она из о
бра жа ва про паст Ва ви ло на. Бла жен је ко ји и уз вра и осве у, тј. бла жен 
је онај ко и те бе од ве де у роп ство.

Об ја шња ва ју ћи ка ква су то чу да, он у на став ку ка же: Сво рио је не бе са 
ра зу мом.., увр ио је зе мљу на во а ма.., сво рио све и ла ве ли ка, итд (в. 
ст. 5–9). Ако све то по ка зу је Ње го ву си лу и пре му дрост, он да исто вре ме но 
по ка зу је и Ње го во чо ве ко љу бље. То што је вас це ла ова тво ре ви на та ко 
ве ли чан стве на по ка зу је Ње го ву си лу и пре му дрост. Ме ђу тим, то што је 
све ово ство рио на на шу ко рист по ка зу је Ње го во чо ве ко љу бље… Зна ју ћи 
све то, про рок уз сва ки стих до да је: Јер је о ве ка ми лос Ње о ва, ди ве ћи 
се Ње го вом чо ве ко љу бљу.”

(10–12) Ко ји је о ра зио Еи а с р вен ци ма ње о вим… Ру ком моћ ном 
и ми ши цом ви со ком. Ту ма че ћи ове сти хо ве, бл. Те о до рит ка же: „Ако не ко 
при го во ри: ка ко ми лост мо же да узро ку је смрт, не ка обра ти па жњу на 
то да се, због са ми ло сти пре ма угње те ни ма ка жња ва ју угње та чи, бу ду ћи 
да је ми лост пре ма Изра иљ ци ма под вр гла ка зни Егип ћа не. И ми лост и 
ка зна сје ди ње не су са Ње го вим пра вед ним су дом, јер је пр ве пра вед но 
по ми ло вао, као што је дру ге пра вед но ка знио.”

(17) Јер је о ра зио ца ре ве ве ли ке, јер је о ве ка ми лос Ње о ва. И о
био ца ре ве моћ не, јер је о ве ка ми лос Ње о ва (в. ст. 18–22). Све ти Зла то уст 
ту ма чи: „Сва ком сти ху до дао је: Јер је ве ли ка ми лос Ње о ва. Иако су 
не при ја те љи сме њи ва ли је дан дру го га, њих (Изра иљ це) ни ко ни је мо гао 
да по бе ди. За што? За то што су стал но би ли удо сто је ни чо ве ко љу бља Бо
жи јег. Ту су се по ка за ла два ви да до бро чин ста ва над Изра и љем: пр ви је 
по бе да над не при ја те љи ма, а дру ги за у зи ма ње не при ја тељ ских по се да. 
Уисти ну, де ло ве ли ке си ле ни је би ло са мо то што су (Изра иљ ци) про те
ра ли ста ро се де о це, не го и то што су би ли у ста њу да за у зму и да за др же 
ту ђу зе мљу. Об ја шња ва ју ћи у на став ку да они над свим тим ни су за вла
да ли по сво јим за слу га ма не го по до бро ти Бо жи јој, до да је: У о ни же њу 
на шем со ме ну нас Го со; не, да кле, у бла го ста њу или у сре ћи, не го у 
сми ре њу (о ни же њу) на шем. Сми сао ових ре чи је сле де ћи: на ше не сре ће 
и стра да ња би ли су до вољ ни да га при кло не на ми лост.”

Уко ли ко би смо овај пса лам ту ма чи ли у ви шем сми слу, он да би се Ја
ко вом и Је ру са ли мом мо гао на зва ти но ви, иза бра ни хри шћан ски на род, а 
Егип том без бо жни штво и грех. Зна ци и чу да са тво ре ни у Егип ту из о бра
жа ва ли би чу да ко ја су са тво ри ли Хри стос, апо сто ли и оста ли све ти те љи. 
У том слу ча ју, фа ра он из о бра жа ва ђа во ла, а слу ге фа ра о но ве зле де мо не и 
љу де ко ји слу же де мо ни ма. По ра жа ва ње и уби ја ње мно гих на ро да мо гло 
би се про ту ма чи ти као по ра жа ва ње мно штва де мо на. Ца ре ви Си он и Ог 
озна ча ва ли би са та ну и пр вог по сле ње га, а ха на ан ски ца ре ви – вла да
ви ну гре ха. Под њи хо вом зе мљом, ко ја је пре да та Изра и љу, мо гла би се 
под ра зу ме ва ти она ме ста на ко ји ма су не ка да го спо да ри ли де мо ни, али са 
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(3) Јер а мо нас за и а ше они ко ји нас за ро би ше за ре чи е ва ња, и 
ко ји нас о ве о ше за е сме на ше. Те о до рит овај стих ту ма чи на сле де ћи 
на чин: „Ва ви ло ња ни, ко ји су нас за ро би ли, тра жи ли су да им из го во ри мо 
не ко ли ко ре чи из бо жан стве них хим ни и по хва ла ко је смо Бо гу по ја ли 
у Је ру са ли му, тј. за по ве да ли су нам да пе ва мо, же ле ћи јед но став но да 
слу ша ју због за до вољ ства, па чак и да се из ру гу ју на шим све тим и бо
жан стве ним ства ри ма.”

Пе вај е нам о е са ма Си он ских. То су ре чи Ва ви ло ња на, ко ји су 
го во ри ли: Пе вај те нам, Је вре ји, не ку од оних пе са ма ко је сте пе ва ли док 
сте би ли на Си о ну и у Је ру са ли му.

(4) Ка ко ће мо е ва и е сму Го со њу на зе мљи у ђој, од но сно, ка ко 
да си он ске пе сме по је мо у Ва ви ло ну, на ту ђем ме сту, из ван Је ру са ли ма, 
кад нам За кон то за бра њу је? „За па зи те ко ли ко је роп ство би ло ко ри сно 
и ко ли ко је по пра ви ло Је вре је: они, ко ји су у отаџ би ни пре сту па ли за кон 
Бо жи ји, са да, у ту ђој зе мљи, на све на чи не на сто је да га очу ва ју”, ка же св. 
Јо ван Зла то у сти. Под ту ђом зе мљом мо гло би се под ра зу ме ва ти и сва ко 
ср це ко је се уда љи ло од вр ли не. Та квом ср цу не сме ју се да ва ти бо жан
стве на и не бе ска та јин ства, пре ма оно ме што је ре че но: Не ај е све и ње 
си ма, ни и ба цај е би се ра сво јих ре сви ње (Мт. 7; 6).

(5) Ако за бо ра вим е бе, Је ру са ли ме, не ка ме за бо ра ви е сни ца мо
ја. „Ако ја, тј. на род је вреј ски, за бо ра вим те бе, гра де Је ру са ли ме, не ка 
бу де за бо ра вље на сна га и де ла ње мо је, тј. не ка и ја сам бу дем оса ка ћен 
и од у зет, и не ка усах не мо ја де сна ру ка, да је ви ше не осе ћам”, ка же св. 
Зла то уст.

(9) Кће ри ва ви лон ска, зло не срећ ни це… бла жен ко ухва и и раз би је 
е цу во ју о ка мен. Је вре ји свој гнев рас про сти ру и на не зре лу де цу и 
бла же ним на зи ва ју оно га ко ји су ро во и не чо веч но по би је ва ви лон ску 
де цу и одој чад. Ме ђу тим, оби ча ји и еван ђел ске за по ве сти нас, хри шћа на, 
ни су та кви. Бу ду ћи да смо уче ни ци бла гог и крот ког Хри ста, Ко ји је за
по ве дио да љу би мо чак и сво је не при ја те ље, ове ре чи мо ра мо раз у ме ти у 
ви шем а не у до слов ном сми слу. Ва ви лон озна ча ва без бо жни штво и грех, 
ко ји су опу сто ши ли и пот чи ни ли по бо жност и вр ли ну. Ко ис ко ре ни то 
без бо жни штво и грех, уисти ну је бла жен. Де ца овог без бо жни штва су 
но во ро ђе не стра сне по ми сли. Ко по бе ди ове по ми сли и раз би је их од 
ка мен ве ре (а тај ка мен је, пре ма Па вло вим ре чи ма, Хри стос) и ко их на 
тај на чин ис тре би, мо же се на зва ти бла же ним.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
Овај пса лам из го во рен је у име за ро бље них Ле ви та, тј. ђа ко на, вас це

лог све ште нич ког пле ме на и по ја ца, ко ји ће се на кон мно го го ди на на ћи 
у ва ви лон ском роп ству. Он пред ска зу је го ре по ме ну тим Је вре ји ма шта 
ће се с њи ма до го ди ти, исто вре ме но их по у ча ва ју ћи ка кве ре чи да из го
ва ра ју и шта да чи не да би Бо га при кло ни ли на ми лост.

(1) На ре ка ма ва ви лон ским, а мо се ђа смо и ла ка смо. Је вре ји су се, 
као за ро бље ни ци, на ла зи ли из ван гра до ва, тј. на пу стим ме сти ма, због 
че га су че сто од ла зи ли на оба ле ре ка. Та мо су се де ли и у са мо ћи, у мо
ли тва ма, опла ки ва ли сво ју не сре ћу и ро бо ва ње. У оно вре ме, кад су по
се до ва ли мно га до бра и сло бо ду, гор ди ли су се и пре зи ра ли их сво јим 
гре хо ви ма. Због то га су их и би ли ли ше ни, да би их по но во по же ле ли. Бог 
сваг да та ко по сту па са они ма, ко ји пре зи ру Ње го ва до бра. Пре ма ре чи ма 
све тог Зла то у ста, Бог ли ша ва бла го ста ња и до бра оне љу де, ко ји их ни су 
све сни, да би се на тај на чин осве сти ли и да би их се опо ме ну ли.

(2) На вр ба ма о сре ње а обе си смо хар фе на ше. Кад смо по шли у 
Ва ви лон, оне му зич ке ин стру мен те, на ко ји ма смо по ја ли и про сла вља
ли Бо га на ла зе ћи се у Је ру са ли му, обе си ли смо на вр бе што ра сту на 
оба ла ма оних ре ка, ко је те ку ка Ва ви ло ну, јер су та да за нас по ста ли не
по треб ни и не у по тре бљи ви. Је вреј ски пој ци по не ли су их са со бом са мо 
за то, да би се се ћа ли је ру са лим ског бо го слу же ња (св. Зла то уст). Пре ма 
Те о до ри то вим ре чи ма, ови ин стру мен ти су та да би ли не у по тре бљи ви, 
јер је За кон за по ве дао да се на са мо јед ном ме сту, тј. у Је ру са ли му, вр ше 
бо го слу же ња и по ја ње. У ви шем зна че њу, они су сво је ин стру мен те учи
ни ли не деј стве ни ма („обе си ли су их”), и на тај на чин не плод но др ве ће, 
тј. вр бе, из ра жа ва ју не деј стве ност и не ко ри шће ње пса ла ма и му зич ких 
ин стру ме на та. Ни ки та Сти тат: „Ва ви ло ном је на зва но оно ме сто, где су 
се сли ле ре чи оних ко ји су го во ри ли: Хај е а са зи а мо ра и ку лу. Та мо 
је Бог си шао и по ме шао је зи ке, због че га је ово ме сто и на звао сме шом 
(сли ва њем) је зи ка. Ва ви лон је ме сто где се ни су сме ша ли са мо раз го во
ри не го и пра ви ла, и ми сли, па и са ми умо ви.” Јев се ви је ка же да се у том 
сми слу ове ре чи мо гу при ме ни ти и на оне хри шћа не ко ји су се у до ба 
про го на од ре кли Хри ста и ко ји су до пу сти ли да их за хва ти по мет ња, јер 
је Ва ви лон, као што смо ре кли, по мет ња.” Ме то ди је Па тар ски ка же: „Мо
жда чи сте, дев стве не ду ше у хим на ма Бо гу го во ре да су на вр бе усред 
Ва ви ло на обе си ле сво је ин стру мен те, тј. да су на ви си ну уз ди гле сво ја 
те ла, не до пу стив ши да их пре пла ве ва ви лон ске ре ке, тј. ре ке гре ха и зла, 
ко је су се устре ми ле на њих да би их од ву кле у ду би ну.”
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Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(2) И ре ан е ли ма сал мо о ја ћу Ти. Све ти Зла то уст ту ма чи овај 

стих на сле де ћи на чин: „Шта зна че ре чи Пре ан е ли ма сал мо о ја ћу Ти? 
Дру ги пре во ди лац ка же: с о ва жно шћу, Бо же, сал мо о ја ћу Ти, а тре ћи: 
ре бо о ви ма сал мо о ја ћу Ти. Ако он (Да вид) го во ри о не бе ским ан ге
ли ма, он да ње го ве ре чи има ју сле де ћи сми сао: по тру ди ћу се да Ти псал
мо по јем за јед но с ан ге ли ма, над ме та ћу се с њи ма и ли ко ва ћу за јед но с 
ви шњим си ла ма. Иако се од њих раз ли ку јем по при ро ди, по тру ди ћу се 
да се у усрд но сти из јед на чим с њи ма. Ако при хва ти мо зна че ње ко је је 
на вео дру ги пре во ди лац, чи ни ми се да он го во ри о све ште ни ци ма, јер 
је уоби ча је но да Пи смо све ште ни ка на зи ва и ан ге лом и бо гом. Због то га 
је ре че но: Бо о ве не суј (2. Мојс. 22; 28) и Усне све ше ни ко ве ре ба а чу
ва ју зна ње и за кон а се ра жи о ње о вих уса, јер је ан ео Го со а на 
вој ска ма (Ма лах. 2; 7).”

Псалам 138
За крај, салам Давиов, Захаријин, у расејању

Садржај
Иако се овај пса лам ве зу је за За ха ри ју, у вре ме ка да су си но ви Изра

и ље ви а са њи ма и сам про рок још би ли у роп ству, он из о бра жа ва Бо жи је 
ста ра ње о на ма и опи су је ка ко Бог не про ми шља са мо о ва се ље ни као 
це ли ни, не го и о сва ком ње ном де лу, та ко да ни на ша кре та ња, ни на ше 
по ми сли, ни су ли ше ни Ње го вог про ми сла. Псал мо по јац се ди ви ду би ни 
до мо стро ја (ико но ми је). Очи глед но ука зу је на при зи ва ње не зна бо жа ца 
и на про ти вље ње Спа си те љу Хри сту, ко је ће ис по љи ти је вреј ски на род. 
Због све га то га, пса лам и има нат пис: за крај, Да ви дов. Ви ше пу та смо 
при ме ти ли да се та кви псал ми од но се на до ла зак Го спод њи.

(1) Го со е, ис ро бао си ме и о знао си ме. Има ју ћи чвр сту ве ру у Хри
ста и по у зда но зна ју ћи да не ма ни ка квог уде ла у бе за ко њи ма без бо жног 
на ро да, при зи ва за све до ка са мог Ство ри те ља ср ца.

(2) Ти си раз у мео о ми сли мо је из а ле ка (3) са зу мо ју и ме ру мо ју ис
и ао си. Ако је и са мо кре та ње по ми сли по зна то Бо гу, Он он да уто ли ко 
пре зна ка ко про во ди мо жи вот. Са зу мо ју и ме ру мо ју ис и ао си. Ме ра 
ов де има зна че ње од ре ђе не ме ре пу та. Про рок раз у ме да је Бо гу по зна то 
сва ко кре та ње по ми сли, јер реч ју у ов де озна ча ва кре та ње.

(4) Јер не ма ре чи ре вар не на је зи ку мо ме. И то пред ста вља ва жан део 
Да ви до вих за слу га, јер је зик ни је ко ри стио ни за зло, ни за лаж, ни за ла
жну за кле тву, ни за пре ва ру, ни за ла ска ње, ни за би ло шта слич но.

Псалам 137
Псалам Давиов (Захаријин)

Садржај
Овај пса лам са др жи у се би про ро штво о при зи ва њу свих на ро да. 

Због то га Да вид и бла го да ри: он ни је је ди ни од ца ре ва ко ји се удо сто јио 
бо жан стве ног бо го ја вље ња, јер ће се то га удо сто ји ти и мно ги не зна бо
жач ки ца ре ви, што ће се до го ди ти на кон до ла ска Го спод њег.

(1) Ис о ве а ћу и сла ви и Те бе, Го со е, свим ср цем сво јим. Ту за по
вест је Спа си тељ дао бо га та шу, го во ре ћи: Љу би Го со а Бо а сво је а свим 
ср цем сво јим, и свом у шом сво јом, и свом сна ом сво јом, и свим умом 
сво јим (Лк. 10; 27)

И ре ан е ли ма сал мо е ва ћу Ти. (2) По кло ни ћу се хра му све о ме 
Тво ме. Ове ре чи као да из го ва ра у при су ству ан ге ла, сваг да шњих по
сма тра ча ње го вих по бе да по Бо гу. И ис о ве а ћу се и сла ви и Име Тво је 
ра и ми ло си Тво је и иси не Тво је. При не ћу бла го да ре ње, ка же, за то што 
сам се из ба вио од сен ке и био удо сто јен исти не. Јер си уз ве ли чао из на 
све а све о Име Тво је. Го во ри да бла го да ре ње уз но си због при зи ва ња 
не зна бо жа ца. Не бла го да рим са мо због то га што је пре ма ме ни по ка за
но до бро чин ство, не го што у све му ви дим Тво ју сла ву – сла ву Твор ца, 
До бро чи ни те ља и Оно га Ко ји ка жња ва, јер не по сто ји тво ре ви на ко ја не 
би про по ве да ла о Тво јој ве ли чи ни.

(3) Умно жи ћеш ме у у ши мо јој си лом Тво јом. Умно жа ва њем на зи ва 
ду го веч ност. Сми сао ових ре чи је сле де ћи: си лом Сво јом пре о бра зи ме 
од про па дљи вог у не про па дљи вог.

(5) И не ка е ва ју е сме Го со ње, јер је ве ли ка сла ва Го со ња. По ме
нуо је пе сме Го спод ње, ко је тре ба да псал мо по ју сви они, ко ји су по ве ро
ва ли из не зна бо штва.

(6) Јер је уз ви шен Го со, и на сми ре не о ле а. Не чу ди, се, ка же, ако се 
то ис пу ни на љу ди ма, јер де ла људ ска ни зу не по зна та про ми слу Бо жи јем. 
И ви си не из а ле ка о зна је. Пре ма ре чи ма бо жан стве ног апо сто ла, Бог је 
од ства ра ња све та од ре дио при зи ва ње не зна бо жа ца и њи хо во уз но ше ње 
на ви си ну.

(7) Ако о ђем о сре не во ље, ожи ве ћеш ме. То је слич но ре че но ме: У 
све у ће е има и жа лос, али не бој е се, Ја сам о бе ио све (Јн. 16; 33). 
На нев не ри ја е ља мо јих ро сро си ру ку Тво ју, јер се над њи ма над
но си де сни ца Оче ва, од но сно Син, Ко ји нас је и спа сао.

(8) Го со ће уз вра и и за ме не јер је, осу див ши не прав ду ко ја нам 
је учи ње на, прог нао кне за ово га све та.
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(16) Не у о бли чен (за че ак) мој ви е ше очи Тво је. Пре не го што сам 
до био лик (образ), очи Тво га пред зна ња ви де ле су ме и про ви де ле, и то 
не јед но став но, не го као већ уне тог, при бро ја ног и за пи са ног у књи гу 
Тво ју. У а не са за ће се, и ни ко а још не ма у њи ма. Све да не свог жи во та 
про вео сам до лич но и у до бром по рет ку, и ме ђу њи ма ни је би ло ни јед ног 
не сре ђе ног и не ус тро је ног.

(17) Ме ни су ве о ма це ње ни ри ја е љи Тво ји, Бо же. То је слич но оно
ме што је ре че но: Ко ји ри ма ро ро ка у име ро роч ко, ла у ро роч ку 
ри ми ће (Мт. 10; 41).

(18) Из бро ја ћу их, и ви ше о е ска умно жи ће се. По шту ју ћи Тво је при
ја те ље, на дам се да ћу и на вас кр се њу ста ја ти уз њих и да ћу, њих ра ди, 
и ја код Те бе би ти удо сто јен ча сти. Та да ће, на рав но, и гре шни ци би ти 
о у бље ни, тј. при ми ће за слу же ну ка зну.

(19) Ако о у биш ре шни ке, Бо же. Зна ју ћи ка кве их ка зне оче ку ју, као 
да их уда љу је од се бе. Љу и крв ни ци, укло ни е се о ме не (20) јер се 
сва љи ви у о ми сли ма. На во ди и раз лог због ко јег гре шни ке уда љу је од 
се бе, и ка же: они се про те ру ју за то што про ти ву ре че и про ти ве се Бо гу, 
уза луд но се пре у зно се ћи и гор де ћи људ ским жи во том.

(21) Омр зао сам оне ко ји Те мр зе, Го со е. Љу био сам и при хва тао 
Тво је при ја те ље, док сам Тво је не при ја те ље са свим омр знуо. Не при ја те љи 
Бо жи ји су, у пре вас ход ном и пра вом сми слу, не чи сти де мо ни, а за тим и 
за штит ни ци идо ло слу же ња и је ре си јар си (пред вод ни ци је ре си).

Псалам 139
За крај, салам Давиов

(1) Из ба ви ме, Го со е, о чо ве ка зло а. Услед по вре де ко ју су де мо
ни на не ли људ ској при ро ди, ва пи ка Бо гу да се осве ти и да ову по вре ду 
обра ти на њи хо ву гла ву. Ово се, ме ђу тим, мо же про ту ма чи ти и у ве зи с 
ви дљи вим (ве шта стве ним, чув стве ним) не при ја те љи ма.

(2) Ко ји сми сли ше не рав у у ср цу, вас ан сре ма ху ра о ве. Они се 
ни су са мо пре пу шта ли рђа вим по ми сли ма, не го су по ми сли ма при са је
ди ни ли и де ла. Уме сто: вас ан, Си мах је пре вео: „сва ки дан”.

(6) При са зи ми о са ви ше са бла зан. Све су то чи ни ли да би ме 
спре чи ли у хо да њу пу тем Бо жи јих за по ве сти. Све зи ва ли су ње го ве но ге 
ужа ди ма, да би обо ри ли оно га ко ји се утвр дио у Бо гу.

(9) Не ре ај ме, Го со е, о же ље мо је ре шни ку. Же лим, Го спо де, да 
по же лим спа се ње. За то ме не оста вљај и не до пу сти да, уда љив ши се од ове 
же ље, бу дем пре дат гре шни ку, тј. ђа во лу. Сми сли ше зло ро ив ме не; не 
на у си ме, а се не ре у зне су. Мо ли Бо га да га са кри је под по кро вом Сво

Ево, Го со е, Ти си о знао све, (5) и о сле ње и р во. Пре ћу тао је о оно
ме што се на ла зи из ме ђу по след њег и пр вог, јер сре ди ну ис пу ња ва зло ба 
ко је ни је би ло на по чет ку, и ко је, та ко ђе, не ће би ти ни на кра ју. Ти си ме 
са зао, и са вио си на ме не ру ку Тво ју. Ти си ме, ка же, ство рио, и као ство
ре ног ме по др жа ваш. По ста вља ње ру ке Бо жи је озна ча ва пре да ју да ра 
Ду ха, као што су и апо сто ли по ла га њем ру ку пре да ва ли Ду ха Све то га.

(6) Чу е сно је зна ње Тво је за ме не: на ја ча ме, не мо у ре ма ње му. То 
зна чи сле де ће: ње му су учи ње на и мно га дру га до бро чин ства Бо жи ја, али 
он не мо же све да их по зна. По зна ње о то ме, ка же, пре ва зи ла зи мо ју моћ 
и оно је из над мог раз у ме ва ња. Сто га не мо гу то ни ти да ис тра жим, ни ти 
да из ра зим ре чи ма. Све што сам ре као, ма ло је и оскуд но, и си ла Бо жи ја 
је не до сти жна (не појм љи ва) мо јој ни штав но сти.

(8) Ако узи ђем на не бо, Ти си а мо. То је слич но ре че но ме: Не бо је 
ре со мој (Иса. 66;1). Ако си ђем у а, ри су ан си. Про ро ку је о бу ду ћем 
си ла ску Го спод њем у ад.

(9) Ако узмем кри ла сво ја ују ро и на са ним се на кра је ви ма мо ра, 
тј. ако узмем кри ла пти це, ко ја су не за мо ре на (јер то зна чи реч: ују ро), 
нео сла бље на ле те њем и пре и спу ње на сна гом. Сми сао ових ре чи је сле де
ћи: Ти, Го спо де, све об у хва таш, све про ви ђаш, сву где си при су тан и, као 
Бог, све ис пу ња ваш. Шта ће би ти са мном, ако се до го ди да пад нем у не ки 
грех због ко јег бих мо рао да бе жим, кад Ти све об у хва таш, Го спо де?

(11) И ре кох: еа ли ће ме а ма о а зи и? Ре као је: о а зи и, уме сто 
„по кри ти и са кри ти” од Тво јих очи ју. Ме ђу тим, и та та ма је за Тво је све
зна ње исто што и све тлост.

(12) Као шо је а ма ње на, а ко је и све лос ње на. Као што је 
за ме не ноћ там на, за Те бе је све тла. О утро ба ма (13) ка же да оне ра ђа ју 
страх. Сваг да сам се Те бе бо јао, ка же про рок, јер сам сваг да имао пред 
очи ма Твој суд. (13) При хва ио си ме о уро бе ма е ре мо је. Ја ни сам 
без раз ло жно за до био страх Твој, јер ме Тво је про ми шља ње чу ва ло још 
док сам био у мај чи ној утро би.

(14) Ис о ве а ћу Те и сла ви и, јер си ме сра шно уи вио. На кон оно га 
што је прет ход но из го во рио о Бо гу, пра во вре ме но при но си бла го да ре
ње. Чу е сна су е ла Тво ја, и у ша мо ја зна о (ве о ма). Та си ла је за ме не 
не из ре ци ва, али је она Те би, као Бо гу, от кри ве на.

(15) Не са кри се кос мо ја о Те бе, ко ју си сво рио у скри ве но си. Те
би ни је оста ло не по зна то по ср ну ће же не ко ју си ство рио од мо је ко сти, 
пу стив ши на ме не ду бок сан. На про тив, на ша тај на по зна та је Оно ме Ко
ји је у тај но сти ство рио же ну. И са сав (ио сас) мој у у би на ма зе мље. 
И ако се рас пад нем и пре тво рим у прах, и то ће Ти би ти по зна то.
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(13) По зна ох а ће Го со учи ни и су си ро ма си ма и рав у убо и
ма. Све ти Јо ван Зла то у сти ту ма чи: „Иако осве та Бо жи ја че сто окле ва да 
уз вра ти за угње те не, ко је Да вид ов де на зи ва си ро ма си ма и убо ги ма, он 
(Да вид) ка же да до бро зна да ће Го спод не ми нов но учи ни и су и да ће 
се осве ти ти за њих, у овом или у бу ду ћем жи во ту. Из го ва ра ју ћи ове ре чи, 
Да вид с јед не стра не же ли да уте ши по ни же не а са дру ге да за стра ши и 
ура зу ми угње та че.”

(14) Пра ви ће се на са ни и ре ли цем Тво јим. Пра ви ма ов де на зи ва 
пра вед не. Пра вед ни ће, ка же, сваг да би ти с То бом, Го спо де, тј. они ће Те се 
не пре ста но се ћа ти... Пра ви ма мо жда на зи ва и апо сто ле, а ли цем Бо жи јим 
Хри ста, као образ су шта ства Ње го вог… Бу ду ћи да овај пса лам по ми ње 
бу ду ћи суд, Хри ста и апо сто ле, то је не ке пре пи си ва че под ста кло да му 
до да ју сле де ћи нат пис: за крај, са лам Да ви ов.

Псалам 140
Псалам Давиов

Садржај
И овај пса лам је сли чан прет ход ном, осим што је по уч ни ји од ње га.
(1) Го со е, Те би зо вем, усли ши ме, чуј лас мо ље ња мо а ка а ва им 

Те би. Ва пај, не сум њи во, озна ча ва на прег ну тост (= усре сре ђе ност) ми сли. 
Да вид ка же: Вла ди ко, бла го на кло но при ми мо је мо ље ње.

(2) Не ка се уз и не мо ли ва мо ја као ка ђе ње ре ли це Тво је. По ми сли 
упо до бљу је ми о ми ри сним ис па ре њи ма, јер су оне ис тан ча не и при но се 
се Бо гу ис кљу чи во умом. Уз и за ње ру ку мо јих, жр ва ве чер ња. Де ла, ко ја 
пред ста вља у ви ду ру ку, упо до бљу је жр тви, јер се чи ни да она има ју ве ћу 
од ва жност у по ре ђе њу са ду хов ним (ми са о ним, ум ним) при но ше њем (тј. 
да ром). Ка же: жр ва ве чер ња, јер се у до брим де ли ма мо ра мо под ви за
ва ти до са мог кра ја.

(3) По са ви, Го со е, сра жу уси ма мо јим и вер ора е око уса на 
мо јих. Бу ду ћи да зна да је чу ва ње је зи ка ве ли ко де ло, мо ли Бо га да му 
по да ри уз др жан је зик.

(4) Не о у си ср це мо је у ре чи лу ка ве. Тј. не до пу сти да се мој ум, 
ко ји је јед ном до бро при пре мљен, при кло ни оном про тив ном, и да при
хва ти бе за ко ни те ми сли.

(5) Ка ра ће ме ра ве ник са ми ло шћу и из об ли чи ће ме. Ра до ћу при
хва ти ти сва ко ура зу мље ње ко је до ла зи од пра вед но га, док од гре шни ка 
не ћу при хва ти ти ни бла го слов ни ла ска ње ко јим, као је ле јем, по ма зу је 
мо ју гла ву.

јих кри ла, ода кле ни ко не мо же да га угра би и мо ли за то сто га, да не при
ја те љи не би ви со ко ми сли ли о се би, као што чи не у дру гим слу ча је ви ма.

(10) Гла ве (оро ва) окру же ња њи хо во. Не ка на њих до ђе оно што су 
по ми шља ли, јер ово зна че ре чи: ла ве окру же ња њи хо во. Гла ва гре шни ка 
је – по ми сао и чув ство. Због то га су и по че так и гла ва свих оних по ми сли 
ко је су сми шља ли про тив ме не, а исто та ко и сви на по ри ко је су ула га ли 
да би ми на шко ди ли, до стој ни да их пре да ју ог њу.

(11) Па шће на њих жи во уље вље. Ти ћеш их Сво јим гне вом ис тре би
ти као не ким ог њем. У не сре ћа ма не ће из р жа и. Па шће у не сре ће и не ће 
их пре жи ве ти. То се и ис пу ни ло на Са у лу, кад је ра то вао са ино пле ме ни
ци ма. Бу ду ћи про бо ден ма чем, окон чао је та мо жи вот.

(12) Чо век је зи чав не ће ус е и на зе мљи. Без бо жни ке оче ку је веч ни 
огањ, али ни на овој зе мљи чо век је зи чав не ће ус пе ти, јер сва дљив и склон 
кле ве та ма чо век не мо же да упра вља со бом чак ни у ово зе маљ ским по
ду хва ти ма, и све ква ри сво јом сва дљи во шћу. Ка ко да се та ко гре хо љу
би ви љу ди ис пра ве на пу ту вр ли не? Чо ве ка не ра ве но зла ће уло ви и 
у ро ас, јер ће га про гу та ти по рок, као не ка за ста ре ла бо лест ко ја се 
угне зди ла у ње му, и то ће би ти ка зна ка ква је сра змер на ње го вим де ли ма. 
На и ме, ка да по рок про жди ре ду шу ко ја му се пре да ла, он да то ни је лак ше 
од би ло ко је дру ге ка зне.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
Те о до рит ми сли да је Да вид овај пса лам са ста вио у вре ме кад га је 

про го нио Са ул, због че га и мо ли Го спо да да га из ба ви од ње га. Ме ђу тим, 
овим псал мом са ма чо ве чи ја при ро да мо ли Бо га да је за шти ти од ду хов
них не при ја те ља, тј. де мо на, и да не прав ду, ко ју су јој они при чи ни ли, 
обра ти на њи хо ву гла ву.

(1) Из ба ви ме, Го со е, о чо ве ка зло а (не со кој но)… Да вид на са мом 
по чет ку тра жи да га Го спод из ба ви од злог чо ве ка. Злим се ов де на зи ва 
не спо кој ни, јер зло обес по ко ја ва и му чи оно га ко ји га ства ра или ко ји га 
је (зло) при сво јио.

(4) Из о шри ше је зик свој као у зми је, оров аси ин је о усна ма 
њи хо вим. „Зли и не пра вед ни љу ди из о штри ли су сво је је зи ке да би ис
пу шта ли отров лу ка вих и шко дљи вих ре чи. У њи хо вим усти ма на ла зи 
се зло на мер на и ду ше губ на реч, ко ја се упо до бљу је аспи ди ном отро ву, 
јер по зле ђу је и по гу бљу је не ви не. Ви диш ли ка ко је зла на рав та кве љу де 
пре тво ри ла у зве ри, аспи де и зми је, не из ме нив ши њи хо ву при ро ду не го 
из о па чив ши њи хо во рас по ло же ње у не чо веч ност и су ро вост”, ка же св. 
Јо ван Зла то у сти.
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Псалам 141
(1) Поучан, Давиов, каа беше у ећини. Молива

Садржај
Иако овај пса лам ни је ни шта дру го до мо ли тва, по треб но је раз у ме

ва ње да би смо се и ми по у чи ли ка ко да, на ла зе ћи се у ис ку ше њу, из бег
не мо зло.

(2) Гла сом мо јим ка Го со у ви ках, ла сом мо јим ка Го со у о мо лих 
се. (3) Из ли ћу ре Њим мо ли ву мо ју. Псал мо по јац ка же: као да сам све 
сво је ми сли по све тио Бо гу. Жа лос мо ју ре Њим об ја ви ћу. Под ви за
ва ју ћи се на спа се њу ду ше, при но сим Ти про збе и мо лим Те да убла жиш 
жа лост, јер Ти је по зна то да ме не пра вед но про го не.

(4) Ка а иш че за ва ух мој о ме не. Учи нио сам то ви дев ши пре ко мер
ност не да ћа, јер сам се на шао бли зу са ме смр ти. Ти си о знао са зе мо је. 
Ре чи: Ти си о знао са зе мо је свој стве не су са мо оно ме ко ји се чвр сто 
узда у ис прав ност иза бра ног жи вот ног пу та и у сво ја де ла. Ви дев ши ка
ко су ду хов ни не при ја те љи устро ји ли да Са ул до ђе у пе ћи ну и да ухва ти 
Да ви да, пра вед но је ре као: (у ај но си) ми о са ви ше зам ку, ко ју је ова 
мо ли тва учи ни ла ни штав ном. На и ме, људ ски ра су ђу ју ћи, оно ме ко ји је 
за тво рен у пе ћи ну би ли су за тво ре ни сви пу те ви ка из ла зу, и ни ко ни је 
мо гао да из ба ви ње го ву ду шу.

На у у ово ме о ко јем хо их они ми о са ви ше зам ку. Ако не ко 
за ми сли Да ви да у пе ћи ни, ви де ће да је ово са свим уме сно ре че но. Гле
ах са е сна и раз ле ах, и не бе ше ни ко а ко ји ме о зна је. Оно ме ко ји се 
под ви за ва у вр ли ни по ста вља ју на пут та кве по ро ке од ко јих је те шко да 
се од бра ни, као кад би оном ко ји иде ка му дро сти по ста ви ли зам ку, тј. 
му дрост ко ја ни је од Бо га, и кад би оно ме ко ји иде ка зна њу по ста ви ли на 
пут ла жно зна ње. Ова из ре ка има не ке слич но сти с оним што је ре че но: 
При са зи ми о са ви ше са бла зни (Пс. 139; 6). Зам ка у ко ју упа да нео пре
зан мо же се схва ти ти и у пре не се ном сми слу, због че га ка же: са е сна 
раз ле ах, јер су ча сто љу би ви ма зам ке по ста вље не са де сне стра не.

Не са е уо чи ша за ме не, и ни ко не ма ри за у шу мо ју. Ни је би ло 
мо гућ но сти да се из пе ћи не спа се бек ством, јер је улаз у њу за у зео Са ул. 
Ни ко, ка же Да вид, не тра жи спа се ње мо је ду ше.

(6) Ви ках е би, Го со е, и ре кох: Ти си на а мо ја, јер са мо у Ње га по
ла же на ду у сво је спа се ње.

(8) Из ве и из ам ни це у шу мо ју. То ка же као да у ви ду има пе ћи ну. 
Да се ис о ве ам Име ну Тво ме. По што си ме осло бо дио од ове не во ље и 
из ове там ни це, уз не ћу бла го дар но псал мо по ја ње. Ме не че ка ју ра ве
ни ци, о кле ми не уз вра иш. Ако ме из ве деш ода тле, на гра див ши ме за 

Јер је још и мо ли ва мо ја ро ив во ље њи хо ве. (6) Ра су ше се низ ка ме
ње моћ ни ци њи хо ви. На ла зе ћи се по ред ка ме ња, они ће би ти про гу та ни. 
Под тим под ра зу ме ва да ће их Сам Хри стос зба ци ти у без дан. Чу ће ре чи 
мо је као уо не. Услед пред ска за не ка зне, ре чи мо је би ће при хва ће не као 
исти ни те и до лич не.

(7) Као шо се ру мен зе мље ро су о зе мљи. Рас ки ну ли смо све што 
је у на ма би ло зем но, и Те бе ра ди то ли ко смо се уни зи ли да је сва на ша 
сна га све до ада уни ште на. То је слич но ре че но ме: Те бе ра и усмр ћу ју нас 
сав ан (Пс. 43; 23).

(8) Јер Те би, Го со е, Го со е, ура вих очи мо је. Ја се не уздам ни у 
шта људ ско и са мо од Те бе оче ку јем по моћ, и мо лим Те да те по мо ћи не 
ли шиш мо ју ду шу. У Те бе се уз ах, не о ба ци у шу мо ју, тј. не ли ши је тог 
узда ња, ко је имам у Те бе.

(10) Па шће у мре жу сво ју ре шни ци. Не ка, ка же, гре шни ци упад ну у 
сво ју мре жу. А ја осах сам, о кле не ро ђох. Без стра ха и без бри жно 
про ћи ћу тек он да, кад гре шни ци упад ну у сво ју зам ку. Ја ћу жи ве ти да
ле ко (одво је но, раз лу че но) од њих, док не окон чам свој жи вот.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Го со е, Те би зо вем, усли ши ме. Ја сам Те при зи вао, ка же, гла сом 

и ва па јем ср ца, рас плам са ног и про же тог жа ло шћу, и сто га ме усли ши. 
Та квим, ми са о ним гла сом ср ца Бо га је при зи вао и Мој сеј и био усли шан, 
иако су ње го ве усне ћу та ле. Та кав глас је из свог ср ца уз не ла и це ло му
дре на Ана, же на Ел ка но ва, иако се ни је мо гао чу ти глас ње них уса на. Због 
то га је, и по ред сво је не плод но сти, ро ди ла про ро ка Са му и ла. Та квим, 
ми са о ним гла сом ср ца, за ва пио сам Ти и ја, гла сом ко ји чу ју Тво је уши, 
а не чув стве ним гла сом уста, ка квим су се мо ли ли и умно жа ва ли сво ја 
мо ље ња Је вре ји, ко је ни си усли шао. На и ме, онај ко ји при зи ва усти ма 
чув стве но на пре же це ло сво је те ло пре ма спо ља шњем и та ко ис цр пљу је 
сву сво ју сна гу. Онај ко ји при зи ва ср цем ми са о но усред сре ђу је сав свој 
ум и сву сво ју ду шу ка уну тра шњем и са би ра сву сво ју сна гу, због че га и 
би ва до сто јан да га Бог усли ши.

(2) Да се уз и не мо ли ва мо ја као ка ђе ње ре ли це Тво је… У древ
ном Бо жи јем хра му на ла зи ла су се два жр тве ни ка. Је дан је био зла тан, 
а дру ги ба кар ни. Злат ни жр тве ник је био од ре ђен за па ље ње та мја на, а 
дру ги за оста ле жр тве. Пре ма За ко ну, ка ђе ње се при пре ма ло од ску по
це ног и чи стог ве шта ства, због че га је и би ло угод но пред Бо гом, ка ко 
из тог раз ло га, та ко и сто га што је пре ди зо бра жа ва ло но во, бла го дат но 
и еван ђел ско бо го слу же ње.



Свети Атанасије Александријски Тумачење Псалама334 335

(1) Го со е, усли ши мо ли ву мо ју. Мо лим се, ка же Псал мо по јац, да 
ме усли ша Тво ја исти на. То је слич но као да ка же: ис пу ни мо ли тву мо ју 
по слав ши Твог Је ди но род ног, Ко ји је Тво ја исти на и прав да.

(3) По са и ме у ам на ме са, као мр ве о ве ка. Та мом озна ча ва не
зна ње, у ка квом је не ка да жи вео. Та да се, ка же, ни по че му ни сам раз ли ко
вао од мр твих. Мр ви ма о ве ка на зи ва не ка да шње идо ло слу жи те ље.

(7) Бр зо ме усли ши, Го со е, иш че зе ух мој. При ли чи ло би да се ова 
мо ли тва из го ва ра у нај те жим окол но сти ма, ка да стра да не чи ја ду ша. Ти
ме се, ме ђу тим, не би тре ба ло ко ри сти ти кад су у пи та њу људ ска де ла.

(8) Чув ши ме учи ни ми ују ро ми лос Тво ју. Под ју тром под ра зу ме ва 
пред сто је ће вас кр се ње Го спод ње, или се мо жда мо ли да на сту пи ју тар ње 
вас кр се ње Хри сто во, ко јим смо по ми ло ва ни.

Ка жи ми, Го со е, у ко јим а о ђем. Мо ли се да бу де удо сто јен 
еван ђел ског уче ња.

(9) Из ба ви ме о не ри ја е ља мо јих, на рав но, ду хов них.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
У мно гим пре пи си ма, и овај пса лам је без нат пи са. То зна чи да се овај 

нат пис не на ла зи у је вреј ском Псал ти ру и да су га до да ли пре во ди о ци. 
Уоста лом, нат пис је, пре ма Те о до ри то вим ре чи ма, исти нит. Овај пса лам 
при ли чи сви ма, ко ји се на ла зе у не да ћа ма и ис ку ше њи ма.

(2) Не ће се орав а и ре То бом ни ко жив. Ни је јед но став но ре као 
да се ни ко жив не ће оправ да ти, не го да се ни ко не ће оправ да ти пред То
бом, тј. на стро гом су ду и ис црп ном ис пи ти ва њу… Због то га апо стол и 
ка же: Орав а ва ју се а ром, бла о а ћу Ње о вом, кроз ис ку ље ње ко је је у 
Хри су Ису су (Рим. 3; 24).

(3) По са и ме у ам на ме са, као мр ве о ве ка. Мој чув стве ни 
(ви дљи ви) и ду хов ни (не ви дљи ви) не при ја тељ ба цио ме је у та му жа
ло сти и по мра чио мој ум. Из раз као мр ве о ве ка упо тре бљен је да 
би се по мра че ње опи са ло у ви шем сте пе ну и си ли. Ни је јед но став но 
ре као: као мр ве не го је до дао и ре чи: о ве ка, ука зу ју ћи ти ме на ста
ри ну, ка ко би са по себ ном сна гом по ка зао те жи ну и ве ли чи ну сво је 
те ско бе: она се, као древ ни мр тва ци за су ти мно штвом зе мље, на ла зи у 
ду бо кој тми ни.

(7) Не о вра и ли це Тво је о ме не, јер ћу би и сли чан они ма ко ји 
си ла зе у роб. Ако ме оста виш (о вра иш ли це Тво је о ме не), убр зо ћу 
умре ти и упо до би ти се мр тви ма, јер мр тви од ла зе у гроб и уисти ну би
ва ју ли ше ни Тво је по мо ћи и бла го да ти. Бог Сво је ли це од вра ћа он да, кад 
зле љу де ли ши Свог ми ло срд ног над зо ра и про ми шља ња, на кон че га они 

мо ја до бра де ла, он да ће и оста ли пра вед ни ци, има ју ћи пред очи ма мој 
при мер и за кљу чу ју ћи из оно га што се ме ни до го ди ло, о оно ме шта ће се 
до го ди ти њи ма, при те ћи Те би и уз не ти Ти про збе.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(2) Гла сом мо јим ка Го со у ви ках, Гла сом мо јим ка Го со у о мо лих 

се. На ла зе ћи се у пе ћи ни, Да вид је у то вре ме био у смрт ној опа сно сти. 
Си гур но је да у том тре нут ку ни је мо гао да за ва пи усна ма, јер би га Са
у ло ви вој ни ци ухва ти ли и по гу би ли, због че га ов де под гла сом тре ба 
под ра зу ме ва ти на прег ну то (=усред сре ђе но) ста ње ср ца, ко је се без ре чи 
уз но си и ми са о но се мо ли Бо гу.

(3) Жа лос мо ју ре Њим об ја ви ћу. Уме сто мо ли тве, ка же, пред Ње
га ћу из не ти сво ју жа лост, ко ја Га мо же при кло ни ти на ми лост. Жа лост 
не чи ни љу де са мо па жљи ви ји ма и бри жљи ви ји ма не го их исто вре ме но, 
уко ли ко је под но се с бла го дар но шћу, чи ни нео бич но од ва жни ма пред 
Бо гом. По мо ћу ње чо век за до би ја пра во да бу де усли шан.

(6) Ти си на а мо ја, уео си мој на зе мљи жи вих. Ти си је ди ни сва мо ја 
на да и, док се на ла зим на зе мљи жи вих, тј. док сам жив и док се на ла зим 
ме ђу жи вим љу ди ма, са мо ћу Те бе има ти као част, бо гат ство и ри зни цу, 
не ма ју ћи ни ка квог дру гог зе маљ ског на сле ђа. Или се, мо жда, мо же про
ту ма чи ти и ова ко: Ти си мо је на сле ђе и мо је бо гат ство на не бе си ма, јер је 
не бо – зе мља пра вед них, ко ји сваг да жи ве и ни кад не уми ру.

(7) Слу шај мо ли ву мо ју, јер се о ни зих ве о ма. Слу шај, Го спо де, мо ли
тву мо ју, ако ни због че га дру гог, а оно због мог стра да ња, јер Да вид, пре ма 
Те о до ри то вим ре чи ма, по ни же њем на зи ва сво ја стра да ња и не сре ће.

(8) Из ве и из ам ни це у шу мо ју. Там ни цом Да вид на зи ва ону пе
ћи ну у ко јој је био за тво рен, док ду шом на зи ва жи вот и са мо га се бе. У 
ви шем сми слу, под там ни цом тре ба под ра зу ме ва ти те ло, с ко јим је по ве
за на и у ко јем је за то че на ду ша.

Псалам 142
Псалам Давиов, каа а оњаше Авесалом, син њеов

Садржај
И овај пса лам има сли чан са др жај као и прет ход ни. Про рок се мо ли 

да бу де осло бо ђен од про го ни те ља, као што ка же апо стол: Све ово њи ма 
се о а ђа ше за ри мер (1. Кор. 10; 11). Оту да се по у ча ва мо да у ис ку ше њи ма 
при ти че мо је ди но Бо гу. Мо ра се, ме ђу тим, зна ти, да се ова мо ли тва од но
си и на чо ве чи ју при ро ду, ко ју про го ни и угње та ва са та на. Про рок за то 
мо ли да се до ла ском Је ди но род ног осло бо ди мо са та не.
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ду хов ног на ро да уни же ни. То су они, ко ји ка жу: ако се наш со ља шњи 
чо век и рас а а, иак се уну ра шњи об на вља (2. Кор. 4; 16).

Кће ри њи хо ве уле ша не, ре у кра ше не као ки хра ма. Укра ше не зе
маљ ским укра си ма, због че га ни су ни по ста ле храм Бо жи ји као све те 
ду ше ве ру ју ћих, не го по до би је хра ма. Спо ља су по ка зи ва ли да жи ве по 
За ко ну, док у се би ни су има ли Реч (Ло го са) не го лу ка вог (злог) ду ха.

(13) Ри зни це њи хо ве на у ње не, ре ли ва ју се из је не у ру у. Они ни су 
са би ра ли не бе ско не го зе маљ ско бо гат ство.

Ов це њи хо ве мно о ло не, ко је се мно же у из ла сци ма њи хо вим. Њи
хо ва сто ка је уго је на и мно го плод на.

(14) Не ма а а ња ора е ни и ка и је. На сла ђи ва ли су се ве ли ким 
бла го ста њем, али оно не ће по тра ја ти до кра ја, јер је на то ука зао и у дру
гом псал му, го во ре ћи: Обо рио си их ка си их уз ор ио (Пс. 72; 18).

(15) Бла же ним на зи ва ше на ро ко је му о а ко би ва; бла жен је на ро 
ко је му је Го со Бо ње ов. Онај ко ји не су ди пра во и ко то ли ко бри не о 
те ле сном сма тра се бе бла же ним ако се ти ме мно го на сла ђу је. Бла же ни се, 
ме ђу тим, не на сла ђу ју ти ме, не го при зи ва ју свог Го спо да Бо га.

Псалам 144
Похвала, Давиов

(1) Уз но си ћу Те, Бо же мој, Ца ре мој. Уз но си ћу те на ви си ну, али не за
то што Ти ни си на ви си ни, не го за то да би и дру ги ма по ка зао да је Он на 
ви си ни. Та кво је и оно што је ре че но: Оче, ро сла ви Име Тво је на зе мљи 
(Јн. 12; 28). Он, на и ме, не мо ли да Му по да ри сла ву ко ју не ма, не го да по ка
же сла ву ко ју има, што и из ра жа ва ре чи ма: Про сла ви Ме сла вом… ко ју 
има ох у Те бе ре не о све о са е (Јн. 17; 5).

(2) Сва ко а а на бла о си ља ћу Те. Код Је вре ја, овај пса лам по чи ње сло
вом „бет.” По у ча ва да ни је дан дан не би тре ба ло да про ђе без псал мо по
ја ња. Због то га тре ба уз но си ти и бла го сло ви ти Бо га, и про сла вља ти Га 
име ни ма и из ре ка ма ко је ко ри сте смрт ни ци.

(4) Из на ра ша ја у на ра шај хва ли ће е ла Тво ја. Под тим под ра зу
ме ва Цр кву, са ста вље ну од оба на ро да, од об ре за них и од не зна бо жа ца. 
Има у ви ду она Ње го ва де ла, ко ја је са тво рио при ли ком Свог до ла ска, и 
псал мо по је ра зним из ра зи ма, на зи ва ју ћи јед но исто и си лом, и сла вом, и 
све ти њом, и чу ди ма, и опет си лом, и ве ли чи ном, и бла го шћу, и прав дом, 
и ми ло ср ђем.

(6) И си лу сра шних Тво јих чу а о во ри ће. Као они ко ји су то опит но 
по зна ли, с пра вом мо гу да ка жу: Ка ко је е шко а си у ру ке Бо а жи во а 
(Је вр. 10; 31). По клик ни е Бо у ла сом ра о ва ња, јер је Го со Ви шњи сра

из вр ша ва ју де ла не до стој на Бо жи јег по гле да. Због то га је про рок Ава кум 
и ре као да чи сто око не мо же да ви ди зло (в. Авак. 1; 13).

(8) Ка жи ми, Го со е, у ко јим а о ђем, јер Те би уз и ох у шу мо ју. 
За што Да вид на овом ме сту тра жи да му Го спод от кри је пут спа се ња, 
ка да га то ме по у ча ва ју и при род ни и пи са ни за кон? Од го во ри ће мо ова
ко: Да вид то тра жи или за то што је при род ни за кон, за пи сан у са ве сти, 
по мра чен и пре кри вен гре хом, због че га је по треб но ње го во об но вље ње 
Бо жи јом бла го да ћу и Бо жи јом по у ком, или пак за то што су чо ве ку не по
зна те мно ге ду ше ко ри сне ства ри, због че га мо ли Бо га да му их от кри је. 
Из тог раз ло га и апо стол Па вле ка же: Не зна мо ша ће мо се мо ли и као 
шо ре ба (Рим. 8, 26).

Псалам 143
Давиов, ка Голијау

(1) Бла о сло вен Го со Бо мој. По че так по ка зу је огром ну ра дост. Ко ји 
на у ча ва ру ке мо је за бор бу. Ру ка ма на зи ва де ла, из вр ше на у по бо жно сти, 
ко ји ма ру ши мо са та ну.

(4) Чо век се уо о био ни ша во си (су је и). Сва ки чо век се упо до
био овом све ту.

(6) Бле сни му њом, и ра за на ћеш их. Му њом на зи ва еван ђел ску про
по вед.

(7) По ша љи ру ку Тво ју са ви си не, из ву ци ме и из ба ви ме о во а мно
их, из ру ку си но ва у ђи на ца, (8) чи ја уса о во ра ху су је у. Из ба ви нас од 
по ми сли, ко је су нас окру жи ле услед зло на мер но сти де мо на. Или, мо жда, 
во да ма на зи ва је вреј ски на род, ко ји је окру жио апо сто ле да би их за др
жао и по гу био. Ти исти Је вре ји би ли су и си но ви ту ђи на ца, ко ји го во ре 
су је ту. У че му се са сто ја ла та су је та? Зар ни је у оно ме што су ре кли Хри
сту: Шо се Ти, чо век бу у ћи, ра виш Бо (Јн. 10; 33)?

(9) Бо же, е сму но ву е ва ћу Ти, очи глед но еван ђел ску пе сму. Те ре
чи из го ва ра сам Да вид. Са сал и ром е се о сру ним сал мо о ја ћу Ти. 
Псал ир е се о сру ни је те ло, ко је има пет чув ста ва и пет ду шев них 
енер ги ја (деј ста ва), и сва ко чув ство ис по ља ва ње му свој стве ну де лат ност.

(10) Ко ји а јеш са се ње ца ре ви ма на шим – све тим апо сто ли ма, ко је је 
Хри стос по ста вио за на ше кне же ве. Ко ји из ба вљаш Да ви а слу у Сво а о 
ма ча зло а. (11) Из ба ви ме и из ву ци ме из ру ке си но ва у ђи на ца. Ра ди Сво
јих за ве та, по ка жи Сво ју бри гу о на ма. Ма чем злим про рок је на звао мах
ни тост и звер ство на па да ча. Њих, као без бо жни ке, на зи ва и ту ђин ци ма.

(12) У ко јих су си но ви њи хо ви као мла и це о са ђе ни у мла о си сво
јој. Си но ви те ле сног на ро да, ка же псал мо по јац, цве та ју, док су си но ви 
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ни зе мља, ни сун це, ни ва здух не го за по вест Бо жи ја. Пре ма Те о до ри то
вим ре чи ма, отва ра ње ру ке Бо жи је озна ча ва ла ко ћу да ва ња.

(17) Бли зу је Го со сви ма ко ји Га ри зи ва ју. Го во ре ћи прет ход но о до
бри ма ко ја Бог да је свим љу ди ма, па чак и оним не вер ним и без бо жним, 
Да вид са да го во ри о до бри ма ко ја Бог да је вер ним хри шћа ни ма, од но сно 
ка же да је Бог бли зу оних ко ји Га при зи ва ју исти ном, тј. исти ни то, пра
вил но и ка ко до ли ку је.

(21) Сва ко е ло не ка бла о си ља све о Име Ње о во. Не ка бла го си ља 
Го спо да сва ко те ло, ко је је по ве ро ва ло у Хри ста. Ка ко би не вер ни и без
бо жни мо гли да бла го си ља ју исти ни тог Бо га? Те лом је озна чио вас це лог 
чо ве ка, тј. под тим под ра зу ме ва и те ло и ду шу.

Псалам 145
Псалам. Алилуја. Аеја и Захарије

(1) Хва ли у шо мо ја Го со а, хва ли ћу Го со а у жи во у мо јем, сал
мо о ја ћу Бо у мо ме о кле о со јим. (4) То а а на ро а шће све о ми сли 
ње о ве, тј. у смрт ном ча су по ка за ће се све, о че му је ми слио, и не ће би ти 
скри ве но ни шта, о че му је ма штао на зе мљи.

(7) Ко ји а је хра ну ла ни ма, тј. ду хов ну хра ну глад ни ма сва ко га до бра.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Хва ли у шо мо ја Го со а, што је слич но ре чи ма: Бла о сло ви у шо 

мо ја Го со а (Пс. 102. 103).
(2) Хва ли ћу Го со а у жи во у мо јем, сал мо е ва ћу Бо у мо ме о кле 

о со јим, тј. хва ли ћу Бо га док год сам у овом жи во ту.
(3) Не узај е се у кне зо ве, у си но ве љу ске, у њи ма не ма са се ња. 

Са ве ту је да се не узда мо у кне зо ве и у ста ре ши не, тј. у смрт не љу де, ко ји 
ни ти мо гу да спа су са ми се бе, ни ти пак мо гу са ми ма се би да по мог ну; 
ако не мо гу да по мог ну са ми ма се би, он да уто ли ко ма ње мо гу да по мог
ну дру ги ма. И сам ви диш, чи та о че, у ка квим се опа сно сти ма и смрт ним 
бо ле сти ма на ла зе кне зо ви и ста ре ши не; они ни су у ста њу да се из ба ве 
од тих опа сно сти и од смрт них бо ле сти. Не ка то чу ју и они ко ле бљи ви 
хри шћа ни, ко ји су све сво је узда ње по ло жи ли на ве ли ке љу де, на да ју ћи 
се да ће им они по мо ћи у не во љи.

(5) Бла жен је ко ме је Бо Ја ко вљев о моћ ник ње ов, уза ње је ње о во у 
Го со а Бо а сво је а. Бла жен је, ка же, онај чо век ко јем је по моћ ник Бог, у 
Ко јег се уздао и па три јарх Ја ков, и Ко ји му је мно го пу та по мо гао.

(7) Ко ји чи ни су оне рав о ва ни ма (увре ђе ни ма, о ни же ни ма), ко ји 
а је хра ну ла ни ма. Бла жен је, до да је, онај чо век ко ји се на да у Бо га, Ко ји 

шан (Пс. 46; 1–2). То ка жу са стра хом Бо жи јим и че сно ва њем Бо га. Ка жу 
да Ње го ва ве ли чи на не ма гра ни ца, не за то што је они опи су ју сво јим 
зна њем, не го за то што је она за њих не до ку чи ва. На и ме, је ди но Син зна 
Оца, и је ди но Отац зна Си на. Ако Син и от кри ва Оца ко ме Он хо ће, он да 
је то са мо оно ли ко, ко ли ко твар мо же да ви ди и у скла ду са ме ром, у ко јој 
је чо век се бе за то при пре мио.

(7) Со мен мно шва о бро е Тво је из о ва ра ће. Као до бри Бог, Он је 
сви ма от крио Сво ју до бро ту и сви ма чи ни ми лост де ли ма Сво јим. Спа
шће се, ме ђу тим, са мо они, ко ји же ле да ис ко ри сте Ње го ву до бро ту.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(9) До бар је Го со сви ма и у све му, и ми ло ср ђе је Ње о во на свим е

ли ма Ње о вим. Да вид је исте ре чи из го во рио и у 73. псал му, а ов де по
ја ча ва ка зи ва ње о до бро ти Бо жи јој. Го спод је, ка же, благ (до бар) пре ма 
сви ма, не са мо пре ма пра вед ни ма не го и пре ма гре шни ма, не са мо пре ма 
сло ве сним љу ди ма не го и пре ма ан ге ли ма и ар хан ге ли ма, па чак и пре
ма бе сло ве сни ма. Уоп ште, Бог је ми ло стив и ми ло ср дан пре ма сва ком 
Свом ство ре њу, па чак и пре ма оном нај не знат ни јем. Исто та ко, Бог по 
Свом чо ве ко љу бљу пре ти љу ди ма па кле ним ог њем и веч ним му ка ма, да 
би се кроз овај страх уда љи ли од гре ха и кроз по ка ја ње и вр лин ске под
ви ге до сти гли Цар ство не бе ско. Бог пре ма Свом чо ве ко љу бљу ка жња ва 
гре шни ке и у са да шњем жи во ту ка ко би их, ако то они же ле, ис пра вио 
овом при вре ме ном ка зном; ако се не по пра ве, та ка зна (у овом жи во ту) 
олак ша ће њи хо ве та мо шње веч не му ке.

(10) Не ка Те ис о ве а ју и сла ве, Го со е, сва е ла Тво ја. Не ка Те, Го
спо де, сва сло ве сна ство ре ња хва ле са ма од се бе, а бе сло ве сна и не жи ва 
тво ре ви на по сред ством сло ве сних љу ди ко ји је, пре ма Те о до ри то вим 
ре чи ма, ви де и упо тре бља ва ју на сво ју ко рист. Не ка за бла го да ре Бо гу за 
то што су од Ње га до би ли пре му дро устрој ство, јер је све ство ре но са 
до брим ци љем и све се ко ри сти Бо жи јим ста ра њем. Не ка Те бла о си ља
ју ре о об ни Тво ји, тј. угод ни ци ко ји су се Те би пре да ли и по све ти ли. 
Њи ма осо би то до ли ку је да Те сваг да про сла вља ју, јер су сло бод ни од 
сва ке све тов не бри ге и, као ум ни ји и бо го љу би ви ји од дру гих, мо гу да Те 
про сла вља ју чи стим умом.

(16) Ти ова раш ру ку Сво ју, и ис у ња ваш све жи во бла о во ље њем. 
Овај стих је сли чан 27. сти ху 103. псал ма: Све о Те бе оче ку је а им а јеш 
хра ну на вре ме сво је. Што је на дру гим ме сти ма на зва но бла го шћу (до
бро том), ов де се на зи ва бла го во ље њем. Бо жан стве ни Да вид по ка зу је да је 
Го спод ми ло ср дан пре ма све му, и да хра ну бе сло ве сни ма не да ју ни ки ша, 
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сва ка влас на не бу и на зе мљи (Мт. 28; 18). Или, јед но став но Да вид же ли да 
ка же да ће Бог ца ре ва ти до ве ка и да Ње го вом Цар ству не ће би ти кра ја.

Бо Твој Си о не из на ра ша ја у на ра шај. Бог Твој Си о не, ца ре ва ће, 
или по сто ја ће, из на ра шта ја у на ра штај. Ре чи из на ра ша ја у на ра шај 
озна ча ва ју јед не ко ји уми ру и дру ге ко ји ће уста ти из мр твих, док је Си
он – Цр ква ве ру ју ћих.

Псалам 146
(1) Псалам. Алилуја. Аеја и Захарије

Хва ли е Го со а, јер је о бар са лам. У прет ход ном псал му са мо га 
се бе је са ве то вао да се на да је ди но у Бо га, а са да из о бра жа ва збор апо
сто ла, ко ји по у ча ва мно штво на ро да да хва ли Бо га због Ње го вих до бро
чин ста ва пре ма људ ском ро ду.

(5) Го со ри хва а и уз и же кро ке. Кро ки ма на зи ва оне, ко ји су 
при хва ти ли Ње го ву ве ру и ко ји по дра жа ва ју Оног што је ре као: Ја сам 
кро ак (Мт. 11; 29). Ја, ка же, не на ви дим гре шни ке, ка кви су не чи сти де мо
ни, ко ји жи ве у ог њу.

(8) И со ку на слу жбу љу и ма, при че му ми сли на во ло ве, ма зге и сл, 
жи во ти ње ко је слу же љу ди ма.

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Хва ли е Го со а, јер је о бар са лам, Бо у на шем ми ла ће би и 

хва ла. Бла же ни Те о до рит сма тра да овај пса лам го во ри о по врат ку из 
ва ви лон ског роп ства и из град њи Је ру са ли ма ко ја је усле ди ла на кон то
га. Све ти Зла то уст ка же: „Пса лам уз но си ми сао са зе мље, окри љу је ду шу, 
олак ша ва је и уз ди же. Ни је, ме ђу тим, до вољ но са мо псал мо по ја ње да 
би хва ла би ла бо го у год на. Од стра не псал мо пој ца зах те ва се и жи вот, и 
па жња, и тач ност. Бо гу ни је по треб но ни шта и Ње му ни је угод но са мо 
по ја ње, не го пре вас ход но на ша на ме ра.”

(2) Го со је ко ји ра и Је ру са лим, ра се ја ња Изра и ље ва са бра ће. То је 
слич но сле де ћим ре чи ма: Ако Го со не са зи а ом, уза лу се ру е они 
ко ји а зи а ју (Пс. 126; 1). Го спод ће са бра ти све Је вре је ко ји су ра се ја ни по 
ра зним ме сти ма ва ви лон ског цар ства, јер се ни су сви од јед ном вра ти ли у 
Је ру са лим, не го су по сте пе но до ла зи ли ова мо. Пре ма Јев се ви је вом ту ма
че њу, овај стих зна чи сле де ће: Хри стос по чи та вој ва се ље ни по ди же Сво ју 
Цр кву од жи вог ка ме ња, и она је истин ски Је ру са лим. Осим то га, Он сва
ко днев но у Цр кву вра ћа ра се ја не, ко је у псал му из о бра жа ва Изра иљ.

(3) Ко ји ис це љу је скру ше не ср цем и све зу је ра се ли не њи хо ве. Бу ду ћи да 
у ве ћој ме ри ис це љу је ду ше не го те ла, Бог успо ко ја ва и те ши оне, ко ји су 

се све ти за увре ђе не, ка ко у са да шњем та ко и у бу ду ћем жи во ту и Ко
ји, исто вре ме но, да је нео п ход ну хра ну глад ни ма ду шев ног до бра, пре ма 
оно ме што је ре че но: Бла о ла ни ма и же ни ма рав е, јер ће се на си и
и (Мт. 5; 9). Без број но је мно штво оних ко ји су, бу ду ћи увре ђе ни, до би ли 
од Бо га по моћ и за шти ту у са да шњем жи во ту, као и оних глад них, ко је је 
Бог на хра нио у раз ли чи та вре ме на.

Го со осло ба ђа су жње, (8) Го со уму ру је сле е. Го спод не осло ба ђа 
са мо оне, ко ји су све за ни ви дљи вим (ве шта стве ним) око ви ма и жи теј
ским не сре ћа ма, ко ји су за тво ре ни у мрач не там ни це, не го и оне ко ји су 
све за ни око ви ма сво јих гре хо ва. Осим то га, Го спод не са мо да уму дру је 
оне, ко ји су ли ше ни те ле сног ви да (та ко што не до ста так те ле сних очи ју 
до пу њу је да ва њем му дро сти од Бо га) не го уму дру је и оне, ко ји још не
ма ју ду шев не очи. Го спод не вас по ста вља са мо оне ко ји су од здра вих 
по ста ли бо ле сни, не го и оне ко ји су из вр ли не па ли у по рок. Та кви су 
би ли не зна бо шци, јер су у по гле ду вр ли не и они би ли све за ни.

(8) Го со љу би ра ве ни ке, Го со љу би о шља ке. Пра вед ни ци ма 
Да вид на зи ва оне ко ји су пре Еван ђе ља за бли ста ли сво јим вр ли на ма, а 
до шља ци ма оне ко ји су по сле Еван ђе ља бла го че сти во при сту пи ли ве ри 
у Хри ста. Мо жда пра вед ни ма на зи ва и оне, ко ји су са вр ше ни у вр ли ни, 
а до шља ци ма оне, ко ји су по чет ни ци у њој. Као не по сто ја не и не моћ не, 
Го спод чу ва и оне ко ји још ни су ис ку си ли бит ку са де мо ни ма.

Си ро у и уо ву ри ма. Го спод, ка же, шти ти и по ма же удо ви цу и си
ро ту, због че га на раз ли чи тим ме сти ма Пи сма за по ве да да се по ма же 
удо ви ца ма и си ро ти ма. Ово, ме ђу тим, мо жеш да схва тиш и але го риј ски. 
Си рот је и онај ко ји, Хри ста ра ди, оста ви оца и мај ку, ако су они не ве ру
ју ћи. Или пак онај ко ји оста ви оца и мај ку, чак и ако су они ве ру ју ћи, и 
од лу чи да сле ди Хри ста мо на шким жи во том. Удо ви ца је и она ко ја, по
ве ро вав ши у Хри ста и по став ши пра во слав на, на пу сти му жа не вер ни ка 
или је ре ти ка. Си ро тим се мо же сма тра ти и онај чо век ко ји је од ба цио 
ђа во ла, свог пре ђа шњег оца и учи те ља у злу. Удо ви цом се мо же на зва ти 
и ду ша ко ја је од ба ци ла зло, иако је ра ни је би ла при ве за на за ње га. Да кле, 
тог си ро тог и ту удо ви цу шти ти Го спод и да је им Сво ју по моћ: си ро тог 
чи ни Сво јим си ном по бла го да ти, а удо ви цу Сво јом не ве стом по сред
ством Све то га Ду ха.

Пу ре шних о у бљу је. Пут гре шни ка је зло на мер ност и лу кав ство, 
ко је Го спод ис ко ре њу је. О то ме се го во ри и на кра ју пр вог псал ма, где се 
ка же да ће пут гре шни ка (без бо жни ка) про па сти.

(10) За ца ри ће се Го со о ве ка. Син Бо жи ји, Ко ји ца ру је као Бог, и као 
чо век ће се за ца ри ти у ве ко ве, о че му го во ре и Ње го ве ре чи: Да е Ми се 
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го ра ма. Оту да је очи глед но да се про ми сао Бо жи ји рас про сти ре и на при
ро ду бе сло ве сних жи во ти ња.” Пти ће га вра но ва ро ди те љи не пре хра њу ју 
не го их на пу шта ју, услед мр жње ко ју осе ћа ју пре ма свом по том ству. Они 
се због то га огла ша ва ју гла сним кри ци ма и гле да ју ћи у не бо отво ре них 
кљу но ва, као да од Бо га тра же хра ну. Бог их пре хра њу је на не из ре цив 
на чин, што је још је дан до каз Ње го вог про ми сла, до бро те и ми ло ср ђа 
пре ма сви ма. У ви шем сми слу, пти ћи га вра но ва, као не чи сти, из о бра жа
ва ју не зна бо шце, чи је су ду ше услед гре ха би ле не чи сте, оскр на вље не и 
цр не. Ме ђу тим, Бог је и њи ма дао ду хов ну и не про па дљи ву хра ну.

(10–11) Ни је во ља (Ње о ва) у сна зи ко њи це… Го со бла о и зво ле у 
они ма ко ји Га се бо је и у они ма ко ји се на а ју на ми лос Ње о ву. Све ти 
Зла то уст ова ко ту ма чи ове сти хо ве: „Ако бу де те има ли страх Бо жи ји 
и са вр ше ну на ду у Ње га, за до би ће те Ње го во бла го во ље ње. За до бив ши 
Ње го во бла го во ље ње, би ће те сил ни ји од свих, ко ји има ју ко ње и оруж је. 
По треб но је са мо јед но: да не оча ја ва те и да се не сму ћу је те, не го да оче
ку је те Ње го ву ми лост јер се упра во у то ме и са сто ји на да.”

Псалам 147
Алилуја. Аеја и Захарије

Тумачење Јефимија Зигабена
И овај пса лам пред ста вља по хва лу и сла во сло вље ње Бо га за бла га 

Је ру са ли ма, ка ко оног ве шта стве ног (чув стве ног), та ко и оног ду хов ног, 
тј. Цр кве Хри сто ве.

(1) По хва ли, Је ру са ли ме, Го со а; хва ли Бо а во а, Си о не. И Си он и 
Је ру са лим при зи ва да хва ле Бо га; Је ру са лим је град, а Си он бр до на ко јем 
је по диг нут, та ко да оба ова име на озна ча ва ју јед но исто. Уоста лом, пре ма 
ре чи ма бл. Те о до ри та и св. Зла то у ста, Је ру са ли мом се не на зи ва ју зи ди не, 
не го жи те љи ово га гра да.

(2) Јер осна жи вра ни це вра а во јих, бла о сло ви си но ве во је у е би. 
Хва ли и про сла вљај, Је ру са ли ме, Го спо да, јер је осна жио врат ни це вра та 
(ка пи ја) тво јих, та ко да су оне по ста ле не са вла ди ве за не при ја те ље. Про сла
вљај Га и због то га што је бла го сло вио тво је си но ве, од но сно, што их је бла
го сло вио умно жа ва њем, си лом, раз бо ром и бо гат ством. Што је нај ва жни је, 
учи нио им је ту ми лост да жи ве у ње му (у Је ру са ли му) и да жи ве сви за јед но.

(3) Ко ји о ло жи мир на ра ни це во је, и је ром ше ни це на си ћу је е. 
Бог је уда љио не при ја те ље од свих тво јих гра ни ца и на њих по ло жио 
мир. Он те не на си ћу је са мо пше ни цом, не го нај чи сти јим пше нич ним 
бра шном, при че му ре чи ма на си ћу је е ни је озна чио јед но став но да ва ње, 
не го из о би ље и бо гат ство пло до ва.

услед ис ку ше ња и не сре ћа скру ше ни и сми ре ног ср ца. Зар он да не ће уто
ли ко пре уте ши ти оне ко ји су сми ре ни сво је вољ но и по вр ли ни сми ре ња? 
Да вид је ове ре чи из го во рио у ве зи са до бро том (бла го шћу) Го спод њом, 
а оне ко је сле де ве за не су за Ње го ву си лу и пре му дрост: 

(4) Ко ји бро ји мно шво зве за, и сви ма њи ма име на на зи ва. Бог зна 
та чан број зве зда и сва кој од њих зна име. Бла же ни Те о до рит и св. Гри
го ри је Бо го слов сма тра ју да бро ја ње озна ча ва зна ње, и да име на зве зда 
озна ча ва ју зна ње о ме сту ко је за у зи ма сва ка од њих, у ка квом се по рет ку 
на ла зе, ка ко из гле да ју, ко ли ке су, ка кви су од но си и раз ме ре јед них пре ма 
дру ги ма, ка кву осно ву има ју, ка кав узрок и ка кав крај. Осим то га, Бог зве
зда ма да је име на ка ква од го ва ра ју њи хо вим свој стви ма, што је ва жни је 
од бро ја ња. Да вид ти ме као да хо ће да ка же сле де ће: Онај Ко ји по зна је 
без број но мно штво зве зда, и то та ко да сва ку по зна је по име ну (а што 
пред ста вља нај ви ше и нај тач ни је зна ње), не сум њи во по зна је и све Је вре
је, ра се ја не по зе мља ма оних што су их за ро би ли. И ка ко је Он Бог ми ло
сти ви, Он ће их по ми ло ва ти, а ка ко је Све мо гућ, Он ће их и са бра ти.

(5) Ве лик је Го со наш, и ве ли ка је моћ Ње о ва. Бу ду ћи да је Да вид у 
прет ход ном сти ху от крио да ће Бог са вр ши ти ве ли ко де ло са би ра ња за
ро бље них Је вре ја, ов де го во ри о Ње го вој си ли, ка ко би у њи ма по бу дио 
на ду и не сум њи ву ве ру у све моћ Бо жи ју.

И о зна ња Ње о во не ма бро ја, тј. ни ко не мо же да зна ко ли ка је пре
му дрост Бо жи ја… Као што не по сто ји крај и гра ни ца ве ли чи ни Бо жи јој, 
та ко не по сто ји крај и гра ни ца Ње го вој пре му дро сти. Не сум њај, да кле, 
у Бо га чи ји су ве ли чи на и пре му дрост без гра нич ни и бес ко нач ни.

(6) Го со ри хва а и уз и же кро ке, а о ни жу је ре шни ке о зе мље. 
Ове ре чи мо гу се упо ре ди ти са из ре ком: Го со се ор и ма ро и ви, а 
сми ре ни ма а је бла о а (При че Сол. 3; 34).

(7–8) Псал мо ој е Бо у… Ко ји ое ва не бо обла ци ма… (9) Ко ји а је жи
во и ња ма хра ну њи хо ву, и и ћи ма а вра но ва ко ји Га ри зи ва ју. Псал
мо пој те Го спо ду Ко ји зе мљу пре кри ва обла ци ма с ци љем да из њих пу сти 
ки шу. Ки шу пак да је ра ди бу ја ња зе ле ни ла и тра ва, ко ји ма ће се пре хра
ни ти жи во ти ње – би љо је ди. У 103. псал му је ре че но: На а јаш о ре са ви
си на. Ако на па ја го ре, зар он да не ће уто ли ко пре на по ји ти плод ну зе мљу? 
И ако Бог бри не о бе сло ве сним жи во ти ња ма, зар он да не ће уто ли ко пре 
бри ну ти о сло ве сни ма, ра ди ко јих је и ство рио бе сло ве сне? Јев се ви је се 
пи та: „За што тра ва за жи во ти ње ра сте са ма од се бе, док хра на за љу де не 
ра сте на сли чан на чин? За то што је љу де об да рио ра зу мом, та ко да је до
ли ко ва ло да им на ло жи да се бри ну о се би. Ка ко Бог бе сло ве сни ма ни је 
дао си лу ра зу ма, Он Сам им при пре ма хра ну, јер под сти че раст тра ве на 
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што се ла ко пре о бра жа ва ју ове при род не сти хи је, та ко се ла ко пре о бра
жа ва ју и људ ске окол но сти. Сто га не ма ни чег не ве ро ват ног у то ме што 
на кон ис ку ше ња на сту па олак ша ње, по сле бит ке мир, а по сле не да ћа и 
жа ло сти нео че ки ва на ра дост. Ти при род ни до га ђа ји от кри ва ју и ду бљу 
ми сао. На и ме, иако су хлад но ћа, ки ша, снег и мраз не при јат ни за те ла жи
во ти ња, они их исто вре ме но и укре пљу ју; они ко ри сте и зе мљи, ко ја на 
тај на чин да је обил ни је и здра ви је пло до ве. Исто та ко, не да ће и жа ло сти 
на но се те ле сни бол, али би ва ју ко ри сне за ду шу.

(8) Ко ји об ја вљу је реч Сво ју Ја ко ву, за ко не и су о ве Сво је Изра и љу. На 
по чет ку овог псал ма, Да вид је го во рио о ви дљи вим до бри ма, да ро ва ним 
Је ру са ли му, тј. о ње го вој си ли, ми ру и из о би љу. Ов де го во ри о уз ви ше ни
јим до бри ма, ко ри сним за ду шу. Он по ми ње Бо жи је за ко но дав ство, да би 
ти ме под ста као на род на про сла вља ње Бо га и на љу бав пре ма Ње му.

(9) Не учи ни а ко сва ком на ро у, и су о ве Сво је не об ја ви њи ма. Ни је
дан дру ги на род ни је се удо сто јио то ли ког до бро чин ства и да ра Бо жи јег, 
као на род изра иљ ски. Ни јед ном дру гом на ро ду, осим Је вре ји ма, Бог ни је 
от крио Сво је за по ве сти, за ко не и во љу. Бог је дру гим на ро ди ма дао са мо 
при род ни за кон, ко ји је за пи сан у њи хо вој са ве сти. Уз по моћ тог за ко на, 
чо век мо же да раз ли ку је до бро од зла, и Бог ће по овом за ко ну су ди ти 
па ган ским (не зна бо жач ким) на ро ди ма. Иако су по при ро ди зна ли за 
до бро, они га ни су сле ди ли не го су чи ни ли зло. Је вре ји ма је, ме ђу тим, 
по ред при род ног, дао и пи са ни за кон, от кри ва ју ћи им су до ве Бо жи је и 
во љу Бо жи ју, због че га ће се Је вре ји ма стро жи је су ди ти.

Псалам 148
Алилуја Аеја и Захарије

(7) Хва ли е Го со а на зе мљи, зма је ви и сви без а ни. За по ве див ши 
не бе ским чи но ви ма да хва ле Го спо да, Све ти Дух то за по ве да и чи но ви ма 
зе маљ ским. Из ме ђу ова три чи на – не бе ског, зе маљ ског и пре и спод њег, 
ко ји се по кла ња ју (са ви ја ју ко ле но) пред Ису сом, не бе ски се под сти чу на 
псал мо по ја њем оним што је ра ни је ре че но, а зе маљ ски ре чи ма: 

(11) Кне же ви и све су и је зе маљ ске, (12) мом ци и е вој ке. Ме ђу тим, пре 
не го што је њих по ме нуо, обра ћа се пре и спод њој, ре кав ши: зма је ви и сви 
без а ни. И са ме ду ше оних древ них ди во ва, ко ји ни су ве ро ва ли и ко ји су 
се су прот ста вља ли Бо гу, озна ча ва име ном „зма је ви”. Сво оста ло мно штво 
ва се ље не, ко је је жи ве ло у пр вим на ра шта ји ма и би ло пот чи ње но смр ти, 
са ви ја ко ле на, јер се од ње осло бо ди ло кад је су жњи ма ре као: Око ва ни, 
иза ђи е, и ви, ко ји се у а ми, о ка жи е се (Иса. 49; 9). Због то га се и по
зи ва ју да псал мо по ју за јед но са њи хо вим кне же ви ма и оста лим ве ли ким 

(4) Ко ји ша ље Реч Сво ју зе мљи. Ка ко при ме ћу је св. Зла то уст, Да вид се 
че сто од по је ди нач них да ро ва Бо жи јих окре ће ка оп штим, или од оп штих 
ка по је ди нач ним. Го во рив ши прет ход но о по је ди нач ним до бро чин стви
ма учи ње ним Је ру са ли му, са да го во ри о оп штем про ми шља њу Бо жи јем 
и, ка ко ка же Да вид, ша ље реч Сво ју. Та реч је, пре ма св. Зла то у сту, за по
вест о плод но сти зе мље.

Бр зи ном р чи реч Ње о ва. Ка да Бог по ша ље Сво ју реч, тј. кад за
по ве ди, она бр зо тр чи, тј. бр зо се из вр ша ва и по ста је де ло. Пре ма св. 
Зла то у сту, ако се овај пса лам ту ма чи у ви шем сми слу, под Је ру са ли мом 
и Си о ном тре ба под ра зу ме ва ти Цр кву ве ру ју ћих. Вра та Цр кве су ве ра и 
кр ште ње, по сред ством ко јих сви хри шћа ни и ула зе у цр кву. Вра ни це 
вра а ве ре је су крст. Хри стос је бла го сло вио си но ве Цр кве, тј. апо сто
ле, а кроз њих је бла го сло вио и све хри шћа не, ко ји су се ду хов но од њих 
ро ди ли. Хри стос је гра ни це Цр кве огра дио ми ром и за то она, без об зи ра 
на све бит ке ко је се про тив ње во де, оби та ва у ми ру и по бе ђу је све сво је 
не при ја те ље. Је ро ше нич но озна ча ва сна гу и чи сто ту ду хов не хра не и 
бо жан стве них тај ни. Ка ко ка же Те о до рит, реч ко ја се ша ље на зе мљу је 
еван ђел ска про по вед, и Да вид ов де про ро ку је да ће се она бр зо ра ши ри ти 
ва се ље ном. Да не ко не би по ми слио да је то што Да вид го во ри не мо гу ће, 
он га уве ра ва на бра ја ју ћи и сле де ћа, чу де сна де ла Бо жи ја: 

(5) Ко ји а је сне Свој као ву ну, ма лу као е ео о си а. Бог, ка же, да је 
оби ље сне га, та ко да за крат ко вре ме вас це ла зе мља би ва њи ме пре кри
ве на као бе лом ву ном. Исто та ко, Он ра си па и ма глу, и то у то ли ком мно
штву и у та квој све у куп но сти, да се чи ни да је це ла зе мља по су та пе пе лом.

(6) Ко ји са вља сла ну Сво ју као мр ве, на срам ли ца мра за Ње о во ко ће 
о са и? Бог, ка же, по не кад ба ца та ко ве ли ки снег, пре тво рен у лед, да се 
ње го ва ве ли чи на упо до бљу је мр ви ца ма хле ба. Не ки под овим под ра зу ме
ва ју ве ли ки град, ка кав по не кад па да на зе мљу. Уисти ну, то де ло је за ди вљу
ју ће и по ка зу је ве ли ку си лу, јер из не на да на ста не та ко ве ли ка сту ден, ко ја 
по ти че од за мр зну тог сне га и ле да, да би ва не под но шљи ва за сва ко те ло.

(7) Ша ље реч Сво ју и о и их, за у ва ве ар Ње ов и о е ку во е. 
Дру га, за ди вљу ју ћа и чу де сна ствар је сте то што Бог по ша ље реч, тј. Сво ју 
за по вест, и снег и лед по чи њу да се то пе. Он за ду ва Сво јим, ју жним ве
тром, и од јед ном из сне га и ле да по те ку во де, од ко јих су они и са чи ње ни. 
Да вид је то ре као сто га, да би сви раз у ме ли да се то не де ша ва са мо од 
се бе и слу чај но, не го да се све по ко ра ва за по ве сти Све твор ца Бо га; на 
Ње го ву за по вест све се ла ко ме ња, та ко да се во да по не кад пре тва ра у 
снег и лед, док по не кад би ва су прот но, од но сно, снег и лед се пре тва ра ју 
у во ду. То пло та се по не кад пре тва ра у сту ден, а сту ден у то пло ту. И као 
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ри је Бо го слов, ко ји ка же: „Но ву пе сму Го спо ду по ју они, ко ји при па да ју 
но вој тва ри, они но во за вет ни, об у че ни у но вог чо ве ка”: 

(1) Пе вај е Го со у е сму но ву, хва ла је Ње о ва у Цр кви ре о об них.
(2) Не ка се уз ве се ли Изра иљ Сво ри е љу сво ме, и си но ви Си о но ви 

об ра о ва ће се Ца ру сво ме. Не ка се уз ве се ли но ви Изра иљ, ко ји на но ви 
на чин по је Бо гу, тј. не ка се уз ве се ли сва ки хри шћа нин, нај пре за то што 
га је Бог ство рио као чо ве ка, а за тим и за то што га је при са је ди нио Се би 
и Свом но вом на ро ду. Си но ви Си о на су си но ви но во за вет ног еван ђе ља, 
од но сно хри шћа ни. Они не ка се ра ду ју и по ју Бо гу, као пр во, за то што 
их је при звао у би ће, а као дру го, за то што их је удо сто јио да бу ду бли ски 
Бо гу. На и ме, Бог се за ца рио у њи ма као у Сво јим си но ви ма и при ја те љи
ма, што пред ста вља дру ги вид до бро чин ства.

(3) Не ка хва ле Име Ње о во у хо ру, уз бу бањ и сал ир не ка Му сал
мо о ју. Сви хри шћа ни, си но ви Си о на, не ка по ју Го спо ду у хо ру, тј. сје
ди ње но и јед но гла сно, да би ово јед но гла сје у пе смо по ја њу ство ри ло у 
њи ма и је дин ство и са гла сност љу ба ви, јед но душ је и јед но ми сли је. Ка ко 
то ов де по ка зу је Да вид, древ ном је вреј ском на ро ду би ло је до пу ште но да 
Бо гу по је уз му зич ке ин стру мен те, као што им је би ло до пу ште но и при
но ше ње жи во тињ ских жр та ва, али са мо услед сла бо сти њи хо вог ума и 
скло но сти ка за до вољ стви ма. За но ви на род, псал тир пред ста вља ви шње 
на дах ну ће ко је до ла зи од бла го да ти Ду ха, бу ду ћи да псал тир ис пу шта 
звук из свог гор њег де ла. Пре ма јед ном ту ма че њу, бу бањ (тим пан) је де
ла ње, а псал тир со зер ца ње, због че га смо ду жни да Бо гу по је мо де ла њем 
и со зер ца њем.

(4) Јер Го со бла о во ле у на ро у Сво ме, и уз не ће кро ке у са се ње. 
Го спод, ка же, бла го во ли, од но сно же ли до бро у Свом на ро ду, као што је 
ре че но и код Еван ђе ли сте: Ме ђу љу и ма бла о во ље ње (Лк. 2; 14). Крот ке или 
сми ре не ће Го спод про сла ви ти и спа сти.

(5) По хва ли ће се ре о об ни у сла ви, и об ра о ва ће се на о се ља ма 
сво јим. У до слов ном зна че њу, ов де се го во ри о по бе ди Је вре ја над су
сед ним на ро ди ма, ко ји су спре ча ва ли об но ву хра ма и гра да Је ру са ли ма. 
Услед то га, Је вре ји не са мо да ће без бри жно спа ва ти, не го ће спа ва ти са 
ра до шћу и ве се љем ср ца, бу ду ћи да су се осло бо ди ли свих сво јих не при
ја те ља – не зна бо жач ких на ро да.

(6) Уз но ше ња Бо жи ја су у уси ма њи хо вим, и ма че ви во се кли су у 
ру ка ма њи хо вим. Ове ре чи на во де на ми сао да ће Изра иљ ци ко ји про
сла вља ју Бо га во ди ти бит ке са сво јим не при ја те љи ма, да ће у њи хо вим 
усти ма би ти псал мо по ја ње и сла во сло вље ње а у ру ка ма оруж је ко јим ће 
по ра зи ти и по се ћи сво је про тив ни ке.

љу ди ма. Да су и они, не ве ру ју ћи, ко ји су се не кад про ти ви ли Бо гу, та ко ђе 
би ли осло бо ђе ни, об ја снио је Пе тар, го во ре ћи у Са бор ним по сла ни ца ма: 
Си ђе и ро о ве а у хо ви ма у ам ни ци, а ови не ка а би ја ху не о слу шни 
(1. Пе тр. 3; 19–20).

Из ту ма че ња Је фи ми ја Зи га бе на 
(1) Хва ли е Го со а са не бе са, хва ли е Га на ви си на ма. Са пр вог не

ба, ство ре ног у о че ку, Да вид при зи ва ан ге ле, а са дру гог, тј. са сво да, 
при зи ва све ти ла и зве зде. Из пре и спод ње при зи ва зма ја (дра ко на), а за
тим и оста ле зве ри и жи во ти ње, да би окон чао при зи ва њем љу ди. Ре чи 
не бо и ви си на озна ча ва ју јед но исто.

(2) Хва ли е а, сви ан е ли Ње о ви… Да вид нај пре при зи ва ни жи чин 
ан ге ла, а за тим се обра ћа и оста лим чи но ви ма, ко је име ну је као си ле. 
Или, мо жда, све чи но ве на зи ва си ла ма и ан ге ли ма (ве сни ци ма), бу ду ћи 
да сви они об зна њу ју и бла го ве сте ре чи Бо жи је.

(3) Хва ли е Га, сун це и ме сец, хва ли е Га све зве зе и све лос. Ова 
не бе ска те ла на ла зе се на дру гом не бу, тј. на сво ду. Под сун цем, ме се цом и 
зве зда ма тре ба под ра зу ме ва ти са су де у ко је се ули ва све тлост (Те о до рит). 
Или, мо жда сун це, ме сец и зве зде озна ча ва ју она све ти ла ко ја су ство ре
на че твр тог да на, док је све тлост она ко ја је ство ре на пр вог да на. Ка ко 
то да они хва ле Го спо да, ка да не ма ју ни гла са, ни ре чи, ни је зи ка? Ка ко 
ка же бо жан стве ни Зла то уст, по сто је три на чи на сла во сло вље ња: пр во се 
уз но си гла сом; дру го је сла во сло вље ње ко је се тво ри по сред ством зре ња 
или гле да ња очи ма, и у том сми слу је ре че но да не бе са ка зу ју сла ву Бо жи ју 
(Пс. 18; 1). Тре ћи вид сла во сло вље ња из ра жа ва се вр лин ским жи во том и 
до брим де ли ма, јер љу ди, ви дев ши до бра де ла, про сла вља ју Оца Ко ји је 
на не бе си ма. Хва ли те Бо га, ка же Да вид, и ви, бе сло ве сна и не жи ва све
ти ла, да би љу ди, ви дев ши ва шу ле по ту, по ло жај, слу же ње, по сто ја ност 
и чвр сти ну, про сла вља ли Оно га Ко ји вас је ство рио. Не што слич но ка же 
и св. Гри го ри је Бо го слов, го во ре ћи да све хва ли и про сла вља Бо га не из
ре ци вим гла со ви ма.

Псалам 149
Алилуја

Тумачење Јефимија Зигабена
Пре ма ре чи ма бл. Те о до ри та, овај пса лам се у исто риј ском сми слу 

од но си на Је вре је, ко ји су на кон по врат ка из Ва ви ло на по бе ди ли све 
окол не, не при ја тељ ске на ро де. Пре ма ре чи ма св. Зла то у ста, пса лам се, у 
ви шем сми слу, од но си на хри шћа не, а та ко га је про ту ма чио и св. Гри го
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Хва ли е Га у вр ђи си ле Ње о ве, тј. хва ли те Га због твр ђа ве, ство ре не 
Ње го вом бо жан стве ном си лом. Под твр ђа вом се под ра зу ме ва дру го не бо 
(тј. не бе ски свод), ко је за ди вљу је сво јом ве ли чи ном и ле по том.

(2) Хва ли е Га за мно е мо ћи Ње о ве. Хва ли те Га за моћ ко ја се от кри
ва тво ре њем без број них чу де са и ко јом тво ре ви на огла ша ва и про по ве да 
све мо гућ ство сво га Твор ца.

Хва ли е Га о мно шву ве ли чан сва Ње о во, тј. хва ли те Га због 
Ње го ве не из мер не ве ли чи не, за ко ју је ре че но: Ве ли чан сву Ње о вом 
не ма кра ја (Пс. 144; 3).

(3) Хва ли е Га уз лас руб ни, хва ли е Га уз сал ир и у сле. (4) Хва
ли е Га уз бу бањ и у хо ру, хва ли е Га уз жи це и ор а не. (5) Хва ли е Га 
уз ја сне ким ва ле, хва ли е а уз ким ва ле с о кли ци ма. Про рок за по ве да 
Је вре ји ма да Го спо да хва ле свим му зич ким сред стви ма, ка ко гла со ви ма, 
та ко и ин стру мен ти ма, док хри шћа ни ма за по ве да да то чи не свим те
ле сним ор га ни ма: очи ма, усна ма, уши ма, ру ка ма и но га ма. Ако очи не 
гле да ју на не по треб но и срам но не го на до лич но и ко ри сно, ако уши не 
слу ша ју рас ка ла шне ре чи не го оно што је ду ше ко ри сно, ако уста не из
го ва ра ју ни шта са бла жњи во, ако ру ке ни су шкр те, ако се уз др жа ва ју од 
уби ја ња и оти ма ња и ако се пру жа ју ка до брим де ли ма, ако но ге не хи та ју 
ка по ро ци ма и ако ко ра ча ју пра вим пу тем, он да ми уисти ну свим (те ле
сним) ор га ни ма про сла вља мо Бо га, уз но се ћи му хар мо нич ну, ми ло звуч
ну пе сму. Под хо ром (ст. 4) се под ра зу ме ва пе сма, ко ја се пе ва ла у хо ру.

(6) Све шо и ше не ка хва ли Го со а! Али лу ја. Овим ре чи ма, цар – 
про рок под сти че вас це ли људ ски род и сва ки људ ски уз раст да хва ли 
Бо га и да Му бла го да ри. Ди са ње ов де озна ча ва ду шу, а ду ша под ра зу ме ва 
це лог чо ве ка. Да вид, да кле, при зи ва ве ру ју ће да хва ле Бо га у са да шњем 
жи во ту, док ће у бу дућ но сти вас кр се ње при зва ти и не вер не да хва ле и 
про сла вља ју Бо га, јер ће та да сви, и вер ни и не вер ни, са ви ти сво ја ко ле на 
пред Бо гом и хва ли ти Га.

И ми смо ду жни да Бо га хва ли мо и про сла вља мо и реч ју и де лом, 
да Га хва ли мо и да Му сваг да и за све бла го да ри мо. За нас, ра зум не љу де, 
хва ље ње Бо га је нео п ход но де ло и сваг да се од нас зах те ва; то је не из бе
жна ду жност, угод на жр тва и, ка ко ка же св. Зла то уст, ан гел ско слу же ње. 
Ако то из вр ши мо, ми ће мо без пре пре ка окон ча ти ток овог жи во та и 
за до би ти бу ду ћа бла га, бла го да ћу и чо ве ко љу бљем Го спо да на шег Ису са 
Хри ста, с ко јим не ка је Оцу и Све то ме Ду ху сла ва, част и по кло ње ње у 
ве ко ве ве ко ва. Амин.

(7) Да учи ни осве у у не зна бо шци ма, из об ли че ње у на ро и ма. Изра
иљ ци ће, ка же, усти ма про сла вља ти Бо га а ру ка ма ће се бо ри ти с не при
ја те љи ма, има ју ћи за циљ да се Бог кроз њих осве ти су сед ним на ро ди ма 
за увре де и ра то ве про тив Ње го вог на ро да, (8) Да ве жу ца ре ве њи хо ве у 
лан це, и слав не њи хо ве у руч не око ве же ле зне.

(9) Да учи ни на њи ма су на и сан, сла ва ће ова би и сви ма ре о
об ни ма Ње о вим. Изра иљ ци ће, нај зад, сла во сло ви ти Бо га усти ма и бо
ри ти се с на ро ди ма ру ка ма да би Бог кроз њих осу дио и ка знио њи хо ве 
не при ја те ље и да би се осве тио за Свој на род. Сла ва, ко ја им је обе ћа на, 
са сто ја ла се у по бе ди над свим су се ди ма, из во је ва ној на нео би чан и за
ди вљу ју ћи на чин, уз по моћ и са деј ство Бо жи је.

Та ко се овај пса лам ту ма чи у исто риј ском сми слу. У ви шем сми слу, 
ме ђу тим, он се ту ма чи на сле де ћи на чин. Пре ма све том Зла то у сту, ре чи 
да ће се пре по доб ни по хва ли ти сла вом од но се се на бу ду ћи век, јер, ка ко 
учи апо стол Па вле, стра да ња ово га ве ка ни су ни шта у по ре ђе њу са сла
вом ко ја ће нам се от кри ти (в. Рим. 8; 18). Та ква сла ва је крст, као што је и 
ре че но: Бо же са чу вај а се би ло чим ру им хва лим осим кр сом Го со а 
на ше а Ису са Хри са (Гал. 6; 12). Осим то га, Да вид хва ли крот ке и пре по
доб не, да би у на ма под ста као крот кост и пре да ност Бо гу. Об ра о ва ће 
се на о се ља ма сво јим, тј. у веч ним не бе ским оби те љи ма и у при у го
то вље ним оби та ва ли шти ма. Дво се кли мач озна ча ва крст Го спод њи, јер 
уни шта ва и ра ња ва мно штва де мо на. Под ма чем се мо же под ра зу ме ва ти 
и жи вот апо сто ла и њи хо вих на след ни ка, бу ду ћи да је из о штрен и реч ју 
и де лом, од но сно и де ла њем и со зер ца њем. Осве а не зна бо шци ма из ра
жа ва на чин де ло ва ња апо сто ла, ко ји су та ко по сту па ли с ци љем да љу де 
осло бо де од ро бо ва ња и су ро ве вла сти ђа во ла. Под ца ре ви ма и слав ни ма 
ме ђу не зна бо шци ма тре ба ло би под ра зу ме ва ти де мо не ко ји су вла да ли 
над њи ма и ко ји ма су они ука зи ва ли по ча сти.

Псалам 150
Алилуја

Тумачење Јефимија Зигабена
Ка ко при ме ћу је св. Јо ван Зла то у сти, Да вид Књи гу пса ла ма за вр ша ва 

бла го да ре њем Бо гу, по у ча ва ју ћи и нас да Бо гу бла го да ри мо за сва ко бла
го ста ње, али и за сва ку не сре ћу, ко ју је Ње му угод но да нам по ша ље, да 
Му бла го да ри мо и на по чет ку и на свр шет ку сва ког на шег де ла.

(1) Хва ли е Бо а у све и ма Ње о вим. Хва ли те и про сла вљај те Бо га 
у све ти ма Ње го вим, јер је, пре ма ре чи ма св. Зла то у ста, људ ском жи во ту 
по да рио та кво све то устрој ство да их је оно од љу ди учи ни ло ан ге ли ма.
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БЕ СЕ ДЕ  
НА ПСАЛ МЕ
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Бе се да на пр ви део пр вог псал ма
Сва ко је и смо бо о на ах ну о и ко ри сно (2. Тим. 3; 16), и Дух Све ти га је 

на пи сао због то га да би смо у ње му, као у не ком за јед нич ком ле чи ли шту 
ду ша, сви ми, љу ди, ода бра ли ис це ле ње за сво ју соп стве ну страст. У Пи
сму је ре че но: Ис це ле ње ће уми ри и ве ли ке ре хо ве (Књ. проп. 10; 4). Ме ђу
тим, јед ном нас по у ча ва ју про ро ци, а дру го ме пи сци исто риј ских књи га, 
јед ном нас по у ча ва за кон, а дру го има вид са ве то дав них из ре ка (по сло
ви ца). Књи га пса ла ма об у хва та оно што је нај ко ри сни је у свим оста лим 
књи га ма. Она про ро ку је о бу дућ но сти, под се ћа на (исто риј ске) до га ђа је, 
да је за ко не за жи вот, ука зу је на то, ка ко би тре ба ло да де ла мо. Јед ном 
реч ју, она је за јед нич ка ри зни ца до брих уче ња, ко ја сва ко ме обез бе ђу је 
оно што му по го ду је, са гла сно ње го вој соп стве ној рев но сти. Она за це љу
је за ста ре ле ду шев не ра не, не дав но ра ње ном да је бр зо ис це ле ње, вас по
ста вља бо ле сно а не по вре ђе но по др жа ва. Уоп ште но, ова књи га, ко ли ко 
год је то мо гу ће, ис ко ре њу је стра сти, ко је у чо ве ко вом жи во ту на раз не 
на чи не го спо да ре ње го вом ду шом. По ред то га, она ства ра не ку склад ну 
уте ху и на сла ду, ко је по ми сли чи не це ло му дре ним. Дух Све ти је знао да 
је људ ски род те шко ру ко во ди ти ка вр ли ни и да смо, због на ше скло но
сти ка на сла ди, не мар ни у по гле ду пра вог пу та. Шта да се ра ди? Уче њи ма 
(тј. дог ма ма, исти на ма ве ре) се при са је ди њу је угод ност слат ко по ја ња да 
би смо, за јед но са оним што је слат ко и ми ло звуч но за слух, при хва та ли и 
оно што је ко ри сно у ре чи ма. Та ко по сту па ју и му дри ле ка ри: да ју ћи нам 
да пи је мо го рак лек од ко јег осе ћа мо од врат ност, че сто се до га ђа да ча шу 
пре ма зу ју ме дом. Са та квим ци љем су за нас из ми шље на и ова склад на 
пе смо по ја ња пса ла ма да би их они, ко ји су по уз ра сту де ца и уоп ште, ко ји 
су по свом ка рак те ру још увек не зре ли, на пр ви по глед по ја ли, а у ства ри 
по у ча ва ли сво је ду ше. Те шко да би не ко од про стог на ро да, а по себ но 
они не мар ни, оти шли одав де ла ко за пам тив ши апо стол ску и про роч ку 
за по вест; ме ђу тим, сти хо ви из пса ла ма пе ва ју се и у њи хо вим ку ћа ма, 
као што се огла ша ва ју и на тр го ви ма. Ако се не ко, као звер, раз ја ри од 
гне ва, сми ру је се оног тре нут ка кад се ње го ве уши на сла де псал мом, јер 
ме ло ди јом (тј. псал мо по ја њем) кро ти сви ре пост сво је ду ше.

2. Пса лам је ти ши на ду ше и раз да ва ње ми ра. Он уми ру је по ме те
ност и ус та ла са ност по ми сли; он умек ша ва раз дра жљи вост ду ше и уце
ло му дру је не уз др жа ње. Пса лам је по сред ник при ја тељ ства, сје ди ње ње 
ме ђу да ле ки ма, по ми ре ње не при ја те ља. Ко би још увек мо гао да сма тра 
не при ја те љем оно га, с ко јим је уз но сио је дан глас ка Бо гу? Због то га нам 
псал мо по ја ње да је јед но од нај ве ћих до ба ра – љу бав, из ми слив ши као 
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под вод ни део за ла ђу и ср це у те лу жи вог би ћа, та кву си лу, ка ко ми се чи
ни, има и овај кра так пред го вор у од но су на це ло куп но устрој ство пса ла
ма. Бу ду ћи да псал мо по јац, у на став ку ка зи ва ња, на ме ра ва да по са ве ту је 
мно го че му што је те шко и ис пу ње но не из мер ним зно јем и на по ри ма, он 
под ви жни ци ма по бо жно сти на са мом по чет ку ука зу је на њи хо во бла же
но окон ча ње ка ко би смо, у оче ки ва њу при у го то вље них до ба ра, без бри
жно под но си ли жа ло сти са да шњег жи во та. На исти на чин и оче ки ва ње 
удоб ног при ста ни шта олак ша ва труд пут ни ци ма ко ји ко ра ча ју не рав ним 
и не про ход ним пу тем. Же ља да за до би ју то ва ре при мо ра ва тр гов це да 
се од ва жно упу те на мо ре, док на да у пло до ве чи ни да зе мљо дел цу труд 
бу де не при ме тан. Због то га је и за јед нич ки Ру ко во ди тељ у жи во ту, ве ли
ки Учи тељ, Дух Исти не, пре му дро и опит но уна пред по ну дио на гра де, да 
би смо ми, упе рив ши по глед да ље од са да шњег тру да, по жу ри ли да се у 
ми сли ма на сла ђу је мо веч ним до бри ма.

Бла жен је чо век, ко ји не ие на ве ће без бо жних. По сто ји, да кле, истин
ско до бро, ко је је до стој но да се на зо ве бла же ним у нај ва жни јем и пре
вас ход ном зна че њу те ре чи. То је Бог. Због то га и Па вле, на ме ра ва ју ћи да 
го во ри о Хри сту, ка же: По ја вља њу бла же но Бо а и Са са на ше а, Ису са 
Хри са (1. Тим. 1; 11 и Тит. 2; 13). Уисти ну је бла же но ово су што са моДо бро 
(тј. До бро са мо по се би, грч. τὸ ἀυτόκαλον), пре ма Ко јем све мо три, Ко јем 
све стре ми, ова не про мен љи ва При ро да, ово го спо дар ско До сто јан ство, 
овај без ме те жни Жи вот, ово не по му ће но Жи вље ње* у Ко јем не ма про ме
не и Ко је не до ти че про мен љи вост, овај веч но те ку ћи Из вор, ова пре и зо
бил на Бла го дат, ова не ис црп на Ри зни ца. Не у ки љу ди и све то љуп ци (грч. 
ϕιλόκοσμοι), не зна ју ћи ни шта о при ро ди до бра, че сто бла же ним на зи ва ју 
ства ри ко је не ма ју ни ка кву вред ност, као што су бо гат ство, здра вље или 
бли став жи вот, а што по сво јој при ро ди ни је до бро, не са мо за то што се 
ла ко мо же про ме ни ти у сво ју су прот ност, не го и за то што оно га ко ји га 
по се ду је не мо же да учи ни до брим. Ко га је бо гат ство учи ни ло пра вед ним 
или здра вље це ло му дре ним? На про тив, че сто се де ша ва да (ове ства ри) 
за оно га ко ји их зло у по тре бља ва по ста ну узрок са гре ше ња. Пре ма то
ме, бла жен је онај ко је за до био то што је до стој но ве ће вред но сти, ко 
је по стао при ча сник нео ту ђи вог до бра. Ме ђу тим, по че му ће мо га пре
по зна ти? По то ме што не иде на ве ће без бо жних. И пре не го што ка жем 
шта зна чи не ићи на ве ће без бо жних, на ме ра вам да због вас раз ре шим 
пи та ње ко је се ов де по ста вља. Пи та те: за што про рок ода би ра са мо чо ве ка 

* Све ти Ва си ли је на овом ме сту ко ри сти грч ку име ни цу „ἡ διεξαγωγή” ко ја озна ча ва вид, 
об лик или на чин жи во та (или по сто ја ња), прим. прев.

ка ри ку по ве зи ва ња за јед нич ко по ја ње, и сје ди њу ју ћи љу де у је дан ускла
ђен хор. Пса лам је уто чи ште од де мо на, сту па ње под за шти ту ан ге ла, 
оруж је у ноћ ним стра хо ви ма, по чи нак од днев ног тру да, си гур ност за 
мла ден це, украс у цвет ном уз ра сту, уте ха стар ци ма, нај до лич ни ји украс 
же на ма. Пса лам на се ља ва пу сти ње, уце ло му дру је тр го ве. За по чет ни ке 
– он је осно ва (уче ња); за уз на пре до ва ле – уве ћа ње зна ња, а за са вр ше
не – утвр ђе ње и глас Цр кве. Он пра зник чи ни све тлим, он узро ку је жа
лос о Бо у, јер пса лам и ка ме но ср це при мо ра на су зе. Пса лам је де ло 
ан ге ла, не бе ско жи вље ње, ду хов ни та мјан. То је му дри изум Учи те ља 
Ко ји је устро јио да по је мо и да се исто вре ме но по у ча ва мо оном што је 
ко ри сно. Њи ме се и по у ке ду бље ути ску ју у ду шу. На и ме, оно што је на
у че но с при ну дом не за др жа ва се ду го у на ма, а оно што је при хва ће но 
са за до вољ ством и при јат но шћу чвр шће се уко ре њу је у ду шу. Че му ћеш 
се на у чи ти од пса ла ма? Зар ода тле не ћеш по зна ти ве ли чи ну од ва жно сти, 
по у зда ност пра вич но сти, до сто јан ство це ло му дре но сти, са вр шен ство 
раз бо ри то сти, на чин по ка ја ња, ме ру тр пље ња и сва ког дру гог до бра ко је 
име ну јеш? Ов де се на ла зи са вр ше но бо го сло вље, пред ска за ње о до ла ску 
Хри сто вом у те лу, прет ња су дом, на да у вас кр се ње, страх од ка зне, обе ћа
ње сла ве, от кро ве ње та јин ста ва. Све је то, као у не ку ве ли ку и за јед нич ку 
ри зни цу, са бра но у књи гу пса ла ма, ко је је про рок, ме ђу број ним му зич
ким ин стру мен ти ма, при ла го дио упра во оном ко ји се на зи ва псал тир. 
Ти ме је, ка ко ми се чи ни, об ја снио да у ње му од зва ња ју гла со ви бла го да ти 
ко ја се да је са не бе са – од Ду ха, јер је то је ди ни му зич ки ин стру мент ко јем 
се узроч ник зву ка на ла зи на вр ху (у гор њем де лу). Код ци тре и код ли ре 
ба кар у до њем де лу од зва ња под плек тру мом (тр за ли цом), док се код 
псал ти ра узроч ник хар мо нич них рит мо ва на ла зи у гор њем де лу, да би
смо се и ми по бри ну ли да тра жи мо гор ње, и да би нас при јат ност по ја ња 
од вра ти ла од па да ња у те ле сне стра сти. При том нам је, ка ко ја ми слим, 
про роч ка реч ду бо ко ми сле но и пре му дро са мим устрој ством овог ору ђа 
по ка за ла да љу ди са склад но устро је ном и ускла ђе ном ду шом ла ко мо гу 
да се уз диг ну ка ви шњем. Раз мо три мо, да кле, и по че так пса ла ма.

3. Бла жен је чо век ко ји не ие на ве ће без бо жних. Ка да по ди жу ви со
ка зда ња, гра ди те љи по ста вља ју те ме ље ко ји су сра змер ни тој ви си ни. И 
бро до гра ди те љи, ко ји при пре ма ју ла ђе за при хва та ње ве ли ког те ре та, 
њи хов под вод ни део гра де сра змер но те ре ту ко ји ће у њих би ти на то
ва рен. И при ли ком ро ђе ња жи вог би ћа, ср це, ко је се нај пре уоб ли чу је, 
до би ја од при ро де устрој ство ка кво од го ва ра том жи вом би ћу. Оту да 
се те ле сно тки во обра зу је око ср ца сра змер но соп стве ним на че ли ма, и 
оту да по ти че раз ли ка у ве ли чи ни жи во ти ња. То што за ку ћу зна чи те мељ, 
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ви део бла же ни Ја ков: је дан њен крај био је бли зу зе мље и до ти цао ју је, 
док се дру ги рас про сти рао из над са мог не ба. Због то га они, ко ји сту па ју 
у вр лин ски жи вот, мо ра ју нај пре утвр ди ти сво је ко ра ке на пр вим сте пе
ни ма, да би од њих не пре ста но ус хо ди ли све ви ше и ви ше док се нај зад, 
по сред ством по сте пе ног на пре до ва ња, не уз диг ну на ви си ну ко ја је мо гу
ћа за људ ску при ро ду. И као што пр во бит но ус хо ђе ње по ле стви ци зна чи 
уда ља ва ње од зе мље, та ко и у жи во ту по Бо гу уда ља ва ње од зла зна чи 
по че так на пре до ва ња. Уоп ште но, сва ко не деј ство ва ње је не у по ре ди во 
лак ше од би ло ког де ла. На при мер: Не убиј, не чи ни ре љу бу, не укра и 
(2. Мојс. 20; 13 – 15). Сва ка од тих за по ве сти зах те ва са мо не деј ство ва ње и 
не по крет ност. Ме ђу тим, Љу би бли жње а сво а као са мо а се бе (Мт. 19; 19) 
и Про ај све шо имаш и о ај си ро ма си ма (21), или Ако е ко о е ра 
је ну ми љу ии с њим ве (Мт. 5; 41) – то су већ деј ства ка ква до ли ку ју 
под ви жни ци ма. Да би се из вр ша ва ле ове за по ве сти, већ је по треб на од
ва жна ду ша. Пре ма то ме, за ди ви се му дро сти оно га ко ји нас кроз лак
ше и при сту пач ни је во ди ка са вр шен ству. Псал мо по јац нам је по ну дио 
три усло ва ко ја тре ба ис пу ни ти: не ићи на ве ће без бо жних, не ста ја ти на 
у у ре шних и не се де ти на се а ли шу о уб ни ка. Сле де ћи при род ни 
ток ства ри, он је тај по ре дак унео и у оно што је ре као. На и ме, ми нај пре 
ра су ђу је мо (о на ме ри), за тим на ме ру оства ру је мо и нај зад оста је мо не по
ко ле би ви у од лу ка ма. Због то га се нај пре бла же ном мо ра на зва ти чи сто та 
на ших по ми сли, јер ко рен те ле сних деј ста ва чи ни на ме ра (ми сао) ср ца. 
Та ко се пре љу ба нај пре рас плам са ва у ду ши сла сто љуп ца, па тек на кон 
то га узро ку је и те ле сну ис ква ре ност. Го спод због то га и ка же да је оно 
што чо ве ка ква ри уну тра у ње му (Мт. 15 18). Уко ли ко се грех про тив Бо га 
у пра вом сми слу те ре чи на зи ва без бо жни штвом, он да ни ка да не сме мо 
се би до пу сти ти да услед не вер ја сум ња мо у Бо га. Ако у свом ср цу ка жеш: 
да ли по сто ји Бог Ко ји свим упра вља, то зна чи да већ идеш на ве ће без
бо жних. Да ли на не бу по сто ји Бог Ко ји од лу чу је о све му по је ди нач ном? 
По сто ји ли суд? По сто ји ли пла та сва ко ме по де ли ма ње го вим? За што 
пра вед ни жи ве у си ро ма штву, а гре шни у бо гат ству? Не ки су сла би, а 
не ки се на сла ђу ју здра вљем? Не ки су по ни же ни, а не ки слав ни? Да ли се 
свет слу чај но по кре ће сам од се бе? Да ли не ра зум ни слу чај без ика квог 
по рет ка сва ко ме до де љу је жи вот ну суд би ну? Ако та ко по ми шљаш, ти си 
по шао на ве ће без бо жних. Сто га је бла жен онај ко ји ни је по сум њао у Бо га, 
ко ни је пао у ма ло ду шност по сма тра ју ћи са да шње не го се на да оче ки ва
но ме, ко о Оно ме Ко ји нас је ство рио ни је имао не ве ру ју ћу ми сао. Бла жен 
је и онај ко ји на у ре шни ка не са е. Пу тем се на зи ва жи вот, јер сва
ко ко је ро ђен хи та ка свр шет ку. Оне, ко ји су на ла ђи, ве тар без ика квог 

и ње га на зи ва бла же ним? Зар же не ни су при зва не на бла жен ство? Ни је 
о то ме реч, јер је вр ли на јед на и за му шкар це и за же не. И као што је и 
ства ра ње и јед ног и дру гог јед на ко по ча сти, та ко је и пла та јед на ка и за 
јед но и за дру го. По слу шај те шта се ка же у Књи зи По ста ња: Сво ри Бо 
чо ве ка о обра зу Бо жи јем, му шко и жен ско сво ри их (1. Мојс. 1; 27). Они 
ко ји има ју јед ну (исту) при ро ду, има ју и иста деј ства. Због че га је, да кле, 
Псал мо по јац, го во ре ћи о му шкар цу, пре ћу тао о же ни? За то што је, уз је
дин ство при ро де, сма трао да је до вољ но да за озна ча ва ње це ли не ука же 
на оно што је у тој вр сти пре вас ход ни је.

Услед то га је бла жен чо век ко ји не ие (не ои е) на ве ће без бо жни ка. 
По гле дај, ко ли ка је тач ност ре чи, и ко ли ко је сва ка из ре ка ис пу ње на дог
ма ма. Ни је ре као: ко ји не ие (са да, грч. οὐ πορεύεται) не го ко ји не ои е 
(грч. οὐκ ἐπορεύϑη).* Онај ко ји је још жив не мо же се на зва ти бла же ним 
због не из ве сно сти окон ча ња жи во та. Онај, ме ђу тим, ко ји је ис пу нио на
ло же не оба ве зе и жи вот окон чао бес пре кор ним кра јем, спо кој но се мо же 
на зва ти бла же ним. За што је бла жен онај ко ји хо и у за ко ну Го со њем (Пс. 
118; 1)? Пи смо ов де бла же ним не на зи ва оног ко ји је хо дио, не го оног ко ји 
још увек хо ди у за ко ну. То се до га ђа сто га што су они, ко ји чи не до бро, 
и за са мо де ло до стој ни по хва ле. Они ко ји из бе га ва ју зло не за слу жу ју 
по хва лу он да, кад се јед ном или два пу та укло не од гре ха, не го он да, кад 
су у ста њу да сваг да из бег ну ис ку ша ва ње у злу. Услед ве за но сти пој мо ва, 
ме ђу тим, от кри ва нам се и дру га те шко ћа. За што Псал мо по јац не на зи
ва бла же ним оно га ко ји је уз на пре до вао у вр ли ни, не го оно га ко ји ни је 
по чи нио грех? У та квом слу ча ју би се и коњ, и во, и ка мен мо гли на зва ти 
бла же ни ма. Ко је је то не жи во су шта ство ста ја ло на у у ре шних? Или 
ко је је бе сло ве сно ство ре ње се де ло на се а ли шу о уб ни ка? Са че кај ма
ло, и про на ћи ћеш лек. Про рок до да је: (2) не о је у за ко ну Го со њем во ља 
ње о ва. По у ча ва ње за ко ну Бо жи јем је свој стве но са мо ра зум ном су шта
ству. Ми ће мо ре ћи и то, да је по че так при хва та ња до бра уда ља ва ње од 
зла, јер је ре че но: Укло ни се о зла и чи ни о бро (Пс. 36; 27).

4. Пре ма то ме, при во де ћи нас ка вр ли ни пре му дро и опит но, Псал
мо по јац уда ља ва ње од гре ха по ста вља као по че так до брих де ла. Ако би 
он од те бе од мах зах те вао са вр шен ство, са свим је мо гу ће да би ти окле
вао да при сту пиш де лу. Са да те на ви ка ва на оно што је до ступ ни је (при
сту пач ни је), да би се ти од ва жни је ла тио и оста лог. Ја бих ре као да је 
под ви за ва ње у вр ли ни слич но ле стви ци, и то упра во оној, ко ју је не кад 

* У грч ком из вор ни ку, гла гол „πορεύομαι” (ићи) ни је упо тре бљен у пре зен ту не го у аори
сту – ἐπορεύϑην, прим. прев.
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пу ту, не рав ном и стр мом, пу те во ди тељ је до бри ан гео, и оне, ко ји за њим 
сле де, кроз на пор вр ли не во ди ка бла же ном окон ча њу. Све до тле, док је 
сва ки од нас мла де нац ко ји тр чи за оним што на сла ђу је у са да шњем, не 
бри не се о бу ду ћем. Ме ђу тим, ка да по ста не чо век и кад се ње гов ра зум 
уса вр ши, он ви ди да се жи вот пред њим на не ки на чин де ли и да во ди или 
ка вр ли ни или ка по ро ку. Че сто се де ша ва да, обра тив ши на њих ду шев но 
око, раз ли ку је оно што је свој стве но вр ли ни, од оно га што је свој стве но 
по ро ку. Жи вот гре шни ка по ка зу је у се би сва за до вољ ства са да шњег ве ка. 
Жи вот пра вед ни ка, ме ђу тим, по ка зу је са мо до бра бу ду ћег ве ка. Ко ли ко 
год да обе ћа ва бу ду ћа бла га, пут пра вед них исто то ли ко прет по ста вља 
и труд у са да шњем. Сла сто љу бив и не уз др жан жи вот не ну ди на сла ду 
ко ја ће до ћи ка сни је, не го са да шње на сла ђи ва ње. Због то га сва ка ду ша 
по чи ње да и раз ве ја ва се због по ми сли. Ка да у сво је ми сли уве де веч
но, она ода би ра вр ли ну. Ка да по глед окре не ка са да шњем, пред ност да је 
за до вољ ству. Ов де ви ди на сла ђи ва ње те ла, а та мо ро бо ва ње; ов де ви ди 
пи јан ство а та мо пост; ов де ви ди нео б у здан смех а та мо су зе; ов де плес а 
та мо мо ли тве; ов де му зи ку а та мо уз да хе; ов де блуд а та мо дев стве ност. 
Уко ли ко се истин ско бла го ра зу мом мо же пој ми ти је ди но кроз ве ру (јер 
је оно да ле ко од нас, и ње га око не ви е и ухо не чу), док нам је сла дост 
гре ха на до хват ру ке и на сла да се ули ва по сред ством сва ког чу ла, бла жен 
је онај ко јег зам ке за до вољ ства ни су од ву кле у про паст не го тр пе љи во 
оче ку је на ду у спа се ње и ко ји, при ли ком из бо ра јед ног или дру гог пу та, 
ни је сту пио на пут ко ји во ди ка злу.

6. И на се а ли ше о уб ни ка не се е. Да ли го во ри о оним се да ли
шти ма, на ко ји ма од ма ра мо сво је те ло? И ка кав је од нос др ве та пре ма 
гре ху, ако се да ли шта, ко је је прет ход но за у зи мао гре шник, тре ба да се 
кло ним као не че га штет ног? Или би мо жда под се да ли штем тре ба ло под
ра зу ме ва ти не по крет но и по сто ја но оби та ва ње у одо бра ва њу зла? То га 
би тре ба ло да се кло ни мо, јер ду го трај на огре злост у гре ху ства ра у ду ши 
не ку не по пра вљи ву на ви ку. За ста ре ла ду шев на страст или по ми сао о 
гре ху ко ја се вре ме ном утвр ди ла те шко се ле чи па чак би ва и не ис це љи ва, 
ка да на ви ке, ка ко се нај че шће де ша ва, пре ђу у при ро ду. Због то га би тре
ба ло да же ли мо да се чак и не при бли жа ва мо злу. Дру ги на чин је да од мах 
на кон ис ку ше ња утек не мо од ње га, као од уда ра ко ји за да је стре ла, пре ма 
оно ме што је Со ло мон на пи сао о злој же ни: Не за р жа вај сво је око на 
њој не о о ско чи, не окле вај (При че Сол. 9; 18а – пре ма Сеп ту а гин ти). И сад знам 
не ке, ко ји су у мла до сти по ср ну ли у те ле сне стра сти и ко ји, услед на вик
ну то сти на зло, све до са ме ста ро сти оби та ва ју у гре ху. Као што сви ње, 
ва ља ју ћи се по бла ту, на се бе ле пе све ви ше и ви ше не чи сто ће, та ко се и 

(њи хо вог) на по ра но си ка при ста ни шту. Иако то они не осе ћа ју, кре та ње 
ла ђе во ди их ка ци љу. Та ко и ми, с про те клим вре ме ном на шег жи во та и 
не ким не пре кид ним и не пре ста ним кре та њем у не при мет ном жи вот ном 
то ку, би ва мо при ву че ни ка сво јој гра ни ци. На при мер: ти спа ваш, а вре
ме бе жи од те бе. Бу дан си, а тво ја ми сао је не чим за о ку пље на? Ме ђу тим, 
жи вот се исто вре ме но тро ши, иако то из ми че на шим чув стви ма. Сви ми, 
љу ди, тр чи мо по не кој аре ни и сва ки од нас жу ри свом ци љу. Због то га 
смо сви ми на пу ту. На тај на чин, мо жеш да ство риш пред ста ву о овом 
пу ту. Ти си пут ник у овом жи во ту, по ред све га про ла зиш, све оста је иза 
те бе. На пу ту ви диш биљ ке, тра ву, во ду или не што дру го, до стој но твог 
по гле да. Ди вио си се не ко вре ме, а за тим си по шао да ље. Опет си су срео 
ка ме ње, про ва ли је, клан це, сте не, па ње ве, а по не кад зве ри, гми зав це, тр ње 
или не што што је исто та ко не при јат но. Ма ло си ја ди ко вао, а за тим их 
на пу стио. Та кав је жи вот. У ње му не ма ни по сто ја них на сла да, ни ду го
трај них ја ди ков ки. Тај пут ни је тво је вла сни штво, као што ни са да шњост 
ни је тво ја. Пут ни ци има ју ова кав оби чај: чим на чи не пр ви ко рак, за њим 
од мах сле ди дру ги, а за њим и сле де ћи.

5. По гле дај, зар ти ово не ли чи на жи вот? Да нас си ти об ра ђи вао зе
мљу, а су тра ће је об ра ђи ва ти дру ги, а по сле ње га опет не ко дру ги. Ви диш 
ли ова по ља и ве ле леп на зда ња? Ко ли ко је пу та, сва ко од њих, то ком свог 
по сто ја ња про ме ни ло име! Би ло је вла сни штво то га и то га, а за тим је 
на зва но по име ну не ко га дру гог; за тим је пре шло код но вог вла сни ка, и 
сад се на зи ва ње го вом сво ји ном. Да кле, зар наш жи вот ни је пут по ко јем 
ко ра ча ју час јед ни час дру ги, и по ко јем сви сле де је дан за дру гим? Због 
то га је бла жен онај ко ји на у ре шни ка не са е. Шта зна чи: не са е? 
На ла зе ћи се у пр вом уз ра сту, чо век још увек ни је ни по ро чан ни вр лин
ски, јер тај уз раст ни је спо со бан ни за јед но од ових ста ња. Ме ђу тим, кад 
у на ма са зри ра зум, оства ру је се оно што је на пи са но: Ка а о ђе за о вес, 
рех ожи вље, а ја умрех (Рим. 7; 9 – 10). На и ме, по ја вљу ју се рђа ве по ми сли, 
ко је у на шим ду ша ма на ста ју услед те ле сних стра сти. И за и ста, за по вест 
је до шла, тј. за до би је но је по зна ње до бра, и ако она не над вла да рђа ву по
ми сао не го до пу сти ра зу му да се пот чи ни стра сти ма, грех ожи вља ва а ум 
уми ре, по став ши мр тав по сред ством гре хо па да. Пре ма то ме, бла жен је ко 
се ни је до та као у а ре шни ка не го је до бром по ми шљу при те као бла
го че сти вом жи во ту. По сто је два пу та, ко ја су ме ђу соб но про тив на је дан 
дру гом: је дан је ши рок и про стран, а дру ги узан и не во љан. По сто је та ко
ђе и два пу те во ди те ља, и сва ки од њих на сто ји да при до би је за се бе. На 
глат ком пу ту и на низ бр ди ци пу те во ди тељ је вар љив. То је лу ка ви де мон 
и он по сред ством на сла де од вла чи у про паст оне ко ји га сле де. На дру гом 
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ка же да су по губ ни ци ду ша. Не се дај, да кле, на се а ли ше о уб ни ка и не 
уче ствуј на са бо ри ма по губ ни ка и оних ко ји вре ђа ју мо рал, не за др жа вај 
се у дру штву оних, ко ји са ве ту ју на зло.

Мо ја бе се да је до са да об у хва ти ла са мо увод. При ме ћу јем, ме ђу тим, 
да је ње но оби ље пре ва зи шло по треб ну ме ру, та ко да ни ви не би мо гли 
ла ко да за пам ти те уко ли ко би још не што би ло ре че но. Уоста лом, и ме
ни је те шко да на ста вим бе се ду јер, услед уро ђе не сла бо сти, по чи њем да 
гу бим глас. Оно, о че му смо го во ри ли, оста ло је не до ре че но: го во ре ћи о 
то ме да се мо ра мо кло ни ти зла, пре ћу тао сам о то ме ка ко да се уса вр
ши мо по сред ством до брих де ла. Уоста лом, пред ло жив ши ово бла го на
кло но сти ва ше па жње, обе ћа вам да ћу, уз Бо жи ју по моћ, ис пу ни ти и оно 
што не до ста је, уко ли ко се не по ву чем у пот пу но без мол ви је. Не ка Го спод 
на ма по да ри на гра ду за из ре че но а ва ма плод од оно га што сте слу ша ли 
по бла го да ти Свог Хри ста, и Ње му не ка је си ла и сла ва у ве ко ве ве ко ва. 
Амин.

Бе се да на сед ми пса лам
(1) Псалам Давиов, који еваше Госоу за речи 

Хусије, сина Јемејенија (Венијаминца)
На пр ви по глед, мо гло би се учи ни ти да нат пис сед мог псал ма про

ти ву ре чи оно ме што је на пи са но у Књи га ма о ца ре ви ма, где се го во ри 
о Да ви ду. На и ме, та мо се при по ве да о Ху си ји, пр вом Да ви до вом при ја
те љу и си ну Ар хи ји ном, док се ов де ка же да је Ху си ја син Је ме је ни јев. 
Ме ђу тим, ка ко тај Ху си ја ни је Је ме је ни јев син, та ко ни ме ђу они ма, ко ји 
се та мо по ми њу не ма дру гог Ху си је, ко ји је Је ме је ни јев син. Зар он Је ме
је ни је вим си ном ни је на зван за то што је по ка зао ве ли ку хра брост и од
ва жни под виг, ка да је под ма ском при ја тељ ства до шао код Аве са ло ма и 
осу је тио Ахи то фе лов са вет, пред ло жив ши ми шље ње чо ве ка ко ји је ве о ма 
спре тан и ко ји до бро по зна је рат ну ве шти ну? На и ме, син Је ме је ни јин у 
пре во ду зна чи „син де сни це”. Ка да га је Ахи то фел са ве то вао да ни ма ло 
не окле ва не го да од мах на пад не оца ко ји још ни је био спре ман за бит ку, 
Ху си ја ни је до пу стио да Ахи то фе лов са вет бу де при хва ћен, а би Го со, 
ка ко је ре че но, на ву као зло на Аве са ло ма (2. Сам. 17; 14). На про тив, да би 
Да ви ду дао вре ме на да са бе ре сво је сна ге, про су дио је да би тре ба ло да 
га уве ри у ко рист од од ла га ња и окле ва ња, чи ме је уго дио и Аве са ло му, 
ко ји је ре као: Бо љи је са ве Ху си је Ар хи ја ни на не о са ве Ахи о фе лов (2. 
Сам. 17; 14). Ху си ја је, ме ђу тим, по сре до ва њем све ште ни ка Са до ка и Ави ја
та ра оба ве стио Да ви да о Аве са ло мо вим од лу ка ма, зах те ва ју ћи да Да вид 
то ком но ћи не оста не у пу сти њи Ара вот, не го да по жу ри са пре ла ском. 

ти љу ди, по сред ством сла сто љу бља, сва ко днев но пре кри ва ју но вом сра
мо том. Да кле, бла же на је ствар – и не по ми шља ти на зло. Ако си, бу ду ћи 
уло вљен од не при ја те ља, у ду шу при хва тио са ве те без бо жни штва, не стој 
у гре ху! Ако си се и под вр гао то ме, не утвр ђуј се у злу! Пре ма то ме, не 
се ди на се а ли шу о уб ни ка!

Ако си раз у мео на ка кво се да ли ште ми сли Пи смо, од но сно да под 
тим под ра зу ме ва ду го трај но оби та ва ње у злу, упи тај и ко га оно на зи ва 
по губ ни ци ма. Љу ди, ко ји има ју ис ку ства са ти ме, ка жу да се ку га, ако 
се до так не јед ног чо ве ка или жи во ти ње, по сред ством оп ште ња рас про
сти ре на све ко ји им се при бли же. Осо би на те бо ле сти је да се сви, је дан 
од дру го га, ис пу ња ва ју том сла бо шћу. Та кви су и по сле ни ци бе за ко ња. 
Пре но се ћи је дан дру го ме за ра зу, сви за јед но стра да ју од бо ле сти и сви за
јед но про па да ју. Зар ти се ни је до го ди ло да ви диш ка ко раз врат ни ци се де 
на тр го ви ма, исме ва ју це ло му дре не и при ча ју о сво јим срам ним де ли ма и 
сво јим за ни ма њи ма до стој ним та ме, на бра ја ју ћи слу ча је ве свог бе стид
ни штва као под ви ге или као не ка дру га хра бра де ла? То су по губ ни ци, 
ко ји на сто је да свој соп стве ни по рок сви ма пре не су и да мно ге учи не се
би слич ни ма, јер ће, у слу ча ју да је по рок за јед нич ки, из бе ћи сра мо ће ње. 
Ка да ва тра до так не ла ко за па љи во ве шта ство, не мо же се до го ди ти а да 
га не за хва ти у це ли ни, осо би то ако ду ва јак ве тар ко ји пла мен пре но си 
с јед ног ме ста на дру го. Та ко и грех, до дир нув ши јед ног чо ве ка, не мо же 
а да не пре ђе на све ко ји му при сту па ју, бу ду ћи да га раз ве ја ва ју не чи сти 
ду хо ви. Дух блу да се не огра ни ча ва ти ме да са мо јед но га из ло жи сра мо
ће њу не го му од мах при кљу чу је и дру го ве: го збе, пи јан ство, бе стид не 
при че и раз врат ну же ну ко ја исто вре ме но пе ва, не ком се осме ху је, не ког 
са бла жња ва, а све њих за јед но под сти че на је дан исти грех. Зар је ма
ла та ква за ра за, зар је бе зна чај но та кво рас про сти ра ње зла? По сто је и 
они, ко ји по дра жа ва ју зе ле на ша или чо ве ка ко ји је не ким дру гим по ро
ком за до био зна чај ну власт у дру штву, по стао на род ни ста ре ши на или 
вој ско во ђа, а за тим се пре дао нај бе стид ни јим стра сти ма. Ме ђу тим, зар 
и онај ко ји га по дра жа ва не ће у ду шу при ми ти про паст, пре тво рив ши 
у сво ју соп стве ност по рок оно га ко је га по дра жа ва? Бли став по ло жај у 
све ту исто вре ме но раз от кри ва и на чин жи во та оних љу ди ко је сви ви де. 
Вој ни ци нај че шће по дра жа ва ју свог вој ско во ђу, они ко ји жи ве у гра до
ви ма угле да ју се на сво је ста ре ши не. Уоп ште, ка да мно ги сма тра ју да је 
по рок јед ног чо ве ка до сто јан по дра жа ва ња, та да ће пра вед но и до лич но 
би ти да ка же мо да се од ње го вог жи во та ши ри не ка ду шев на за ра за. Грех, 
ко ји чи ни зна ме нит чо век, мно ге од по ср ну лих при вла чи да по дра жа ва ју 
то исто. Бу ду ћи да је дан од дру гог пре у зи ма ју сквер ну, за та кве љу де се 
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Ако се на ђе да ни су ни ра ње ни ни оскр на вље ни, упо ко ји ће их Хри стос. 
Због то га се про рок мо ли и за са да шњи и за бу ду ћи жи вот. Ов де ка же: 
Са си ме о свих ко ји ме о не, а та мо: из ба ви ме, а не зра бе у шу мо ју 
као лав. Ово мо жеш да до знаш и од Са мог Го спо да, Ко ји пред стра да ње 
ка же: До ла зи кнез ово а све а и у ме ни не ма ни ша (Јн. 14; 30). Он, Ко ји 
ни је по чи нио ни ка кав грех, ка же: У Ме ни не ма ни ша. За чо ве ка је, ме
ђу тим, до вољ но ако се од ва жи да ка же: До ла зи кнез ово а све а и у ме ни 
не ма мно го, а и то што има је ма ло ва жно. Опа сно је да нам се то до го ди 
ка да не ма ни Спа си те ља ни Из ба ви те ља. Уз ова два пој ма до да та су још 
два: Са си ме о свих ко ји ме о не и из ба ви ме да се, ка да бу дем ухва ћен, 
не до го ди да не ма ко а ме из ба ви.

3. (4) Го со е Бо же мој, еа ли учи них о, еа ли је не рав а у ру ка
ма мо јим (5) еа ли уз вра их они ма ко ји ми на но ша ху зла, не ка за о 
о а нем о не ри ја е ља мо јих ра зан, (6) не ка за о о ни не ри ја ељ 
мој у шу мо ју и о си не је. За Пи смо је уоби ча је но да упо тре бља ва реч 
„уз вра ћа ње”, не са мо у оп ште при хва ће ном сми слу, ка да је до бро или 
зло већ учи ње но, не го и у не че му што се тек пред у зи ма, као на сле де
ћем ме сту: Уз вра и слу зи Тво ме (Пс. 118; 17). Уме сто да ка же: „дај”, ре као је 
„уз вра ти”. „Да ти” зна чи по ста ви ти по че так до бро чин ству, а „уз вра ти ти” 
зна чи под јед на ко од ме ри ти за учи ње но до бро. Уз вра ћа ње је дру го на
че ло и вра ћа ње учи ње ног до бра или зла. Ми слим да Пи смо, кад уме сто 
про збе из ра жа ва не ко тра же ње и зах те ва уз вра ћа ње, из но си сми сао ко
ји је сли чан сле де ћем: као што дуг бри ге о де ци при род но при па да ро
ди те љи ма, то исто учи ни и ра су ђу ју ћи о ме ни. Сво јом љу ба вљу пре ма 
де ци, отац се при род но оба ве зу је да про ми шља о њи хо вом жи во ту, јер 
је ре че но: Ро и е љи су у жни а е ку има ње е ци (2. Кор. 12; 14) ка ко би 
им, осим жи во та, оси гу ра ли и сред ства да оп ста ну у жи во ту. На сли чан 
на чин, у Пи сму се да ва ње или уз вра ћа ње че сто упо тре бља ва у ве зи са 
пр во бит ним деј стви ма. Са да, пак, про рок ка же: Не уз вра их они ма ко ји 
ми на но ша ху зла, од но сно, на слич но ни сам уз вра тио слич ним. Ако ово 
учи них, ако уз вра их они ма ко ји ми на но ша ху зла, не ка за о о а нем 
о не ри ја е ља мо јих ра зан. Од не при ја те ља је ра зан от пао онај што 
се ли шио бла го да ти, ко ја се да је од пу но те Хри сто ве. (6) Не ка за о о ни 
не ри ја ељ у шу мо ју и о си не је, и за зи на зе мљу жи во мој. Ду ша 
пра вед ни ка, ко ја се осло бо ди ла од при ча сно сти те лу, има жи вот ко ји је 
са кри вен са Хри сом у Бо у (Кол. 3; 3), та ко да за јед но са апо сто лом мо же 
да ка же: А жи вим – не ви ше ја, не о Хри сос у ме ни и Шо са жи вим 
у е лу, ве ром жи вим (Гал. 2; 20). Ду ша гре шни ка ко ји жи ви у те лу и огре
злог у те ле сна за до вољ ства, ва ља се у те ле сним стра сти ма као у бла ту. 

Бу ду ћи да је он кроз овај до бар са вет по стао Да ви до ва де сна ру ка, до био 
је име по свом од ва жном де лу, због че га је на зван си ном Је ме је ни ји ним, 
тј. си ном де сни це. У Све том Пи сму је уоби ча је но да се по роч ни ма че шће 
да је име по гре ху не го по оцу, као што се и до бри ма да је име по вр ли ни 
ко јом се од ли ку ју. Та ко и апо стол Па вле на зи ва ђа во ла си ном по ги бе љи: 
Ни ко а не о а не, осим онај ко ји чи ни бе за ко ња, син о и бе љи (2. Сол. 2; 
3). И у Еван ђе љи ма је Го спод Ју ду на звао си ном по ги бе љи, јер је ре че но: 
Ни ко о њих не о и бе осим си на о и бе љи (Јн. 17; 12). Оне, ко ји су укра ше
ни бо го по зна њем на звао је че ди ма пре му дро сти, ре кав ши: Орав а ће 
ре му рос е ца ње зи на (Мт. 11; 19). Ка же и ово: Ако бу е он е син ми ра (Лк. 
10; 6). Због то га не чу ди ако је ов де пре ћу та но о те ле сном ро ди те љу пр вог 
Да ви до вог при ја те ља. Он је на зван си ном де сни це, до бив ши по сво јим 
де ли ма она кво име, ка кво му и до ли ку је.

2. Го со е Бо же мој, на Те бе се о у зах, са си ме. По ми сли ћеш да су 
ово обич не ре чи, и да их је у не по сред ном сми слу мо гао из ре ћи би ло ко: 
Го со е Бо же мој, на Те бе се о у зах, са си ме. Мо жда, у ства ри, и ни је та
ко. Онај ко се узда у чо ве ка или се на си ћу је не чим жи теј ским, на при мер 
си лом, нов цем или не чим дру гим што љу ди сма тра ју бли ста вим, не мо же 
да ка же: Го со е Бо же мој, на Те бе се о у зах. На и ме, по сто ји за по вест 
пре ма ко јој се не тре ба узда ти у кне за, и ре че но је: Не ка је ро кле чо век 
ко ји се уза у чо ве ка (Јер. 17; 5). Као што се не ка бо жан ска по част не сме 
ука зи ва ти ни ко ме осим Бо гу, та ко се не тре ба ни узда ти ни у ко га дру гог, 
осим у Бо га, Го спо да сва ке тва ри. Ре че но је: На а мо ја и е сма мо ја (Пс. 
70; 5 и Пс. 117; 14). За што се про рок мо ли да га нај пре спа се од про го ни те ља, 
а за тим да га из ба ви? По ста вља ње зна ка ин тер пунк ци је раз ја сни ће ове 
ре чи: Са си ме о свих ко ји ме о не, и из ба ви ме (3) а не зра бе у шу мо ју 
као лав. У че му је раз ли ка из ме ђу спа се ња и из ба вље ња? У то ме што је 
спа се ње по треб но сла би ма, а из ба вље ње они ма, ко ји су у за ро бље ни штву. 
Пре ма то ме, онај ко у се би но си сла бост али у се би на ла зи и ве ру, соп
стве ном ве ром се упра вља ка спа се њу, јер је ре че но: Ве ра во ја са сла 
е је (Лк. 7; 50) и: Ка ко си ве ро вао не ка и бу е (Мт. 8; 13). Онај пак ко јем 
је по треб но из ба вље ње, оче ку је да дру ги за ње га по ло жи по треб ну це
ну. Због то га онај ко јем пре ти смрт, зна ју ћи да је је дан Спа си тељ и је дан 
Ис ку пи тељ, ка же: На Те бе се о у зах, са си ме о сла бо сти и из ба ви ме 
о роп ства. Ми слим да хра бре под ви жни ке Бо жи је, ко ји су се то ком чи
та вог свог жи во та до вољ но бо ри ли с не ви дљи вим не при ја те љи ма, ка да 
из бег ну све њи хо ве про го не и на ла зе ћи се на кра ју жи во та, кнез овог 
ве ка ис пи ту је да би их за др жао за се бе, тра же ћи хо ће ли се на њи ма на ћи 
не ка ра на за до би је на у вре ме бор бе или би ло ка ква мр ља и оти сак гре ха. 
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за оне, ко ји не пра ве тач ну раз ли ку у зна че њу. Ре че но је: Ко ји у Ме не ве
ру је не су и му се а ко ји не ве ру је већ је осу ђен (Јн. 3; 18). Ме ђу тим ако реч 
„не ве ру ју ћи” зна чи исто што и реч „без бо жник”, ка ко је он да ре че но да 
без бо жни ци не ће вас кр сну и (уса и) на су у (Пс. 1; 5)? Осим то га, ако 
су ве ру ју ћи кроз ве ру по ста ли си но ви Бо жи ји и због то га удо сто је ни да 
и са ми бу ду на зва ни бо го ви ма, ка ко то да Бо са е на са бо ру бо о ва, и 
усре бо о ва ре су ђу је (Пс. 81; 1)? Чи ни се, ме ђу тим, да реч „су ди ти” у Све
том Пи сму по не кад зна чи „ис пи ти ва ти”, а по не кад „осу ђи ва ти”. Та ко се, 
на при мер, у зна че њу „ис пи ти ва ти” ко ри сти на сле де ћем ме сту: Су и ми, 
Го со е, јер у не зло би во си мо јој хо их, где про рок до да је: Ис и ај ме, 
Го со е и оку шај ме (Пс. 25; 1 – 2). У зна че њу „осу ђи ва ти” упо тре бље на је 
у сле де ћим ре чи ма: Да смо са ми се бе осу ђи ва ли (ис и и ва ли), не би смо 
би ли осу ђе ни (1. Кор. 11; 31). На дру гом ме сту је ре че но: Го со ће се су и и 
са сва ким е лом (Јер. 25; 31). То зна чи да ће при ли ком ис пи ти ва ња жи во
та Го спод Са мо га Се бе из врг ну ти су ду сва ко га и да ће Сво је за по ве сти 
су прот ста ви ти де ли ма гре шни ка, на во де ћи до ка зе да је Он учи нио све 
што се од Ње га зах те ва ло за спа се ње оних, ко ји ма се су ди и да гре шни ци, 
уве рив ши се ко ли ко су кри ви у гре си ма и при хва тив ши Бо жи ји суд, не 
би без са гла сно сти тр пе ли ка зне ко је су им на ло же не.

5. Реч „су ди ти” има, ме ђу тим, и дру го зна че ње, у ко јем Го спод ка
же: Ца ри ца ју жна ус а ће на су са ро ом овим (Мт. 12; 42). О они ма, ко ји 
се од вра ћа ју од бо жан стве ног уче ња, ко ји су не мар ни пре ма мо рал ној 
чи сто ти и ко ји су у пот пу но сти од ба ци ли ура зу мљу ју ћа уче ња пре му
дро сти, Го спод ка же да ће они, упо ре ђу ју ћи се и срав њу ју ћи са сво јим 
са вре ме ни ци ма, ко ји су по ка за ли из у зет ну рев ност пре ма до бру, по не ти 
нај те жу ка зну за оно што ни су ис пу ни ли. Ми слим да пра вед ни Су ди ја 
не ће сви ма на ма, ко ји смо об у че ни у ово зем но те ло, су ди ти на исти на
чин, јер ће ве о ма раз ли чи те спо ља шње окол но сти, ко је су сре ћу сва ко га 
од нас, учи ни ти да и суд над сва ким од нас бу де раз ли чит. Оно што не 
за ви си од нас и што се око нас спле ло не за ви сно од на ше во ље, или ће 
олак ша ти или ће оте жа ти на ша са гре ше ња. Прет по ста ви да се су ди блу ду. 
Ме ђу тим, је дан је пао у ње га за то што је још од де тињ ства био вас пи та
ван у по роч ним оби ча ји ма. Ње га су на свет до не ли по роч ни ро ди те љи 
и од ра стао је у на вик ну то сти на рђа во, на пи јан ство, на игре и срам не 
раз го во ре. Дру ги је, на про тив, био под сти цан на са вр шен жи вот: вас пи
та ње, учи те љи, слу ша ње ре чи Бо жи је, ду ше спа со но сно шти во, ро ди тељ
ске по у ке, раз го во ри ко ји су га од га ја ли у че сти то сти и це ло му дре но
сти, уме ре ност у хра ни. На кон то га пао је у грех слич но као и онај пр ви, 
и мо ра да дâ од го вор за свој жи вот. Зар ни је пра вед но да овај дру ги, у 

Не прија тељ ко ји је га зи на сто ји да је још ви ше оскр на ви и да је, да та ко 
ка же мо, за ко па, на сту па ју ћи на па ло га и но га ма га уко па ва ју ћи у зе мљу, 
од но сно, он на тај на чин жи вот по ср ну лог уко па ва у те ло. И сла ву мо ју у 
рах а на са ни. Све ти ма, ко ји има ју жи вот на не бе си ма и ко ји са би ра ју 
бла го у веч не ри зни це, и сла ва је на не бе си ма; о љу ди ма пра ха и о они ма 
ко ји жи ве по те лу ка же да се и њи хо ва сла ва на са њу је у ра ху. Ко се 
про сла вља због ово зе маљ ског бо гат ства, ко за до би ја крат ко трај ну сла ву 
од љу ди, ко се узда у те ле сна пре и мућ ства, тај у се би има сла ву, али она 
не ни че на не бе си ма не го се на ста њу је у пра ху. (7) Вас кр сни (уса ни), Го
со е, у не ву Сво ме, уз и ни се у кра је ви ма не ри ја е ља Тво јих. Про рок 
се мо ли за из вр ше ње тај не вас кр се ња ко јом ће се ис ко ре ни ти њи хо ви 
гре хо ви, или за оно уз но ше ње на крст ко је је тре ба ло да се из вр ши, ка да 
ће се не при ја тељ ска зло ба уз ви си ти до крај ње гра ни це. Или пак ре чи: 
Уз и ни се у кра је ви ма не ри ја е ља Тво јих са др же у се би сми сао ко ји је 
сли чан сле де ћем: ма до ка кве ви си не да до ђе зло ба, раз ли ва ју ћи се пре
ко мер но и без гра нич но, Ти, по мно штву си ле Сво је мо жеш, као до бри 
ле кар, да уна пред по ста виш гра ни це и да за у ста виш бо лест ко ја се сву да 
раз ли ва и сву да про ди ре, и да Тво јим ура зу мљу ју ћим удар ци ма за у ста
виш ње но не пре кид но рас про сти ра ње.

4. По и ни се, Го со е Бо же мој, за о ве шћу ко ју си за о ве ио. Ове ре
чи би се мо гле од но си ти и на тај ну вас кр се ња. У том слу ча ју, тре ба их 
раз у ме ти у сми слу да про рок мо ли Су ди ју да вас кр сне, да се осве ти за 
сва ки грех и да се из вр ше за по ве сти ко је су нам про пи са не. Ове ре чи се 
мо гу раз у ме ти и та ко да се од но се на та да шње ста ње про ро ка, ко ји мо
ли Бо га да вас кр сне и да се осве ти за за по вест ко ју је Он дао. Бог је дао 
за по вест: По шуј оца сво а и ма ер сво ју (2. Мојс. 20; 12), а Да ви дов син ју 
је пре сту пио. Из тог раз ло га, због ње го вог по пра вља ња и ура зу мље ња 
мно гих мо ли Бо га да не бу де ду го тр пе љив не го да уста не у гне ву и да се 
осве ти за Сво ју за по вест. Он ка же: не све ти се за ме не, не го за за по ста
вља ње за по ве сти ко ју си Ти Сам дао. (8) Са бор на ро а окру жи ће Те. До бро 
је по зна то да се, на кон ура зу мље ња јед ног не пра вед ног, обра ћа ју мно ги. 
Због то га ка же: ка зни ње гов пре ступ, да би Те са бор на ро а окру жио. И за 
ње а се на ви си ну вра и. За са бор ко ји Те окру жу је и ко ји си за до био бла
го дат ним снис хо ђе њем и до мо стро јем (ико но ми јом), вра ти се на ви си ну 
оне сла ве, ко ју си имао ре не о све о са е (Јн. 17; 5). (9) Го со ће су и и 
на ро и ма. На мно гим ме сти ма Пи сма за се ја на је реч о су ду, као са свим 
ну жна и са ве то дав на при ли ком об у ча ва ња у по бо жно сти оних, ко ји су 
кроз Ису са Хри ста по ве ро ва ли у Бо га. Бу ду ћи да се реч о су ду из ла же на 
раз ли чи те на чи не, чи ни се да иза зи ва из ве сну сли ве ност (=не ја сно ћу) 
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гим слу ча је ви ма гре ши мо услед нео пит но сти, про рок мо ли и пре кли ње 
Бо га да му по ње го вој не зло би во сти по да ри опро штај. Из то га се ви ди да 
ово што је ре че но мно го ви ше ука зу је на сми ре но у мље не го на пре у зно
ше ње. Су и ми, Го со е, о рав и мо јој, ка же он, и су ди ми о не зло би во
си ко ја је у ме ни. Мо ја пра вед на де ла упо ре ди са чо ве чи јом сла бо шћу, 
и та да ми су ди. Про ник ни у про сто ту мог по на ша ња; про ник ни у то, да 
сам не пре вр тљив и не про ниц љив (=на и ван, не пре пре ден) у све тов ним 
де ли ма, и та да ме осу ди за мо ја пре гре ше ња. (10) Не ка се окон ча зло ба 
ре шни ка. Онај ко ји при но си ову мо ли тву очи глед но је уче ник еван ђел
ских за по ве сти; он се мо ли за оне ко ји а о не (Мт. 5; 44), мо ле ћи се (Бо гу) 
да по ста ви гра ни цу и ко нац гре шнич кој зло би, слич но као што би не ко, 
мо ле ћи се за оне ко ји те ле сно стра да ју, ре као: не ка се окон ча бо лест стра
дал ни ка. Грех је сли чан про жди ру ћем ог њу (ган гре ни) у удо ви ма и ши ри 
се све ви ше и ви ше; да не би за у зео ве ли ко ме сто, про рок се мо ли Го спо ду 
да за у ста ви да ље раз ли ва ње гре ха и да му по ста ви гра ни цу – мо ли се, јер 
љу би сво је не при ја те ље и же ли о бро они ма ко ји а мр зе, због че га се и 
мо ли за оне ко ји а о не (в. Мт. 5; 44).

Ис ра ви ћеш ра ве но а. Пра вед ник се на зи ва пра вим, и пра во је 
ср це ко је на пре ду је у до бру. Шта на овом ме сту зна чи ова мо ли тва про
ро ка? Да ли се он мо ли за ис пра вља ње оно га ко ји већ по се ду је прав
ду? Ни ко, на и ме, не ће ре ћи да у пра вед ни ку по сто ји не што са мо вољ но 
(твр до гла во), не пра во, пре вр тљи во. Мо жда је, ме ђу тим, и пра вед ни ку 
по треб на про зба, ка ко би прав да за ко ју се од лу чио и не пре вр тљи вост 
во ље би ле ис пра вље не под ру ко во ђе њем Бо жи јим, да се он чак ни услед 
сла бо сти ни ка да не укло ни од пра ви ла исти не и да га не при ја тељ исти не 
не ис ква ри пре вр тљи вим уче њи ма.

Бо же ко ји ра ве но ис и у јеш ср ца и бу бре е. Бу ду ћи да Пи смо на 
мно гим ме сти ма упо тре бља ва реч „ср це” да би озна чи ло вла да ју ћи део 
ду ше, а да реч „бу бре зи” („утро ба”) ко ри сти да би озна чи ло ње ну жељ ну 
си лу, ове ре чи и на овом ме сту има ју исто зна че ње, тј. су ди ми, Бо же, у 
уче њи ма ка ква имам о бла го че шћу (по бо жно сти), и у стра стве ним кре
та њи ма, јер Ти ис и у јеш ср ца и бу бре е (уро бе). Ис пи ти ва ње у пра вом 
сми слу те ре чи је сте су ди ји но по ста вља ње пи та ња ис пи та ни ку, и пра ти 
га сва ки вид му че ња, да би они, ко ји не што скри ва ју, услед бо ла и ну
жно сти, от кри ли скри ве но. На не по гре ши вим ис пи ти ва њи ма, Су ди ја 
ис пи ту је на ше по ми сли као што ис пи ту је и на ша де ла. Пре ма то ме, не ка 
ни ко не по ку ша ва да пред у хи три пра вед ног Су ди ју, и не ка не су ди пре 
вре ме на, о кле не о ђе Го со, ко ји ће и осве ли и шо је скри ве но у 
а ми и об ја ви и на ме ре ср ца (1. Кор. 4; 5). У ис пи ти ва њу ср ца и бу бре га 

поре ђе њу с пр вим, до би је ве ћу ка зну? Пр ви ће би ти крив са мо за то што 
ни је ис ко ри стио спа со но сна стре мље ња, уса ђе на у ми сли. Дру ги ће би ти 
осу ђен због то га што је услед не уз др жа ња и крат ко трај ног не ма ра са мо га 
се бе пре дао, упр кос чи ње ни ци да је мно го то га са деј ство ва ло ње го вом 
спа се њу. На сли чан на чин, онај ко ји је од са мог по чет ка вас пи та ван у 
по бо жно сти, ко ји је из бе гао сва ку из о па че ност (ис кри вље ност) у уче њу 
о Бо гу и био по у чен у за ко ну Бо жи јем, ко ји је осу ђи вао грех и ко јем је 
са ве то ва но све што је про тив но (гре ху), не ће има ти оправ да ње ако пад не 
у идо ло слу же ње, за раз ли ку од оно га ко ји је вас пи та ње до био од ро ди
те ља не зна бо жа ца ко ји, опет, ни су по зна ва ли за кон и од де тињ ства су 
би ли на у че ни на идо ло слу же ње. Го со ће су и и на ро и ма; дру га чи је 
ће су ди ти Је вре ји ну, а дру га чи је Ски ту, јер се Ју еј осла ња на за кон, хва ли 
се Бо ом… и уме а раз ли ку је ша је о бро (Рим. 2; 17–18). Он је при зван на 
за кон и, осим пој мо ва ко ји су за јед нич ки за све, био убе ђи ван и ура зу
мљи ван пи са њем про ро ка и За ко на. Ако се по ка же да је пао у бе за ко ње, 
ње му ће се то ура чу на ти у да ле ко ве ћи грех. Ски ти су но мад ски на род, 
вас пи тан на звер ским и не чо веч ним оби ча ји ма, на вик нут на оти ма чи
ну и уза јам но на си ље. Ски ти се не у кро ти во пре пу шта ју гне ву, ла ко се 
раз дра жу ју уза јам ним увре да ма, на вик ну ти су да сва ки спор ре ша ва ју 
оруж јем и да сво је сва ђе за вр ша ва ју кр во про ли ћем. Уко ли ко они је дан 
пре ма дру гом по ка жу ма кар ма ло чо ве ко љу бља и по пу стљи во сти, он
да ће нам ти ме при пре ми ти нај те жу ка зну. Су и ми, Го со е, о рав и 
мо јој, и о не зло би во си мо јој (не ка бу е) ме ни. Ове ре чи, ка ко се чи ни, 
са др же у се би не ку по хва лу и бли ске су мо ли тви фа ри се ја, ко ји ве ли ча 
са мо га се бе. Ме ђу тим, онај ко ји их бла го на кло но ис пи ту је, от кри ће да 
је про рок да ле ко од слич ног рас по ло же ња. Су и ми, Го со е, ка же он, о 
рав и мо јој. То зна чи: те шко је до сти ћи ши ро ко по и ма ње пра вед но сти и 
гра ни це са вр ше не пра вед но сти. На и ме, по сто ји ан гел ска пра вед ност ко ја 
пре ва зи ла зи људ ску. Ако по сто ји не ка си ла ко ја је из над ан ге ла, он да она 
има и пре вас ход ство пра вед но сти, са гла сно ње ној ве ли чи ни. Пра вед ност 
Са мо га Бо га је из над сва ког ра зу ма. Она је не из ре ци ва и не до сти жна 
(не појм љи ва) за сва ку ство ре ну при ро ду.

6. Су и ми, Го со е, о рав и мо јој, тј. по прав ди ко ја је до сти жна 
за љу де и мо гу ћа за оне ко ји жи ве у те лу. И о не зло би во си мо јој (не ка 
бу е) ме ни. Овим се осо би то по твр ђу је да је рас по ло же ње оно га ко ји то 
го во ри ве о ма да ле ко од фа ри сеј ског пре у зно ше ња. Сво јом не зло би во
шћу као да на зи ва сво ју про сто ду шност и нео пит ност у оно ме што је 
ко ри сно зна ти, пре ма оно ме што је ре че но у При ча ма: Не зло би ви ве ру је 
сва кој ре чи (При че Сол. 14; 15 – пре ма Сеп ту а гин ти). Бу ду ћи да ми, љу ди, у мно
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Не ми сли те о Бо гу та ко ни ско, да по ми сли те да Он ни је у ста њу да се 
осве ти, јер је Он мо ћан. Ко ји је раз лог што од мах не ка жња ва гре шни ке? 
Тај што је Он у о р е љив и не на во и нев сва ки ан.

(13) Ако се не обра и е, мач Свој на о шри ће (очи си ће). То су пре
те ће ре чи, ко је под сти чу на обра ћа ње оне, ко ји окле ва ју с по ка ја њем. Не 
пре ти им не по сред но ра на ма, удар ци ма и смр ћу, не го чи шће њем оруж ја 
и при пре мом за осве ту. Као што они, ко ји чи сте оруж је, са мим тим по
ка зу ју сво ју спрем ност за рат, та ко и Пи смо, же ле ћи да из ра зи Бо жи ју 
на ме ру да ка зни, ка же да Он чи си Сво је оруж је. Лук Свој за е ну ће, и 
о је ри ре мио, (14) и у о ме ри ре ми ору ђа смр и. Лук Бо жи ји не за
те же те ти ва, не го си ла пре ко ра ко ја је не кад за тег ну та, а не кад осла бље
на. Због то га ове ре чи пре те гре шни ку ти ме што је при пре мље на ка зна 
ко ја га оче ку је уко ли ко оста не у гре ху, јер су у лу ку при пре мље на ору ђа 
смр ти. Ору ђа смр ти су си ле, ко је ис тре бљу ју не при ја те ље Бо жи је. Сре
ле сво је учи ни а ле ћи ма (уа ље ни ма). Као што ва тра ко ја је на пра вље на 
за за па љи во ве шта ство, ни је на чи ње на за ди ја мант ко ји се не раз го ре ва, 
не го за др ва ко ја го ре, та ко су и стре ле Бо жи је са зда не за ду ше ко је се 
ла ко рас плам са ва ју, у ко ји ма је са бра но мно го ве шта стве ног и по год ног 
за ис тре бље ње. Због то га, они ко ји у се би прет ход но већ има ју рас плам
са не стре ле ђа во ла, на се бе при ма ју и стре ле Бо жи је. Због то га је и ре че но: 
Сре ле Сво је учи ни уа ље ни ма. Ду шу спа љу ју те ле сна љу бав, ко ри сто
љу бље, жа лост ко ја па ли и про жди ре ду шу, страх ко ји је туђ стра ху Бо
жи јем. Оно га пак, ко ји ни је ра њен не при ја тељ ским стре ла ма не го је на о
ру жан све о руж јем Бо жи јим, не до ти чу ни смр то но сне стре ле. 8. (15) Гле, 
не ри ја ељ за че не рав у, за ру не бол и ро и бе за ко ње. У овој из ре ци, 
ка ко се чи ни, по ре дак је ис пре ме штан. На и ме, они ко ји ра ђа ју нај пре за
чи њу, за тим тр пе бол и нај зад ра ђа ју. Ов де се нај пре по ми ње бол ра ђа ња 
па за че ће и на кра ју ра ђа ње. Ме ђу тим, кад се го во ри о за че ћу у ср цу, ова 
из ре ка је ве о ма из ра жај на. На и ме, не ра зум на стре мље ња по жуд них, обе
сних и мах ни тих же ља на зва на су бо ло ви ма ра ђа ња, јер се у ду ши ра ђа ју 
бр зо и са тру дом. Онај ко услед та квог стре мље ња ни је из во је вао по бе ду 
над по роч ним по ми сли ма, он за ру ни бол; онај ко ји је ср дач ну по вре
ду рас плам сао по роч ним де ли ма ро ио је бе за ко ње. Ка ко се чи ни, Да вид 
ово го во ри јер се сти ди што је отац бе за ко ног си на. Он ни је мој син, ка же 
про рок, не го је по стао син оног оца, ко ји га је уси нио кроз грех. Пре ма 
Јо ва но вим ре чи ма: Онај ко ји во ри рех о ђа во ла је ро ђен. Да кле, ђа во 
за ру ни бол у не прав ди и ро и бе за ко ње, тј. као да га је увео у са му сво ју 
уну тра шњост, у утро бу сво јих скло но сти, као да га је но сио у њој и за тим 
ро дио, до нев ши на свет ње го во бе за ко ње, јер је сви ма при по ве да но о ње

(утро бе) Бог по ка зу је Сво је пра во су ђе. Ис пи та но је Авра а мо во ср це, тј. 
да ли он од све ду ше и од свег ср ца љу би Бо га, кад му је за по ве ђе но да 
жр тву је Иса а ка, да би се от кри ло да ли си на љу би ви ше не го Бо га. Ис пи
тан је и Ја ков, ко ји је тр пео бра то вље ва лу кав ства, да би и по ред та квих 
Иса во вих са гре ше ња за бли ста ло ње го во бра то љу бље. Не ки ма су би ла 
ис пи та на ср ца, а Јо си фу је ис пи та на утро ба ка да је, при ли ком без ум ног 
рас плам са ва ња ње го ве раз врат не го спо да ри це, гну сном сла до стра шћу 
прет по ста вио че сти тост це ло му дре но сти. Ис пи тан је био ра ди то га, да 
би по сма тра чи прав де Бо жи је при зна ли, ко ли ко је пра вед на част ко ја му 
је ука за на, кад је у ве ли ким ис ку ше њи ма за бли ста ла ње го ва чи сто та.

7. (12) По моћ је мо ја о Бо а. По себ но у ра ту, у вре ме не при ја тељ ског 
на па да, тра же по моћ они, на ко је не при ја тељ на па да. Због то га и ов де, 
осе тив ши сво је не ви дљи ве не при ја те ље и уви дев ши пред сто је ћу опа
сност од не при ја те ља ко ји су се на о ру жа ли про тив ње га, ка же: мо ја по
моћ ни је у бо гат ству ни ти у те ле сним спо соб но сти ма, ни је у си ли ни ти у 
мо јој сна зи, и ни је у чо ве чи јем срод ству, не го је о моћ мо ја о Бо а. Ка кву 
по моћ ша ље Го спод они ма, ко ји Га се бо је, ви ди мо из дру гог псал ма, у 
ко јем је ре че но: По са ви ће се ору жан ан ео Го со њи око оних ко ји Га се 
бо је, и из ба ви ће их (Пс. 33; 8). Са са ва ра ве ср цем. Прав је ср цем онај, чи ји 
ра зум не до пу шта ни ти пре ко мер ност ни ти не до ста так у вр ли ни, не го се 
при др жа ва сре ди не. Онај ко се услед од ва жно сти (=др ско сти) укло нио 
у не до ста так у вр ли ни за вр ша ва у стра ху, а онај ко се до мо гао пре ко
мер но сти пре ла зи у др скост. Због то га Пи смо вр о ла ви ма (р ски ма) 
(При че Сол. 16; 28), на зи ва љу де ко ји пре ко мер но сти ма или не до ста ци ма 
из ла зе из сре ди не. Као што ли ни ја по ста је кри ва кад се са ги ба и на пу
шта сво је пра во усме ре ње, та ко и ср це по ста је твр до гла во ка да га уз диг не 
пре у зно ше ње или га уни зе не сре ће и те ско бе. Због то га Про по вед ник и 
ка же: Шо је кри во не мо же се ис ра ви и (Књ. проп. 1; 15). (12) Бо је су и ја 
ра ве ан, и мо ћан, и у о р е љив, и не на во и нев сва ки ан. Чи ни се да 
про рок ово ка же због оних љу ди ко је збу њу ју до га ђа ји, као да же ли да 
ове љу де успо ко ји од по мет ње, да не би из гу би ли ве ру у Про ми сао, ко ји 
о све му бри не и ви ди да ни је осве ћен си но вљев уста нак про тив оца и 
да на пре ду је лу ка ва за ми сао Аве са ло мо ва. Ис пра вља ју ћи оно што је у 
њи хо вим за кључ ци ма не ра зум но, он им је за све до чио: Бо је су и ја ра
ве ан, и мо ћан, и у о р е љив, и не на во и нев сва ки ан. Све то што се 
до га ђа не до га ђа се без раз ло жно; на про тив, Бог од ме ра ва по ме ра ма сва
ко га, ка кви ма је сам чо век прет ход но из ме рио сво је по ступ ке у жи во ту. 
Ако сам по чи нио не ки грех, до би ћу оно што сам за слу жио. Пре ма то ме, 
не о во ри е ро ив Бо а не рав у (Пс. 74; 6), јер је Бог пра ве дан Су ди ја. 
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Бе се да на за вр ше так че тр наестог 
псал ма и о зе ле на ши ма

1. Ју че сам са ва ма бе се дио о че тр на е стом псал му, али ми вре ме ни је 
до пу сти ло да бе се ду до ве дем до кра ја. Са да се по ја вљу јем као бла го дар
ни ду жник, да бих вам вра тио пре о ста ли дуг. Оста так је, ка ко се чи ни, 
то ли ко са жет да га мо жда мно ги од вас и не при ме ћу ју, та ко да и не по
ми шља ју да је од овог псал ма не што пре о ста ло. Уоста лом, зна ју ћи да ова 
са же та из ре ка има ве ли ку сна гу у жи теј ским де ли ма, по ми слио сам да не 
би тре ба ло да оно што је ко ри сно оста не не ис пи та но.

Из о бра жа ва ју ћи ре чи ма са вр ше ног чо ве ка ко ји же ли да пре ђе у не
по ко ле би ви жи вот, про рок у ње го ве пле ме ни те по ступ ке убра ја и ово: 
Но вац свој не а е на ка ма у (Пс. 14; 5). Овај грех се осу ђу је на мно гим 
ме сти ма у Пи сму. Узи ма ње ка ма е и ви шка про рок Је зе киљ убра ја ме ђу 
нај ве ћа зла (в. Јез. 22; 5). За кон са свим ја сно за бра њу је: Не а ји на о би 
(ка ма у) бра у свом ни ти свом бли жњем (5. Мојс. 23; 19). На дру гом ме сту 
се ка же: Пре ва ра на ре ва ру, ка ма а на ка ма у (Јер. 9; 6 – пре ма Сеп ту а гин ти). 
А шта пса лам ка же о гра ду ко ји је био бо гат по оби љу зла? Не оску е ва ше 
р о ви ње о ви у ли хвар сву и ре ва ри (Пс. 54; 12). Про рок је са да као ка
рак те ри стич но обе леж је чо ве чи јег са вр шен ства на вео то исто, го во ре ћи: 
Но вац свој не а е на ка ма у.

И за и ста, крај ње је не чо веч но ка да не ко, оску де ва ју ћи у нај ну жни
јем, тра жи на за јам да би оп стао у жи во ту и кад се дру ги не за до во ља ва 
ти ме да му овај вра ти по зајм ље ни но вац не го сми шља ка ко да из не сре
ће си ро ма ха за се бе из ву че до би так и бо га ће ње. Го спод нам је због то га 
дао ја сну за по вест, ре кав ши: Ко ји хо ће о е бе а о зај ми, не о ре ци му 
(Мт. 5; 42). Сре бро љу бац, ме ђу тим, ви дев ши чо ве ка ко ји се бо ри са ну
ждом и пре кли ње пред ње го вим ко ле ни ма (и ко ли ко се са мо по ни жа ва, 
и шта му не го во ри!), не ће да се са жа ли на оно га ко ји по сту па про тив но 
свом до сто јан ству. Он не узи ма у об зир ње го ву при ро ду и не при кла
ња се мол ба ма, не го оста је не по ко ле бив и не у мо љив, не по пу шта пред 
мо ље њем, не би ва дир нут ње го вим су за ма и на ста вља да га од би ја. При 
том се ку не и за кли ње да уоп ште не ма нов ца и да и он сам тра жи чо ве
ка од ко јег би га по зај мио. Ту лаж по твр ђу је за кле твом, та ко да сво јој 
не чо веч но сти при ла же и рђа во бре ме – кри во клет ство. Ме ђу тим, чим 
му онај што тра жи за јам по ме не ка ма ту и про го во ри о за ло гу, он истог 
ча са оба ра обр ве и на сме ши се. По не кад по ме не сво је при ја тељ ство с 
ње го вим оцем, на зо ве га сво јим по зна ни ком и при ја те љем и ка же: „По
гле дај мо да ли не где има уште ђе ног нов ца! Исти на, код ме не се на ла зи 

го вом устан ку про тив оца. (16) Ров ово ри, и ис ко а а. У бо жан стве ном 
Пи сму на ла зи мо да се ров (ја ма) не по ми ње у до бром сми слу, као што се 
ни во де ни из вор (сту де нац) не по ми ње у рђа вом сми слу. На и ме, ро вом 
(ја мом) се на зи ва и оно ме сто, у ко је су Јо си фа ба ци ла ње го ва бра ћа. И 
ка да Го спод по гу бљу је, о би о р вен ца фа ра о но во… о р вен ца су жња 
у ро ву (ам ни ци) (2. Мојс. 12; 29). Код про ро ка Је ре ми је се ка же: Оса ви ше 
Ме не, из вор жи ве во е, и ис ко а ше се би су ен це… ко ји не мо у а за р же 
во у (Јер. 2; 13). И код Да ни ла се опи су је ла вља ја ма, у ко ју је био ба чен сам 
про рок Да ни ло. Сту де нац је ис ко пао Авра ам, као што су га ис ко па ле и 
Иса а ко ве слу ге. Уз сту де нац се од мо рио Мој сеј, по бе гав ши из Егип та (2. 
Мојс. 2; 15). И Со ло мон је дао за по вест да се и је во а са сво а су ен ца, и 
ко ја ис и че са во а из во ра (При че Сол. 5; 15). И Спа си тељ је, се де ћи крај 
сту ден ца, са Са мар јан ком бе се дио о бо жан стве ним тај на ма. Због че га се 
ров узи ма у рђа вом зна че њу а сту де нац у до бром. Прет по ста вљам да је 
раз лог то ме сле де ћи: во да у ја ма ма (ро во ви ма) је уста ја ла, па ла са не ба, 
док се у сту ден ци ма на ла зе во де не жи ле, за су те зе мљом све док ме сто 
ни је про би је но и по ка зу је се чим је са ње га ски ну то зе мља но бла то или 
дру га ве шта ства ко ја ула зе у са став зе мље. Не што слич но ро ву де ша ва 
се и у оним ду ша ма у ко је па да до бро, али из о па че но и из ме ша но, ка да 
чо век пој мо ве о до бром ко ји су па ли у ње га про го ни од се бе, обра тив ши 
их на рђа во и на упо тре бу ко ја је про тив на исти ни, од лу чив ши да у се би 
не ма ни ка квог соп стве ног до бра. И опет, у ду ша ма се де ша ва не што слич
но сту ден ци ма ка да, зба цив ши рђа ве по кро ве, у ре чи ма и уче њу за бли ста 
све тлост и из вор пит ке во де. Због то га је по треб но да сва ко за се бе при
пре ми сту де нац ка ко би ис пу нио го ре по ме ну ту за по вест ко ја ка же: Пиј 
во у са сво а су ен ца, и ко ја ис и че са во а из во ра (При че Сол. 5; 15). У 
том слу ча ју, и ми ће мо се на зва ти че ди ма оних, ко ји су ис ко па ли сту де
нац – Авра а ма, Иса а ка и Ја ко ва. Ров, ме ђу тим, не би тре ба ло да ко па мо, 
ка ко не би смо упа ли у ја му, пре ма оно ме што је ре че но у овом псал му, 
и да не би смо за чу ли оно што је код Је ре ми је на пи са но као пре кор гре
шни ци ма, где Сам Бог го во ри о њи ма (као што смо не дав но на во ди ли): 
Ме не оса ви ше, из вор во е жи ве, и ис ко а ше се би су ен це, су ен це 
уни же ња, ко ји не мо у а за р же во у (Јер. 2; 13).
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се ра ду је због умно жа ва ња ка ма те, а дру ги стре пи због уве ћа ња не сре ће. 
Пиј во у из сво јих о су а (При че Сол. 5; 15), од но сно, раз мо три сво је при ли
ке и не при ла зи ту ђим из во ри ма, не го на сво јим соп стве ним па шња ци ма 
са ку пи се би уте ху за жи вот. Имаш ли ба кар но ору ђе, оде ћу, во ло ве, сва ку 
по су ду? Све то про дај, и при ста ни да се од рек неш све га, осим сво је сло
бо де. Ме ђу тим, ја се сти дим да то јав но про дам, ре ћи ћеш ти. А шта ћеш 
учи ни ти ка да уско ро дру ги све то из не се, огла си да је тво је и пред тво јим 
очи ма поч не да га рас про да је по ве о ма ни ској це ни? Не при сту пај ту ђим 
вра ти ма јер је уисти ну е сан у ђи су е нац (При че Сол. 23; 27). Бо ље је да се 
у ну жди по сте пе но уте шиш раз ли чи тим до ви ја њем не го да се уз диг неш 
ту ђим бо гат ством а да за тим бу деш ли шен све га што имаш. Ако имаш од 
че га да вра тиш, за што се у са да шњој оску ди ци не за до во љиш оним што 
имаш? Ако пак ни си у ста њу да пла тиш дуг, он да јед но зло ле чиш дру гим. 
Не по ка зуј се зај мо дав цу ко ји те са свих стра на оп ко ља ва. Не до зво ли 
да те тра же и про го не као не ки плен. Узи ма ње на за јам је по че так ла жи, 
при ли ка за не за хвал ност, ве ро лом ство и кри во клет ство. Јед но го во ри 
онај ко узи ма на за јам а дру го онај од ко јег тра же дуг. „Би ло би бо ље да 
те та да ни сам срео, и већ бих на шао на чин да се осло бо дим не во ље. Зар 
ми ни си ста вио но вац у ру ке и про тив мо је во ље? Тво је зла то је има ло 
при ме се ба кра, а твој но вац је био кри во тво рен!” Ако је зај мо да вац твој 
при ја тељ, не при хва тај при ли ку да из гу биш ње го во при ја тељ ство. Ако је 
пак он твој не при ја тељ, не до пу сти да пад неш у ру ке не при ја те љу! Не
ћеш се ду го укра ша ва ти ту ђим, а за тим ћеш из гу би ти и очин ски име так. 
Сад си си ро ма шан, али сло бо дан. Узи ма њем на за јам не са мо да се не ћеш 
обо га ти ти не го ћеш из гу би ти чак и сво ју сло бо ду. Онај ко ји узи ма за јам 
по ста је слу га зај мо дав ца, и то слу га на јам ник ко ји но си нај те жу слу жбу. 
Ка да до би ју ко ма дић хра не, пси по ста ју крот ки; зај мо да вац се, ме ђу тим, 
раз дра жу је сра змер но то ме, ко ли ко узи ма. Он не пре ста је да ла је и све 
ви ше тра жи. Ако се ку неш, он ти не ве ру је. Пом но ис пи ту је шта имаш 
код ку ће, бри жљи во по сма тра тво је по сло ве. Ако иза ђеш из ку ће, при вла
чи те се би и оти ма. Ако се скри ваш уну тра, сто ји пред ку ћом и лу па на 
вра та. Сра мо ти те пред же ном и вре ђа пред при ја те љи ма, угње та ва те на 
тр го ви ма. Ни пра зни ке ви ше не до че ку јеш ра до сно, и он ти жи вот чи ни 
не под но шљи вим. Ме ђу тим, мо ја по тре ба је ве ли ка, ре ћи ћеш ти, и дру ги 
из вор нов ца не по сто ји. Ка ква је ко рист ако да нас уда љиш ту по тре бу? 
Си ро ма штво ће опет до ћи као о бар на мер ник (При че Сол. 24; 34), и та иста 
по тре ба ће се опет по ја ви ти, и то уве ћа на. За јам не осло ба ђа од не у год ног 
по ло жа ја не го га са мо на крат ко од ла же. Да нас ће мо пре тр пе ти те жи ну 
си ро ма штва и не ће мо је од ла га ти за су тра. Ако не по зај миш, би ћеш под

за лог јед ног при ја те ља, ко ји је по ло жен код ме не ра ди ка ма те. Ме ђу тим, 
при ја тељ је за ње га од ре дио ве ли ку ка ма ту и ја ћу је ума њи ти, та ко да 
ћу те би да ти са сма ње ном ка ма том.” При бе га ва ју ћи та квим из ми шљо
ти на ма и об ма њу ју ћи и ва ра ју ћи не срећ ни ка та квим ре чи ма, он од ње га 
узи ма пи сме ну оба ве зу и, по ред си ро ма штва ко је га му чи, од у зи ма му 
чак и сло бо ду, а за тим од ла зи. Пре у зев ши на сво ју од го вор ност ка ма ту 
ко ју не мо же да пла ти, он за чи тав жи вот при хва та сво је вољ но роп ство. 
Ка жи ми: да ли од си ро ма ха тра жиш но вац и до бит? Ако би он мо гао 
да те обо га ти, за што би он да про сио пред тво јим вра ти ма? Он је до шао 
код са бор ца (по моћ ни ка), а на шао је не при ја те ља. Тра жио је лек, а до
био је отров. Тре ба ло је олак ша ти чо ве ко во си ро ма штво, а ти уве ћа ваш 
ње го ву оску ди цу и тра жиш да пу сти ња до не се пло до ве. За ми сли да ле
кар до ђе код бо ле сни ка и да им, уме сто да вас по ста ви њи хо во здра вље, 
оду зме и по след њи оста так сна ге. Та ко и ти на сто јиш да не сре ћу убо гих 
пре тво риш у при ли ку да се обо га тиш. И као што се зе мљо де лац мо ли 
за ки шу ра ди умно жа ва ња се ме на (пло до ва), та ко и ти же лиш љу ди ма 
си ро ма штво и оску ди цу, ка ко би ти твој но вац до но сио до бит. Или пак 
не знаш да на тај на чин ви ше умно жа ваш сво је гре хо ве не го што сво је 
бо гат ство уве ћа ваш из ми шље ном ка ма том? Онај ко ји тра жи за јам на ла
зи се у те шком по ло жа ју. Раз мо трив ши сво је си ро ма штво, оча ја ва због 
не мо гућ но сти да ис пла ти дуг. Ме ђу тим, освр нув ши се на сво ју са да шњу 
оску ди цу, ипак ће се од ва жи ти на за јам. На кон то га, је дан оста је по бе ђен 
и по ко ра ва се ну жди, док се дру ги ра ста је с њим на кон што се оси гу рао 
пи сме ном оба ве зом и јем ством.

2. Онај ко ји је узео но вац нај пре би ва бли став и ве сео. Укра ша ва се 
ту ђим пер јем и чи ни му се да је до шло до про ме не у ње го вом жи во ту. 
Ње го ва тр пе за би ва обил на, оде ћа ску по це на, слу ге су оде ве не рас ко
шни је не го ра ни је, по ја вљу ју се ла скав ци, дру го ви за сто лом и без број ни 
тру то ви у ње го вом до му. Ме ђу тим, ка ко но вац из ми че а вре ме сво јим 
про ти ца њем уве ћа ва ка ма ту, ви ше му ни но ћи не до но се спо кој ство. Дан 
му ви ше ни је све тао, као што му ни сун це ви ше ни је при јат но. На про тив, 
жи вот му по ста је те жак а да ни мр ски, јер во де ка уго во ре ном ро ку. Он се 
пла ши ме се ци, јер су они оче ви ка ма те. Да ли он спа ва? Чак и у сну ви ди 
лик зај мо дав ца (зе ле на ша) ко ји, као не ко зло при ви ђе ње, сто ји над ње го
вом гла вом. Да ли је бу дан? Све ње го ве по ми сли и сва ње го ва бри га ве за
ни су за ка ма ту. Ре че но је: Ка се сре ну зај мо а вац и у жник, Го со о
се ћу је и је но и ру о (При че Сол. 29; 13 – пре ма Сеп ту а гин ти). Је дан као пас ју ри 
за уло вом док се дру ги, као спре ман улов, пла ши су сре та, бу ду ћи да му 
си ро ма штво од у зи ма хра брост. И је дан и дру ги ра чу на ју на пр сте: је дан 
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За зе че ве се ка же да они исто вре ме но и ра ђа ју, и га је, и за чи њу мла дун це. 
И код зе ле на ша се но вац исто вре ме но и да је на за јам, и ра ђа и на ра ста. 
Још но вац ни си ни узео у ру ке, а они ти тра же ка ма ту за тај ме сец. То се 
при кљу чу је ду гу и пот хра њу је но во зло, из ко јег ће се ро ди ти још јед но 
и та ко у бес ко нач ност. Због то га је овај вид ко ри сто љу бља и до био та кав 
на зив; на и ме, он се на зи ва ка ма том (грч. τόχος)*, и ја ми слим да то име 
по ти че од мно го плод но сти овог зла. Ода кле би ина че по те кло та кво име? 
Или се мо жда на зи ва ка ма том услед бо ла и пат ње ка кве обич но узро ку је 
у ду ша ма ду жни ка? Оно што су за по ро ди љу по ро ђај ни бо ло ви, то је за 
ду жни ка на сту па ње ро ка. Ка ма та на ка ма ту пред ста вља рђа во по том ство 
рђа вих ро ди те ља. Та кво умно жа ва ње ка ма те уисти ну би тре ба ло да се 
на зо ве по ро дом аспи ди ним! За аспи де (ехид не) се ка же да се ра ђа ју та
ко што про гри зу мај чи ну утро бу. И ка ма те на ра ста ју та ко што пот пу но 
про жди ру ку ће ду жни ка. Се ме на кон из ве сног вре ме на до но си плод, као 
што се и жи во ти ње ра ђа ју на кон од ре ђе ног вре ме на. Ка ма та се, ме ђу тим, 
да нас ра ђа и да нас по чи ње да ра ђа. Ако и по чи њу бр зо да ра ђа ју, жи во
ти ње убр зо и пре ста ју то да чи не. Но вац, ме ђу тим, ако је по чео бр зо да 
на ра ста, бес ко нач но се уве ћа ва. Све што ра сте, пре ста је да ра сте оног 
тре нут ка кад до стиг не ње му свој стве ну ве ли чи ну. Зе ле на ше во сре бро, 
ме ђу тим, и но во ра ђа и ста ро об на вља (под мла ђу је). Не ка се не до го ди и 
да на де лу упо знаш ову нео бич ну звер!

4. Ти сло бод но по сма траш сун це. За што са мо ме се би за ви диш на 
сло бод ном жи во ту? Ни је дан бо рац не из бе га ва уда рац про тив ни ка она
ко, као што ду жник из бе га ва су срет за зај мо дав цем, на сто је ћи да гла ву 
са кри је у сен ку сту бо ва и зи до ва. „Ка ко да се пре хра ним”, ка жеш ти. 
Имаш ру ке, имаш за нат. Слу жи за пла ту, бу ди на јам ник. По сто ји мно го 
на чи на сна ла же ња у жи во ту, по сто ји мно го по вољ них при ли ка. Не маш 
сна ге да ра диш? Тра жи од оних ко ји је има ју. Сра мо та је да тра жиш? Још 
је ве ћа сра мо та не вра ти ти по зајм ље но. Не го во рим ти ово као за ко но
да вац не го хо ћу да ти по ка жем, да је све под но шљи ви је од зај ма. Мра ви 
мо гу да се пре хра не, иако не тра же и не по зајм љу ју. Пче ла остат ке сво је 
хра не при но си на дар ца ре ви ма. А ипак, при ро да им ни је да ла ни ру ке 
ни за нат. Ти си чо век, жи во ти ња ко ја је из ми сли ла сва ко за ни ма ње а 
ти, опет, не мо жеш да про на ђеш ни јед но од ко јег би жи вео? Уоста лом, 
ми ви ди мо да не по зајм љу ју они, ко ји ма је по треб но нај ну жни је (јер 
њи ма ни ко не би ни дао но вац), не го они љу ди ко ји се пре пу шта ју не

* Све ти Ва си ли је на овом ме сту ко ри сти игру ре чи, јер је име ни ца „τόχος” („ка ма та”) слич
на име ни ци „τόκος”, ко ја озна ча ва ра ђа ње, де цу, по том ство или на ра штај, прим. изд.

јед на ко си ро ма шан и да нас и на ред них да на. Ако пак узмеш, још ћеш се 
ви ше ис цр пе ти, јер ће ка ма та уве ћа ти тво је си ро ма штво. Са да те ни ко 
не оп ту жу је за си ро ма штво, јер је то зло до шло про тив но тво јој во љи. 
Ме ђу тим, ако се оба ве жеш да ћеш пла ти ти ка ма ту, не ће би ти ни ко га ко 
те не ће оп ту жи ти због тво је не про ми шље но сти.

3. Не ће мо, да кле, на оно зло, ко је је до шло про тив но на шој во љи, 
при ла га ти и зло на ко је смо сво је вољ но при ста ли. Де ти њем ра зу му је 
свој стве но да сво је по тре бе не по кри ва оним што има, не го да ве ру је 
вар љи вим на да ма и да се од ва жи на очи глед ну и нео спор ну ште ту. Раз
ми сли уна пред: од че га ћеш пла ти ти? Да ли од тог нов ца ко ји узи маш? 
Ње га, ме ђу тим, не ће би ти до вољ но и за по тре бу и за от пла ту. Ако пак 
ура чу наш и ка ма ту, ода кле ће се он да умно жи ти но вац, чи ји ће је дан део 
удо во љи ти тво јој по тре би, је дан вра ти ти што је по зајм ље но а је дан ис
пла ти ти ка ма ту? Или ти, мо жда, не ћеш вра ти ти дуг оним нов цем, ко ји 
си узео под ка ма ту? Зар ћеш но вац узе ти са дру гог из во ра? Са че кај мо на 
ис пу ње ње тих на да уме сто да се, као ри бе, хва та мо на уди цу. И као што 
оне за јед но са хра ном про гу та ју и уди цу, та ко ће мо се и ми ра ди нов ца 
при ко ва ти за ка ма ту. Ни је ни ка ква сра мо та би ти си ро ма шан; због че га 
би смо се он да сра мо ти ли па да њем у ду го ве? Ни ко ра ну не ле чи ра ном, 
ни ти зло ис це љу је злом. Та ко се ни си ро ма штво не ће по пра ви ти пла ћа
њем ка ма те. Је си ли бо гат? Не по зајм љуј. Је си ли си ро ма шан? Та ко ђе не 
по зајм љуј! Ако имаш ко ли ко ти је до вољ но, ни су ти по треб ни ду го ви. 
Ако пак ни шта не маш, он да ни дуг не ћеш мо ћи да пла тиш. Не пре дај 
свој жи вот ка ја њу због учи ње ног де ла, да не би бла же ни ма сма трао оне 
да не ко ји су прет хо ди ли ка ма ти. Ми, си ро ма си, раз ли ку је мо се од бо га
тих по то ме што смо осло бо ђе ни бри га. Они, ко ји спа ва ју, под сме ху ју се 
њи хо вом бде њу. И док су они све за ни и за бри ну ти, ми смо без бри жни 
и мир ни. Ду жник је, ме ђу тим, и си ро ма шан и оп те ре ћен бри га ма. Он не 
спа ва ни но ћу ни да њу и у сва ком тре нут ку је за бри нут; исто вре ме но 
про це њу је и свој соп стве ни име так и ве ле леп не до мо ве и по ља бо га тих, 
оде ћу про ла зни ка, по су ђе оних ко ји уго шћу ју. „Кад би то би ло мо је”, ка же 
он, „про дао бих га по тој и тој це ни и ти ме бих се осло бо дио пла ћа ња ка
ма те.” То му ле жи на ср цу и то ком но ћи, као што и да њу за о ку пља ње го ве 
ми сли. Ако по ку цаш на вра та, ду жник се скри ва под кре вет. Не ко је про
тр чао, а ње му је за дрх та ло ср це. За ла јао је пас, а он се пре зно ја ва, му чи се 
са мрт нич ком му ком и раз ми шља ку да да по бег не. Ка да на сту пи рок, бри
жљи во сми шља ка ко да сла же, ка кав из го вор да из ми сли и ка ко да утек не 
од зе ле на ша. Не по ми шљај са мо на то да ћеш по зај ми ти, не го и на то да 
ће од те бе тра жи ти да вра тиш. Због че га се ве зу јеш за мно го плод ну звер? 
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– дар, јер се не ћеш на да ти да ће ти би ти вра ће но, а за јам услед мно го да
ре жљи во сти Вла ди ке Ко ји ће ти га Сам вра ти ти и, узев ши ма ло по сред
ством си ро ма ха, те би уз вра ти ти ве ли ким. Го со у о зајм љу је ко о кла ња 
си ро ма ху (При че Сол. 19; 17). Зар ти не би хтео да за јед нич ки Све вла ди ка 
при хва ти на Се бе оба ве зу да ће ти пла ти ти? Ако не ки бо га таш у гра ду 
обе ћа да ће он пла ти ти за дру ге, зар не при хва таш ње го во јем ство? Бо
гу, ме ђу тим, не до пу шташ да пла ти за си ро ма хе? По дај сре бр ња ке ко ји 
бес ко ри сно ле же, не оп те ре ћуј си ро ма ха ка ма том, и би ће до бро и јед ном 
и дру гом. Те би ће би ти до бро сто га што ће твој но вац на тај на чин би
ти си гу ран, а оно ме ко ји га је од те бе узео, сто га што ће од ње га (од тог 
нов ца) има ти ко ри сти. Ако пак тра жиш и ка ма ту, за до во љи се оном ко ју 
ћеш до би ти од Го спо да. Он ће за си ро ма хе пла ти ти и ка ма ту. Од Оно га 
Ко ји је уисти ну Чо ве ко љу бац оче куј чо ве ко љу бље. Ка да пак узи маш од 
си ро ма ха, он да је то ви ше од чо ве ко не на ви сти (ми зан тро пи је). Ти из вла
чиш ко рист из ту ђе не сре ће, ти од су за са би раш но вац? Му чиш на го га, 
уда раш глад но га? Ти не маш ми ло сти и не по ми шљаш на срод ство са 
стра дал ни ком ко ји па ти. Зар до би так, ко ји си сте као на тај на чин, на
зи ваш чо ве ко љу би вим? Те шко они ма ко ји о ор ко а ра ве сла ко и о 
сла ко а ор ко (Иса. 5; 20), а не чо веч ност на зи ва ју чо ве ко љу бљем. Са р ња 
се не бе ре ро жђе, ни и се са чич ка бе ру смо кве; та ко ни од ка ма те не про
ис хо ди чо ве ко љу бље. Зло р во зле ло о ве ра ђа (Мт. 7; 16 – 17). По сто је не ки 
зе ле на ши ко је на зи ва ју сто стру ки ма или де се то стру ки ма, и стра шно је 
слу ша ти чак и њи хо ве на зи ве. По сто је та ко ђе и ме сеч ни по тра жи ва чи 
ка ма те ко ји, слич но оним де мо ни ма што иза зи ва ју па да ви цу, са гла сно са 
кре та њем ме се ца на па да ју си ро ма хе. Сра ман је то за јам и за оно га ко ји 
га да је, и за оно га ко ји га при ма! Код јед но га узро ку је гу би так у нов цу 
а код дру го га оште ћу је са му ду шу. Кад јед ном до би је клас, зе мљо де лац 
ви ше не тра жи се ме ис под ко ре на. Ти, ме ђу тим, и уби раш пло до ве, и не 
на пу шташ оно ста ро. Ти се јеш без зе мље и жа њеш без се тве. Не из ве сно 
је са мо за ко га са би раш. По сто ји онај ко ји ли је су зе због ка ма те, и то је 
по зна то. Ме ђу тим, сум њи во је ко ће се ко ри сти ти бо гат ством ко је је на 
тај на чин сте че но. Не из ве сно је хо ћеш ли дру ги ма оста ви ти бо гат ство, 
док си за се бе са брао са мо зло не прав де.

Да кле, ко ји хо ће о е бе а о зај ми, не о ре ци му (Мт. 5; 42) да би, по
у чив ши се ко ри сном и из Ста рог и из Но вог За ве та, са до бром на дом 
оти шао код Го спо да и та мо до био ка ма ту за до бра де ла у Хри сту Ису су, 
Го спо ду на шем, Ко јем не ка је сла ва и си ла у ве ко ве ве ко ва. Амин.

по треб ним тро шко ви ма и бес ко ри сној рас ко ши, ко ји по ста ју ро бо ви 
жен ских прох те ва. Же на ка же: „По треб на ми је ску по це на оде ћа и зла то. 
И де ци је по треб на укра ше на оде ћа ка ква им и до ли ку је, и слу ге тре ба 
да има ју ша ре ну и ра зно бој ну оде ћу, и за тр пе зу је по треб но из о би ље.” 
Ис пу ња ва ју ћи ова кве зах те ве сво је же не, чо век од ла зи код зе ле на ша. 
Пре не го што тра же ни но вац до би је у ру ке, јед ног го спо да ра за ме њу је 
дру гим и не пре ста но до спе ва у оба ве зу пре ма но вом зај мо дав цу, а не
пре кид но шћу овог зла из бе га ва да бу де раз об ли чен у си ро ма штву. И 
као што обо ле ли од во де не бо ле сти оста вља ју ути сак уго је но сти, та ко и 
ови љу ди оста вља ју ути сак да су бо га ти, не пре ста но по зајм љу ју ћи и вра
ћа ју ћи но вац и пла ћа ју ћи но вим ду гом онај прет ход ни, та ко да са мом 
не пре кид но шћу зла за до би ја по ве ре ње да до би је но ви за јам. Обо ле ли 
од ко ле ре не пре ста но из ба цу ју оно што су прет ход но по је ли и, пре не
го што је же лу дац пот пу но очи шћен, ис пу ња ва ју га но вом хра ном, ко ју 
опет са бо лом и гр че ви ма из ба цу ју на по ље. Та ко и ови љу ди, за ме њу ју
ћи јед ну ка ма ту дру гом, па да ју у но ви за јам и пре не го што је очи шћен 
ста ри дуг, на крат ко се пре у зно се ћи ту ђим бо гат ством да би убр зо по том 
опла ки ва ли соп стве ну имо ви ну. Ко ли ко је оних, ко је су уни шти ла ту ђа 
до бра! Ко ли ко је оних ко ји су, ви дев ши у сну се бе као бо га те, пре тр пе ли 
ште ту! Го во ре, ме ђу тим, да је мно го оних, ко ји су се кроз дуг обо га ти
ли; ме ђу тим, ја ми слим да је мно го ви ше оних ко ји су до шли до ве ша ла. 
Ти ви диш оне, ко ји су се обо га ти ли, а не узи маш у об зир оне ко ји су 
се обе си ли? Бу ду ћи да ни су мо гли да под не су сра мо ту да тра же за јам, 
срам ном жи во ту прет по ста ви ли су смрт ве ша њем. Ви део сам жа ље ња 
до сто јан при зор ка да су оне, ко ји су ро ђе ни као сло бод ни, због отач ких 
ду го ва од во ди ли на тр го ве да их про да ју. Не мо жеш де ци да оста виш 
но вац? Он да им не мој од у зи ма ти пле ме ни тост. Са чу вај за њих јед но је
ди но има ње – сло бо ду, ко ју си и ти као за лог до био од сво јих ро ди те ља. 
Ни ка да ни ко га ни су оп ту жи ва ли због оче вог си ро ма штва, али су отач ки 
ду го ви до во ди ли до там ни це. Не оста вљај иза се бе ру ко пи се ко ји би се, 
слич но очин ској кле тви, пре но си ли на си но ве и на уну ке.

5. По слу шај те, бо га ти, ка кав са вет да је мо си ро ма шни ма због ва ше 
не чо веч но сти. Бо ље је тр пље њем под но си ти оста ле не сре ће, не го оне 
ко је се де ша ва ју због ка ма те. Ме ђу тим, уко ли ко би сте се ви по ко ри ли 
Го спо ду, ка ква би он да би ла по тре ба за овим ре чи ма? Ка кав је са вет дао 
Го спод? Дај е у за јам не на а ју ћи се ни че му (Лк. 6; 35). Ти ћеш на то ре
ћи: ка кав је то за јам, ако са њим ни је по ве за на на да да ће би ти вра ћен? 
Про ник ни у сна гу ове из ре ке, и за ди ви ћеш се чо ве ко љу бљу За ко но дав ца. 
Ка да си ро ма ху бу деш да вао Го спо да ра ди, он да ће то би ти и дар и за јам 
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да по ти че, не го: си но ви Бо жи ји. Он зах те ва ве ли ке да ро ве, и за то ода би ра 
ве ли ке да ро дав це. Да се тво ја по ми сао не би спу сти ла ка зем ном и да те 
не би, у на ди да ћеш овом жр твом уми ло сти ви ти Бо га, при мо ра ла да тра
жиш ов на, бе сло ве сну че тво ро но жну жи во ти њу ко ја бле ји, пса лам ка же: 
При не си е Го со у, си но ви Бо жи ји. То не зна чи да је по тре бан син ни ти 
да би тре ба ло да при не сеш са мо га си на; на про тив, по што је син не што 
ве ли ко, он да до ли ку је да и оно што се при но си бу де ве ли ко и до стој но 
ка ко по ло жа ја си на, та ко и до сто јан ства оца. Због то га ка же: При не си е 
Го со у си но ве ов но ва, да би се про ме ни ли и они ко ји при но се и да би, од 
си но ва ов но ва, по ста ли си но ви Бо жи ји.

2. Ован је жи во ти ња ко ја го спо да ри; он во ди ов це на хран љи ве па
шња ке, на ме ста по чин ка код во да, и вра ћа их у то ро ве и огра де. Та кви су 
и не ки пред сто ја те љи ста да Хри сто вог: они га при во де пре кра сној и ми
о ми ри сној хра ни ду хов ног уче ња, пре ма да ру Ду ха оро ша ва ју га жи вом 
во дом, по ди жу га и од га ја ју до вре ме на до но ше ња пло до ва, ука зу ју му 
на пут по чин ка и на при ста ни ште ко јем не пре те не при ја те љи. Због то га 
реч Бо жи ја хо ће да њи хо ве си но ве Го спо ду при ве ду си но ви Бо жи ји. Ако 
су ов но ви пред вод ни ци оста лих, он да ће њи хо ви си но ви би ти они, ко ји 
су се, пре ма уче њу пред сто ја те ља и кроз бри гу о до брим де ли ма, обра
зо ва ли за вр лин ски жи вот. При не си е Го со у си но ви Бо жи ји, ри не си
е Го со у си но ве ов но ва. Да ли си раз у мео ко ме су упу ће не ове ре чи? 
Да ли си раз у мео о ко ме се го во ри? Ре че но је: При не си е Го со у сла ву 
и час. Ка ко да ми, ко ји смо зе мља и пе пео, при не се мо сла ву ве ли ком 
Го спо ду? Ка ко да Му при не се мо част? Ми Му при но си мо сла ву сво јим 
до брим де ли ма, ка да се на ша де ла за бли ста ју пред љу ди ма. Љу ди та да 
ви де на ша де ла, и про сла вља ју на шег Оца, Ко ји је на не бе си ма (в. Мт. 5; 16). 
Бо га мо же мо про сла ви ти и це ло му дре но шћу и све то шћу, на ка кву су се 
оба ве за ли они што су обе ћа ли да ће жи ве ти у по бо жно сти и ка ко нас 
са ве ту је Па вле, го во ре ћи: Про сла ви е Бо а е лом сво јим и у хом сво јим 
(1. Кор. 6; 20). То је сла ва ка кву Го спод зах те ва од оних, ко ји ве ру ју у Ње га 
и ко ји су по ча ство ва ни да ром уси но вље ња, јер ка же: Син о шу је оца… 
ако сам ја оац, е је сла ва мо ја (Ма лах. 1; 6)? Пре ма из ре ци из При ча (Со
ло мо но вих), част Бо гу при но си онај ко ји о шу је Бо а сво јим ра ве ним 
ру ом, и а је му р ви не о ло о ва сво је рав е (3; 9 – пре ма Сеп ту а гин ти). 
Осим то га, Го спо ду при но си сла ву и част и сва ки, ко ји бо го слов ству је 
пре ма до лич ном по рет ку, ка ко не би от пао од пра вил ног раз у ме ва ња 
о Оцу, о бо жан ству Је ди но род ног и о сла ви Све то га Ду ха. Сла ву уве ћа
ва и онај ко ји је у ста њу да по ка же ло го се (за ко не) пре ма ко ји ма је све 
ство ре но, пре ма ко ји ма се све одр жа ва Про ми слом што се рас про сти ре 

Бе се да на два де сет осми пса лам
Псалам Давиов, о изласку скиније

1. Два де сет осми пса лам има оп шти нат пис, јер је ре че но: са лам 
Да ви ов. Он, ме ђу тим, има и не што осо би то, јер је уз нат пис до да то и: 
о из ла ску ски ни је. Шта то зна чи? Да би смо про ни кли у зна че ње псал
ма, тре ба ло би нај пре да ра за бе ре мо шта зна чи „ски ни ја”, а шта зна чи 
„ис ход”. Што се ти че исто риј ског сми сла, чи ни се да је све ште ни ци ма 
и ле ви ти ма, на кон окон ча ња њи хо вог де ла, за по ве да но да за пам те да је 
по треб но да се при пре ме за слу же ње. Оне, ко ји из ла зе из ски ни је и на
пу шта ју је, овај пса лам по у ча ва да им пред сто ји да се при пре ме, као и 
о оно ме што би тре ба ло да има ју код се бе ка да сле де ћи пут до ђу ова мо, 
од но сно си но ве ов но ва, сла ву и час ри не си е Го со у (ст. 1). По ред то га, 
тре ба ло би да зна ју да ниг де не до ли ку је да слу же осим у во ру Го со њем 
и на ме сту Све ти ње. Што се ти че на шег ума, ко ји со зер ца ва уз ви ше но и 
усва ја за кон уз ви ше ним раз у ме ва њем ка кво и до ли ку је Пи сму Бо жи јем, 
тре ба ло би да схва ти мо сле де ће: ов де се не ми сли на ов на, тј. на муж ја ка 
ов це, ни ти на ски ни ју, тј. храм по диг нут од не жи вог ве шта ства, као што 
ни из ла зак не озна ча ва уда ља ва ње од хра ма, не го је ски ни ја ово те ло, ко је 
је за нас ски ни ја, ка ко нас је по у ча вао и апо стол, го во ре ћи: Бу у ћи у овом 
ша о ру (ски ни ји) уз и ше мо (2. Кор. 5; 4). О то ме го во ри и пса лам: Уа рац 
се не ће ри бли жи и са ну во ме (Пс. 90; 10). Из ла зак из ски ни је је од ла
зак из овог жи во та. Пи смо нам са ве ту је да се за ње га при пре ми мо, ка ко 
би смо на дар Го спо ду при не ли ово или оно. Уисти ну, ов да шње де ла ње 
слу жи са мо као сред ство за бу ду ће. Онај ко ји ов де сво јим до брим де ли ма 
при но си сла ву и част Го спо ду, тај за са мо га се бе са би ра сла ву и част за 
вре ме пра вед не Су ди ји не на гра де. У мно гим пре пи си ма на ла зи мо да су 
до пи са не ре чи: При не си е Го со у, си но ви Бо жи ји. На и ме, Го спо ду ни је 
уго дан дар од сва ко га, не го са мо дар од оно га ко ји га при но си чи сто га 
ср ца. У Пи сму је ре че но: Ни су чи са обе ћа ња о ла е блу ни чи не (При че 
Сол. 19; 13 – пре ма Сеп ту а гин ти). Је ре ми ја та ко ђе ка же: Хо ће ли е обе ћа ња и 
све о ме со ли ши и во а зла (Јер. 11; 15 – пре ма Сеп ту а гин ти) и хо ћеш ли због 
њих по ста ти чист? Пса лам због то га зах те ва да нај пре по ста не мо си но ви 
Бо жи ји па да тек он да поч не мо да Бо гу при но си мо да ро ве – и то не би ло 
ка кве, не го она кве, ка кве нам је Он за по ве дио. Нај пре ка жи: „Оче”, па тек 
он да тра жи оно што за тим сле ди. Ис пи тај са мо га се бе: ка кав је твој жи
вот био до са да? Да ли си до сто јан да све то га Бо га на зо веш сво јим Оцем? 
У за јед ни штво са Све тим мо же мо да сту пи мо са мо кроз осве шта ва ње. 
Ако же лиш да сваг да бу деш син Све то га, не ка те уси ни све ти ња. Због 
то га и ка же: ри не си е Го со у, али не сва ки, ма ко да је он и ма од ко га 
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кад се пре пу сти на сла ди, по ста је слу га и за то че ник гре ха, а не при ја те љу 
да је при ли ку за по хва лу, пре у зно ше ње и гор дост.

3. По кло ни е се Го со у у во ру све ом Ње о вом. На кон при но ше
ња тра же них пло до ва, зах те ва се по кло ње ње, и то по кло ње ње ко је се 
не при но си из ван цр кве, не го у са мом дво ру Бо жи јем. Пса лам ка же: 
не из ми шљај те по себ не дво ро ве и си на го ге (збо ри шта, збор ни це), јер 
је све ти двор Бо жи ји је дан. Нај пре је тај двор би ла је вреј ска си на го га. 
Ме ђу тим, на кон што су Је вре ји са гре ши ли про тив Хри ста, вор је њи хов 
ус (Пс. 68; 26). Због то га Го спод и ка же: И ру е ов це имам ко је ни су из 
ово а о ра (Јн. 10; 16). Под тим под ра зу ме ва оне из не зна бо жа ца, ко ји су 
пред о дре ђе ни за спа се ње и по ка зу је да Он, осим је вреј ског дво ра, има и 
Свој соп стве ни двор. Због то га се Бо гу не би тре ба ло кла ња ти из ван Ње
го вог све тог дво ра не го уну тар ње га да не би, оста ју ћи из ван и ра ду ју ћи 
се спо ља шњем, из гу би ли и пра во да бу де мо у дво ру Го спод њем. Ако се 
по сма тра спо ља, чи ни се да мно ги сто је на мо ли тви; они, ме ђу тим, ни
су у дво ру, јер њи хо ва ми сао леб ди та мо – амо, и њи хов је ум раз ве јан 
ис пра зним бри га ма. Под дво ром се, у уз ви ше ни јем сми слу, мо же под ра
зу ме ва ти и жи вље ње на не бе си ма. Услед то га ће они, ко ји су за са ђе ни у 
о му Го со њем а то је Цр ква жи вог Бо га, и та мо ро цве а и у во ри ма 
Бо а на ше а (Пс. 91; 14). Онај пак, ко обо го тво ру је утро бу, сла ву, но вац или 
не што дру го и прет по ста вља их све му оста лом, не по кла ња се Го спо ду и 
не оби та ва у во ру све ом Ње о вом, чак и ако би се чи ни ло да је до сто јан 
да се на ђе у ви дљи вом са бо ру. Глас је Го со њи на во а ма. На мно гим 
ме сти ма у Пи сму мо же да се на ђе реч „глас”. Да би смо раз у ме ли шта је 
глас Го спод њи, не ће би ти су ви шно ако, ко ли ко је то мо гу ће, са бе ре мо 
оно што је у бо жан стве ном Пи сму ре че но о гла су. Та ко се у про ро штву 
Авра а му ка же: И о мах бе ше лас ко ји му о во ра ше: не ће ај би и вој 
на сле ник (1. Мојс. 15; 4). Та ко ђе и код Мој се ја: И сав на ро ви е лас и бли
са ње (2. Мојс. 20; 18). Код Иса и је: Глас ко ји о во ри: ви чи (Ис. 40; 6).* У на шем 
слу ча ју, глас је по кре та ње ва зду ха или та ква из ме на у по ло жа ју ва зду ха 
ка кву хо ће да пре не се онај ко ји ис пу шта глас. А шта је лас Го со њи? 
Да ли је и то кре та ње ва зду ха или то што по кре ну ти ва здух до се же до 
уши ју оно га ко јем је глас упу ћен? То ни је ни шта то ме слич но, не го је то 
глас са свим дру га чи је вр сте; он се пред ста вља уму (досл. вла да ју ћем де
лу) оних љу ди за ко је Бог хо ће да чу ју Ње гов соп стве ни глас. Ово пред
ста вља ње има слич но сти са оним што се че сто де ша ва у сну. Та ко без 

* Сва три ста ро за вет на ци та та на ве де на су пре ма Сеп ту а гин ти и знат но од сту па ју од 
Да ни чи ће вог пре во да, прим. прев.

до нај сит ни је тво ре ви не и пре ма ко ји ма ће, на кон са да шњег до мо стро ја, 
све би ти из ве де но на суд. Сла ву и част Го спо ду при но си и онај ко ји је у 
ста њу да све со зер ца ва у по је ди но сти ма, у ја сним и не сли ве ним пој мо
ви ма и да, на кон што је сам све то со зер ца вао, и дру ги ма ја сно из о бра зи 
до бро ту Бо жи ју и Ње гов пра вед ни суд. Сла ву и част Го спо ду при но си и 
онај ко ји во ди жи вот са о бра зан та квом со зер ца њу, јер се ње го во све тло 
све тли пред љу ди ма, и он про сла вља Оца не бе ског и реч ју и де лом, и сва
ким ви дом од ва жно сти. Ме ђу тим, сла ву и част Го спо ду не при но си онај 
ко ји је на кло њен чо ве чи јој сла ви, ко по шту је но вац, ко ви со ко вред ну је 
те ле сне на сла де и ко се ди ви уче њи ма, ко ја су стра на бо го по што ва њу. И 
као што до брим де ли ма при но си мо сла ву Го спо ду, та ко и рђа вим де ли ма 
чи ни мо што је то ме су прот но. Шта Го спод ка же гре шни ци ма? Збо вас се 
ме ђу не зна бо шци ма ху ли на Мо је Име (Иса. 52; 5 – пре ма Сеп ту а гин ти). Осим 
то га, апо стол ка же: Пре су а њем за ко на вре ђаш Бо а (Рим. 2; 23), тј. пре
зир и пре ви ђа ње за ко на зна че увре ду за За ко но дав ца. Ако у не кој ку ћи 
вла да рђа во устрој ство, ако у њој по сто ји гнев и уз ви ци, вре ђа ње и смех, 
рас кош и ра сип ни штво, не чи сто та и раз у зда ност, сра мо та и стид за све 
што се де ша ва у тој ку ћи, па да ју на оно га ко ји њом го спо да ри. Оту да 
тре ба да раз у ме мо да, као што до брим де ли ма про сла вља мо Бо га, та ко 
рђа вим де ли ма про сла вља мо не при ја те ља. Кад узме мо уо ве Хри со ве и 
о њих на чи ни мо уо ве блу ни це (1. Кор. 6; 15), он да ће и сла ва Оно га Ко ји 
ме је спа сао би ти пре не та на оно га ко ји ме по гу бљу је. Не ве ру ју ћи ме ња ју 
сла ву бе смр но а Бо а за лик смр но чо ве ка, и и ца, и че во ро но жних 
жи во и ња, и ми за ва ца зе маљ ских (Рим. 1; 23). И онај ко ји ука зу је част 
тва ри и слу жи њој уме сто Твор цу не при но си сла ву Бо гу не го тва ри ма. 
Пре ма то ме, не ка онај ко ји го во ри да је твар не што и ко ји јој слу жи зна 
где ће би ти ста вљен ње гов удео (в. Лк. 12; 46). Стра хуј мо, да кле, да сво јим 
гре хом не при не се мо сла ву и по хва лу ђа во лу и да не бу де мо, за јед но с 
њим, из ло же ни веч ној сра мо ти. Да се наш грех пре тва ра у сла ву оно га 
ко ји нас на ње га на го ва ра уве ри се из при ме ра. Прет по ста ви мо да дво ји
ца вој ско во ђа сту па ју у бор бу. Ка да по бе ђу је јед на вој ска, њен ста ре ши на 
за до би ја сла ву; ме ђу тим, кад се за по бе ду из бо ри про тив нич ка вој ска, 
сва част при па да вој ско во ђи ове дру ге вој ске. Та ко се и тво јим до брим 
де ли ма про сла вља Го спод, док се оним, ко ја су им про тив на, про сла вља 
про тив ник. Не мој ми сли ти да су не при ја те љи да ле ко, и оне вој ско во ђе 
не мој по сма тра ти из да ле ка. На про тив, обра ти па жњу на са мо га се бе, и 
ви де ћеш сву исти ни тост оног при ме ра. Ка да се ум бо ри са стра шћу и кад 
је над вла да сво јим на по ром и па жњом, он та да сла ви по бе ду над њим, 
а сво јим успе хом као да кру ни ше Са мо га Бо га. Ме ђу тим, ка да осла би и 
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ле су је (Пс. 76; 19), са мо у оно ме ко ји се, као ко ле со, рас про сти ре на пред 
и са мо ма лим де лом до ти че зе мљу, ко је у пот пу но сти она кав, ка кво је 
би ло ко ле со о ко ме је Је зе киљ ре као: И ка ле ах жи во и ње, ле, о чак 
је ан бе ја ше на зе мљи уза сва ку жи во и њу ре ма че и ри ли ца њи хо ва. 
Об лич јем и на ра вом бе ху оч ко ви као бо је хри со ли о ве (Јез. 1; 15 – 16).

4. Да кле, Бо сла ве за р ме, Го со на во а ма мно им. Во де су све ти
те љи, јер из њи хо ве утро бе ис ти чу ре ке, тј. ду хов но уче ње, ко је на па ја 
ду ше слу ша ла ца (в. Јн. 7; 38). Осим то га, они у се бе при ма ју во ду ко ја те че у 
жи вот веч ни. У они ма, ко ји су је до бро при ми ли, она по ста је из вор во е 
ко ја е че у жи во веч ни (Јн. 4; 14). Над та квим во да ма је Го спод. Се ти се 
Или ји не исто ри је, кад се не бо за во ри за ри о и не и шес ме се ци (Лк. 
4; 25) и ка да је он, у вре ме ве дрог вре ме на, на Кар мил ској го ри за чуо глас 
во а мно их, за чим је усле дио удар гро ма из обла ка и по те кла је во да (1. 
Цар. 18; 42 – 45). Да кле, Го со је на во а ма мно им. (4) Глас је Го со њи у 
мо ћи. Као што је глас у ко ле сни ци, та ко се глас Го спод њи са др жи и у си
ли јер онај ко ји све мо же у Хри су ко ји му а је моћ (Фи липљ. 4; 13), слу ша и 
ис пу ња ва за по ве сти Го спод ње. Због то га глас Го спод њи ни је у не моћ ној 
и сла бој ду ши, не го у оној ко ја са тру дом и си лом чи ни до бро. Глас је Го
со њи у ве ле ле но си. Ве ле леп ност је вр ли на ве ли ке од ва жно сти. Онај 
ко се до лич но пре да је из вр ше њу ве ли ког де ла, на зи ва се ве ле леп ним. Кад 
ду ша не бу де ро бо ва ла му дро ва њу те ла и ка да по зна оно што јој је да то 
од Бо га, при ми ће ве ли чи ну и до сто јан ство ка кви јој и до ли ку ју; та да је 
у њој лас Го со њи. Ко има пле ме ни те пој мо ве о Бо гу и ко је уз ви ше но 
со зер ца вао ло го се тво ре ви не, та ко да је у ве ли кој ме ри мо гао да раз у ме 
до бро ту (бла гост) про ми сла Бо жи јег и ко, осим то га, из о бил но да је и 
да ре жљив је у убла жа ва њу оску ди це бра ће, та ко ђе је ве ле ле пан, и у та
кве се усе ља ва лас Го со њи. Онај ко ји је уисти ну ве ле ле пан пре зи ре све 
те ле сно и сма тра да оно не ма ни ка кву вред ност у по ре ђе њу са не ви дљи
вим. Оно га ко ји је ве ле ле пан не жа ло сти ни јед на окол ност. Уоп ште но, 
ње га не ће по му ти ти ни ка кво стра да ње, не ће га по кре ну ти са гре ше ња 
раз врат них и пре зи ра до стој них љу ди, ни ти ће га уни зи ти те ле сна не
чи сто та. Он је не при сту па чан за по ни жа ва ју ће стра сти и оне не мо гу да 
скре ну очи на ње га услед уз ви ше но сти ње го ве ми сли. Ве ле леп ност се 
при пи су је и Бо гу, на при мер: Ве ле ле нос (ве ли чан све нос) Тво ја је 
из на не бе са (Пс. 8; 2). Они, да кле, ко ји има ју уз ви ше не пред ста ве о Бо гу, 
ве ли ча ју Ње го ву ве ле леп ност.

5. Глас је Го со а ко ји кр ши ке ре. Ке дар се по не кад по хва љу је у Пи
сму, као по сто ја но др во не под ло жно тру ле жно сти и ми о ми ри сно, по
год но да по слу жи као по кров (скло ни ште). По не кад се, ме ђу тим, осу ђу је 

кре та ња ва зду ха а услед пред ста ва ка кве се ја вља ју у сну, за др жа ва мо 
у се ћа њу не ке ре чи и зву ко ве; иако глас ни смо при ми ли по сред ством 
слу ха, он се ути ску је у на ша ср ца. Та ко се, као не што слич но ово ме, мо ра 
за ми сли ти и онај глас, ко ји про ро ци ма до ла зи од Бо га. Глас је Го со њи 
на во а ма. Ако се тра жи чув стве ни сми сао, по ме ну ће мо да се обла ци 
су да ра ју кад се на пу не во дом; од њих се та да раз ле же звук и гр мља ви
на, и ов де је ре че но: Глас је Го со њи на во а ма. Исто та ко, ако се чу је 
шум ка да се во де пре се ку не ким пре гра да ма, и ако се мо ре, уз не ми ре но 
ве тром, та ла са и ства ра звук, он да и ова не жи ва ве шта ства има ју глас 
од Го спо да и, пре ма ре чи ма Пи сма, го то во да се сва ка твар огла ша ва 
и да бла го ве сти о свом Ство ри те љу. Кад се у обла ци ма раз лег не звук 
гро ма, не тре ба за ми шља ти ни шта дру го, осим да Бо сла ве за р ме и да 
Го спод Сво јом си лом по др жа ва вла жну сти хи ју (вла жни, во де ни еле
мент). Го со на во а ма мно им. Из исто ри је ства ра ња све та зна мо да 
по сто ји во да над не бе си ма, во да без да на и во да ко ја пред ста вља мор ска 
збо ри шта. Ко по др жа ва ове во де и не до пу шта им да по Свом при род
ном стре мље њу пад ну до ле, ако то не чи ни Го спод, Ко ји има власт и над 
во да ма? Мо жда је то ре че но и у та јан стве ни јем сми слу: Глас је Го со
њи на во а ма, ка да се, на кон Ису со вог кр ште ња, за чуо глас са не бе са: 
Ово је Син Мој љу бље ни (Мт. 3; 17). На и ме, Го спод је та да био на во а ма 
мно им, осве шта ва ју ћи во де Сво јим кр ште њем, а Бо сла ве је гро мо гла
сним све до чан ством за р мео са не бе са. И они ма, ко ји се кр шта ва ју, глас 
ко ји је оста вио Го спод, ка же: Ии е и на у чи е све на ро е, кр се ћи их у 
име Оца и Си на и Све о а Ду ха (Мт. 28; 19). Та ко је, да кле, лас Го со њи 
на во а ма. Гром се ства ра он да, ка да се су ви и сна жни ве тар, за тво рен 
у уду бље ње обла ка, с на по ром кре ће кроз облач на уду бље ња и тра жи 
да иза ђе на по ље. Обла ци се про ти ве том сна жном при ти ску и, тре њем 
ве тра од њих ства ра се онај оштар звук. Ка да пак обла ци, као на ду ва
ни ме ху ро ви, ни су у ста њу да се су прот ста ве ве тру и да га за др же, они 
та да, бу ду ћи сна жно рас трг ну ти, про пу шта ју ве тар ко ји те жи да иза ђе 
на по ље и ства ра ју уда ре гро ма. То исто ства ра и му њу. Та ко Го спод, Ко ји 
је над во да ма и узро ку је сна жне уда ре гро ма, и у ис тан ча ној при ро ди 
ва зду ха ства ра пре ко мер ност пра ска. За те бе, и у цр кве ном сми слу, оно 
пре но ше ње дог ми ко је се на кон кр ште ња с еван ђел ском гро мо гла сно
шћу ства ра у ду ша ма љу ди, већ са вр ше них по сред ством овог та јин ства, 
та ко ђе се мо же на зва ти гро мом. Да је Еван ђе ље гром, о то ме све до че и 
уче ни ци, ко је је Сам Го спод на зи вао си но ви ма гро ма. Због то га се звук 
та квог гро ма не раз ле же у сва ко ме, не го са мо у оно ме ко ји је до сто јан 
да се на зо ве ко ле сом (ко чи јом), као што је ре че но: Глас ро ма Тво а у ко
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го во ри се мно го то га о љу ба ви ове жи во ти ње пре ма сло бо ди и о ње ној 
не по кор но сти чо ве ку. Зна чај но је да Пи смо при мер јед но ро га ко ри сти 
дво ја ко, од но сно и у ви ду по хва ле и у ви ду по ку де, јер је ре че но: Из ба
ви о ма ча у шу мо ју, … и о ро а је но ро а смер нос (скру ше нос) мо ју 
(Пс. 21; 21 – 22). И ово се из го ва ра као пре кор ра то бор ном на ро ду ко ји је у 
вре ме стра да ња устао про тив Ње га. На дру гом ме сту је ре че но: Уз ви си ће 
се као у је но ро а ро мој (Пс. 91; 11). Због то га из гле да да се, због сво је осве
то љу би во сти, ова жи во ти ња че сто узи ма као при мер рђа ве стра не, док 
се због уз ви ше но сти ро га и љу ба ви пре ма сло бо ди узи ма и као при мер 
до бре стра не. Уоп ште но, реч „рог” је на мно гим ме сти ма у Пи сму упо
тре бље на у зна че њу сла ве – на при мер, Уз и ну ће ро на ро а Сво а (Пс. 148; 
14) и Ро ње ов уз и ћи ће се у сла ви (Пс. 111; 9), а че сто се узи ма и у зна че њу 
си ле – на при мер, За ши ник мој и ро са се ња мо а (Пс. 17; 3). Услед то га, 
бу ду ћи да је Хри стос Бо жи ја си ла (в. 1. Кор. 1; 24), Он се, има ју ћи је дан рог, 
тј, јед ну си лу – си лу Оче ву, на зи ва јед но ро гом.

6. Глас Го со а ко ји ре се ца ла мен о ња. Пла мен ог ња је био пре се
чен и у Ва ви ло ну, као што ви ди мо из исто ри је тро ји це мла ди ћа, ка да га 
је пећ раз ли ла на че тр де сет де вет ла ка та уна о ко ло, та ко да је спа лио све 
ко ји су ста ја ли уна о ко ло (в. Дан. 3; 47). Пре се чен за по ве шћу Бо жи јом, огањ 
је у се бе при мио ве тар и тро ји ци мла ди ћа учи нио се као нај при јат ни ји 
по ве та рац и осве же ње. Они су, на и ме, би ли у ста њу спо кој ства и као да 
су се на ла зи ли под сен ком др ве та, јер је ре че но: Бе ше као ах ро се ко ја ла
хо ри (Дан. 3; 50). Пре се ца ње ог ње не при ро де је да ле ко до стој ни је ди вље ња 
не го пре се ца ње Цр ве ног (Ери треј ског) мо ра на два де ла. Глас Го спод њи 
је, ме ђу тим, пре се као при род ну не рас ки ди вост и сје ди ње ност ог ња. Иако 
се пре ма људ ском раз у ме ва њу чи ни да се огањ не мо же пре се ћи и да је 
не де љив, он се на за по вест Бо жи ју де ли и пре се ца. Сма трам да се огањ, 
ко ји је при у го то вљен као ка зна за ђа во ла и ан ге ле ње го ве, гла сом Бож
јим раз де љу је: бу ду ћи да у ог њу по сто је две си ле, спа љу ју ћа (са жи жу ћа, 
грч. καυστική) и про све тљу ју ћа (грч. ϕωτιστική), су ро ва и ка жња ва ју ћа 
си ла пре о ста је они ма што су до стој ни спа љи ва ња, док се оно што је про
све тљу ју ће и лу че зар но до де љу је као удео они ма што се ра ду ју. Сто га је 
лас Го со а ко ји ре се ца и раз де љу је ла мен о ња по тре бан ра ди то га, 
да би огањ па кле ни био мра чан а све тлост по ско ја не у га си ва. Глас Го со
а ко ји о ре са у си њу. Го спод по тре са пу сти њу ра ди ње ног до бра, 
јер ће се она на тај на чин пре о бра зи ти и од пу сти ње по ста ти на ста ње на 
зе мља. Зба ци ће са се бе сра мо ту не плод но сти (не ра ђа ња, не ма ња де це, 
грч. ἀτεκνία), за до би ће по хва лу због мно ге де це, јер у са има ви ше е
це не о она ко ја има му жа (Иса. 54; 1) и ис пу ни ће се во да ма Ду ха да би се 

као не плод но и не са ви тљи во др во, због че га се по ре ди са без бо жни ци ма: 
Ви ех без бо жни ка е се уз и же и на и ма као ке ри ли ван ски (Пс. 36; 35). У 
овом дру гом зна че њу ке дри се по ми њу и на овом ме сту, јер глас Го спод
њи кр ши ке дре. И као што тај глас оби та ва у ду ши ве ле леп ној, та ко се 
ка же и да кр ши оне што се уза луд но пре у зно се, ко ји се гор де ства ри ма 
ово га све та, као што су бо гат ство, сла ва, власт, те ле сна ле по та, моћ или 
сна га. Кр ши Го со ке ре ли ван ске. Ке дар ли ван ски је онај ко по сег не за 
ту ђим ства ри ма и пре тво ри их у пред ме те сво је раз ме тљи во сти. Као што 
је ке дар по при ро ди ви сок и за са ђен је на ви со ким го ра ма та ко да за хва
љу ју ћи њи ма би ва још ви дљи ви ји, та ко се и они љу ди, ко ји се осла ња ју на 
оно што је у све ту про па дљи во, због сво је раз ме тљи во сти и над ме но сти 
свог ра зу ма на зи ва ју ке дро ви ма. На зи ва ју се ке дро ви ма ли ван ским сто га 
што се гор де ту ђом ви си ном, и за то што их, слич ну вр ху Ли ва на, зе мља 
и све зем но уз но се и чи не гор ди ма. Го спод, ме ђу тим, не кр ши све ке дре, 
не го са мо ке дре ли ван ске, јер је Ли ван ме сто идо ло слу же ња. И оне ду ше, 
ко је уса ју ро ив о зна ња Бо жи је (2. Кор. 10; 5) на зи ва ју се ке дро ви ма 
ли ван ским и би ва ју осу ђе не на кр ше ње. По сто је, ме ђу тим, и ке дро ви Бо
жи ји, ко ји су пре кри ве ни гра на ма ви но ве ло зе, пре не те из Егип та, као 
што се ви ди из псал ма: По кри о ре сен ка ње о ва, и ра не ње о ве о кри ше 
ке ро ве Бо жи је (Пс. 79; 11). По ред оста лих пој мо ва, наш Го спод Исус Хри
стос на зи ва се и ви но вом ло зом: Ја сам чо ко, ка же Он, а ви ло зе (Јн. 15; 
5). Сви они, ко ји су не кад би ли не плод ни и до стој ни спа љи ва ња а за тим 
су сту пи ли под кров Хри стов и као да су се обу кли у Ње га, Ње го вом 
бла го да ћу пре кри ли су не плод ност свог жи во та. За то се и на зи ва ју ке
дро ви ма Бо жи јим. Ке дро ви Бо жи ји су сто га за шти ће ни мно го плод ним 
гра на ма ко је су се оба ви ле око њих, док ке дро ве ли ван ске Го спод кр ши. 
(6) И иси ни ће их као ел ца ли ван ска. Се ти се, да се у Књи зи Из ла ска 
го во ри о те ле ту, ко је је би ло из ли ве но ра ди идо ло по клон ства, а ко је га је 
Мој сеј исит нио у прах и на по јио Изра иљ це (в. 2. Мојс. 32; 20). Слич но овом 
те ле ту, Го спод ће због идо ло слу же ња ко је у ње му вла да ис тре би ти вас це
ли Ли ван. И љу бље ни Ње ов би ће као син је но ро а. Ка да се ра ди на ших 
гре хо ва пре да је на ри нос и жр ву Бо у (Еф. 5; 2), Је ди но род ни Син, Ко ји 
да је жи вот све ту, на зи ва се ја ње ом и ов цом (ле, ка же, Ја ње Бо жи је – Јн. 
1; 29. и као ов ца на за кла ње о ве е се – Де ла ап. 8; 32). Ме ђу тим, кад је по
треб но да се осве ти и да сврг не го спо дар ство ко јим је не ка зве ро ли ка и 
су ро ва си ла за вла да ла над људ ским ро дом, на зи ва се си ном је но ро а. Као 
што зна мо из Књи ге о Јо ву, јед но рог је не са вла ди ва жи во ти ња ко ја се не 
пот чи ња ва љу ди ма. О јед но ро гу је ре че но: Не мо жеш а ве за и ре ме њем, 
ни и ће за но ћи и у ја сла ма (в. Јов. 39; 10). На том истом ме сту про ро штва 
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гре шне стра сти. Оне се очи шћу ју реч ју, ко ја је ошри ја о сва ко во се
кло ма ча (Еф. 4; 12). Ду ше мно гих љу ди, обре ме ње них жи теј ским бри га ма, 
упо до би ле су се зе мљи ко ја ра ђа тр ње и ни је спо соб на да се хра ни пло до
но сном реч ју. Го со сто га о кри ва у бра ве, тј. не до лич ност, не до стој ност 
и штет ност жи теј ских бри га, да не би, кад се от кри је ме сто до бра и зла, 
љу ди услед не зна ња има ли из о па че не су до ве о ства ри ма. Мно ги и до бро, 
ка да је оно те шко, сма тра ју за зло; та ко и за рђа вим, услед на сла де ко ја 
је с њим сје ди ње на, ју ре као за до брим. Нео пи си ва је за блу да љу ди у тим 
ства ри ма. По сто ји да кле др ве ће до бро по при ро ди и пло до но сно, као и 
сви ке дро ви, ко ји при па да ју не че му по хвал ном; по сто је и зле ду бра ве, 
ко је от кри ва и раз об ли чу је глас Го спод њи, ка ко се не би об ма њи ва ли они, 
ко ји ми сле да ће у њи ма на ћи не ки ко ри стан плод. И у хра му Ње о вом сва
ко ће ре ћи сла ву. Не ка са слу ша ју ре чи псал ма и не ка се по сти де они, ко ји 
се пре да ју мно го гла го љи во сти. Шта ка же пса лам? Онај ко ји се на ла зи у 
хра му Бо жи јем, не зло сло ви, не пра зно сло ви и не го во ри ни о че му срам
ном, не го у Ње го вом хра му сва ко из го ва ра сла во сло вље. Ов де су све ти 
ан ге ли, и они за пи су ју тво је ре чи; ов де је Сам Го спод и мо три на скло но
сти оних ко ји ула зе. Пред Бо гом је от кри ве на мо ли тва сва ког чо ве ка; ко 
по рас по ло же њу (скло но сти), а ко ра зум но че зне за не бе ским; ко са мо 
при вид но и кра је ви ма уса на из го ва ра ре чи, док је ње го во ср це да ле ко од 
Бо га; ко, иако се мо ли, тра жи са мо те ле сно здра вље, те ле сно бо гат ство 
и људ ску сла ву. Не тре ба се мо ли ти за не што слич но ово ме. На про тив, 
не ка, ка ко по у ча ва пса лам, у хра му Ње о вом сва ко о во ри сла ву. Не бе са 
ка зу ју сла ву Бо жи ју (Пс. 18; 2). Сла во сло вље ње Бо га је де ло ан ге ла. Све вој
ске не бе ске има ју јед но де ло – да сла во сло ве свог Ство ри те ља. Вас це ла 
тво ре ви на, и она ко ја је не ма, и она ко ја го во ри, и она ко ја је из над зе мље 
и она ко ја је на зе мљи, сла во сло ви свог Ство ри те ља. А не срећ ни љу ди, 
ко ји су на пу сти ли сво је до мо ве и по хи та ли у храм да би та мо за до би ли 
не ку ко рист, не при кла ња ју сво је уши ре чи ма Бо жи јим и не по ста ју све
сни сво је при ро де. Не ја ди ку ју због то га што су об у зе ти гре хом, не ту гу ју 
ка да се се те сво јих гре хо ва ни ти дрх те због су да, не го са осме хом је дан 
дру го ме пру жа ју ру ке и дом мо ли тве пре тва ра ју у дом ду гих раз го во ра. 
Не ма ре за ре чи псал ма, ко ји све до чи и ка же да у хра му Бо жи јем сва ки 
о во ри сла ву. Ти, ме ђу тим, не са мо да сам не сла во сло виш, не го и дру го га 
спре ча ваш да то чи ни, јер ње го ву па жњу окре ћеш на се бе и сво јим ме
те жом за глу шу јеш уче ње Ду ха. Па зи да, уме сто да до би јеш на гра ду за 
сла во сло вље, ода тле не иза ђеш осу ђен за јед но с они ма ко ји ху ле на Име 
Бо жи је. Ти имаш пса лам, имаш про ро штво, имаш еван ђел ске за по ве сти и 
имаш апо стол ске про по ве ди. Не ка је зик по је, и не ка ум ис пи ту је сми сао 

оно што је до та да би ло пу сти ња пре о бра зи ло у је зе ра во на (Пс. 106; 35). 
(8) И о ре шће Го со у си њу Ка ис; то зна чи да Го спод не ће по тре сти 
сва ку пу сти њу, не го са мо пу сти њу Ка дис, тј. осве ће ње, јер Ка дис зна чи 
осве ће ње. (9) Глас Го со њи ко ји уса вр ша ва је ле не. На исти на чин као и 
прет ход но тре ба про ту ма чи ти у уса вр ша ва ње је ле на, ко је узро ку је глас 
Го спод њи. Бу ду ћи да има та кву гра ђу, је ле ну не мо гу да на шко де гми зав
ци и, ка ко твр де они ко ји се ти ме ба ве (тј. при род ња ци), ехид на (аспи да) 
ко ју он по је де слу жи му као очи шће ње. Све отров не жи во ти ње слу же 
као из о бра же ње злих и про тив нич ких си ла, због че га Го спод ка же: Да
јем вам влас а са је е на зми је и скор и је и на сву си лу вра жи ју (Лк. 10; 
19), док се у дру гом псал му про ро ку обе ћа ва: На аси у и зми ју оров ну 
на су а ћеш (Пс. 90; 13). Пре ма то ме, ка да ви диш да се у Пи сму по ми ње 
је лен, тре ба ло би да у тој ре чи тра жиш из о бра же ње не че га до брог, јер: 
Го ре ви со ке ао си је ле ни ма (Пс. 103; 18) и Че зне је лен за из во ри ма во а (Пс. 
41; 2). Сва ки пра вед ник оби та ва на ви си на ма: Тр чим ре ма ци љу, ра и 
на ра е не бе ско (ви шње) ри зва ња (Фи липљ. 3; 14) и при ти че пит ким из
во ри ма, тра же ћи да из у чи пр ва на че ла бо го сло вља. Је лен сво јим ди са њем 
из вла чи отров не гми зав це ко ји се кри ју у гне зди ма, и си лом сво га да ха 
при мо ра ва их да иза ђу из сво јих скро ви шта. И као што се све ти тељ на
зи ва ор лом – због свог уз ле та ња у ви си ну и леб де ња ви со ко из над зе мље, 
ов цом – због сво је крот ко сти и спрем но сти да са дру ги ма по де ли све што 
има, ов ном – за то што пред во ди дру ге, го лу би цом – због сво је не зло би
во сти, та ко се на зи ва и је ле ном – због свог про ти вље ња злу. Због то га и 
Со ло мон ка же: Је лен љу ба ви и жре бе во јих бла о а и не ка и бе се и 
(При че Сол. 5; 19 – пре ма Сеп ту а гин ти) и са мим тим нас по у ча ва да су по ме ну ти 
је ле ни спо соб ни за из у ча ва ње бо го сло вља.

7. Глас Го со њи уса вр ша ва је ле не. Због то га ће мо, ви дев ши не ког Бо
жи јег чо ве ка, са вр ше ног и у све му на пред ног, на све на чи не на сто ја ти да 
бе се ди мо с њим. Та мо где је је лен, ода тле бе жи сва ка зло ба гми за ва ца, јер 
отров ни гми зав ци не тр пе ње гов жи вот ни дах, па бе же чак и одан де, где 
се осе ћа ми рис је лен ских ро го ва. И о кри ва у бра ве. Глас Го спод њи нај
пре уса вр ша ва је ле не, а за тим о кри ва у бра ве – ме ста об ра сла др ве ћем 
и гу сто пре кри ве на ди вљим и не плод ним ра сти њем, ку да су пре вас ход но 
на ви кли да се скла ња ју отров ни гми зав ци. Бу ду ћи да је већ спре ман је
лен, ко јег је Го спод уса вр шио, пра вед ник ко ји му се упо до бљу је от кри ва 
ду бра ве да би би ли пре да ти, об на же ни и при пре мље ни (тј. раз о ру жа ни), 
они ко ји скр на ве наш жи вот. И као што се сва ко р во, ко је не ра ђа о бра 
ро а, се ки ром се че и у оањ ба ца (Мт. 3; 10), ну жно је да се очи сте и ду бра ве 
– оне огру бе ле ду ше у ко ји ма се, као у ди вљим зве ри ма, гне зде раз ли чи те 
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Бе се да на два де сет де ве ти пса лам
Псалам есме обновљења ома, Давиов.

1. У пре не се ном сми слу, те ле сна гра ђа је псал тир и ин стру мент, на
шти мо ван са гла сно с му зич ким ка но ни ма, да би псал мо по јао Бо гу. Кад 
се из вр ша ва ју у сла ву Бо жи ју и под ру ко во ђе њем ускла ђе ног ума, не до
пу шта ју ћи у сво јим кре та њи ма ни ка кво не ус трој ство, те ле сна деј ства 
са чи ња ва ју пса лам. Пе сма је оно што је сје ди ње но са уз ви ше ним со зер
ца њи ма и бо го сло вљем. Због то га је пса лам му зич ка реч ко ја се, у скла ду 
са пра ви ли ма хар мо ни је, рит мич но сви ра на му зич ком ин стру мен ту. 
Пе сма је ме ло ди чан глас ко ји хар мо нич но по је не за ви сно од му зич ког 
ин стру мен та. Бу ду ћи да ов де по сто ји нат пис „пса лам пе сме”, ми слим да 
се под тим ре чи ма под ра зу ме ва деј ство ко је је са гла сно са со зер ца њем. 
Ме ђу тим, овај пса лам пе сме, пре ма овом нат пи су са др жи и не ко сло во 
о об на вља њу до ма. У ве шта стве ном сми слу, чи ни се да овај пса лам, ко ји 
се пе вао уз зву ке псал ти ра, ука зу је на чу ве ни храм, по диг нут у вре ме ца
ра Со ло мо на. У ду хов ном сми слу, он озна ча ва ова пло ће ње Бо га Ло го са. 
Нат пис псал ма ука зу је на об на вља ње Ње го вог до ма, по диг ну тог на до
тад не чу вен и чу де сан на чин. На и ме, у овом псал му на ла зи мо да је мно
го то га из ре че но у име Са мог Го спо да. Осим то га, мо жда би под до мом 
тре ба ло под ра зу ме ва ти и Цр кву ко ју је са здао Хри стос, као што и Па вле 
пи ше у По сла ни ци Ти мо те ју: Не ка знаш ка ко се ре ба вла а и у о му 
Бо жи је му ко ји је Цр ква Бо а жи во а (1. Тим. 3; 15). Под об на вља њем цр кве 
тре ба под ра зу ме ва ти об на вља ње ума, ко је се Ду хом Све тим са вр ша ва у 
сва ко ме од оних што ис пу ња ва ју те ло Цр кве Хри сто ве. И овај пса лам је 
бо жан стве на и му зич ка хар мо ни ја: он у се би не са др жи ре чи ко је уве
се ља ва ју слух не го ре чи ко је свр га ва ју и ру ше зле ду хо ве, бу ду ћи да они 
по му ћу ју ду ше оних што су из ло же ни њи хо вим на па ди ма.

Уз ви си ћу е, Го со е, јер си ме ри хва ио, и ни си об ра о вао не ри
ја е ље мо је на а мном. На ко ји на чин Оно га Ко ји оби та ва на ви си ни 
мо же уз ви си ти онај што је у удео до био уни же ну зе мљу? Ако је Бог на 
не бе си ма, тј. го ре, и ако си ти на зе мљи, тј. до ле, на ко ји на чин ти мо жеш 
да уз ви сиш Бо га? Шта про ро ку зна чи ово обе ћа ње? Зар ти ме ни је хтео 
да ка же да Бо га уз ви су ју они, ко ји су у ста њу да о Ње му раз ми шља ју на 
уз ви шен и бо го до ли чан на чин, и ко ји жи ве у сла ву Бо жи ју? Због то га 
они, ко ји раз бо ри то хи та ју ка за до би ја њу бла жен ства, уз ви су ју Бо га, док 
Га они, ко ји иду су прот ним пу тем, уни жа ва ју (и не мо гу ће је ис ка за ти у 
ко јој ме ри то чи не).

2. Сва ко ста ње, ко је је ускла ђе но са на шим де ли ма, ми као да пре
но си мо и на Са мо га Бо га. Због то га се, кад смо дре мљи ви и кад успо ре

из ре че ног, ка ко би ти по јао и ду хом и умом. Бо гу ни је по треб но сла во
сло вље, али хо ће да се ти удо сто јиш про сла вље ња, јер шо чо век о се је 
оно ће и о жње и (Га лат. 6; 7). По сеј сла во сло вље, да би у Цар ству не бе ском 
по жњео вен це, по ча сти и по хва ле. Ово ни сам бес ко ри сно ре као и уда љу
ју ћи се од ре чи у хра му Ње о вом сва ко о во ри сла ву, јер по сто је љу ди ко ји 
у хра му Бо жи јем не пре ста но пра зно сло ве и без ика кве ко ри сти до ла зе 
у храм. Још је и до бро ако до ла зе без ко ри сти, и ако им то ни је на ште ту!

8. Го со ће на се ли и о о. По топ је раз ли ва ње во де ко је вас це лу 
твар чи ни не ви дљи вом и очи шћу је оно што је прет ход но би ло оскр на
вље но. Због то га про рок по то пом на зи ва бла го дат кр ште ња да би ду ша, 
опра на од гре хо ва и очи шће на од ста рог чо ве ка, нај зад мо гла да по ста не 
оби та ва ли ште Бо жи је у Ду ху. Са гла сно са тим је и оно што је ре че но у 31. 
псал му, где је на кон ре чи: рех мој о зна ох и бе за ко ње мо је не са крих… 
за о ће се о мо ли и Те би сва ки ре о об ни, про рок до дао: али ри о о
у во а мно их не ће му се ри бли жи и (ст. 5. и 6), јер се грех не при бли жа ва 
оно ме ко ји је при мио кр ште ње от пу шта ња гре хо ва во дом и Ду хом. То ме 
је бли ско и оно што на ла зи мо у Ми хе је вом про ро штву: Ое ћеш се сми
ло ва и на нас, о а зи ћеш на ша бе за ко ња, о ру зи ћеш ре хе на ше и ба ци
ћеш их у у би не мор ске (Мих. 7; 19). И се е ће Го со цар о ве ка, утвр див ши 
се у ду ши про све тље ној по то пом и учи нив ши је Сво јим пре сто лом. (11) 
Го со ће а и на ро у Сво ме сна у, Го со ће бла о сло ви и на ро Свој ми
ром. Го спод ће од гре шног на ро да од у зе ти сна жно и сна жну (Иса. 3; 1 – пре ма 
Сеп ту а гин ти), а на ро ду ко ји тво ри прав ду по да ри ће сна гу. Због то га ће се 
сва ко ме ко ји има а и (Мт. 25; 29). Онај пак ко је за до био си лу за из вр ше ње 
до брих де ла, удо сто ји ће се Бо жи јег бла го сло ва. Чи ни ми се, ме ђу тим, да 
је нај ве ћи од свих бла го сло ва мир, јер је он по сто ја ност (не по ко ле би вост, 
грч. εὐστάϑεια) вла да ју ћег (тј. ума)* у чо ве ку. Због то га је јед но од обе леж
ја сми ре ног чо ве ка уз др жа ност по на ша ња; онај ко ји се бо ри са стра сти ма 
ни је при ча стан оном ми ру, ка кав је Го спод да ро вао Сво јим уче ни ци ма 
и ко ји, ре ва зи ла зе ћи сва ки ум, чу ва ср ца и ми сли до стој них (Фи липљ. 4; 
7). Тај мир апо стол тра жи за Цр кве, го во ре ћи: Бла о а и мир а вам 
се умно жи (1. Пе тр. 1; 2). Не ка и ми, до бро се под ви за ва ју ћи и од ба цив ши 
те ле сно му дро ва ње ко је је не ри ја ељ сво Бо у (Рим. 8; 7), ка да до спе мо 
у спо кој но и не по му ће но ста ње, бу де мо на зва ни си но ви ма ми ра и не ка 
у ми ру бу де мо при ча сни ци Бо жи јег бла го сло ва у Хри сту Ису су Го спо ду 
на шем, Ко јем не ка је сла ва и си ла, са да и сваг да и у ве ко ве ве ко ва. Амин.

* Све ти Ва си ли је ко ри сти име ни цу „ὀ ἡγεμονικός” ко ја озна ча ва вла да ју ћи део ду ше и 
че сто се по и сто ве ћу је са умом (νοῦς), прим. прев.



Све ти Ва си ли је Ве ли ки Бе се де на псал ме390 391

Бо же мој. Бог ни је Бог сви ма, не го са мо они ма, ко ји су по сред ством љу
ба ви по ста ли сво ји Бо гу („при ја те љи Бо жи ји”). Он је Бо Авра а мов, и Бо 
Иса а ков, и Бо Ја ко вљев (2. Мојс. 4; 4). Ако би Он био Бог свих, он да Га они 
не би та ко ис кљу чи во при сво ји ли. Још је Ја ков го во рио: По мо ћи ће и 
Бо мој (в. 1. Мојс. 49; 25). На кон свог уве ра ва ња, То ма је за гр лио Вла ди ку 
и ре као: Го со мој и Бо мој (Јн. 20; 28). Та ко се ус клик: Го со е Бо же мој 
из лио из про ро ко вог ср ца, и до ли ко вао је ње го вом ста њу. За ви ках к Те
би, и ис це лио си ме. Из ме ђу мог ва па ја и Тво је бла го да ти ни је по сто ја ло 
вре мен ско ра сто ја ње; тек што сам за ва пио, до шло је Тво је ис це ле ње, јер је 
ре че но: Још ок сам о во рио, ка за: ево, о ђох (Иса. 58; 9). Тре ба ло би, да кле, 
да онај ко ји се мо ли Бо гу го во ри гро мо гла сно, да би нам се бр зо ја ви ло 
ис це ле ње. Го со е, из вео си из аа у шу мо ју. Бо гу за та кво ис це ле ње бла
го да ри онај ко ји је услед из не мо гло сти си шао у ад. Он је, ме ђу тим, из ада 
из ве ден си лом Оно га Ко ји је нас ра ди над вла дао оно га што је имао моћ 
смр и (Је вр. 2; 14). Са сао си ме о оних, ко ји си ла зе у ров (роб). На мно
гим ме сти ма, ро во ви ма се на зи ва ју под зем не ја ме, на чи ње не за то да би у 
њи ма др жа ли за то че ни ке. Та ко се го во ри и у Књи зи Из ла ска: О р вен ца 
фа ра о но во… о р вен ца су жња ко ји је у ро ву (ам ни ци) (2. Мојс. 12; 29). И 
Је ре ми ју су ба ци ли у ја му, као што су и Јо си фа ње го ва бра ћа због мр жње 
ба ци ла у ја му без во де. Ме ђу тим, сва ко на ше де ло или нас спу шта до ле и 
обре ме њу је гре хом или нас пак уз но си го ре, окри љу ју ћи нас пре ма Бо гу. 
Сто га си Ти спа сао ме не, ко ји сам до са да во дио по ро чан жи вот, и спа сао 
си ме та ко што си ме одво јио од оних, ко ји си ла зе на мрач но и хлад но 
ме сто. То исто зна че и ре чи: При хва ио си ме, од но сно, за др жао си ме 
од стре мље ња на до ле, ка ко мо јим не при ја те љи ма не би дао при ли ку да 
се ра ду ју. Као што је на дру гом ме сту ре као: Увр ио си но е мо је као у 
је ле на, и на ви си ну ме о са вио (Пс. 17; 34), та ко је и ов де по вра так на врх 
на звао осло ба ђа њем из ја ме и уз ди за њем. Пе смо е вај е Го со у ре о
об ни Ње о ви. Го спо ду не пе смо по је сва ки, ко ји усна ма из го ва ра ре чи 
псал ма, не го сви они ко ји од чи стог ср ца уз но се пе смо по ја ња, сви ко ји 
су пре по доб ни и чу ва ју прав ду пред Бо гом. Сви та кви мо гу да пе смо по ју 
Бо гу, јер до лич но сле де ду хов не рит мо ве. Ко ли ко је оних, ко ји су до шли 
ова мо, а да су блуд ни чи ли, ко ли ко је оних, ко ји кра ду! Ко ли ко је оних, 
ко ји у ср цу скри ва ју пре ва ру и лаж! Они ми сле да по ју иако, у су шти ни, 
то не чи не, јер пса лам на пе смо по ја ње по зи ва пре по доб ног: Не мо же р во 
зло ло о ве о бре ра ђа и (Мт. 7; 18), ни ти по роч но ср це мо же из се бе да 
из не се ре чи жи во а (Јн. 6; 68). Пре ма то ме, уса и е о бро р во, и ро ње ов 
би ће о бар (Мт. 12; 33). Очи сти те сво ја ср ца, да би сте при но си ли пло до ве 
Ду ху и да би сте, по став ши пре по доб ни, раз бо ри то по ја ли Го спо ду.

но де ла мо, ка же да Бог спа ва, сма тра ју ћи нас не до стој ни ма Свог буд ног 
над зо ра над на ма. Ме ђу тим, чим осе ти мо шко дљи вост та квог сна, ми 
ка же мо: Уса ни (вас кр сни), за шо са ваш, Го со е (Пс. 43; 24) и Не ће за
ре ма и ни и ће за са и чу вар Изра и љев (Пс. 120; 4). Дру ги пак као да 
од вра ћа ју очи Бо жи је од се бе, јер чи не оно што је срам но и не до стој но 
очи ју Бо жи јих. Они, ко ји се ка ју, го во ре: За шо ли це Тво је окре ћеш? По
ред њих, по сто је и они ко ји су из ба че ни из се ћа ња Бо жи јег и ко ји су са ми 
узро ко ва ли да их Бог за бо ра ви. То су они ко ји ка жу: За бо ра вљаш ли бе
но ћу на шу и не во љу на шу (Пс. 43; 25)? Уоп ште но, све што се о Бо гу го во ри 
чо ве ко о бра зно (ан тро по морф но), ства ра ју са ми љу ди и ра ди се бе чи не 
Бо га она квим, ка квим је сва ки са мо га се бе уна пред при пре мио. Да кле, 
Уз ви си ћу Те, Го со е, јер си ме ри хва ио, и ни си об ра о вао не ри ја е ље 
мо је на а мном. Ни че га по ни жа ва ју ћег и ни че га ни ског не мам у свом жи
во ту. И ода кле у ме ни сна га да уз ви су јем? Имам је због то га што си ме Ти 
прет ход но при хва тио. Про рок је ве о ма из ра жај но ре као: ри хва ио си 
ме, уме сто „уз ди гао си ме и по ста вио из над оних, ко ји су уста ли на ме не”. 
Ти си ме при хва тио као што би не ко при хва тио де те ко је не зна да пли ва 
и уз ди гао га из над во де. Онај ко ји се уз по моћ Бо жи ју ус пра вио од па да 
обе ћа ва Бо гу да ће Га уз ви си ти сво јим до брим де ли ма. Или мо жда ова ко: 
Ти си ме при хва тио као што не ко при хва та не моћ ног бор ца у тре нут ку 
па да и, учи нив ши га ја чим од про тив ни ка да је му при ли ку да по бе ди, 
док про тив ни ка ли ша ва ра до сти (због ње го вог па да). На ше не ви дљи ве 
не при ја те ље не ра ду ју пат ње, ко је се ра ди про бе ша љу све ти ма; на про тив, 
они се ве се ле, пље ска ју ру ка ма и ра ду ју се тек он да, ка да пад не мо под 
те жи ном пат њи и ка да наш ра зум, услед пре мо ре но сти мно го број ним 
не сре ћа ма, по ста не сум њи чав. Та ко је би ло и са Јо вом: из гу био је има
ње и био ли шен де це, а ње го во те ло би ло је пре пу но гно ја и цр ва. Све 
то, ме ђу тим, ни је ра до ва ло не при ја те ља. Не при ја те љи би се об ра до ва ли 
због ње га тек ако би се он по вио под бре ме ном не сре ћа и ако би, пре ма 
же ни ном са ве ту, из го во рио не ку бо го хул ну реч. У вре ме ка да је Па вле 
тр пео глад и жеђ, го ло ти њу и удар це, кад се тру дио и по ту цао (в. 1. Кор. 4; 
11), не при ја тељ се ни је ве се лио. На про тив, он је био уни жен, ви дев ши да 
апо стол на тај на чин под но си под виг и да с пре зи ром пре ма не при ја те љу 
ка же: Ко ће нас ра са ви и о љу ба ви Хри со ве (Римљ. 8; 35)?

3. Го со е Бо же мој, за ви ках к Те би, и ис це лио си ме. Бла жен је онај 
ко по зна је сво ју ра ну скри ве ну у ду би ни, ко мо же да при сту пи Ис це ли
те љу и да ка же: Ис це ли ме, Го со е, јер се сме о ше ко си мо је (Пс. 6; 3) и 
Го со е, о ми луј ме, ис це ли у шу мо ју, јер са ре ших Те би (Пс. 40; 5). Про рок 
ов де бла го да ри за ис це ле ње ко је му је да ро ва но, бу ду ћи да ка же: Го со е 
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у ко јем ће се они што бла же но пла чу уте ши ти са на сту па њем ју тра. Бла
же ни ко ји ла чу, јер ће се уе ши и (Мт. 5; 4). Бла же ни ко ји ла че е са а, 
јер ће е се на сме ја и (Лк. 6; 21). Пре ма то ме, онај што да не ово га ве ка, ко ји 
се већ при кла ња ка свом за ла ску, про во ди у опла ки ва њу сво јих гре хо ва, 
об ра до ва ће се ка да на сту пи оно истин ско ју тро: Ко ји су са да се ја ли у су
за ма, о жње ће у ра о си (Пс. 125; 5), очи глед но у бу ду ћем ве ку.

5. А ја ре кох у из о би љу мо ме: не ћу се о ко ле ба и о ве ка. Као што 
мно штво оно га што се про да је на тр жни ци пред ста вља оби ље гра да, због 
че га за ту зе мљу ка же мо да цве та и да до но си мно го пло до ва, та ко и у 
ду ши по сто ји не ко оби ље, ка да је она ис пу ње на де ла њем сва ке вр сте. 
По треб но је да и она нај пре бу де бри жљи во об ра ђе на, а за тим на по је на 
обил ним по то ци ма не бе ских во да. Та да мо же да до но си плод о ри е
се, и о ше зе се и о со (Мк. 4; 20) и да се удо сто ји сле де ћег бла го сло ва: 
Бла о сло ве не ће би и жи ни це во је и оса ци во ји (5. Мојс. 28; 5 – пре ма 
Сеп ту а гин ти). Осе ћа ју ћи сво ју не по ко ле би вост, го во ри с уве ре њем и по
твр ђу је да ње га, као пу ну њи ву ко ју је Го спод бла го сло вио, про тив ник 
не ће ис ко ре ни ти. Го со е, во љом Тво јом ај сна у ле о и мо јој. Они, ко ји 
су се тру ди ли на ис тра жи ва њу уче ња о вр ли ни, ка жу да су не ке вр ли не 
уоб ли че не со зер ца њем, а да не ке не ис хо де из со зер ца ња. Та ко се, на при
мер, раз бо ри тост уоб ли чу је из со зер ца ња, уз ра су ђи ва ње о до бру и злу; 
це ло му дре ност по ти че из со зер ца ња, у по гле ду оно га што тре ба чи ни ти, 
а шта тре ба из бе га ва ти; пра вед ност је од со зер ца ња, у од но су на оно шта 
тре ба при хва ти ти и шта не тре ба при хва ти ти; од ва жност је та ко ђе од 
со зер ца ња, у од но су на оно што је стра шно и на оно што ни је стра шно. 
Ле по та и си ла су вр ли не ко је не ис хо де из со зер ца ња, и оне су по сле ди ца 
вр ли на ко је се уоб ли чу ју со зер ца њем. Не ки од му дра ца су сма тра ли да 
је ле по та сра змер на и са гла сна са ду шев ним со зер ца њи ма, док су од ва
жност по сма тра ли као ко нач ну по сле ди цу оно га што су у нас по ло жи ле 
со зер ца тељ не вр ли не (вр ли не уоб ли че не со зер ца њем). Уоста лом, да би у 
ду ши би ле ле по та и си ла ко ја ће из вр ша ва ти што је по треб но, нео п ход
на нам је бла го дат Бо жи ја. И као што је прет ход но ре као да је жи во у 
во љи Бо жи јој, та ко са да бла го дар но ве ли ча Бо га, го во ре ћи: Во љом Тво јом 
ај сна у ле о и мо јој. Иако сам по при ро ди био пре кра сан по стао сам 
слаб, јер сам због зло на мер но сти зми је био умрт вљен гре хом. Због то га 
си мо јој ле по ти, ко ју сам од Те бе до био при ли ком пр вог устрој ства, Ти 
при са је ди нио и си лу да са вр ша вам оно што је по треб но. Ле па је сва ка ду
ша, кад се у њој за па зи сра змер ност са њој свој стве ним си ла ма. Ме ђу тим, 
истин ска и нај же ље ни ја ле по та, ка кву со зер ца ва ју са мо они ко ји има ју 
очи шћен ум, при па да Бо жи јој и бла же ној при ро ди. Онај ко па жљи во 

4. Хва ли е (ис о ве ај е) со мен све и ње Ње о ве. Ни је ре као: „ис
по ве дај те све ти њу Ње го ву” не го: со мен све и ње Ње о ве, од но сно, бла
го да ри те. На овом ме сту, ис по ве да ње се узи ма уме сто бла го да ре ња. Бла
го да ри те за то што со мен све и ње има те ви ко ји сте ра ни је, уто нув ши 
у грех и оскр на вив ши се не чи сто та ма те ла, за бо ра ви ли све ти њу Оно га 
Ко ји вас је ство рио. Да би сте се удо сто ји ли от пу шта ња гре хо ва, ис по ве
дај те се у оно ме што сте не пра вед но учи ни ли. Јер је нев у ја ро си Ње
о вој, и жи во у во љи Ње о вој. Нај пре по ми ње оно што је за стра шу ју ће: 
нев ја ро си Бо жи је, а за тим оно ра до сно: жи во у во љи Ње о вој. Они ма, 
ко ји ни су у ста њу да до ђу до тач ног зна че ња, учи ни ће се да про рок по на
вља јед ну исту реч, јер су, пре ма њи хо вом ми шље њу, гнев и ја рост јед но 
исто. По сто ји, ме ђу тим, ве ли ка раз ли ка у њи хо вом зна че њу. Ја рост (грч. 
ϑυμός) зна чи од лу ку да се из ве сна ка зна на ло жи на оно га ко је те ка зне 
до сто јан. Гнев (ὀργή) већ озна ча ва труд и ка зну, ко је је пра вед ни Су ди
ја на ло жио по ме ри не прав де. Из при ме ра ће би ти ја сни је шта под тим 
под ра зу ме вам. При ме тив ши у не ком од удо ва упа лу и уну тра шњу ра ну, 
ле кар сма тра да је за бо ле сни ка нај бо ље да тај уд од се че. Све то Пи смо 
то на зи ва ја ро шћу. На кон ра су ђи ва ња ле ка ра о по мо ћи бо ле сни ку сле ди 
са мо деј ство, ко јим се оства ру је оно што је ле кар од лу чио. Он до но си 
оштре ин стру мен те и од се ца уд, а при том при чи ња ва бол оно ме ко јем га 
од се ца. То се на зи ва гне вом Бо жи јим. Вра ти се са да на оно што је из ло же
но и от кри ћеш до след ност раз ми шља ња. Јер је нев у ја ро си Ње о вој, тј. 
ка зна сле ди на кон Ње го вог пра вед ног су да. А жи во у во љи Ње о вој. Да
кле, шта ка же пса лам? Бог хо ће да сви бу ду при ча сни ци Ње го вог жи во та. 
Не сре ће се не де ша ва ју по Ње го вој во љи, не го до ла зе као ка зна, са гла сно 
са до сто јан ством оних, ко ји су са гре ши ли. Бог, да кле, по соп стве ном хте
њу, сва ко ме до де љу је жи вот, али сва ко за се бе са би ра гнев за ан не ва 
и о кри ва ња ра ве но а су а Бо жи је (Римљ. 2; 5). За Пи смо је уоби ча је но 
да нај пре по ме не жа ло сно, па тек он да ра до сно, јер је на сла да угод ни ја 
ако јој прет хо ди жа лост. Ре че но је: Ја уби јам и ожи вљу јем, од но сно, до
бро чин ство сле ди на кон ка зне. Ја ра ња вам и ис це љу јем (5. Мојс. 32; 39). Он 
Сам узро ку је жа лост, и Он Сам по но во вас по ста вља. Он је ра нио, али су 
Ње го ве ру ке ис це ли ле. Нај пре до ла зи зло, да би до бро чин ства би ла по
сто ја ни ја, јер ће мо се у том слу ча ју ви ше бри ну ти о очу ва њу да ро ва ног. 
Уве че ће се на са ни и лач, а ују ро ра о ва ње. Се ти се стра да ња Го спод
њих, и от кри ћеш зна че ње ових ре чи. Уве че, ка да су Га ви де ли при ко ва ног 
за крст, у Ње го ве уче ни ке усе лио се плач; ују тро је до шла ра дост ка да су, 
на кон Ње го вог вас кр се ња, с ра до шћу тр ча ли је дан пре ма дру гом, бла го
ве сте ћи да су ви де ли Го спо да. Или се, мо жда, као ве че име ну је овај век, 
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са вла ђу јем а (1. Кор. 9; 27) да у вре ме ка да мо ја крв бу де сна жна и уза вре ла, 
те ле сна сна га не по слу жи као по вод за грех. Не уга ђај те лу сном, ку па
њем и ме ком по сте љом. Не пре ста но по на вљај ове ре чи: Ка ква је ко рис 
у кр ви мо јој, ка а бу ем си ла зио у ро ас? За што се бри неш за оно што 
ће се уско ро рас па сти? За што се го јиш и те ле сно оте жа ваш? Зар не знаш 
да ћеш, уко ли ко је де бље тво је те ло, уто ли ко те же око ве при пре ми ти за 
сво ју ду шу? Еа ли ће Ти се ис о ве а и рах, или ће об ја вљи ва и иси
ну Тво ју? Ка ко ће се Те би, Бо гу, ис по ве да ти зем ни и те ле сни чо век? Ка ко 
ће об ја ви ти исти ну онај ко ји сво је вре ме ни је по све тио уче њу и чи ји је 
ум по гре бен под та квим бре ме ном те ла? Због то га ису шу јем сво је те ло и 
не ште дим крв ко ја се обич но згу шња ва у те ло, да не бих имао ни ка кву 
пре пре ку за ис по ве да ње или раз у ме ва ње исти не.

7. Чу Го со и о ми ло ва ме, Го со о са е о моћ ник мој. На кон што 
је го во рио о оно ме, због че га је за ва пио ка Бо гу, уско ро је осе тио Бо жи
ју по моћ, та ко да и нас по бу ђу је да тра жи мо не што слич но. Чу, ка же, 
Го со, и о ми ло ва ме. Го со о са е о моћ ник мој. Пре ма то ме, и ми 
ће мо се мо ли ти и ва пи ти ду хов ним гла сом. Тра жи ће мо ве ли ко и не ће мо 
се бри ну ти за те ле сно (јер ко ји су о е лу не мо у уо и и Бо у – Рим. 8; 
8), да би Го спод и нас усли шао и по ми ло вао на шу сла бост и да би смо ми, 
ис ко ри стив ши Бо жи ју по моћ, мо гли да ка же мо: Обра ио си ми лач мој 
у ра ос. Не да је се сва кој ду ши ра дост од Бо га. Ме ђу тим, ако је не ко 
сна жним ва па јем и не пре ста ним су за ма мно го опла ки вао свој грех, ако 
је ја ди ко вао над со бом као над по кој ни ком, ње гов плач ће се пре тво ри ти 
у ра дост. Да је и пла ка ње по хвал но, до ка зу ју де ца ко ја се де на тр го ви ма и 
го во ре: На ри ца смо вам, и не ла ка се; сви ра смо вам на фру лу, и не ира
се (Лк. 7; 32).* Фру ла је му зич ки ин стру мент ко ји, уз по моћ на шег ди са ња, 
ис пу шта не жне зву ке. Због то га ми слим да се, у пре не се ном сми слу, сва
ки све ти про рок на зи ва фру лом, бу ду ћи да је по кре нут Све тим Ду хом. 
Сто га је и ре че но: Сви ра смо вам на фру лу, и не ира се. Про роч ке ре чи 
об зна њу ју нам ускла ђе но ис пу ње ње све тог про ро штва, и то се на зи ва 
игра њем (пле са њем). Про ро ци, ме ђу тим, због нас је ца ју и при зи ва ју нас 
на плач, да би смо ми, по знав ши по мо ћу про роч ких ре чи сво је гре хо ве, 
опла ки ва ли сво ју про паст и сми ри ва ли те ло ис цр пљи ва њем и тру дом. 
Та квом чо ве ку би ва по це па на оде ћа жа ло сти, у ко ју се обу као опла ку ју ћи 
сво је гре хо ве и он се обла чи у ое ћу ве се ља и у лаш са се ња (Иса. 61; 10), 
у све тле и брач не оде жде. Бу ду ћи да је њи ма укра шен, не ће би ти из ба чен 
из брач не ло жни це. Рас р ао си вре ћу жа ло си мо је и оа сао ме ве се љем. 

* Ци тат се до не кле раз ли ку је од срп ског пре во да, прим. прев.

упра вља по глед ка бли ста њу и угод но сти ове ле по те по зајм љу је од ње 
не што као од бо је ног рас тво ра, бо је ћи и соп стве но ли це бли ста вим сја
јем. Због то га је и Мој сеј, бе се де ћи са Бо гом, при мио део те ле по те, та ко 
да се про сла ви ло ње го во ли це. За то је и онај ко ји је осе тио сво ју вр ли ну 
уз нео бла го да ран глас: Го со е, во љом Тво јом ај сна у ле о и мо јој. Ка ко, 
ме ђу тим, за со зер ца тељ ним вр ли на ма сле де не со зер ца тељ не, тј. ле по
та и си ла, та ко по сто је и не со зер ца тељ ни по ро ци, од но сно на ка зност и 
не моћ. На и ме, шта је на ка зни је и од бој ни је од ду ше, ко ја се пре пу сти ла 
стра сти ма? По гле дај на гне вљи вог и на сви ре пост ко ја по сто ји у ње му. 
По гле дај на ожа ло шће ног, на уни же ност и кло ну лост ње го ве ду ше! Хо ће 
ли ико при ста ти и да по гле да на оно га ко ји се пот чи нио сла до стра шћу и 
сто ма ко у га ђа њу, на оно га ко је из ван се бе од стра ха? Њи хо во ду шев но 
рас по ло же ње рас про сти ре се на са ме кра је ве те ла, исто као што се тра го
ви ду шев не ле по те про ја вљу ју и на спо ља шњо сти све тог чо ве ка. Пре ма 
то ме, тре ба ло би да се по бри не мо о овој ле по ти да би нам Же ник – Ло
гос, ка да нас срет не, ре као: Сва си ле а, ра а мо ја, и не ма не о са ка 
(о ро ка) на е би (Пе сма 4; 7).

6. А ка си окре нуо ли це Тво је, ја о са ох сав сму ћен. Док су ме 
оба сја ва ле лу че Тво је по се те, жи вео сам у не по ко ле би вом и не по му ће
ном ста њу, ка же про рок. Ме ђу тим, ка си окре нуо ли це Тво је, про ја ви ла 
се остра шће ност и по ме те ност мо је ду ше. За Бо га се ка же да је окре нуо 
Сво је ли це ка да оно га, ко је из ло жен ис ку ше њи ма, оста вља у те скоб ном 
по ло жа ју, да би се та да ис по љи ла си ла под ви жни ка. Пре ма то ме, ако мир 
ко ји ре ва зи ла зи сва ки ум чу ва на ша ср ца (Фи липљ. 4; 7), мо ћи ће мо да из
бег не мо уз не ми ре ност и по мет њу стра сти. Да кле, бу ду ћи да се во љи Бо
жи јој су прот ста вља од вра ћа ње (=окре та ње, од Бо га), а ле по ти, угод но ме 
и си ли (су прот ста вља се) по мет ња, то зна чи да је по мет ња на ка зност и 
не моћ ду ше, услед ње не оту ђе но сти од Бо га. Не пре ста но ће мо се мо ли
ти да нас оза ри ли це Бо жи је, да би смо се сваг да на ла зи ли у ста њу ка кво 
до ли ку је све ти ма, крот ки и ни чим не по ме те ни услед на ше спрем но сти 
за до бро. Због то га ка же: При ре мих се и не сму их се (Пс. 118; 60). (9) Те би, 
Го со е, за ва и ћу, и Бо у мо ме о мо ли ћу се. На ви ше ме ста се го во ри о 
ва па ју ка Го спо ду, јер је ва пај свој ствен са мо оно ме ко ји же ли ве ли ко и 
не бе ско. Онај пак ко од Бо га тра жи не што ни ско и зем но, ко ри сти слаб и 
сни жен глас ко ји не до се же до ви си не и не до пи ре до слу ха Бо жи јег. (10) 
Ка ква је ко рис у кр ви мо јој, ка а бу ем си ла зио у е ео? Због че га сам, 
ка же, за ва пио? За што сам се мо лио Те би, Бо гу мом и Го спо ду? Ка ква ми је 
ко рист од бла го ста ња те ла и од мно штва кр ви, по што ће убр зо по том те
ло би ти пре да то оп штем рас па да њу? Ја, ме ђу тим, из ну ра вам е ло сво је и 
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гре ше по ста ју оби та ва ли ште за ђа во ла, јер ни су по слу ша ли оно га што 
ка же: Не а ји е ме са ђа во лу (Еф. 4; 27), ни ти Про по вед ни ка: Ако вла а
ју ћи ух о ђе на е бе, не на у шај ме со сво је (Књ. проп. 10; 4 – пре ма Сеп
ту а гин ти). Ка да, да кле, оби та ва мо у Са мом Го спо ду и ка да, ко ли ко нам је 
то мо гу ће, со зер ца ва мо Ње го ва чу да, та со зер ца ња ис пу ња ва ју ра до шћу 
на ше ду ше. Пра ве ни ма ри ли чи о хва ла. Као што ис кри вље ној но зи не 
од го ва ра пра ва чи зма, та ко ни из о па че ним ср ци ма не при ли чи по хва ла 
Бо жи ја. По што де мо ни ма не при ли чи да го во ре о Спа си те љу, ми слим да 
им се сто га од у зи ма власт да Га раз ла ша ва ју (Мк. 3; 13. и Лк. 4; 41). И Па вле 
за бра њу је у ху о а ђач ком, ка ко не чи сти дух не би огла ша вао о све то ме 
(в. Де ла ап. 16; 18). То ме је слич но и сле де ће: А ре шни ку ре че Бо: За шо и 
ка зу јеш за ко не мо је и узи маш за ве Мој у уса сво ја (Пс. 49; 16)? По тру ди
мо се, да кле, да из бег не мо сва ко ис кри вље но и из о па че но де ло и да свој 
ум и ра су ђи ва ње утвр ди мо као ис прав но пра ви ло. Та да ће нам, ка да и 
са ми по ста не мо пра ви, би ти до пу ште но да хва ли мо Го спо да. Пред вод ник 
гре ха на зи ва се лу ка вом зми јом, и мач Бо жи ји па да на ра ко на (ле ви ја
а на), зми ју кри ву а ву (Иса. 21; 1), за то што зми ја, ка да се кре ће, пра ви 
мно штво скре та ња и од сту па ња. Бра зде ко је зми ја сво јим кре та њем уоб
ли чу је на зе мљи има ју не пра вил но усме ре ње: у јед ном прав цу кре ћу се 
ње ни пред њи де ло ви, сре ди на се кре ће кри ву да во док се реп, опет, кре ће 
у су прот ном сме ру. Због то га они, ко ји сле де зми ју, по ка зу ју да је њи хов 
жи вот из о па чен, не пра ви лан и пре пун про ти ву реч но сти. Онај пак ко ји 
ко ра ча за Го спо дом Бо гом, во ри са зе ра ве (Иса. 40; 31) и ра ви су ра
о ви но у ње о вих (При че Сол. 4; 26 – пре ма Сеп ту а гин ти), јер је ра ве ан (рав, 
рч. εὐϑής) Го со Бо наш (Пс. 91; 16), и ра во у зна ли це Ње о во (Пс. 10; 7). 
Ако се два пра ви ла по ло же јед но на дру го, њи хо ва пра во та ће их уза јам
но сје ди ни ти; ако пак на оно што је пра во по ло жиш кри во др во, ви де ћеш 
да се кри во не уса гла ша ва са пра вим. Да кле, ако је по хва ла Бо жи ја пра ва 
(εὐϑής) зах те ва се и пра во ср це (εὐϑεία καρδία), да би му при ли чи ла и 
до ли ко ва ла по хва ла. Ако ни ко не мо же ре ћи: Исус је Го со осим Ду хом 
Све им (1. Кор. 12; 3), ка ко ћеш он да при не ти хва лу, ако у те би не ма у ха 
ра во, об но вље но у уро би во јој (Пс. 50; 12)?

2. Ис о ве ај е и хва ли е Го со а с у сла ма, са сал и ром е се о
сру ним сал мо ој е Ње му. Го спо ду нај пре тре ба да за бла го да ри мо на 
гу сла ма, од но сно, да склад но из вр ши мо те ле сна де ла. Бу ду ћи да смо гре
ши ли те лом ка да смо а ва ли уо ве сво је а ро бу ју ре ху а би смо чи ни ли 
бе за ко ње (в. Рим. 6; 19), те лом тре ба и да ис по ве да мо, ко ри сте ћи за опро штај 
(от пу шта ње) гре хо ва оно исто ору ђе, ко јим смо гре ши ли. Да ли си зло
сло вио? Бла го си љај! Био си ко ри сто љу бив? По дај! Да ли си се опи јао? 

Као сим вол сми ре ња, вре ћа са деј ству је по ка ја њу, јер је ре че но: Дав но би 
се у вре ћи и у е е лу о ка ја ли (Мт. 11; 21). Бу ду ћи да се апо стол отво ре ног 
ли ца пре о бра жа ва у тај исти лик из сла ве у сла ву (2. Кор. 3; 18), бла го дат 
ко ју му је Го спод да ро вао на зи ва сво јом сла вом. Та ко а Ти е ва сла ва 
мо ја. Сла ва пра вед ни ка је дух ко ји оби та ва у ње му. Због то га онај ко ји 
по је ду хом ка же: Та ко а Ти е ва сла ва мо ја, и не ћу би и сну жен. Не ћу 
ви ше чи ни ти ни шта та кво, због че га би се мо је ср це сну жди ло и по зле
ђи ва ло се ћа ју ћи се мог гре ха, ка же про рок. Го со е Бо же мој, о ве ка ћу 
е ис о ве а и, тј. до ве ка ћу Ти бла го да ри ти. Бу ду ћи да си ми за по ка ја
ње по да рио от пу шта ње гре хо ва, да си ме уз ди гао у сла ву и укло нио мо ју 
гре хов ну сра мо ту, у све ве ко ве ћу Ти се ис по ве да ти. Да ли би се мо гао 
на ћи то ли ки вре мен ски пе ри од, ко ји би у мо јој ду ши узро ко вао за бо рав 
то ли ких Тво јих до бро чин ста ва?

Бе се да на три де сет дру ги пса лам
(1) Раује се, равени у Госоу; равенима риличи охвала.
За Пи смо је уоби ча је но огла ша ва ње ра до сти, ко је по ка зу је не ко све

тло и ве о ма ра до сно ста ње ду ше ко ја је до стој на да се ра ду је. Ра уј е се, 
да кле, ра ве ни у Го со у, али не за то што су на пред на ва ша до ма ћин
ства, што има те до бро те ле сно здра вље, или што су ва ша по ља пре пу на 
свих пло до ва, не го за то што има те Го спо да Ко ји је та ко пре кра сан, до бар 
и пре му дар. За вас је до вољ но да се ра ду је те у Го спо ду. Из гле да да се онај 
ко ји са ра до шћу и ве се љем ли ку је због не ког нај же ље ни јег ра ду је и због 
се бе са мог. Пса лам сто га под сти че пра вед не да осе те сво је до сто јан ство, 
јер су удо сто је ни да бу ду слу ге та квог Го спо да ра, да с не из ре ци вом ра
до шћу и с по ска ки ва њем ли ку ју за то што Му слу же, као да њи хо во ср це 
по ска ку је од ус хи ће но сти љу ба вљу пре ма Бла го ме. Ако се не ка да до го
ди ло да на тво је ср це пад не све тлост и да ство ри це ло вит по јам о Бо гу, 
да оза ри тво ју ду шу та ко, да за во лиш Бо га и да пре зреш свет и све што 
је про па дљи во, из тог ма гло ви тог и огра ни че ног при ме ра ра зу ми це ло
куп но ста ње пра вед ни ка, ко ји су ус пе ли да се рав но мер но и не пре ста но 
ра ду ју Бо гу. Пре ма до мо стро ју Бо жи јем, ти се рет ко на сла ђу јеш овом 
ра до шћу, ка ко би те и ово ма ло на сла ђи ва ње под се ти ло на оно, че га си 
се ли шио. У пра вед ни ку, ме ђу тим, не пре ста но оби та ва ова бо жан стве на 
и не бе ска ра дост, јер у ње му не сум њи во оби та ва Дух, а пр ви плод Ду ха 
је љу бав, ра дост и мир. Ра уј е се, да кле, ра ве ни у Го со у. Го спод је 
за пра вед не сли чан не ком оби та ва ли шту (ме сту), и они ко ји сту пе на 
ње га ну жно мо ра ју да ли ку ју и да се ве се ле. И пра вед ник, ме ђу тим, по
ста је оби та ва ли ште Го спод ње, у ко је се на ста њу је Он Сам. Они пак ко ји 
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ви ти у бу дућ но сти, а Ко ји у о че ку бе ше у Оца и Ко ји бе ше Бо (Јн. 1; 1). 
Да кле, прав је Отац, прав је Син, и прав је Дух Све ти. И сва е ла Ње о ва 
су у ве ри. Шта зна чи то што је ре као? Ње го во де ло је не бо, Ње го во де ло 
је и зе мља, и мо ре, и ва здух, и вас це ла не жи ва тво ре ви на, као и она жи ва, 
и сло ве сна и бе сло ве сна. Ка ко је, да кле, све то у ве ри? Ка ква ве ра по сто ји 
у не жи вој тво ре ви ни? Ка ква је ве ра бе сло ве сних би ћа? Ка ква је ве ра ка
ме на? Ка ква ве ра по сто ји у пси ма? Ни не жи ва тво ре ви на, ни бе сло ве сна 
би ћа ни су у ве ри. Ова из ре ка, ме ђу тим, ни шта ни је ис кљу чи ла не го је све 
об у хва ти ла, ре кав ши: Сва е ла Ње о ва су у ве ри. Шта, да кле, зна чи то што 
је ре као? Ка да, ка же, по сма траш не бо и по ре дак ко ји на ње му по сто ји, 
оно те ру ко во ди ка ве ри, јер са мим со бом ука зу је на Умет ни ка. Ако пак 
по сма траш устрој ство ко је по сто ји на зе мљи, и оно те при во ди ве ри у Бо
га, јер у Бо га ни смо по ве ро ва ли та ко што смо Га по зна ли те ле сним очи ма, 
не го очи ма ума по сред ством ви дљи вог со зер ца ва мо Не ви дљи вог. Због 
то га су сва е ла Ње о ва у ве ри. Ако по гле даш ка мен, и он ће ти на не ки 
на чин ука за ти на си лу Ство ри те ља. То исто се од но си и на мра ва, ко мар
ца или пче лу. Че сто се де ша ва да се и у нај ма њем про ја вљу је си ла Твор ца. 
Онај Ко ји је ра ши рио не бе са и ис пу нио не из мер ну ве ли чи ну оке а на Тај 
је из ду био и си ћу шни пче ли њи жа лац да би се кроз ње га из ли вао отров. 
Сва е ла Ње о ва су, да кле, у ве ри. Не ка те ни шта не во ди ка не вер ју. Не 
го во ри: „ово је слу чај но по ста ло, а ово се до го ди ло са мо по се би”. У оно
ме што по сто ји ни шта ни је без по рет ка, ни шта ни је нео д ре ђе но, ни шта 
ни је уза луд но и ни шта ни је слу чај но. Не го во ри: „не сре ћан слу чај” или 
„зао час”. То су ре чи не у ких љу ди. Не ро а ју ли се ва вра ца за је ан 
нов чић? Па ни је ан о њих не а не на зе мљу без Оца ва ше а. (Мт. 10; 29). 
Шта је ко са на гла ви? Ко ли ко је вла си на гла ви? Ни јед на од њих, ме ђу тим, 
ни је за бо ра вље на! Ви диш ли да ни нај ма ња ствар не мо же да утек не од 
над зо ра ока Бо жи јег? Љу би ми ло си њу (ми лос) и су Го со, ми ло си 
је Го со ње у на зе мља. Ако би суд Бо жи ји деј ство вао сам по се би и ако 
би нам са свом сво јом стро го шћу уз вра ћао по де ли ма ко ја смо из вр ши
ли, ка кву би смо на ду има ли, и ко би се од љу ди спа сао? Са да пак љу би 
ми ло си њу и су. Он сва ко га из во ди на суд та ко, као да је ми ло сти њу 
по ста вио по ред цар ског пре сто ла су да, па јој је чак дао и пре вас ход ство. 
Ако на бе за ко ња бу еш ле ао, Го со е, Го со е, ко ће оса и (Пс. 129; 3)? 
Ње го ва ми лост ни је без су да, као што ни ње гов суд ни је без ми ло сти. Пре 
су да љу би ми ло си њу (ми лос), а на кон ми ло сти ње (ми ло сти) до ла зи 
суд. Јед но с дру гим је по ве за но, од но сно ми лост са су дом, да нас ми лост 
без су да не би до ве ла до сла бо сти и да нас суд без ми ло сти не би до вео 
до оча ја ња. Су ди ја хо ће да те по ми лу је и да те учи ни уче сни ком у свом 

По сти! Био си горд? Сми ри се (уни зи се)! За ви део си? Уте ши! Да ли си 
убио? Пре тр пи му че ни штво, или учи ни оно што је рав но му че ни штву, 
од но сно, при ли ком ис по ве да ња из ло жи сво је те ло зло па ће њу. Та да ћеш, 
уз ис по ве да ње, би ти до сто јан да Бо га хва лиш на де се то стру ном псал ти ру. 
На и ме, по треб но је да нај пре ис пра виш те ле сна де ла, да би се она из вр
ша ва ла са гла сно са реч ју Бо жи јом, а за тим да се уз не сеш у ду хов на (ум
на) со зер ца ња. Мо жда се псал ти ром на зи ва и ум ко ји че зне за ви шњим, 
јер се код овог ин стру мен та, пре ма ње го вом об ли ку (устрој ству), си ла 
ис пу шта ња зву ка на ла зи го ре. Због то га те ле сна деј ства на не ки на чин 
Бо га ис по ве да ју од о здо, док тај не, ко је се бла го ве сте умом, свој узрок 
има ју го ре, као да се ум огла ша ва кроз Ду ха. Онај, да кле, ко ји мо три на 
све за по ве сти и ства ра њи хов склад и са звуч је, по је Бо гу на де се то стру
ном псал ти ру, јер по сто ји де сет оп штих за по ве сти за пи са них у пр вој 
пре да ји За ко на. Пе вај е Го со у е сму но ву, од но сно, не слу жи те Бо гу у 
ста ри ни сло ва (ре чи), не го у об но вље њу ду ха. Но ву пе сму по је онај ко ји 
ни је при хва тио (са мо) реч За ко на, не го га је (За кон) и ду хов но по знао. 
На и ме, про шло је оно што је у за ве ту овет ша ло и оста ри ло, и за нас је 
по че ла но ва и об на вља ју ћа пе сма уче ња Го спод њег. Кад у се би умрт вљу
је мо ста рог чо ве ка и кад се из да на у дан об на вља мо, и она об на вља на шу 
мла дост као ко ор ла. Онај пак ко ји не пре ста но стре ми оно ме што је ре 
њим (Фи липљ. 3; 13), сваг да би ва нов (об но вљен) са мо ме се би. Онај да кле, 
ко ји са мо ме се би би ва нов по је Бо гу но ву пе сму. Но вим се, опет, на зи ва 
или не што не у о би ча је но или оно што је не дав но на ста ло. Ако ка зу јеш 
о чу де сном на чи ну ова пло ће ња Го спод њег ко је пре ва зи ла зи сва ку при
ро ду, ти по јеш но ву и чу де сну пе сму. Ако при по ве даш о пре по ро ђе њу и 
об но вље њу це ле ва се ље не, ко ја је под гре хом оста ри ла, ако бла го ве стиш 
о та јин ству вас кр се ња, опет по јеш но ву и не дав но на ста лу пе сму.

3. Псал мо ој е му о бро ла со ви о (с кли ца њем, грч. ἐν ἀλαλαγμῷ). 
По слу шај те за по вест: о бро сал мо ој е, с не ра се ја ном ми шљу и с искре
ном на кло но шћу. Пој е му с кли ца њем, као што не ки до бри вој ни ци, 
на кон по бе де над не при ја те љем, по ју пе сму у по хва лу по бе ди. Не бој е 
се, Ја сам о бе ио све, ка же Он (Јн. 16; 33). Ко ји је од љу ди био у ста њу да 
во ју је са злом, ако ни је при те као под по кров Ар хи стра ти га (вој ско во ђе) 
си ла (не бе ских), и ако ода тле ни је, са ве ром у Ње га, стре ла ма свр га вао и 
ра ња вао на шег не при ја те ља? Кли ца ње је не ка вр ста не раз де ље ног гла са 
ко ји са бор ци склад но уз но се то ком бит ке. Да кле, псал мо пој те склад но, 
јед но ду шно и сје ди ње ни љу ба вљу. Шта би тре ба ло да го во ре они, ко ји 
псал мо по ју? Јер је ра ва реч Го со ња. Због то га на псал мо по ја ње нај пре 
по зи ва пра ве, јер је рав (грч. εὐϑής) и Ло гос Го спод њи Ко ји ће се про сла
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не би сма трао за не што спо ља шње или твар но не го да би Га сла вио као 
Оно га Ко ји Сво ју ипо стас има од Бо га) сапри ло жио (грч. συνεπέϕερε) 
све си ле ко је у Ње му по сто је. Та ко је Ду хом утвр ђе на сва ка над не бе ска 
си ла, од но сно, она уз по моћ Ду ха има сва ку рев ност, по сто ја ност и по
у зда ност у осве ће њу и сва ку вр ли ну ка ква до ли ку је све ште ним си ла ма. 
Због то га је ов де на пи са но: Дух уса Ње о вих, док ће мо на дру гим ме сти
ма про на ћи да је ре че но: Реч уса Ње о вих (Иса. 11; 4 – пре ма Сеп ту а гин ти), да 
би смо раз у ме ли да су и Спа си тељ и Ње гов Све ти Дух – од Оца. Бу ду ћи 
да је Реч Го спод ња наш Спа си тељ, а да је Дух уста Ње го вих Све ти Дух, 
и да су Обо ји ца са деј ство ва ли у ства ра њу не ба и не бе ских си ла, ре че но 
је: Реч ју Го со њом не бе са се увр и ше и Ду хом уса Ње о вих сва си ла 
њи хо ва. На и ме, ма шта да се осве шта ва, осве шта ва се са мо при су ством 
Ду ха. Због то га је ства ра лач ка Реч, Ко ја је Тво рац све га, при зва ла у би ће 
ан ге ле, док им је осве ће ње по да рио Дух Све ти. Ан ге ли ни су ство ре ни 
као мла ден ци ко ји би се за тим, кроз уса вр ша ва ње по сте пе ним под ви
за ва њем, удо сто ји ли да при ме Ду ха, не го је у њи хо ву пр во бит ну гра ђу 
и да, та ко ка же мо, у са мо тки во њи хо ве су шти не, уко ре ње на све тост. Из 
тог раз ло га је за њих те шко да се при кло не злу, бу ду ћи да су од мах, као 
не ком гла зу ром, пре кри ве ни све то шћу и по да ру Ду ха Све то га по се ду ју 
по сто ја ност у вр ли ни.

5. Ко ји са би ра као мех во е мор ске, о ла же у ри зни це без а не. Ни је 
ре као: са би ра во е мор ске као у мех, не го као мех, та ко са би ра во е мор ске. 
За ми сли осо би не ме ха, ко ји се на ду ва ва ка да се ко жа за тег не због ва зду ха 
ко ји је при ми ла уну тра, и ко ји се са жи ма ка да оно што га је за те за ло иза
ђе на по ље. Та ко се и мо ре, ка да га ве тро ви раз ја ре и ус та ла са ју, по не кад 
на ди ма и кљу ча, а по не кад се, опет, кад ве тро ва не ма, успо ко ја ва ми ро ва
њем. Го спод, да кле, са жи ма и уми ру је мор ске во де као мех. У не ким пре
пи си ма на ла зи мо да је ре че но: Са би ра во е мор ске као у мех, и тај из раз 
нам ука зу је на древ ну исто ри ју. На и ме, Цр ве но (Ери треј ско) мо ре ни чим 
ни је би ло раз де ље но и спу та но, а он да се са мо од се бе за тво ри ло као у 
не ки мех, јер му за по вест Бо жи ја ни је до пу сти ла да се раз ли ва. По ла же 
у ри зни це без а не. Са оп штим по и ма њем би би ло са гла сни је да је ре као: 
По ла же ри зни це у без а не, од но сно да у тај но сти др жи сво је бо гат ство. 
Ов де, ме ђу тим, го во ри о без да ни ма као да су не ке дра го це не ства ри, до
стој не ри зни ца Бо жи јих. Зар се без да ни ма ов де не на зи ва ју ре чи су до ва 
Бо жи јих, ко ји су не из ре ци ви и не појм љи ви за људ ску ми сао, бу ду ћи да се 
те ре чи на ла зе са мо у зна њу Бо жи јем, и да Он по њи ма упра вља сва ком 
тво ре ви ном? Да се суд Бо жи ји о сва кој тво ре ви ни по не кад на зи ва без
да ном, ви ди се из дру гог псал ма, у ко јем се ка же: Су о ви су Тво ји без ан 

ми ло ср ђу, али са мо ако от кри је да си, на кон са гре ше ња, по стао скру шен 
и сми рен, да си мно го опла ки вао сво ја рђа ва де ла, да си без сти да от крио 
оно што си по чи нио у тај но сти, да си по звао бра ћу да се за јед но с то бом 
по тру де на твом ис це ле њу (в. Јак. 5; 16). Ако, да кле, ви ди да си до сто јан 
са жа ље ња, по да ри ће ти оби ље Свог ми ло ср ђа. Ка да пак ви ди да је тво је 
ср це не по ка ја но, да је тво ја ми сао гор да и да не ве ру је да по сто ји бу ду ћи 
век, да се не бо ји су да, та да ће љу би ти суд над то бом. Та ко се спо со бан и 
чо ве ко љу би ви ле кар нај пре тру ди да ту мор омек ша вру ћим обло га ма и 
омек ша ва ју ћим сред стви ма. Ка да пак уви ди да се ту мор не сма њу је не го 
да, на про тив, по ста је још твр ђи, од ла же уље и сред ства за омек ша ва ње 
и ко ри сти гво зде на ору ђа. Због то га љу би ми ло си њу (ми лос) пре ма 
по кај ни ци ма, али љу би и суд пре ма не по ка ја ни ма. Не што слич но и Иса
и ја ка же Бо гу: Прав а је во ја на ме ри ли ма (Иса. 28; 17), јер Он ми лост 
по ста вља по ред су да и сва ко ме уз вра ћа пре ма ње го вом до сто јан ству, 
од ме ра ва ју ћи ме ром, бро јем и те жи ном.

4. Ми ло си је Го со ње у на зе мља. Ов де се ми лост одва ја од су да, 
јер је зе мља ис пу ње на са мо ми ло шћу Го спод њом, док се суд од ла же до 
од ре ђе ног вре ме на. Ми лост је ов де без су да сто га што Он ни је до шао а 
су и све у, не о а се све са се кроз Ње а (Јн. 3; 17). Та мо шњи суд пак ни је 
без ми ло сти, јер ни је мо гу ће да се про на ђе чо век ко ји је чист од гре ха, 
чак и ако је са мо је ан ан жи во а ње о во (Јов 14; 4 – 5, пре ма Сеп ту а гин ти). 
Ако не ко ви ди да се зло умно жа ва из да на у дан и да је не чи сти људ ски 
род до сто јан хи ља да смр ти бу ду ћи да оби та ва у гре ху, за ди ви ће се бо гат
ству до бро те Бо жи је, Ње го вој по пу стљи во сти и ду го тр пе љи во сти. Док се 
на ла зи мо на зе мљи, на ма је по треб на ми лост, јер су они, ко ји су на не бу, 
до стој ни да бу ду на зва ни бла же ни ма а не да бу ду по ми ло ва ни. Или смо, 
мо жда, због осу де ко ја нам је из ре че на зе мљом на зва ни ми са ми, ко ји смо 
од Бо га чу ли: Зе мља си и у зе мљу ћеш се вра и и и ко ји смо пре и спу ње
ни ми ло ср ђем Бо жи јим, јер нас ко ји би ја смо мр ви збо ре хо ва по ми ло ва 
Бог и ожи ве са Хри сом (Еф. 2; 5). Реч ју Го со њом не бе са се увр и ше и 
Ду хом уса Ње о вих сва си ла њи хо ва. Где су они ко ји пре зи ру Ду ха? Где 
су они ко ји Га одва ја ју од ства ра лач ке си ле? Где су они ко ји Га од се ца ју од 
је дин ства са Оцем и Си ном? Не ка та кав по слу ша пса лам, ко ји ка же: Реч ју 
Го со њом увр и ше се не бе са и Ду хом уса Ње о вих сва си ла њи хо ва. 
Под Реч ју се ов де не под ра зу ме ва оби чан го вор, са ста вљен од име ни ца 
и гла го ла, ни ти је Дух ди са ње ко је се раз ли ва по ва зду ху, не го се ми сли 
на Реч, ко ја у о че ку бе ше у Бо а и на Ду ха Све то га Ко ји се та ко на зи ва 
у истин ском сми слу. И као што је ства ра лач ка Реч (Ло гос) утвр ди ла не
бо та ко је и Дух Све ти, Ко ји од Оца ис хо ди (тј. из уса Ње о вих, да Га ти 
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осим стра ха Бо жи јег. Јер Он ре че, и о са о ше; Он за о ве и, и са за ше 
се. На две прет ход не ре че ни це: Не ка се бо ји Го со а сва зе мља и о Ње а 
не ка се о ре су сви жи е љи ва се ље не, на до ве зу ју се још две: Он ре че, и 
о са о ше; Он за о ве и, и са за ше се. Бу ду ћи да је чо век са ста вљен од 
зем ног ве шта ства и од ду ше ко ја оби та ва у те лу, оно што је ство ре но од 
зе мље на зи ва се зе мљом, а ду ша, ко јој је као удео да то оби та ва ње у те лу, 
на зи ва се жи те љем ва се ље не. Са гла сно ре чи „зе мља”, Псал мо по јац ка же: 
Он ре че, и о са о ше. На ше уоб ли ча ва ње од зе мље из ра жа ва се реч ју 
„по ста до ше”, а на ше ства ра ње по обра зу Бо жи јем ре чи ма „са зда ше се”, јер 
се ре чи „твар” (грч. κτίσις) че сто да је зна че ње про ме не и по бољ ша ња, као 
што се ви ди из ре чи: Ако је ко у Хри су, но ва је вар (2. Кор. 5; 17), као и из 
ре чи: Да оба са за (рч. κτίση) у са мо ме се би у је но а но во чо ве ка (Еф. 2; 
15). Мо жда се реч ју „по ста до ше” ука зу је на пр во бит но ства ра ње чо ве ка, а 
реч ју „са зда ше се” на ње го во дру го пре по ро ђе ње по сред ством бла го да ти 
Хри сто ве. Ко ли ко се за по вест Бо жи ја раз ли ку је од обич не ре чи, то ли ко 
се и по ста ње раз ли ку је од ства ра ња. Го со рас у ра са ве е не зна бо жа
ца, и о ба цу је са ве е кне же ва. Ово слу жи као раз ја шње ње оно ме што је 
прет ход но ре че но. На и ме, овим се ту ма чи да Бог оне, ко ји су по ве ро ва ли 
у Ње га, са зда је рас ту ра њем не ра зум них са ве та љу ди, ка кве су они има ли 
о идо ло слу же њу и о сва кој су је ти, и да од ба цу је са ве те кне же ва. Ово се 
мо же по ве за ти и са вре ме ном стра да ња, ка да су љу ди сми сли ли да ра
зап ну Ца ра сла ве, док је Он до мо стро јем (ико но ми јом) кр ста об но вио 
чо ве чан ство. На и ме, вас кр се њем је ра зо рен са вет не зна бо жа ца, Пи ла та, 
вој ни ка и свих оних ко ји су до при не ли рас пе ћу. Од ба че ни су са ве ти кне
же ва, ар хи је ре ја, књи жев ни ка и ца ре ва на род них, јер је вас кр се ње сру
ши ло све њи хо ве за ми сли. Ме ђу тим, ако у сва кој по ве сти за па зиш шта 
је Бог учи нио ме ђу не вер ним не зна бо шци ма, от кри ћеш да ре чи про ро ка 
има ју ве ли ку си лу и у ве шта стве ном сми слу. Ка да је Јо рам, Аха вов син, 
ца ре вао у Изра и љу, си риј ски цар, ВенАдад, на о ру жао се ве ли ком си лом 
и те шком ру ком и оп ко лио Са ма ри ју. Ње ни жи те љи су због то га оску де
ва ли и у оном нај ну жни јем, та ко да ла ва ма а ре ћа би ја ше за осам е се 
си ка ла сре бра, и че вр о лу би ње а ка ла за е си ка ла сре бра (2. Цар. 6; 
25). Да би се об и сти ни ло обе ћа ње Је ли се је во, у то вре ме су раз ру ше ни 
си риј ски са ве ти и Си риј ци су по бе гли, оста вив ши ша о ре сво је и све 
што су има ли. То је у Са ма ри ји ство ри ло та кво из о би ље, да ве ме ре јеч
ма бе ху за си кал, и ме ра бе ло а бра шна за си кал (2. Цар. 7; 7, 18). Та ко Го спод 
зна да рас ту ри са ве те не зна бо жа ца! А ка ко Он од ба цу је са ве те кне же ва, 
зна мо из по ве сти о Ахи то фе лу, ка да се Да вид мо лио го во ре ћи: Раз биј 
са ве Ахи о фе лов (на ме ру Ахи о фе ло ву), Го со е (2. Сам. 15; 31). Да кле, 

мно и (Пс. 35; 7). Да ли упор но на сто јиш да са знаш за што се жи вот гре
шни ка про ду жу је, док се да ни пра вед ни ка скра ћу ју? За што не пра вед ни 
жи ве у бла го ста њу, док се пра вед ни му че, за што је де те умр ло пре не го 
што је по ра сло и до сти гло пот пун уз раст? Ода кле ра то ви, за што бро до
ло ми, зе мљо тре си, су ше, пре ко мер не ки ше? За што је је дан роб, а дру ги 
сло бо дан? За што је је дан бо гат, а дру ги си ро ма шан? И као што по сто ји 
мно го раз ли ка ме ђу гре шни ци ма, та ко по сто ји и мно го раз ли ка ме ђу 
они ма ко ји на пре ду ју у вр ли ни. На при мер, јед на је про да та вла сни ку 
јав не ку ће, и при ну ђе на је да жи ви у гре ху, док се дру га од по чет ка на ла зи 
код до бре го спо да ри це, ко ја ју је вас пи та ла у це ло му дре но сти. За што је 
овој учи ње но до бро чин ство, а за што је она дру га би ла осу ђе на? И ка ко 
ће Су ди ја уз вра ти ти и јед ној и дру гој? Кад раз ми слиш о све му то ме, се ти 
се да су су до ви Бо жи ји без дан и да, бу ду ћи да су по ло же ни у без дан, ни
су сви ма ла ко ра зу мљи ви. Бог је ве ру ју ћи ма дао обе ћа ње: Да ћу и бла о 
ај но и бо а сво скри ве но (Иса. 45; 3) Ка да се удо сто ји мо ви ђе ња ли цем 
у ли це, ви де ће мо и без а не у ри зни ца ма Бо жи јим. Ако са бе ре мо оно што 
је у Пи сму ре че но о ме хо ви ма, лак ше ће мо раз у ме ти ми сао про ро ка. У 
Еван ђе љи ма се но ви ма на зи ва ју они ме хо ви ко ји се об на вља ју из да на у 
дан и ко ји се пу не но вим ви ном из ви но гра да исти не. Ста ри ме хо ви су 
они ко ји ни су од ба ци ли ста рог чо ве ка, и без на де жно је да се у њих ули ва 
но во ви но. Ни ко не си а но во ви но у ме хо ве са ре (Мк. 2; 22), да се ви но не 
би раз ли ло и да ме хо ви не би са свим про па ли, јер ако би про ли ли но во 
и до бро ви но ви ше не би за слу жи ва ли ни ка кво по ми ло ва ње. Но во ви но 
се, да кле, ули ва у но ве ме хо ве. Но во и ду хов но ви но, ко је пре ви ре Ду хом 
Све тим, тј. по зна ње исти не ко је ни ка да не за ста ре ва, мо ра се ули ти у но
вог чо ве ка ко ји сва а на е лу но си уми ра ње Го со а Ису са (2. Кор. 4; 10) и 
ко ји се с пра вом мо же на зва ти „но вим ме хом”.

6. Не ка се бо ји Го со а сва зе мља, и о Ње а не ка се о ре су сви жи е
љи ва се ље не. Бу ду ћи да је срах Го со њи о че ак му ро си (При че Сол. 
1; 7), тре ба ло би да страх ура зу ми оне ко ји му дру ју на зем ни на чин. Као 
при пре ма за по бо жност, страх се до пу шта услед нео п ход но сти: љу бав, 
ко ја за њим сле ди, уса вр ша ва оне што су се обра зо ва ли у стра ху. Пса лам 
због то га це лој зе мљи про пи су је страх. У ње му је ре че но: Не ка се о Ње а 
о ре су сви жи е љи ва се ље не, тј. не ка се сва ки њи хов по крет, би ло да се 
из вр ша ва ум но (ми са о но), би ло те ле сним деј ством, из вр ша ва са гла сно са 
во љом Бо жи јом. Та ко ја раз у мем ре чи: Не ка се о Ње а о ре су. Дру гим 
ре чи ма, не ка ни око не за тре пе ри без Бо га, не ка се ни ру ка не по кре не 
без Бо га, и не ка ср це не по ми сли ни шта што ни је угод но Бо гу. Уоп ште
но, не ка их не по тре са ни шта дру го и не ка их не по кре ће ни шта дру го, 
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рех је њи хов р ан; за о ћу си ћи а ви им еа ли све чи не као шо ви ка 
о ђе о Ме не (1. Мојс. 18; 20 – 21) и Го со си ђе а ви и ра и ку лу шо зи а
ху си но ви чо ве чи ји (1. Мојс. 11; 5). Ов де се пак ка же: Са не ба о ле а Го со, 
ви е све си но ве љу ске. Не гу би из ви да овог уз ви ше ног По сма тра ча, не 
гу би из ви да Оно га Ко ји са ви си на про ни че у сва де ла људ ска. Ма ку да 
да идеш, ма шта да ра диш, би ло да је по мр чи на или да је дан, око Бо жи је 
мо три на те бе. Из о о во жи ли ша Сво. Не отва ра ју се вра та, не ску
пља ју се за ве се; Бо жи је жи ли ште го то во је за ви ђе ње. Бог ви ди све си но ве 
чо ве чи је, и ни је дан од њих не мо же да из бег не Ње гов по глед. Не мо гу га 
(од тог по гле да) са кри ти ни та ма, ни зи ди не. За очи Бо жи је не по сто ји 
ни ка ква пре пре ка. Он не са мо да ви ди сва ког чо ве ка, не го ви ди и људ ска 
ср ца, ко ја је Он Сам ство рио, без ика кве при ме се рђа во га. Ство ри тељ чо
ве ка, Бог, са здао га је као про стог, по Свом обра зу ко ји спа са ва ср ца. Ми 
смо, ме ђу тим, то ср це ка сни је оба ви ли те ле сним стра сти ма и учи ни ли 
га ша ро ли ким и раз но о бра зним, уни штив ши ње го ву бо го ли кост, про
сто ту и јед но о бра зност. Бу ду ћи, да кле, да је Он Ство ри тељ на ших ср ца, 
о зна је сва е ла на ша. Под де ли ма се под ра зу ме ва ју и ре чи, и ми сли и, 
уоп ште, сва ко људ ско кре та ње. Онај Ко ји о зна је сва е ла на ша зна са 
ка квим скло но сти ма и ка квим на ме ра ма не што чи ни мо, од но сно, да ли 
то чи ни мо за то да би смо уго ди ли љу ди ма или за то, да би смо из вр ши ли 
за по ве сти ко је су нам да те од Бо га. Због то га ће мо да ти од го вор и за сва
ку пра зну реч (в. Мт. 12; 36), али нам за то не ће про па сти пла та ни за ча шу 
су е не во е (в. Мт. 10; 42), јер Го спод о зна је сва е ла на ша.

9. Не ће се са си цар збо мно е (вој не) си ле. Ца ра не ће спа сти мно
штво вој не си ле, град ске зи ди не, пу ко ви пе ша ка или сна га ко ња ни ка, 
јер Го со укла ња и о са вља ца ре ве (Дан. 2; 21) и не ма вла си а ни је 
о Бо а (Римљ. 13; 1). Због то га се цар не спа са ва мно ом вој ном си лом не го 
бла го да ћу Бо жи јом, јер је и у том по гле ду исти ни та реч: Бла о а ћу се 
са се ни (Еф. 2; 5). Та ко ни зе мљо де лац не до би ја пло до ве свог тру да са мо 
мар љи вим де ла њем, не го и са деј ством Бо га, ко ји уз вра ћа за учи ње но, 
јер ни и је шо онај ко ји са и, ни онај ко ји за ли ва, не о Бо Ко ји чи ни 
а ра се (1. Кор. 3; 7). Ако је ср це ца ре во у ру ци Го со њој (При че Сол. 21; 1), 
то зна чи да се он не спа са ва си лом оруж ја, не го Бо жи јим ру ко во ђе њем. 
У ру ци Бо жи јој ни је сва ки, не го са мо онај ко ји је до сто јан да се на зо ве 
ца рем. Не ки су од ре ди ли да је цар ска власт за ко ни то го спо да ре ње или 
ста ре шин ство над сви ма, ко ји ни су под ло жни гре ху. Исо лин (о ро сас, 
ив) се не ће са си мно швом сна е сво је. Про рок испо ли ном (го ро
ста сом) на зи ва оно га ко ји ко ри сти при род ну сна гу и те ле сни на пор. И 
као што ца ру за спа се ње ни је до вољ на си ла оруж ја, та ко ни онај ко ји је 

ка да чујеш да ти не ко мно го пре ти и обе ћа ва да ће те на сва ки на чин ра
жа ло сти ти и оште ти ти, да ће те ра ни ти или усмр ти ти, по диг ни по глед ка 
Го спо ду ко ји рас у ра са ве е не зна бо жа ца и о ба цу је за ми сли на ро а.

7. Са ве ак Го со њи оса је о ве ка, ми сли ср ца Ње о ва из на ра
ша ја у на ра шај. Ви диш ли уче ња не зна бо жа ца, ту ис пра зну (су јет ну) 
фи ло со фи ју, и ви диш ли ка ко су оштро ум ни и не у ме ре ни у из на ла же њу 
ових уче ња, у ло гич ким по став ка ма, у мо рал ним про пи си ма, у при ро до
знан ству и у дру гим уче њи ма ко ја се на зи ва ју по све ће но шћу? Ви диш ли 
да се све то раз ве ја ло и по ста ло са свим бес ко ри сно, и да се са да у свет 
усе ли ла је ди но исти на Еван ђе ља? Мно го је са ве та у чо ве чи јем ср цу, али је 
са вет Го спод њи пре о вла дао. Да би са вет Бо жи ји по сто ја но и чвр сто оби
та вао у на шим ду ша ма, ну жно је да у се би нај пре ра зо ри мо људ ске по ми
сли. Онај ко хо ће да пи ше на вос ку нај пре угла ча во сак а за тим ути ску је 
пи сме на ка ква же ли. Да кле, да би се у ср це ја сно ути сну ле ре чи Бо жи је, 
по треб но је да се оно нај пре очи сти од про тив них ми сли. Ми сли ср ца Ње
о во (су) из на ра ша ја у на ра шај. Бу ду ћи да по сто је два иза бра на на
ро да и два За ве та ко ја су им пре да та, у оно ме што је ре че но: Ми сли ср ца 
Ње о во су из на ра ша ја у на ра шај, мо гу се, услед два пу та по ме ну тог 
на ра шта ја, раз у ме ти и две ми сли – пр ва, ко јом смо до би ли пр ви За вет, и 
дру га, ко ју нам је по да ри ло но во и спа со но сно уче ње Хри сто во. Бла жен 
је на ро ко јем је Го со – Бо ње ов, на ро ко је а је иза брао за на сле ђе Се би. 
Ни ко ов де бла же ним не на зи ва је вреј ски на род; бла же ним се на зи ва онај 
на род, ко ји је по пре вас ход ству иза бран ме ђу свим на ро ди ма – тај на род 
смо ми, ко ји ма је Го со – Бо наш, ми смо на ро ко је је иза брао за на сле ђе 
Се би. Ми смо тај на ро, бу ду ћи да смо иза бра ни ме ђу мно гим не зна бо
шци ма, ми смо тај на ро, јер смо иза бра ни уме сто на ро да од ба че ног. И 
бу ду ћи да је мно о зва них, а ма ло иза бра них (Мт. 20; 16), он овим ре чи ма 
бла же ним не на зи ва зва ног, не го иза бра ног: бла жен, ко је а је иза брао. 
Због че га их на зи ва бла же ни ма? Због оче ки ва ног на сле ђи ва ња веч них 
до ба ра. Или мо жда, због ре чи апо сто ла: Ка а уђе ун број не зна бо жа ца 
са шће се и сав Изра иљ (Рим. 11; 25–26), бла же ном нај пре на зи ва пу но ћу 
не зна бо жа ца, а за тим и Изра иљ ко ји ће се на кра ју спа сти? А као што је 
по зна то, не ће се спа сти сви не го са мо оса ак о из бо ру бла о а и (Рим. 
11; 5), због че га је ре че но: На ро, ко је а је иза брао за на сле ђе Се би.

8. Са не ба о ле а Го со, ви е све си но ве љу ске, из о о во жи ли ша 
Сво а. На оне, ко ји жи ве у се би свој стве ном чи ну и на оне, ко ји из вр ша
ва ју што им на ла же чо ве чи ја при ро да, Го спод гле да са ви си на, а на оне, 
ко ји су до шли до крај ње по вре де, мо три дру га чи је, од но сно, та ко што 
Сам снис хо ди ка њи ма, јер је ре че но: Ви ка је у Со о му и Го мо ру ве ли ка, и 



Све ти Ва си ли је Ве ли ки Бе се де на псал ме406 407

кроз Оно а Ко ји нас је за во лео (Рим. 8; 37). И не са мо да по бе ђу је мо, не го 
се и хва ли мо у не во ља ма (Рим. 5; 3). На и ме, Псал мо по јац је ре као: Ду ша 
на ша оче ку је Го со а, чи ме же ли да по ка же да он тр пље ње не по ка зу је 
на сил но и бу ду ћи при мо ран стра да њи ма, не го да с ве ли ком ра до шћу 
при хва та стра да ње Име на Го спод њег ра ди и ка же: не са мо да тр пи мо, 
не го ће се у Ње му уз ве се ли и ср це на ше, и у све о име Ње о во на а мо се. 
Да би смо из бе гли сва ко не при ја тељ ско ис ку ше ње, за нас је до вољ но да 
се на зо ве мо хри шћа ни ма. Име Бо жи је не на зи ва се све тим за то што са
ми сло го ви има ју не ку моћ осве шта ва ња, не го за то што је чи сто и све то 
сва ко свој ство Бо жи је и сва ки по јам о то ме, што се пре вас ход но опа жа 
у Бо гу. Не ка бу е, Го со е, ми лос Тво ја на на ма, као шо се уза смо у 
Те бе. Ви диш ли, ка ко се раз бо ри то мо лио про рок? Сво је соп стве но рас
по ло же ње озна чио је као ме ру за по моћ Бо жи јег ми ло ср ђа. Не ка, ка же 
он, ми лос Тво ја на на ма бу де она ква, ка ква је би ла на да ко ју смо прет
ход но по ла га ли на Те бе. Сва на ша на да је у то ме, да се вра ти мо у по чи нак 
да би смо, ка да Он пре о бра зи на ше о ни же но е ло раз у ме ли да је и са мо 
те ло по ста ло са о бра зно е лу сла ве (Фи липљ. 3; 21).

Бе се да на три де сет тре ћи пса лам
(1) Давиу, каа измени лице своје ре Авимелехом, 

и оуси а овај е оие
1. Сми сао овог псал ма под се ћа нас на два до га ђа ја. Чи ни се да ње

го вом нат пи су при ли чи и оно што се Да ви ду до го ди ло у све ште нич ком 
гра ду Но ву, као и оно што му се до го ди ло код ино пле мен ског ца ра Ахи са. 
На и ме, бе се де ћи са све ште ни ком Ави ме ле хом, Да вид из ме ни ли це сво је, 
скри ва ју ћи од ње га да је у бек ству и пре тва ра ју ћи се да је до шао да из вр
ши цар ску за по вест. Та да је узео о са вље не (све е) хле бо ве и Го ли ја тов 
мач (в. 1. Сам. 21; 1–10). Да вид, ме ђу тим, из ме ни ли це сво је и у вре ме кад је 
био окру жен не при ја те љи ма, бу ду ћи да је чуо ка ко ме ђу соб но раз го ва
ра ју и при пре ма ју се за осве ту: А Ахи су ре ко ше слу е ње о ве: ни је ли ово 
Да ви, цар зе маљ ски? Ни су ли о ње му е ва ли ира ју ћи и о во ре ћи: Са ул 
из у би сво ју хи ља у, а Да ви сво јих е се хи ља а? Ре че но је и сле де ће: 
По бо ја се ве о ма Да вид Ахи са и из ме ни ли це сво је пред њи хо вим очи ма (1. 
Сам. 21; 11 – 13). Због че га он да нат пис по ми ње Ави ме ле ха, док нам исто ри ја 
пре да је име Ахи са, гат ског ца ра? То мо же мо да об ја сни мо оним што је до 
нас до шло пре ма пре да њу, од но сно, ти ме да је „Ави ме лех” би ло за јед нич
ко име ино пле мен ских ца ре ва, док је сва ки од њих имао и сво је лич но 
име. Не што слич но мо же да се ви ди и у рим ској др жа ви, где се ца ре ви 
на зи ва ју за јед нич ким име ни ма као што су Це зар или Ав густ, али при том 

хра бар не мо же би ти до во љан са мо ме се би, јер је све чо ве чи је сла бо и не
моћ но у по ре ђе њу са истин ском си лом. Због то га оно шо је сла бо ре 
све ом иза бра Бо а о сра ми ја ке (1. Кор. 1; 27) и Из уса е це и оој ча и 
на чи нио си Се би хва лу… а са реш не ри ја е ља и осве ни ка (Пс. 8; 3), 
јер је бла го дат Бо жи ја пот пу но за бли ста ла деј ству ју ћи у мла ден ци ма и 
у они ма, ко ји су без ум ни пред све том. Лаж је ко њи ца за са се ње, и мно
швом вој не си ле ње о ве не ће се са си. Све ти те љи не ко ри сте ко ње. 
Чи ни се да Изра иљ ни у вре ме свог бла го ста ња у ра то ви ма ни ка да ни је 
ко ри стио ко њи цу, и ни ко од све ти те ља ни је сма трао да му до ли ку је да 
се ко ри сти ко њи ма. Ме ђу тим, ко ње има фа ра он, и гор ди Се на хе рим раз
ме ће се мно штвом ко ња. Услед то га, ко ња и ко ња ни ка фа ра о но вог вр же у 
мо ре (2. Мојс. 15; 1), док код Се на хе ри ма за ре ма ше сви ја ха чи на ко њи ма 
(Пс. 75; 7). Због то га и За кон, ко ји је дат кроз Мој се ја, про пи су је ца ре ви ма 
да не ма ју мно о ко ња (5. Мојс. 17; 16). Мно шво си ле ње о ве не ће а са си. 
Ка а сам слаб, он а сам си лан, ка же апо стол (2. Кор. 12; 10). Оби ље те ле сне 
сна ге слу жи као пре пре ка за спа се ње ду ха.

10. Очи су Го со ње на они ма ко ји Га се бо је. На дру гом ме сту је ре че
но: Очи су Го со ње на ра ве ни ма (Пс. 33; 16), а ов де: Очи су Го со ње на 
они ма ко ји Га се бо је. Ка да гле да мо на Го спо да и кад су на ше очи упе ре не 
ка Ње му, мо же мо да ка же мо: Као очи слу у у ру ке о со а ра њи хо вих… 
а ко су очи на ше окре ну е ка Го со у Бо у на шем (Пс. 122; 2), и ти ме као 
да око Го спод ње при кла ња мо да нас по гле да. Ко ји се уза ју у ми лос Ње
о ву. Про рок ука зу је на сми ре ње оних, ко ји слу же Го спо ду и на то, ко ли
ко се они узда ју у ми лост Го спод њу. Онај ко ји се не узда у сво је за слу ге 
и ко ји се не на да да ће се оправ да ти сво јим де ли ма мо же да се на да да 
ће се спа сти је ди но ми ло шћу Го спод њом. На и ме, ка да се се ти ре чи: Ево 
Го со а и ла е Ње о ве (Иса. 40; 10), да би сва ко ме уз вра тио по ње го вим 
де ли ма, и ка да на бро ји сво ја рђа ва де ла, та да по чи ње да се пла ши ка зне 
и да дрх ти од стра ха. Да га не би об у зе ло оча ја ње, оба зи ре се на Бо жи је 
ми ло ср ђе и чо ве ко љу бље, и ис пу ња ва се на дом. На да се да ће Бог из ба ви
и о смр и у ше њи хо ве и а ће их ре хра ни и у вре ме ла и. Ду ша ће 
на ша ср љи во че ка и Го со а, јер је он о моћ ник и за ши ник наш. 
Ове ре чи нас под сти чу на тр пље ње, ка ко се не би смо, ка да нас на пад не 
не ки опа дач, раз лу чи ли о љу ба ви Бо жи је, ко ја је у Хри су Ису су (Рим. 8; 
39), не го да би смо свом ду шом под не ли те шко ће, иш че ку ју ћи по моћ Бо
жи ју. Јер ће се у Ње му уз ве се ли и ср це на ше, и у све о Име Ње о во на а
мо се. То је са гла сно с оним што је ре че но на по чет ку псал ма: Ра уј е се, 
ра ве ни, у Го со у. Са да пак ка же: У Ње му ће се уз ве се ли и ср це на ше. 
Чи ни ми се да у том сми слу го во ри и апо стол: У све му ово ме о бе ђу је мо 
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а невољ ни се хва ли мо не во ља ма (в. 1. Кор. 4; 12–13). За нас је срам но да у 
сре ћи бла го си ља мо а да у не вољ ним и те шким окол но сти ма ћу ти мо. На
про тив, тре ба ло би да та да још ви ше за хва љу је мо, зна ју ћи да ко а љу би 
Го со оно а и ре ко ре ва, и би је сва ко а си на ко је а ри ми (Је вр. 12; 6). Хва ла 
је Ње о ва сва а у уси ма мо јим. Чи ни се да про рок обе ћа ва не што не
мо гу ће. Ка ко је мо гу ће да хва ла Бо жи ја бу де стал но у чо ве ко вим усти ма? 
Ка да го во ри о уоби ча је ним и жи теј ским ства ри ма, у ње го вим усти ма 
ни је хва ла Бо жи ја. Ка да пак спа ва, он пот пу но ћу ти. Ка ко да ње го ва уста 
уз не су хва лу кад је де или пи је? На ово ће мо од го во ри ти да уну тра шњи 
чо век има ду хов на уста. Он се по сред ством њих хра ни при ма ју ћи реч 
жи во та, а то је хлеб ко ји си ђе са не бе са (в. Јн. 6; 56). О тим усти ма го во ри и 
про рок: Уса сво ја ово рих, и ри ву кох ух (Пс. 118; 131). За ова уста и Го
спод са ве ту је да бу ду отво ре на, ка ко би обил но при ми ла хра ну исти не, 
јер је ре че но: Ра ши ри уса во ја, и ис у ни ћу их (Пс. 80; 11). Ка да се јед ном 
уре же у ду шу и ка да се као пе ча том утвр ди у ње ном вла да ју ћем де лу (тј. 
у вла да ју ћем де лу ду ше), ми сао о Бо гу се мо же на зва ти хва лом Бо жи јом, 
ко ја уисти ну оби та ва у ду ши. Пре ма апо стол ском са ве ту, рев но стан све 
мо же да чи ни у сла ву Бо жи ју, та ко да сва ка ње го ва рад ња, сва ка реч и 
сва ко ум но (ду хов но) деј ство за до би ја си лу хва ле, јер пра вед ник и ако је
е, и ако и је… све на сла ву Бо жи ју чи ни (1. Кор. 10; 31). Та кво ме је и у вре ме 
сна ср це буд но, као што је ре че но у Пе сми над пе сма ма: Ја са вам, а ср це 
мо је би (Пе сма 5; 2), бу ду ћи да сно ви че сто би ва ју од ра зи ми сли ко ји ма 
смо се ба ви ли то ком да на.

2. Го со ом ће се хва ли и у ша мо ја. Не ка ни ко не хва ли мо ју соп
стве ну до се тљи вост, ко јом сам се из ба вио од опа сно сти, ка же про рок, 
јер спа се ње не до ла зи ни ти од си ле, ни ти од му дро сти чо ве чи је, не го од 
бла го да ти Бо жи је. У Пи сму је ре че но: Му ри а се не хва ли му ро шћу 
сво јом, ни ја ки а се не хва ли сна ом сво јом, ни бо а и а се не хва ли 
бо а свом сво јим, не о ко се хва ли не ка се хва ли и ме шо раз у ме Го
спо да Бо га сво га (Јер. 9; 23–24). По гле дај ка ко апо стол хва ли сво је са труд
ни ке на еван ђел ском де лу: Слу жи е љи и са ра ни ци у Го со у (Кол. 4; 7). 
Ако се не ко хва ли те ле сном ле по том или пле ме ни то шћу свог по ре кла, 
ње го ва ду ша се не хва ли у Го спо ду. На про тив, сва ки ко ји је та кав пре дао 
се ис пра зно сти (су је ти). Исто та ко, ствар ну по хва лу не за слу жу ју ни 
ра зна сред ња уме ћа*, као ни они ко ји се њи ма ба ве: кр ма но ши, ле ка ри, 
бе сед ни ци или гра ди те љи (ар хи тек ти) ко ји по ди жу гра до ве, пи ра ми де, 

* Сред њим уме ћи ма или ве шти на ма на зи ва ју се она за ни ма ња ко ја се на ла зе из ме ђу ле
пих ве шти на (умет но сти) и оних гру бих, тј. за на та, прим. изд.

за др жа ва ју и сво ја лич на име на. Та кво је, из ме ђу оста лог, у Егип ту име но
ва ње „фа ра он”. Фа ра о ном се на зи ва еги пат ски цар ко ји је вла дао у вре ме 
Јо си фа, али се фа ра о ном на зи ва и онај ко ји је на кон че ти ри на ра шта ја, 
у Мој се је во вре ме, по стао еги пат ски цар. Фа ра он је по сто јао и у вре ме 
Со ло мо на, јер је ре че но: Оже ни се кћер ком фа ра о но вом (1. Цар. 3; 1). Фа ра о
ни ма су се на зи ва ли и они, ко ји су ца ре ва ли у вре ме Је ре ми ји не про роч ке 
слу жбе (в. 2. Цар. 23; 29). Та ко је Ави ме лех по сто јао и у вре ме Авра а ма, и у 
вре ме Иса а ка, па се са да по ми ње и у Да ви до во вре ме. О Авра а му је ре че
но: У о вре ме ре че Ави ме лех и Фи хол вој во а ње ов Авра а му о во ре ћи… 
(1. Мојс. 21; 22). Исто се ка же и о Иса а ку: До о и се е о ле а Ави ме лех, 
цар фи ли сеј ски, с ро зо ра, и ви е Иса а ка е се ша ли са Ре ве ком, же ном 
сво јом (1. Мојс. 26; 8). Та ко је и ов де, у нат пи су, Ави ме лех из Да ви до вог вре
ме на на зван за јед нич ким цар ским име ном, док исто ри ја пре да је да се он 
звао Ахис. То је би ло ње го во лич но име, ко је му је да то при ли ком ро ђе ња. 
Пред њим је Да вид из ме нио сво је ли це, кад су га слу ге до не ле на ру ка ма, 
кад је ста јао крај град ских вра та и кад је, ка ко ка же Пи смо, ба цао е ну 
низ бра у сво ју (1. Цар. 21; 13). Због то га је Ахис ре као слу га ма: За што сте ми 
га до ве ли? Ме ни не тре ба ју без ум ни ци ко ји ће лу о ва и ре а мном (в. 1. 
Сам. 21; 13 – 14). Да вид је на тај на чин био от пу штен ода тле и, ка ко је ре че но, 
спа сао се по бе гав ши у Одо лам ску пе ћи ну (в. 1. Сам. 22; 1). Бу ду ћи да је из
бе гао ве ли ку опа сност, он уз но си бла го да ре ње Бо гу Ко ји га је осло бо дио 
и ка же: Бла о си ља ћу Го со а у сва ко вре ме. Уте кав ши од смр ти, као да на 
не ки на чин по ста вља пра ви ла за жи вот и уоб ли ча ва сво ју ду шу са гла сно 
стро го сти по на ша ња, пре ма ко јем ни је дан ње гов тре ну так не ће би ти без 
бла го сло ва, не го ће се, ка ко за ве ли ка, та ко и за нај ма ња де ла, обра ћа ти 
Бо гу. Не ћу пре ста ти да ми слим о то ме, ка же он, и без об зи ра на то да ли 
се не што де ша ва мо јим на сто ја њем или услед сти ца ја слу чај них окол но
сти, бла о си ља ћу Го со а у сва ко вре ме, не са мо у до ба бла го ста ња, не го 
и у те шким вре ме ни ма. По у чен овим, апо стол ка же: Ра уј е се сва а… 
и на све му за хва љуј е (2. Сол. 5; 16, 18). Ви диш ли ко ли ка је би ла Да ви до ва 
љу бав! Не пре кид не не сре ће ни су осла би ле ње го во тр пље ње, и то не са мо 
он да кад је био про те ран из отаџ би не, одво јен од род би не и по ро ди це и 
ли шен имет ка, не го и ка да је, услед ну жно сти, био пре дат не при ја те љи ма 
ко ји са мо што га ни су рас тр гли? Он та да ни је ре као: до кле ће тра ја ти ове 
не сре ће, ни ти је услед не пре кид них не во ља по стао не стр пљив, зна ју ћи 
а не во ља ра и р ље ње, а р ље ње ис ку сво, а ис ку сво на у (Рим. 5; 
3). И за и ста, за оне што су до бро при пре мље ни, не во ље су као укре пљу
ју ћа хра на и ве жба ње у бор би, ко је под ви жни ка во ди ка сла ви пре да ка. 
Ка а нас р е бла о си ља мо, ка нас о не р и мо, на му че ни за хва љу је мо, 
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Го спод њу и, сра змер но сво јим си ла ма, ве ли ча Го спо да. Бу ду ћи да је дан 
ум и раз ми шља ње јед ног чо ве ка ни по што ни су до вољ ни да би се раз у
ме ла ве ли чи на Бо жи ја, про рок по зи ва све крот ке на за јед ни штво у овом 
де лу. Услед то га је ну жно да се у пот пу но сти уми ри мо од спо ља шње 
по мет ње и да са тво ри мо пот пу но без мол ви је у тај ним већ ни ца ма (грч. 
βουλευτήριον) ср ца, а за тим да при сту пи мо со зер ца њу исти не. По слу шај 
шта ка же онај ко ји се ис по ве да за сво је гре хо ве! Сму и се о ја ро си 
око мо је (Пс. 6; 8)*. Ду шу не до во ди у по мет њу са мо ја рост, не го и жуд ња, 
и бо ја жљи вост, и за вист, и уоп ште, сва ка страст уно си уз не ми ре ност и 
по мет њу у ду шев ну про зор љи вост. И као што је не мо гу ће да по му ће но 
око до би је вер ну сли ку по сма тра ног пред ме та, та ко је не мо гу ће и да 
по ме те но ср це при сту пи по зна њу исти не. Због то га се мо ра мо уда љи ти 
од свих све тов них де ла, та ко да ни по сред ством ви да, ни по сред ство 
слу ха, ни по сред ством би ло ког дру гог чу ла не уво ди мо у ду шу уз гред
не по ми сли. Бит ке, ко је се под стак ну те ле сним му дро ва њем, ис пу ња ва ју 
уну тра шњост ср ца не у ћут ним по мет ња ма и не по мир љи вим раз до ри ма. 
Тра жих Го со а, и усли ша ме. Про рок ка же: ово не ка чу ју кро ки! У оно 
те шко вре ме, ка да је на ме не устао сав гнев зло пам ти вих, и кад су се све 
ру ке на о ру жа ле про тив ме не, кад ја сам ни чим ни сам био за шти ћен и 
кад сам био спре ман да на се бе при мим све не при ја тељ ске удар це, у то 
вре ме, да кле, мо је по ми сли ни су се по му ти ле од стра ха ни ти сам на пу
стио ми сао о Бо гу. Ни сам оча ја вао због свог спа се ња, не го сам ра жио 
Го со а. Ни сам за њим тра гао са не ким јед но став ним и при вре ме ним 
узда њем у Бо га, не го Га ра жих.** На и ме, из раз ра жих сна жни ји је не го 
ра ах, као што је ис пи ти ва ње сна жни је од пи та ња, јер се ис ро ши ше 
ис и у ју ћи ис ра жи ва ња (Пс. 63; 7). Због то га је реч ју ра же ње из ра зио 
не ки ду бо ки спо кој и не по ме те ност.

4. И о свих не во ља мо јих из ба ви ме. Вас це ли жи вот пра вед ни ка ис
пу њен је не во ља ма: то је те сан и не во љан пут. Мно е су не во ље ра ве ни
ка. Због то га и апо стол ка же: Сва чим смо уње а ва ни (2. Кор. 4; 8) и Кроз 
мно е не во ље нам ва ља ући у Цар сво Бо жи је (Де ла ап. 14; 22). Бог из ба вља 
Сво је све те од не во ља; Он их не оста вља без ис ку ше ња, али им да је тр
пље ње. На и ме, ако не во ља ра и р ље ње а р ље ње ис ку сво (Рим. 5; 3), 

* У срп ском пре во ду: Сму и се о жа ло си, прим. прев.
** У грч ком тек сту: Εξεζήτησα τόν Κύρἴον Грч ки гла гол „ἐκζητέω” озна ча ва усрд но и рев но

сно тра же ње (не че га), па чак и зах те ва ње и из и ски ва ње, и са мим тим по ја ча ва зна че ње 
гла го ла „ζητέω” – тра жи ти. На то по ја ча но зна че ње ука зу је све ти Ва си ли је, и мо жда би 
се сле де ћа ре че ни ца до слов но мо гла пре ве сти на сле де ћи на чин: „Из раз из и ски ва ње је 
сна жни ји не го иска ње”, прим. прев.

ла ви рин те и слич на ску по це на, огром на и рас ко шна зда ња. Они, ко ји се 
ти ме хва ле, ни су у сво је ду ше по ло жи ли Го спо да. Као за ме на за сва ку 
дру гу по част, за нас је до вољ но да се на зо ве мо слу га ма та квог Го спо да ра. 
Зар ће се ца рев слу га хва ли ти ти ме што је по ста вљен у овај или у онај 
чин слу же ња? Зар ће онај ко ји се удо сто јио да слу жи Бо гу из ми шља ти 
се би по хва ле са дру ге стра не, као да за пу но ћу сла ве и за зна ме ни тост 
ни је до вољ но то што се на зи ва Го со њим! Да кле, Го со ом ће се хва ли
и у ша мо ја. Не ка чу ју кро ки и об ра у ју се. Про рок као да ка же: би ло 
је до вољ но да, уз са деј ство Бо жи је, са мо из ме ним ли це, па да об ма нем 
не при ја те ље и да се са вр ши мо је спа се ње. Услед то га, не ка чу ју кро ки 
и не ка зна ју да је мо гу ће да по бед нич ка зна ме ња уз диг ну и у ми ру, да и 
без бо ја мо гу да иза ђу као по бед ни ци. Не ка се об ра у ју и не ка се мо јим 
при ме ром утвр де у крот ко сти, јер сам та кву бла го дат од Бо га до био за то 
што сам био кро так. Оо ме ни се, Го со е, Да ви а, и све кро ко си ње о ве 
(Пс. 131; 1). Крот кост је нај ве ћа од свих вр ли на и због то га је при бро ја на 
и бла жен стви ма, по што је ре че но: Бла же ни кро ки, јер ће на сле и и 
зе мљу (Мт. 5; 5). Ова зе мља, тј. не бе ски Је ру са лим, не ће по ста ти плен ра то
бор них, не го ће би ти да та у на сле ђе ду го тр пе љи ви ма и крот ки ма. Ре чи: 
Не ка чу ју кро ки зна че исто што и ре чи: Не ка чу ју Хри со ви уче ни ци. 
Уоста лом, мо жда Да вид про роч ки же ли да и до нас до пре чу до Бо жи јег 
до бро чин ства ко је је над њим ја вље но? Не ка чу ју и они ко ји ће, на кон 
мно го на ра шта ја, по ста ти уче ни ци Хри сто ви! На и ме, крот ки ма је на звао 
оне, ко ји ма је Го спод го во рио: На у чи е се о ме не, јер сам Ја сми рен и кро
ак ср цем (Мт. 11; 29). Крот ки ма се на зи ва ју они, ко ји су укро ти ли сво ју 
на рав, ко ји су се очи сти ли од сва ке стра сти, и у чи је се ду ше не усе ља ва 
ни ка ква уз не ми ре ност. Због то га је и о Мој се ју по све до че но да је он био 
кро ак ми мо све љу е на зе мљи (4. Мојс. 12; 3).

3. Уз ве ли чај е Го со а са мном. Да би ве ли чао Го спо да, про рок око 
се бе са би ра збор ка кав му и до ли ку је. Не ка ми се не при дру жу ју ни 
по ме те ни, ни уз не ми ре ни, ни они ко ју ду шу рас плам са ва ју те ле сним 
стра сти ма. На про тив, Го спо да ће те уз ве ли ча ти ви, крот ки, ко ји сте за
до би ли не по ко ле би вост и по сто ја ност ду ше и ко ји сте зба ци ли ле њост 
и по спа ност за из вр ша ва ње сво јих ду жно сти. Го спо да ће уз ве ли ча ти 
онај ко ји ве ли ком ми шљу и чвр стим и уз ви ше ним ду хом тр пи ис ку
ше ња ра ди по бо жно сти. Онај ко ји има ве ли ку ми сао, и у нај ду бљим 
со зер ца њи ма раз ма тра ве ли чи ну тво ре ви не, ка ко би у ве ли чи ни и ле
по ти тва ри со зер ца вао њи хо вог Ро до на чал ни ка (Ство ри те ља). Уко ли ко 
се не ко ду бље по гру зи у за ко не пре ма ко ји ма је устро је на ва се ље на и 
пре ма ко ји ма се њо ме упра вља, уто ли ко ја сни је со зер ца ва ве ле леп ност 
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су си ро ма штво иза бра ли од ср ца. Оно, пак, што не по ти че од сло бод не 
во ље, не мо же ни учи ни ти бла же ним. Због то га је сло бод на во ља ка рак те
ри стич но обе леж је свих вр ли на, а пре све га си ро ма штва. Да кле, овај ни
ши за ва и, ка же про рок. Он сво јим упе ча тљи вим гла сом при зи ва тво ју 
ми сао ка оно ме ко ји је Бо га ра ди оси ро ма шио, ко ји је гла дан, же дан и наг. 
Овај ни ши, ка же он, и са мо што не по ка же пр стом, од но сно, овај уче ник 
Хри стов. Те ре чи би се мо гле од но си ти и на Са мог Хри ста јер Он, бо а 
бу у ћи по при ро ди (јер све што има Отац при па да и Ње му) нас ра и оси
ро ма ши, а се ми Ње о вим си ро ма швом обо а и мо (2. Кор. 8; 9). Го то во да 
је сва ко де ло, ко је во ди ка бла жен ству, за по чео Сам Го спод, да ју ћи Са мо га 
Се бе ко при мер уче ни ци ма. Ако се вра тиш на бла жен ства и раз мо триш 
сва ко од њих, ви де ћеш да су де ла прет хо ди ла оно ме, че му је по у ча вао 
ре чи ма. Бла же ни кро ки. Где ће мо се на у чи ти крот ко сти? На у чи е се о 
Ме не, јер сам Ја кро ак и сми рен ср цем (Мт. 11; 29). Бла же ни ми ро вор ци. 
Где ће мо се на у чи ти до бри ма ми ра? Код Са мог Ми ро твор ца, Ко ји сва ра 
мир и при ми ру је оба у је но но во чо ве ка (Еф. 2; 15), о ми рив ши кр вљу Сво
јом на Кр су оно шо је на не бу и оно шо је на зе мљи (Кол. 1; 20). Бла же ни 
си ро ма шни. Он Сам је оси ро ма шио и Се бе о ни зио узев ши об лич је слу е, 
а би смо о у но ће Ње о ве сви ми ри ми ли, и бла о а на бла о а (Фи
липљ. 2; 7 и Јн. 1; 16). Ако не ко, бу ду ћи ру ко во ђен Све тим и чо ве ко љу би вим 
Ду хом, и не пре у зно се ћи се са мим со бом не го се сми ру ју ћи (уни жу ју ћи) 
да би уз ви сио дру ге, за ва пи ду хом тра же ћи не што ве ли ко и не из го во ри 
ни шта не до стој но и ни ско, што би из ра жа ва ло тра же ње не че га зем ног и 
све тов ног, он да ће Го спод усли ши ти ње гов ва пај. А ка кав је крај те усли
ше но сти? Та кав, да ће се из ба ви ти од свих не во ља, и би ти не по вре ђен, 
не по ко рен и не пот чи њен те ле сном му дро ва њу. На ко ји се на чин из ба вља 
ни шти? По са ви ће се ору жан ан ео Го со њи око оних ко ји се бо је Бо а, 
и из ба ви ће их. Ти ме је про рок об ја снио ко га на зи ва ни штим, од но сно да 
под тим под ра зу ме ва оно га ко ји се бо ји Го спо да. Због то га се онај ко ји се 
бо ји још увек на ла зи у чи ну слу ге. Онај, ме ђу тим, ко ји се уса вр шио љу
ба вљу, до сти гао је до сто јан ство си на. Слу га се на зи ва и ни штим, јер он 
ни шта не по се ду је; син је бо гат већ и због то га што је на след ник оче вих 
до ба ра. Да кле, о са ви ће се ору жан ан ео Го со њи око оних ко ји се бо је 
Бо а. Ан гео не ће од сту пи ти од оно га ко ји је по ве ро вао у Го спо да, уко ли ко 
га он сам не оте ра сво јим рђа вим де ли ма. Као што пче ле про те ру је дим и 
го лу бо ве смрад, та ко и ан ге ла, чу ва ра на шег жи во та, уда љу је зло смрад ни 
грех, до сто јан мно гих су за. Ако у ду ши имаш де ла ко ја су до стој на ан
гел ског чу ва ња и ако у те би оби та ва ум обо га ћен со зер ца њи ма исти не, 
он да ће ти Бог, по бо гат ству не про це њи вих вр лин ских де ла, ну жно по

он да се онај ко ји из бе га ва не во ље ли ша ва опит но сти (ис ку ства). И као 
што ни ко не мо же да за до би је ве нац ако не ма про тив ни ка, та ко се ни 
опи тан не мо же по ста ти дру га чи је, осим кроз не во ље. Због то га ре чи: о 
свих не во ља мо јих из ба ви ме не зна че да ни је до пу стио да до ђем у не во ље, 
не го да је ис ку ше њи ма по да рио и крај, а би мо ао о не и (1. Кор. 10; 13). 
При су и е Ње му и ро све ли е се, и ли ца ва ша не ће се о си е и. 
Оне ко ји се де у та ми и у се ни смрт ној са ве ту је да при сту пе Го спо ду, да 
се при бли же лу ча ма Ње го вог бо жан ства да би се тим при бли жа ва њем 
оза ри ли исти ном и, по бла го да ти, при ми ли у се бе Ње го во про све тље ње. 
Ни чув стве на све тлост не си ја сви ма под јед на ко, због че га се са мо они, 
ко ји има ју очи, мо гу њо ме кре пи ти и не сме та но на сла ђи ва ти по ја вом 
сун ца. Исто та ко ни Сун це рав е (Ма лах. 4; 2) и Све тлост исти ни та, ко ја 
оба сја ва сва ко чо ве ка ко ји о ла зи на све (Јн. 1; 9) не от кри ва сви ма Сво
ју лу че зар ност, не го са мо они ма ко ји жи ве до стој но те Све тло сти, јер 
је ре че но: Све лос за си ја ра ве ни ку, а не гре шни ку (Пс. 96; 11). И као 
што сун це из ла зи, али не за сле пе ми ше ве и оста ле жи во ти ње ко је хра ну 
тра же то ком но ћи, та ко ни си ја њу ово га Сун ца не би ва ју при ча сни сви, 
иако је оно по сво јој при ро ди бли ста во и све о за ру ју ће. Та ко и сва ки ко ји 
чи ни зло мр зи све лос и не ие ка све ло си, а се не раз о кри ју е ла 
ње о ва (Јн. 3; 20). Да кле, При су и е Ње му и ро све ли е се, и ли ца ва ша 
не ће се о си е и. Бла жен је онај ко ји се у дан пра вед ног су да Бо жи јег, 
ка да до ђе Го спод да осве тли што је скри ве но у та ми и да от кри је по ми сли 
ср ца, осме ли да сту пи у ову раз об ли чу ју ћу Све тлост и да се не по сти ђен 
вра ти, јер ње го ва са вест ни је оскр на вље на рђа вим де ли ма. Они пак, ко ји 
су чи ни ли зло, вас кр сну ће на по ру гу и стид, да би у са ми ма се би угле да
ли мр скост и пе чат по чи ње них гре хо ва. Мо жда је од та ме и веч ног ог ња 
стра шни ји тај ове ко ве че ни стид, због ко јег ће гре шни ци стал но има ти 
пред очи ма тра го ве гре хо ва по чи ње них у те лу, слич но не кој не из бри си
вој гла зу ри, ко ја ће сваг да оста ти у се ћа њу њи хо вих ду ша. Ма ло је оних 
ко ји би мо гли да при сту пе исти ни тој све тло сти, да је от кри ју и да, от
крив ши скри ве но, оду не по сти ђе ног ли ца.

5. Овај ни ши (си ро мах) за ва и, и Го со а усли ша. Си ро ма штво ни
је увек по хвал но, не го са мо он да кад се при хва ти сво је вољ но и с еван ђел
ским ци љем. На и ме, до га ђа се да су мно ги си ро ма шни по имет ку а да су 
по сло бод ној во љи ве о ма ко ри сто љу би ви. Њих си ро ма штво не спа са ва, а 
сло бод на во ља их осу ђу је. Због то га ни је бла жен онај ко ји је си ро ма шан, 
не го онај ко ји је све тов ним ри зни ца ма прет по ста вио за по ве сти Хри сто
ве. То су они ко је Го спод на зи ва бла же ни ма, го во ре ћи: Бла же ни си ро ма
шни (ни ши) у хом (Мт. 5; 3). Они, да кле, ни су си ро ма шни иметком не го 
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те ле сно са вр шен онај ко јем не до ста је не ки нео п хо дан те ле сни део, и он 
би ва не са вр шен упра во у оно ме што му не до ста је. Та ко ни онај ко ји је не
ма ран ма кар и у по гле ду јед не је ди не за по ве сти, ње ним не из вр ша ва њем 
би ва не са вр шен због овог не до стат ка. Онај, ме ђу тим, ко ји је при сво јио 
са вр ше ни страх и ко ји се услед бо го бо ја жљи во сти све га пла ши (сва ког 
са гре ше ња; прим. прир), ни у че му не ће са гре ши ти, јер ни шта не пре зи ре. 
Он ни че га не ће би ти ли шен, јер је страх не пре ста но уз ње га.

7. Бо а и оси ро ма ши ше и ола не ше, а они ко ји ра же Го со а не ће 
се ли ши и ни је но о бра. Ова из ре ка нас по у ча ва да пре зи ре мо ве шта
стве но бо гат ство, јер по ка зу је не по сто ја ност из о би ља у имет ку. Бо гат
ство ни је по сто ја но; оно под се ћа на та лас, ко ји ве тро ви обич но но се 
та моамо. Мо жда Да вид бо а и ма на зи ва Изра иљ це, њи хо во уси но вље
ње, бо о слу же ње и обе ћа ње, њи хо ве оце (Рим. 9; 4–5). Они су оси ро ма ши ли, 
јер су са гре ши ли про тив Го спо да. Они пак, ко ји су уме сто њих ра жи ли 
Го со а, ни су би ли ли ше ни ни је но о бра. Ме ђу тим, ка ко су то Изра иљ
ци оси ро ма ши ли и ола не ли? Бу ду ћи да су уби ли Хлеб жи во та, по ста ли 
су глад ни овог Хле ба. Бу ду ћи да су сми шља ли зло про тив Из во ра жи ве 
во де, на њих је до шла жеђ и на ло же на им је ка зна му че ња же ђу. То, ме ђу
тим, ни је глад за ве шта стве ним хле бом, ни и жеђ за во ом, не о за слу
ша њем ре чи Го со њих (Амос 8; 11). Та ко су они оси ро ма ши ли и ола не ли, 
док не зна бо шци, ко ји су на у чи ли да тра же Го спо да, не ће би и ли ше ни 
ни је но о бра. Нај са вр ше ни је до бро је Сам Бог, Ко је га не ће би и ли шен 
ни ко ко Га ра жи. Ако је не ко не ук и има не ја сне пој мо ве о до бру и злу, 
не ка не на зи ва бла же ним оно га ко ји на сла ду на ла зи у при вре ме ном, јер 
оно про ла зи с про па да њем те ла. На и ме, онај ко ји ве шта стве но бо гат ство 
и те ле сно пре вас ход ство уз ди же на сте пен бла жен ства, на зив до сто јан 
по кло ње ња, ка кав до ли ку је је ди но Бо гу да је ни ским ства ри ма ко је не 
за слу жу ју ни ка кву па жњу и, исто вре ме но, па да у нај гру бљу про ти ву
реч ност. На и ме, он ће у том слу ча ју мо ра ти да ка же да апо сто ли ни су 
тра жи ли Го спо да и да за то ни су до би ли те ле сна до бра или пак да ка же 
да су Га тра жи ли, али да та ква до бра ни су за до би ли, што ће зна чи ти да 
оп ту жу ју са мо Пи смо, јер ка же да они, ко ји ра же Го со а не ће би и 
ли ше ни ни је но о бра. На про тив, исти на је да су и Го спо да тра жи ли, и 
да су раз у ме ли шта тра же, и да ни су би ли ли ше ни до ба ра, ко ја се на ла
зе у веч ном упо ко је њу. О њи ма (тј о све ти ма) се уисти ну мо же ре ћи да 
ни су би ли ли ше ни ни је но о бра. На и ме, у те ле сним на сла да ма ви ше 
је оног бол ног не го при јат ног; та ко, на при мер, су пру жни штво мо же да 
пра ти не ма ње де це (без дет ство), удо ви штво и про па дљи вост. Зе мљо
дел ство мо же да пра ти не плод ност, тр го ви ну – бро до лом, бо гатство 

ста ви ти стра жа ре и чу ва ре и огра ди ће те чу ва њем ан ге ла. По гле дај ка ква 
је ан гел ска при ро да! Је дан ан гео се из јед на чу је са чи та вом вој ском и са 
мно штвом вој ни ка. Да кле, ве ли чи ном твог чу ва ра Го спод ти да ру је вој
ску, а ње го вом си лом те са свих стра на огра ђу је ње го вом за шти том. То, 
на и ме, зна чи реч: око. Као што град ске зи ди не окру жу ју град и од би ја ју 
не при ја тељ ске на па де, та ко и ан гео слу жи као зид ис пред нас, чу ва нас 
от по за ди, и са обе стра не ни шта не оста је не по кри ве но. Због то га ка же: 
Па шће о ре е бе хи ља а и е се хи ља а с е сне сра не е би, а е бе се 
не ће о а ћи (Пс. 90; 7) уда рац не ког не при ја те ља, јер ће ан е ли ма Сво јим 
за о ве и и за е бе (Пс.  90; 12).

6. Оку си е и ви и е а је о бар Го со. Ви ше пу та смо на гла си ли 
да се на ше ду шев не си ле по ре де са те ле сним удо ви ма. Бу ду ћи да је наш 
Го спод истин ски хлеб и да је Ње го во те ло истин ска хра на, ну жно је да 
се на сла ђи ва ње ра до шћу хле ба у на ма са вр ши по сред ством ду хов ног 
оку ша ња. Као што се они ма, ко ји га ни су оку си ли, осо би не ме да не мо гу 
то ли ко об ја сни ти ре чи ма ко ли ко чу лом уку са, та ко се ни до бро та не
бе ског Ло го са не мо же ја сно пре не ти уче њем уко ли ко на осно ву ду го
трај ног из у ча ва ња дог ми исти не ни смо у ста њу да соп стве ним опи том 
пој ми мо до бро ту Го спод њу. Оку си е, ре као је, а не „на си ти те се”, јер сад 
е ли мич но зна мо и исти ну ви ди мо у оле а лу и у за о не ки (1. Кор. 13; 9–12). 
Ме ђу тим, до ћи ће вре ме ка да ће се за нас са да шњи за лог и ово оку ша ње 
бла го да ти пре о бра зи ти у са вр ше но на сла ђи ва ње. Оне ко ји ма је обо лео 
же лу дац и ко ји осе ћа ју од врат ност пре ма хра ни ле ка ри ис це љу ју по мо
ћу хра не при пре мље не на по се бан на чин, под сти чу ћи ти ме на гон пре ма 
њој. Ка да се чув ство јед ном по бу ди овом хра ном, на гон за њом (хра ном) 
све ви ше ја ча. Та ко ће вас и са мо ис пи ти ва ње ре чи исти не под сти ца ти ка 
не за си тој жуд њи за њом, ка же про рок. Оку си те, да кле, ка же он, да би сте 
би ли бла же ни као они ко ји су ла ни и же ни рав е. Бла о чо ве ку (ј. 
бла жен је чо век) ко ји се на а у Ње а. Онај ко не пре ста но жу ди за овом 
реч ју не ће се на да ти ни у шта дру го, осим у Го спо да. Бој е се Го со а, сви 
све и Ње о ви, јер не ма оску и це они ма ко ји Га се бо је. Уко ли ко страх не 
вас пи та ва на ше жи во те, не мо гу ће је да за до би је мо осве шта ва ње те ла, јер 
је ре че но: При куј сра ху Тво ме е ло мо је (Пс. 118; 120). Као што те ле сни 
удо ви оних ко ји су при ко ва ни кли но ви ма оста ју не по крет ни и не де лат
ни, та ко и они, чи је су ду ше оба ви је не стра хом Бо жи јим из бе га ва ју сва ки 
стра стве ни на лет гре ха. Због то га ка же да не ма оску и це они ма ко ји Га 
се бо је, од но сно, онај ко ји је об у зет стра хом од сва ког не до лич ног по
ступ ка има до вољ но сна ге за сва ку вр ли ну. Он је са вр шен и не не до ста је 
му ни јед но са вр шен ство свој стве но људ ској при ро ди. Не мо же да бу де 
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шта ва ју ћи страх, ко ји се у ду ши по ја вљу је услед усрд но сти, а не услед 
стра сти? Хо ћеш ли да ти об ја сним осо би не овог стра ха? Кад те при ву че 
не ки грех, за ми сли стра шни и не под но шљи ви суд Хри стов, где на уз ви
ше ном и уз диг ну том пре сто лу за се да Су ди ја. Вас це ла тво ре ви на дрх те ћи 
сто ји у Ње го вом слав ном при су ству, док сва ки од нас би ва ис пи ти ван 
за оно што је учи нио у жи во ту. За тим се оном што је у жи во ту по чи нио 
мно го рђа вих де ла, по ка зу ју стра шни и на тму ре ни ан ге ли ко ји ма су, 
услед су ро во сти њи хо ве во ље, и очи и дах ог ње ни, а ли ца, због њи хо ве 
на тму ре но сти и чо ве ко мр жње, слич на но ћи. Пред њим се ука зу је ду
бо ка про ва ли ја, без из ла зна та ма и огањ без све тло сти, ко ји у тој та ми 
са др жи си лу спа љи ва ња али не ма лу че зар ност. Ту је и не ки отров ни и 
ме со ждер ни црв ко ји по жуд но гу та и ни ка да се не за си ћу је, а сво јим 
про жди ра њем ства ра не под но шљив бол. Осим то га, ту је и нај стра шни
је од свих му че ња – веч на сра мо та и веч ни стид. То га се пла ши, и тим 
стра хом се вас пи та вај као не ком уздом, ко ја ће тво ју ду шу уз др жа ти од 
рђа вих же ља. Отац (Да вид) обе ћа ва да ће нас на у чи ти упра во том стра ху 
Бо жи јем; он, ме ђу тим, не ће на у чи ти све, не го са мо оне ко ји же ле да га 
слу ша ју, а не оне што су да ле ко от па ли и што му не при ти чу са же љом 
да се спа су, не оне што су сра ни у за ве и ма (Еф. 2; 12), не го они ма што су 
кроз уси но вље ње кр ште њем по ста ли „сво ји” (бли ски) Ло го су. Због то га и 
ка же: Хо и е, од но сно, при бли жи те ми се до брим де ли ма, че да, ко ја сте 
се кроз пре по ро ђе ње удо сто ји ла да по ста не те си но ви Све тло сти. По слу
шај е, ви, ко ји ма су отво ре не уши ср ца, сра ху Го со њем на у чи ћу вас, 
оном стра ху ко ји су вам прет ход но из о бра зи ле мо је ре чи.

9. Ко ји је чо век ко ји же ли жи во а, ко ји љу би а ви и а не о бре? 
Про рок пи та: же ли ли не ко жи вот, али не овај за јед нич ки, ка квим жи ве 
и бе сло ве сни, не го жи вот истин ски, ко ји ни смрт не пре се ца? Са да, ка
же он, ви уми ре те, и ваш је жи во са кри вен са Хри сом у Бо у, а ка а се 
ја ви Хри сос, жи во наш, он а ће е се и ви с Њи ме ја ви и у сла ви (Кол. 
3; 3–4). Хри стос је, да кле, су шти жи вот, и наш истин ски жи вот је оби та ва
ње у Хри сту. Слич но то ме, и они да ни су о бри, и на њих ука зу је про рок 
у свом огла ша ва њу: Ко ји је чо век ко ји хо ће жи во а, ко ји љу би а ви и 
а не о бре? На и ме, да ни овог ве ка су зли, као што је зао и сам овај век, 
бу ду ћи да је ме ра све та о ко јем је ре че но да све сав у злу ле жи (1. Јн. 5; 19), 
и са о бра зан је при ро ди све та, ко ји се њи ме ме ри. Са ми да ни су де ло ви 
овог вре ме на, због че га апо стол и ка же: Ко ри си е вре ме, јер су а ни зли 
(Еф. 5; 16). О то ме и Ја ков го во ри: Ма ло је а на мо јих о и на и би ли су зли 
(1. Мојс. 47; 9). Ми се, услед то га, са да не на ла зи мо у жи во ту, не го у смр ти. 
Апо стол се за то и мо ли, го во ре ћи: Ко ће ме из ба ви и о е ла смр и ове 

– зам ке, рас кош – пре за си ће ње, а по је ди не на сла де – мно ге бо ле сти и 
ра зно ли ке стра сти. Па вле је тра жио Го спо да, и ни је био ли шен ни је
но бла а. Ме ђу тим, ко би мо гао да на бро ји те ле сне пат ње ко ји ма је био 
из ло жен чи та вог жи во та? Три у а сам био ши бан, је ном ка ме но ван, 
ри бро о ло ма ре р ео, ноћ и ан ро вео на мор ској у чи ни, че со сам 
у о вао… у ла о ва њу и же ђи, че со у о со ви ма, у ру у и у на о ру 
и мно го пу та у оску ди ци (2. Кор. 11; 25–27). Шта то зна чи? Зар чо век, ко ји 
је до по след њег ча са био гла дан и же дан, ко ји је тр пео го ло ти њу и стра
да ња, ни је био ли шен те ле сних до ба ра? Пре ма то ме, уз не си сво ју ми сао 
ка истин ском до бру, да би схва тио уса гла ше ност Пи сма и да те не би 
над вла да ла ко ле бљи вост раз у ме ва ња.

8. Хо и е, че а, о слу шај е ме не, сра ху Го со њем на у чи ћу вас. 
То је глас уисти ну бла го на кло ног учи те ља ко ји са очин ским ми ло ср ђем 
по зи ва на уче ње, јер је уче ник ду хов но че до свог учи те ља. Онај ко ји 
од дру го га до би ја по у ку у бла го че шћу као да од ње га би ва уоб ли чен и 
устро јен, слич но као што се мла ден ци уоб ли чу ју у утро би ко ја их но си. 
Вас це ла Га лат ска цр ква бе ше от па ла од пр во пре да них уче ња, због че га 
се упо до би ла не до но шче ту. Апо стол Па вле ју је по но во при хва тио и, си
лом Бо жи јом уоб ли чу ју ћи у Га ла ти ма Хри ста, на звао их је сво јом де цом. 
Бу ду ћи да је с бо лом и пат њом ис пра вљао по ко ле ба не, ре као је да бо лу је 
ду шом, ја ди ку ју ћи због от па лих: Де чи це мо ја, ко ју ое ра ђам, о кле се 
Хри сос не уоб ли чи у ва ма (Гал. 4; 19)! Да кле, хо и е че а, о слу шај е 
ме не. Че му хо ће да нас по у чи наш ду хов ни отац? Сра ху Го со њем 
на у чи ћу вас, ка же он. По што нам је прет ход но за по ве дио да се бо ји мо 
Го спо да и ука зао на ко ри сти од овог стра ха ре кав ши да они ко ји Га се 
бо је не ће би и ли ше ни ни је но о бра, са да нам пре да је из ве сну по у ку 
о стра ху Го спод њем. Сва ко, па чак и онај не у ки, мо же да ка же да нам је 
здра вље по треб но. Ме ђу тим, са мо онај ко ји по зна је ле кар ску ве шти ну 
мо же да го во ри о то ме ка ко да здра вље и за до би је мо. Ни је сва ки страх 
до бар и спа со но сан. По сто ји и не при ја тељ ски страх, и про рок се мо ли 
да се он не при бли жи ње го вој ду ши, го во ре ћи: О сра ха не ри ја е
ља из ба ви у шу мо ју (Пс. 63; 2). Не при ја тељ ски је страх од смр ти, ко ји у 
на ма иза зи ва стреп њу, и (страх) ко ји нас на го ва ра да се пла ши мо ли ца 
на вла сти. Да ли онај ко ји се то га пла ши у вре ме му че ни штва мо же чак 
до смр ти да се су прот ста ви гре ху и да вра ти дуг Го спо ду, Ко ји је за нас 
умро и вас кр сао? Не при ја тељ ски страх има у се би и онај ко јег пла ше 
де мо ни. Уоп ште но, чи ни ми се да је та кав страх – страст, ко ја се ра ђа из 
не вер ја. На и ме, чо век ко ји ве ру је да има сил ног По моћ ни ка, не пла ши 
се оних што се тру де да га за стра ше. Шта је, да кле, спа со но сни и осве
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лест и као што је не мо гу ће да се не ко за гре је пре не го што пре ста не да 
осе ћа сту ден. То је не спо ји во јед но са дру гим, и онај ко ји хо ће да во ди 
до бар жи вот мо ра се осло бо ди ти од при ве за но сти за зло. Тра жи ми ра 
и ии за њим. Због то га је и Го спод ре као: Мир вам оса вљам, мир Свој 
а јем вам, али не а јем вам а као шо све а је (Јн. 14; 27). Пре ма то ме, 
ра жи ми ра Го спод њег и ии за њим. Тај мир не ћеш до сти ћи дру га чи је, 
не го р че ћи ре ма ци љу ра и на ра е не бе ско а ри зва ња (Фи липљ. 3; 14). 
На и ме, истин ски мир је го ре; све док смо при ве за ни за те ло, од нас је 
не раз дво ји во мно го то га што нас по му ћу је. Због то га ка же: ра жи ми ра, 
од но сно, осло бо ди се од ме те жа ово га све та и за до биј без ме те жни (не
по ме те ни, не ра се ја ни) ум, не ус та ла са но и не по му ће но ду шев но ста ње 
ко је не мо гу по ко ле ба ти стра сти, ни ти га мо гу при ву ћи ла жна уче ња 
ко ја се за сни ва ју на ве ро ват но ћи. Та ко ћеш за до би ти мир Бо жи ји ко ји 
ре ва зи ла зи сва ки ум (Фи липљ. 4; 7) и чу ва тво је ср це. Онај ко ји тра жи мир 
тра жи Хри ста, јер је Он мир наш, Ко ји је оба са зао у је но а но во а чо
ве ка, сва ра ју ћи мир (Еф. 2; 15) и кр вљу кр са Сво а о ми рио и оно шо 
је на зе мљи и оно шо је на не бе си ма (Кол. 1; 20).

11. Очи су Го со ње на ра ве ни ма, и уши Ње о ве на мо ли ву њи хо ву. 
Бу ду ћи да су све ти е ло Хри со во и уо ви о на о соб (1. Кор. 12; 27), Бог их 
је по ста вио у Цр кви, не ке као очи, не ке као уста а не ке уме сто ру ку или 
но гу. Та ко се и ме ђу све тим ду хов ним си ла ма, ко је оби та ва ју на не бе си
ма, не ке на зи ва ју очи ма јер им је по ве ре но да нас над зи ру, док се не ке 
на зи ва ју уши ма јер слу ша ју на ше мо ли тве. Због то га је и ов де ону Си лу 
ко ја нас над зи ре и Си лу ко ја при ма на ше мо ли тве Да вид на звао очи ма и 
уши ма. Очи су Го со ње на ра ве ни ма, и уши Ње о ве на мо ли ву њи хо
ву. По што је сва ко де ло пра вед ни ка до стој но по гле да Го спод њег а сва ка 
ње го ва реч сна жна и деј стве на јер пра вед ник не пра зно сло ви, пса лам нас 
уве ра ва да Бог сваг да над зи ре пра вед ни ка и да он сваг да би ва усли шан. 
Ли це ак Го со ње је на чи ни е љи ма зла, а ис ре би са зе мље со мен 
њи хов. Ми слим да под ли цем под ра зу ме ва отво ре но и от кри ве но при
су ство Го спод ње на су ду. Због то га је и ре че но да су очи Го спод ње, ко је 
нас из да ле ка пра те, сваг да на пра вед ни ку, док ће се са мо ли це по ја ви ти 
за то, да би са зе мље ис ко ре ни ло сва ки спо мен бе за ко ња. Ти, ме ђу тим, не 
за ми шљај ли це Бо жи је у те ле сном об лич ју, јер би се у том слу ча ју мо гло 
учи ни ти да Пи смо го во ри не што про ти ву реч но, од но сно да су по себ не 
очи ко је оба сја ва ју пра вед ни ка, а да је по себ но ли це ко је је окре ну то 
пре ма по роч ни ма. На и ме, не мо гу ће је да по сто је очи без ли ца и ли це без 
очи ју. Не мо же чо век а ви и ли це Бо жи је и а оса не жив (2. Мојс. 33; 20). 
Ме ђу тим, ан ге ли ма лих ових ко ји су у цр кви сал но ле а ју ли це Оца 

(Рим. 7; 24)? По сто ји, ме ђу тим, и не ки дру ги жи вот, у ко ји нас при зи ва ју 
ове ре чи. И ма да су са да шњи да ни зли, по сто је и они дру ги, да ни ко ји су 
о бри, и ко је не пре се ца ноћ. На и ме, за њих ће Сам Бог би ти веч на све
тлост, оба сја ва ју ћи их бли ста њем Сво је сла ве. Пре ма то ме, кад чу јеш да 
се го во ри о о брим а ни ма, и не по ми шљај да ти се у обе ћа њу го во ри о 
ов да шњем жи во ту, јер су про па дљи ви они да ни ко је ства ра чув стве но 
(ви дљи во) сун це. Ме ђу тим, ако је ду ша не про па дљи ва, и ње ни (ду шев ни) 
да ро ви мо ра ју би ти не про па дљи ви. Про ла зи об лич је ово а све а (1. Кор. 7; 
31). Ако За кон у се би но си сен ку бу ду ћих до ба ра, за ми сли ка ко су он да 
ра до сне и све те су бо те у веч ним да ни ма, пра зни ци ма и но во ме сеч ји ма, 
али их за ми сли она ко, ка ко до ли ку је ду хов ном за ко ну! Уз р жи је зик свој 
о зла и уса во ја а не о во ре лаж. Ако же лиш да за до би јеш а не о
бре и ако љу биш жи вот, ис пу ни за по вест жи во та, јер је ре че но: Ко ји Ме 
љу би, ај за о ве си Мо је р жи (Јн. 14; 21). Пр ва за по вест је: Уз р жи је зик 
свој о зла и уса во ја а не о во ре лаж. Они гре си, ко ји се из вр ша ва ју 
је зи ком, ла ко се мо гу по чи ни ти и има ју ра зно ли ке ви до ве. Је си ли се раз
гне вио? То ме прет хо ди и је зик. Да ли те об у зе ла по жу да? Је зик ти нај пре 
слу жи као под во дач и за вод ник ко ји са деј ству је гре ху и об ма њу је тво је 
бли жње. Твој је зик је и ору ђе не прав де, ако не го во ри од ср ца не го за то 
да би об ма нуо дру ге. Ме ђу тим, за што бих на бра јао све гре хо ве ко ји се 
из вр ша ва ју је зи ком? Наш жи вот је ис пу њен гре хо ви ма је зи ка: псов ка ма, 
ша љи вим, глу пим и не при стој ним ре чи ма, осу да ма, пра зно сло вљем, ла
жним за кле тва ма и ла жним све до че њи ма – све то, и још мно га зла, је су 
тво ре ви не је зи ка. Они пак, ко ји отва ра ју уста да би ху ли ли на сла ву Бо
жи ју и да би не рав у у ви си ну о во ри ли (Пс. 72; 8), ко јим то дру гим ору ђем 
чи не, ако не ору ђем је зи ка? По што ћеш збо сво јих ре чи би и осу ђен (Мт. 
12; 37), уз р жи је зик свој о зла и бла о са бра но ла жљи вим је зи ком а ши
на је (При че Сол. 21; 6). Уз др жи и уса сво ја ка ко би вас це ло ору ђе, ко је ти је 
да то ра ди слу же ња ре чи, би ло сло бод но од рђа вих де ла. Лаж је скри ве но 
зло де ло про тив бли жњег, ко је се из вр ша ва под ма ском до бра.

10. Укло ни се о зла и чи ни о бро, ра жи ми ра и ии за њим. Ево 
основ них са ве та и увод них лек ци ја по бо жно сти. По тру ди се да са вла
даш је зик, да се уз др жиш од лу ка вих за ми сли и да се укло ниш од зла. 
Оно ме ко ји је са вр шен ни је по треб на по у ка о уда ља ва њу од зла не го је 
оно га ко ји тек по чи ње по треб но по у чи ти да се укла ња од стре мље ња ка 
злу. По треб но је да се нај пре, као од ло шег пу та, уда љи од на вик ну то сти 
на по ро чан жи вот, а да за тим при сту пи ка тво ре њу до бра. Не мо гу ће је, 
на и ме, да се не ко при бли жи до бру ако прет ход но ни је от пао и уда љио 
се од зла, као што је не мо гу ће да се здра вље вра ти пре не го што оде бо
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ко ји се не гор ди ни чим људ ским. Исти на, скру шен је (тј. уни жен) и онај 
ко ји ко ра ча у гре си ма, јер ни шта не уни жа ва та ко као грех. Због то га 
оскр на вље ну и ону ко ја је из гу би ла све ти њу дев стве но сти на зи ва мо 
по ни же ном.* Та ко је ре че но да је Ам нон са вла дао Та ма ру и о ни зио је 
(осра мо ио је) (в. 2. Сам. 13; 14). Оне, ко ји су из гу би ли ве ли чан стве ност и 
уз ви ше ност ду ше, грех је обо рио на зе мљу и они као да су при ко ва ни 
за њу. Са ви ја ју се и упо до бљу ју зми ји ко ја пу зи по зе мљи, и ви ше ни су 
у ста њу да се пот пу но ус пра ве. Они су сми ре ни (уни же ни), али не ду
хом, због че га њи хо во сми ре ње (уни же ње) не за слу жу је по хва лу. Они, 
ме ђу тим, ко ји има ју бла го дат Све то га Ду ха до бро вољ но се сми ру ју пред 
ни жи ма од се бе, и за јед но са апо сто лом на зи ва ју са ме се бе слу а ма сва ког 
чо ве ка (2. Кор. 4; 5) у Хри сту, го во ре ћи с њим и ово: По са смо као сме ли
ше све у, сви ма сме ће о а нас (1. Кор. 4; 13). Они ко ри сте ду хов но сми
ре ње и сма тра ју се по след њи ма, да би по ста ли пр ви у Цар ству не бе ском. 
Го спод упра во њих и на зи ва бла же ни ма, го во ре ћи: Бла же ни си ро ма шни 
у хом (Мт. 5; 3). Мно е су не во ље ра ве ни ка, и о свих њих из ба ви ће их 
Го со. Ре че но је: Сва чим смо уње а ва ни, али не о и ше ни (2. Кор. 4; 
8). Због то га Го спод ка же Сво јим уче ни ци ма: У све у ће е има и жа
лос, али не бој е се, Ја сам о бе ио све (Мт. 16; 33). Да кле, ако ви диш да 
је не ки пра вед ник бо ле стан, да има по вре ђе не удо ве, да га је по ро ди ца 
од ба ци ла, да је осра мо ћен, са свим си ро ма шан и ли шен нај не оп ход ни јег, 
се ти се да су мно е не во ље ра ве ни ка, и о свих њих из ба ви ће их Го со. 
Онај пак, ко ји твр ди да не во ље не до ли ку ју пра вед ни ку, го во ри исто што 
и онај ко ји ка же да бор цу не до ли ку је про тив ник. Ме ђу тим, ако бо рац не 
иза ђе да се бо ри, хо ће ли има ти би ло ка кав из го вор да за до би је вен це? 
У овом псал му се и по че твр ти пут го во ри о то ме на ко ји на чин Го спод 
спа са ва од не во ље, ако хо ће не ко га да спа се. Пр ви пут ка же: Тра жих Го
со а и усли ша ме, и о свих не во ља мо јих из ба ви ме (ст. 4); дру ги пут: Овај 
ни ши за ва и, и Го со а усли ша, и о свих не во ља ње о вих са се а (ст. 
6); тре ћи пут: За ва и ше ра ве ни ци и Го со их усли ша, о свих не во ља 
њи хо вих из ба ви их (ст. 17); нај зад, че твр ти пут: Мно е су не во ље ра ве них, 
и о свих њих из ба ви ће их Го со (ст. 19).

13. Чу ва Го со све ко си њи хо ве, ни је на о њих не ће се са р и. Да 
ли би се тре ба ло за у ста ви ти на до слов ној из ре ци и за до во љи ти се оном 
пред ста вом ка ква ће се нај ве ро ват ни је ство ри ти по сред ством на шег 
слу ха, од но сно, да се пра вед ни ци ма не ће са тр ти ко сти, ко је су пот по ра 

* Тре ба ло би на по ме ну ти да се грч ки при дев „ταπεινός” мо же пре ве сти и као сми рен и 
као уни жен (по ни жен), прим. прев.

на шег Ко ји је на не бе си ма (в. Мт. 18; 10). Због то га је за нас, услед сла бо сти 
те ла ко је нас оба ви ја, не мо гу ће да гле да мо слав но при су ство Бо жи је; ан
ге ле, ме ђу тим, ко ји не ма ју ни ка кав по кри вач сли чан на шем те лу, ни шта 
не спре ча ва да не пре ста но гле да ју ли це сла ве Бо жи је. Кад по ста не мо 
си но ви вас кр се ња, и ми ће мо се удо сто ји ти по зна ња ли цем к ли цу. Та да 
ће се пра вед ни удо сто ји ти да ли це Бо жи је гле да ју у ра до сти а гре шни ци 
у су ду, јер ће пра вед ни суд Бо жи ји ис ко ре ни ти сва ки грех.

12. За ва и ше ра ве ни ци, и Го со их усли ша, и о свих не во ља из
ба ви их. Ва пај пра вед ни ка је ва пај ду хов ни (ми са о ни, ум ни), и он се 
гро мо гла сно раз ле же у скри ве но сти ма ср ца, та ко да мо же да до сег не до 
са мог слу ха Бо жи јег. На и ме, онај ко ји тра жи не што ве ли ко и мо ли се 
за не бе ско, тај ва пи и уз но си Бо гу мо ли тву ко ја би ва усли ша на. Пре ма 
то ме, за ва и ше ра ве ни ци, не тра же ћи ни шта не ва жно, зем но и ни ско. 
Го спод је због то га и обра тио па жњу на њи хо ве гла со ве и из ба вио их о 
сва ке не во ље, не то ли ко ти ме што их је из ба вио од не да ћа, ко ли ко ти ме 
што их је при пре мио да бу ду из над све га што се де ша ва. Бли зу је Го со 
скру ше них ср цем, и сми ре не у хом са си ће. Го спод се сви ма при бли жа ва 
Сво јом до бро том, али се ми са ми уда љу је мо сво јим гре хо ви ма, јер је ре
че но: Ко ји се бе уа љу ју о Те бе, ро а шће (Пс. 72; 27). Мој сеј због то га ка же 
да је он ри су ио Бо у (2. Мојс. 24; 2); ако је не ко сли чан Мој се ју, он се 
сво јом пле ме ни то шћу и сво јим до брим де ли ма при бли жа ва Бо гу. Осим 
то га, ове ре чи са др же и про ро штво о до ла ску Го спод њем и са гла сне су 
с прет ход ним, где је ре че но: Ли це Го со ње је на чи ни е ље зла, од но сно, 
Ње го во по ја вљи ва ње на су ду би ће на про паст сва ког зла. Ре кав ши ов де: 
Бли зу је Го со скру ше них ср цем, про рок об зна њу је да се при бли жа ва и 
да ни је да ле ко до ла зак Го спод њи у те лу. У то мо же да те убе ди оно што 
ка же про рок Иса и ја: Дух је Го со а Бо а на ме ни, јер ме Го со о ма за а 
ја вљам о бре ла се ни ши ма, а ис це лим скру ше не ср цем, а ро о ве ам 
за ро бље ни ци ма а ће се осло бо и и и сле и ма а ће ро ле а и (Иса. 61; 
1 – пре ма Сеп ту а гин ти). Бу ду ћи да је скру ше ни ма ср цем по слат Ис це ли тељ, 
ре че но је: Бли зу је Го со. Ово го во рим ва ма, ко ји сте сми ре ни и ко ји сте 
по га зи ли сво је пре у зно ше ње, да бих вас об ра до вао и ра до шћу оче ки ва
но га увео у ду го тр пље ње. Скру ше ност ср ца је ис ко ре њи ва ње људ ских 
по ми сли. Онај ко ји је пре зрео са да шње, ко се пре дао Ло го су Бо жи јем и 
вла да ју ћи део сво је ду ше пре пу стио нат чо ве чан ским и бо жан стве ним 
по ми сли ма, има ће скру ше но ср це и учи ни ће га жр твом, ка кву Го спод 
не ће од ба ци ти. Ср це скру ше но и уни же но Бо не ће о ба ци и (Пс. 50; 19). 
Да кле, бли зу је Го со скру ше них ср цем, и сми ре не у хом не ће о ба ци и. 
Скру шен ср цем и сми ре но га ду ха је онај ко јем је ту ђа сва ка охо лост и 
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овим ко си ма: Ја ћу у вас уне и ух жи во ни и са ви ћу на вас жи ле, и 
об ло жи ћу вас ме сом.., и ожи ве ће е, и о зна ће е а сам ја Го со (Је зек. 37; 
5–6). Ове ко сти, ко је ће при ми ти жи вот, уз не ће бла го да ре ње Вас кр сло ме, 
го во ре ћи: Го со е, Го со е, ко је сли чан Те би?

14. Про рок ни је без раз ло жно до дао: Смр је ре шни ка зла. По сто ји 
и смрт пра вед ни ка, али она по сво јој при ро ди ни је зла не го до бра. Они, 
ко ји су умр ли са Хри стом, при са је ди ни ли су се до број смр ти, и они ко ји 
су умр ли за грех умр ли су до бром и спа со но сном смр ћу. Ме ђу тим, смр 
ре шни ка је зла, јер их на кон смр ти су сти же му че ње, као и бо га та ша ко ји 
се обла ча ше у скер ле и у сви лу, и ве се ља ше се сва ки ан (Лк. 16; 19). Ко ји 
мр зе ра ве ни ка ре ва ри ће се. Пра вед ни ка мр зе за то што они са ми жи ве 
у гре ху, а оби ча ји пра вед ни ка, као по у зда на пра ви ла, раз об ли чу ју их кад 
се упо ре де са са вр ше ни ма. По што жи ве у гре ху и пла ше се раз об ли че ња, 
с мр жњом се од но се пре ма пра вед ни ку, а бу ду ћи да га мр зе, оп те ре ћу ју 
се но вим гре хо ви ма. По сто ји, ме ђу тим, мно го раз ло га због ко јих мо гу да 
мр зе пра вед ни ка. Мно го је оних ко је су сло бо да у раз об ли че њу – јер мр зе 
на оно а ко ји ре ко ре ва ре вра и ма, и ну ша ју се ре чи ра ве не (Амос 
5; 10) – же ља за пр вен ством и вла сто љу бље, под ста кли на мр жњу пре ма 
пра вед ни ци ма. По не кад је то учи ни ло и не зна ње о то ме шта је пра вед ник 
и ко је пра ве дан. Да кле, смр је ре шни ка зла. Мо гу ће је да про рок вас це
ли овај жи вот на зи ва смр ћу; и апо стол је те ло на звао смр ћу, ре кав ши: Ко 
ће ме из ба ви и о е ла смр и ове (Рим. 7; 24)? Они, ко ји сво ја те ла ко ри сте 
за зло и да ју их на слу же ње сва ком гре ху, при пре ма ју се би злу смрт. Из
ба ви ће Го со у ше слу у Сво јих, и не ће се ре ва ри и сви ко ји се уза ју у 
Ње а. По што су они, ко ји су ство ре ни за слу же ње Го спо ду, по ста ли за ро
бље ни ци не при ја те ља, Го спод ће Сво јом ча сном кр вљу из ба ви ти њи хо ве 
ду ше, и за то се ни ко од оних, ко ји се у Ње га узда ју, не ће на ћи у гре ху.

Бе се да на че тр де сет че твр ти пса лам
(1) За крај, за оне који хоће а се измене, синова 

Корејевих, за оуку, есма о Љубљеноме
1. Из гле да да се и овај пса лам од но си на уса вр ша ва ње људ ске при ро

де и они ма, ко ји на ме ра ва ју да жи ве вр лин ски, да је ко рист за овај прет
по ста вље ни циљ. Они ма, ко ји су уз на пре до ва ли, по треб но је уче ње о 
уса вр ша ва њу, ка кво и из ла же овај пса лам са нат пи сом: за крај, они ма 
ко ји хо ће а се из ме не. Под тим се та јан стве но под ра зу ме ва ју љу ди, јер 
смо ме ђу свим сло ве сним би ћи ма је ди но ми сва ко га да на, па и сва ко
га ча са, под ло жни из ме на ма и пре о кре ти ма. Ми не би ва мо исто вет ни 
са ми ма се би ни ти по те ле сном из гле ду ни ти по на чи ну раз ми шља ња. 

те ла, јер ће их Го спод од то га са чу ва ти? Хо ће ли се ко сти пра вед ни ка са
чу ва ти од са ти ра ња све док је он жив, и у овом све ту? Или се, мо жда, ни 
по сле осло ба ђа ња од те ле сних око ва, не ће на ћи раз лог за са ти ра ње ко
сти ју пра вед ни ка? Уоста лом, из ис ку ства зна мо да су са тр те ко сти мно
гих пра вед ни ка ко ји су се ра ди све до че ња о Хри сту пре да ва ли ра зним 
ви до ви ма му че ња. На и ме, про го ни те љи су не ки ма од њих пре би ја ли 
но ге, а не ки ма ви ше пу та про би ја ли ек се ри ма ру ке и гла ву. Ме ђу тим, ко 
ће по ре ћи да је онај ко ји је му че нич ки окон чао пра вед ни ји од свих оста
лих? Или мо жда не би тре ба ло та ко раз у ме ти? Ка же се: чо век, а ми сли 
се на чо ве ко ву ду шу и ум. Та ко се и це ло ку пан чо век по не кад озна ча ва 
на зи ви ма по је ди них те ле сних де ло ва. Пи смо че сто име ну је и удо ве уну
тра шњег чо ве ка, го во ре ћи: Му ри има очи у ла ви (Књ. проп. 2; 14), тј. ка же 
да су уну тра шње очи му дра ца про зор љи ве и опре зне. Осим то га, Пи смо 
на исти на чин име ну је и ду хов не и те ле сне очи, не са мо у из ре ци ко ју 
смо на ве ли не го и ка да ка же: За о вес Го со ња је све ла, ро све љу је 
очи (Пс. 18; 9). Шта да ка же мо за ову из ре ку: Ко има уши а чу је, не ка чу је 
(Лк. 8; 8). Си гур но је да они има ју са вр ше не уши, спо соб не да слу ша ју ре чи 
Бо жи је. Шта је, ме ђу тим, ре че но они ма, ко ји не ма ју та кве уши? Чуј е, 
лу ви, ро ле ај е, сле и (Иса. 42; 18), Уса сво ја ово рих и ри ву кох ух 
(Пс. 118; 131) и Зу бе ре шни ка скр шио си (Пс. 3; 8). Све је то ре че но о спо соб
но сти ма ко је омо гу ћу ју при ма ње ду хов не хра не и ду хов не ре чи. Слич не 
су им и из ре ке: Уро ба мо ја бо ли ме (Је рем. 4; 19) и Но а ра ве ни ка не ће 
се со а ћи (При че Сол. 3; 23). Из ра зи слич ни ови ма од но се се на уну тра
шњег чо ве ка. На тој осно ви, а у ве зи с уну тра шњим чо ве ком, мо гу се за
ми сли ти и не ке ко сти, ко је одр жа ва ју ве зу и устрој ство ме ђу ду шев ним 
си ла ма. И као што ко сти сво јом чвр сти ном огра ђу ју ме ко ћу те ла, та ко 
и у Цр кви по сто је из ве сни чла но ви ко ји, услед сво је чвр сти не, мо гу да 
по не су не до стат ке сла бих. И као што се ко сти ме ђу соб но сје ди њу ју си
ла ма сра ста ња и ве за ма, та ко и са вез љу ба ви и ми ра мо же да учи ни да у 
Цр кви Бо жи јој до ђе до из ве сног сра ста ња и сје ди ње ња ду хов них ко сти
ју. О ко сти ма ли ше ним сво је по ве за но сти и као ис па лим из устрој ства, 
про рок ка же: Ра су ше се ко си њи хо ве о а кла (Пс. 140; 7). И ако га не кад 
об у зме по мет ња и страх, мо ли се го во ре ћи: Ис це ли ме, Го со е, јер се 
сме о ше ко си мо је (Пс. 6; 3). Ме ђу тим, кад ове ко сти, ко је чу ва Го спод, 
одр же сво је устрој ство, ни јед на од њих не ће се са тр ти не го ће, на про тив, 
би ти до стој не да сла во сло ве Бо га. Про рок ка же: Све ће ко си мо је ре ћи: 
Го со е, Го со е, ко је сли чан Те би (Пс. 34; 10)? Ви диш ли при ро ду ко сти ју, 
ко је има ју и дар ре чи? Мо жда и Цр ква ка же то исто, све ће ко си мо је 
ре ћи, ве зу ју ћи то за тај ну Вас кр се ња, јер је ре че но: Ова ко о во ри Го со 
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не го са мо за оне ко ји, по уну тра шњем чо ве ку, има ју уши да чу ју, про рок 
је ста вио нат пис: они ма ко ји ће се из ме ни и, тј. они ма ко ји се бри ну о 
се би и ко ји кроз под ви за ва ње у по бо жно сти све ви ше на пре ду ју. На и ме, 
то је нај и звр сни ја про ме на ко ју нам да ру је де сни ца Ви шње га. Ту из ме ну 
је у се би по знао и бла же ни Да вид: оку сив ши бла го вр ли не, умно жио је 
свој труд на на пре до ва њу. Шта он ка же? Са а за о чех, ова је из ме на е
сни це Ви шње а (Пс. 76; 11). Пре ма то ме, за оно га ко ји на пре ду је у вр ли ни 
не по сто ји тре ну так у ко јем се он не би ме њао, јер је ре че но: Ка бе јах 
е е, као е е о во рих, као е е ми шљах, као е е раз ми шљах, а ка 
сам о сао чо век о ба цио сам шо је е ињ ско (1. Кор. 13; 11). И опет, кад 
је по стао чо век, ни је пре стао да де ла, не го шо је за мном за бо ра вљам, а 
сре мим за оним шо је ре а мном, и р чим ре ма ци љу ра и на ра е 
не бе ско ри зва ња (Фи липљ. 3; 13–14). Пре ма то ме, из ме на је и кад се уну тра
шњи чо век об на вља из да на у дан. Бу ду ћи да про рок хо ће да нам об зна ни 
о Љу бље ном, Ко ји је ра ди нас на Се бе при хва тио до мо строј ова пло ће ња, 
ка же да је ова пе сма да та си но ви ма Ко ре је вим. На и ме, то је пе сма (ода) 
а не пса лам, бу ду ћи да се огла ша ва ла ми ло звуч ним гла сом, без прат ње 
му зич ких ин стру ме на та. Пе сма о љу бље но ме. Да ли би уоп ште тре ба ло да 
ти ту ма чим, ко ји се Љу бље ни под ра зу ме ва овим ре чи ма? Или то мо жда 
знаш и пре мо јих ре чи, се ћа ју ћи се гла са ко ји се по ми ње у Еван ђе љи ма: 
Ово је Син Мој љу бље ни, Ко ји је о Мо јој во љи, Ње а о слу шај е (Мт. 17; 
5). Он је, као Је ди но род ни, Љу бље ни Очев; као чо ве ко љу би ви Отац и 
до бри За штит ник, Он је Љу бље ни вас це ле тво ре ви не. При ро да Љу бље
ног и до брог (грч. Ἀγαπητός καί ἀγαϑός) је исто вет на. Због то га су не ки 
до бро од ре ди ли, на зи ва ју ћи до бром оно што сви же ле (Ари сто тел, Ни ко ма
хо ва ети ка, 1, 1). Не мо же, ме ђу тим, сва ко да до сег не са вр ше ну љу бав и да 
по зна уисти ну Љу бље ног; то мо же са мо онај ко ји је већ о ба цио са ро а 
чо ве ка, ко ји ро а а у же ља ма вар љи вим (Еф. 4; 22) и обу као се у но во а, 
ко ји се об на вља за о зна ње, ре ма ли ку Оно а ко ји а је са зао (Кол. 3; 10). 
Онај ко ји љу би но вац рас плам са ва се про па дљи вом те ле сном ле по том и 
прет по ста вља је истин ској сла ви. Он је си лу љу ба ви ис цр пео на оно што 
ни је до ли ко ва ло и по стао слеп за со зер ца ва ње уисти ну Љу бље но га. Због 
то га је и ре че но: Љу би Го со а Бо а сво је а свим ср цем сво јим, и свом у
шом сво јом, и свим умом сво јим, и свом сна ом сво јом (Мк. 12; 30). Реч свим 
не до пу шта да се љу бав раз де љу је и на дру ге пред ме те: ко ли ко љу ба ви 
бу деш ра си пао на зем не ства ри, то ли ко ће ти ну жно не до ста ја ти у це ли
ни. Услед то га не ма мно го љу ди ко ји су на зва ни при ја те љи ма Бо жи јим 
као Мој сеј, о ко јем и Пи смо ка же да је био ри ја ељ Бо жи ји (2. Мојс. 33; 
17. и 4. Мојс. 12; 8) или као Јо ван, јер је ре че но: При ја ељ Же ни ков со ји… 

Напро тив, на ше те ло се ме ња и про па да, не пре ста но се на ла зи у кре та
њу и про ме ни, из ма лог из ра ста у ве ли ко и од са вр ше ног по ста је сла бо. 
Де чак ко ји по ха ђа шко лу и ко ји је спо со бан да раз у ме умет но сти (ве
шти не, уме ћа) и на у ке, ни је исто ве тан са но во ро ђен че том. Исто та ко, 
са свим је си гур но да се од де ча ка раз ли ку је од ра стао мла дић, ко ји је већ 
спо со бан да при хва ти од ва жна де ла. Зрео чо век се од мла ди ћа раз ли ку је 
по сна зи, те ле сном ра сту и пу но ћи ра зу ма. И опет, онај ко ји је до шао до 
зре лог до ба и до сти гао по сто јан раст по сте пе но по чи ње да осе ћа не до
стат ке; ње го ва те ле сна гра ђа не при мет но по чи ње да про па да а ње го ве 
те ле сне сна ге све ви ше сла бе док нај зад, под бре ме ном ста ро сти, не бу де 
са свим ли шен сна ге. Ми се на тај на чин ме ња мо, и због то га пса лам под 
овим ре чи ма пре му дро под ра зу ме ва нас, љу де. Ан ге ли не тр пе ни ка кву 
про ме ну: ме ђу њи ма не ма ни де ча ка, ни мла ди ћа, ни ста ра ца, не го оста ју 
у она квом ста њу у ка квом су ство ре ни у по чет ку, и њи хо во устрој ство 
оста је чи сто и не про ме ње но. Ми се, ме ђу тим, ме ња мо и по те лу, о че му 
смо већ го во ри ли, а та ко ђе и по ду ши и по уну тра шњем чо ве ку, сва ки 
пут ме ња ју ћи сво је ми сли за ви сно од окол но сти. Дру га чи ји смо кад смо 
ра до сни, и кад нам све у жи во ту би ва до бро; дру га чи ји смо у те шким 
окол но сти ма, ка да на и ђе мо на не ке пре пре ке сво јим же ља ма. Ме ња мо 
се и услед гне ва, ка да до би ја мо не ки звер ски из глед. Ме ња мо се и због 
жуд ње, ка да се по сред ством сла сто љу би вог жи во та упо до бљу је мо жи
во ти ња ма. Ју ром су ка уса ју као ов ни ко њи, и сва ки рже на же ну 
бли жње а сво а (Јер. 5; 8). Лу ка ви се упо до бљу је ли си ци, и та кав је био Ирод 
(в. Лк. 13; 32). Бе стид ник, као На вал Кар мил ски, по ста је сли чан псу (в. 1. Сам. 
25; 3). Ви диш ли ка ко су ра зно вр сне и мно го ли ке на ше про ме не? За ди ви 
се Оно ме Ко ји је та ко до лич но при ме нио на нас ова име но ва ња!

2. Због то га ми се чи ни да је је дан од ту ма ча (Аки ла) успе шно из ра
зио исту ми сао дру га чи јим на зи вом, та ко да је уме сто о они ма ко ји хо ће 
а се из ме не, ре као: о љи ља ни ма. Сма трао је да ће при ли чи ти да цвет, ко ји 
бр зо ве не, упо ре ди са про па дљи во шћу људ ске при ро де. Ка ко је ова из ре
ка у бу ду ћем вре ме ну, с об зи ром да гла си: они ма ко ји хо ће а се из ме не, 
раз мо три мо да ли нам она ука зу је на ми сао о вас кр се њу, у ко јем ће нам 
се де си ти из ме на, и то из ме на у бо ље и ду хов но ста ње? Апо стол је ре као: 
Се је се у рас а љи во си, уса је у не рас а љи во си (1. Кор. 15; 42). Та да ће 
се, за јед но с на ма, из ме ни ти и вас це ла чув стве на (ви дљи ва, ве шта стве на) 
тво ре ви на. И не бе са ће као ое ћа ове ша и, и као ха љи ну са ви ће их Бог, 
и из ме ни ће се (Пс. 101; 27). Та да ће, пре ма Иса и ји ним ре чи ма, сун це по ста
ти се дам пу та ве ће не го што је сад, док ће ме сец би ти исте ве ли чи не као 
са да шње сун це (в. Иса. 30; 26). Бу ду ћи да ре чи Бо жи је ни су пи са не за све 
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ти осу ђен на дан Су да, јер је ре че но: Збо сво јих ре чи би ћеш орав ан и 
збо сво јих ре чи би ћеш осу ђен (Мт. 12; 37). Го во ри ћу ја е ла мо ја ца ру. И ова 
из ре ка на во ди нас на ми сао о про ро ку. Го во ри ћу ја е ла мо ја ца ру. То зна
чи: ис по ве ди ћу се пред су ди јом, и при зна ва њем сво јих соп стве них де ла 
пред у хи три ћу ту жи о ца, јер смо при ми ли сле де ћу за по вест: Нај ре ка зуј 
сво ја бе за ко ња, а би се орав ао (Иса. 43; 26 – пре ма Сеп ту а гин ти). Је зик је мој 
р ска (е ро) и са ра бр зо и сца. Као што је тр ска ору ђе пи са ња, ка да је 
опит на ру ка по кре ће ра ди уре зи ва ња оно га што се пи ше, та ко и је зик 
пра вед ни ка, ка да га по кре ће Све ти Дух, на ср ци ма ве ру ју ћих ис пи су је 
ре чи веч ног жи во та, бу ду ћи да ни је по гру жен у ма сти ло не го у Дух Бо га 
жи вог. Дух Све ти сто га и је сте и сар, јер је пре му дар и све по у ча ва. Он је 
и бр зо и сац, јер се ми сли бр зо кре ћу. Дух у нас упи су је ми сли, али не на 
ка ме не а бли це не о на е ле сне а бли це ср ца (2. Кор. 3; 3). Са гла сно ши
ри ни ср ца, Дух ће на ње му пи са ти ви ше или ма ње. По ме ри прет ход ног 
очи шће ња, Он пи ше или ја сни је или за ма гље ни је. Услед бр зи не оно га 
што се ис пи су је, већ је це ла ва се ље на ис пу ње на Еван ђе љем. Чи ни ми се 
да би ре чи, ко је сле де на кон ово га, тре ба ло при хва ти ти као по се бан по
че так, не ве зан за оно што је прет ход но ре че но, и да их тре ба при ло жи ти 
уз оно што за њи ма сле ди. На и ме, сма трам да су ре чи кра сан си ле о ом, 
кроз обра ћа ње оног ко ји го во ри, из ре че не Го спо ду.

4. Кра сан си ле о ом већ ма о свих си но ва љу ских, бла о а е че 
из уса Тво јих. На та кву ми сао на во де нас Аки ла и Си мах. Пр ви ка же: 
Укра шен си ле о ом ви ше о си но ва љу ских а Си мах ка же: Пре кра сан 
си кра со ом ви ше о си но ва љу ских. Кра сним ле о ом про рок, да кле, 
на зи ва Го спо да, јер го во ри о Ње го вом бо жан ству. Он не опе ва Ње го ву 
те ле сну ле по ту, јер не би об лич ја ни ле о е у Ње му.., ре зрен бе ше и о
ба чен из ме ђу љу и (Иса. 53; 2–3). Оту да је очи глед но да је про рок, со зер ца
ва ју ћи лу че зар ност Го спо да и об у зет тим бли ста њем, био ду шев но ра њен 
овом ле по том, и да је бо жан стве ном бо го че жњи во шћу био по кре нут 
ка ду хов ној ле по ти.* Кад се она от кри је чо ве ко вој ду ши, та да му се све 
што је до та да љу био учи ни као од бој но и до стој но пре зи ра. Због то га је 
и Па вле, ви дев ши кра сно а ле о ом, све оса вио и све сма рао за ри
це, а би Хри са за о био (Фи липљ. 3; 8). Они, ко ји не по зна ју реч исти не, 
због јед но став но сти ре чи у Све том Пи сму еван ђел ску про по вед на зи ва ју 
лу до шћу. Ми, ме ђу тим, ко ји се хва ли мо кр стом Хри сто вим и ко ји ма је 

* Све ти Ва си ли је Ве ли ки ка же да се овај стих псал ма од но си на ле по ту бо жан ства а не 
на те ле сну ле по ту, и као по твр ду за ту ми сао на во ди ре чи про ро ка Иса и је. Дру ги Оци, 
ме ђу тим, ка жу да је Го спод био пре кра сан и по те ле сној ле по ти, и да се Иса и ји не ре чи 
од но се на стра да ње Го спод ње, прим. изд.

и ра о шћу се ра у је (Јн. 3; 29). Дру га чи је ре че но, онај ко ји има чвр сту и 
не по ко ле би ву љу бав у Хри сту до сто јан је Ње го вог при ја тељ ства. Због 
то га је Го спод го во рио уче ни ци ма, ко ји већ бе ху до сти гли са вр шен ство: 
Ви ше вас не на зи вам слу а ма не о ри ја е љи ма, јер слу а не зна ша ра и 
о со ар ње ов (Јн. 15; 15). И за и ста је ди но су све ти те љи при ја те љи Бо жи ји 
и при ја те љи јед ни дру ги ма. Сва ки, ко ји је по ро чан и не зна ли ца – ни је 
при ја тељ, јер је до бро при ја тељ ства не спо ји во са рђа вим скло но сти ма. С 
при ја тељ ством се не мо же уса гла си ти ни шта срам но и не склад но, јер зло 
не про ти ву ре чи са мо до бру не го и са мо ме се би. При сту пи мо, ме ђу тим, 
ту ма че њу про роч ких ре чи.

3. Из ри ну (грч. ἐξηρεύξατο) (из ре че) ср це мо је реч о бру. Не ки су 
сма тра ли да ово у име Оца го во ри о Си ну, Ко ји је у по чет ку био у Оца и 
Ко је га је, ка жу они, Отац на не ки на чин из вео из ср ца, из утро бе, и да је 
из до брог ср ца про и за шла и до бра Реч. Ме ђу тим, ме ни се чи ни да се те 
ре чи од но се на про ро ка, јер оно што сле ди не до пу шта да се про ту ма че 
у ве зи са Оцем. На и ме, Отац о Свом је зи ку не би мо гао да ка же: Је зик је 
мој р ска (е ро) и са ра бр зо и сца. (3) Кра сан си ле о ом већ ма о си но
ва љу ских, јер се Ње го во пре вас ход ство у ле по ти не мо же упо ре ди ти с 
љу ди ма. У на став ку ка же: (8) То а ра и о ма за Те, Бо же, Бо Твој је ле јем 
(уљем) ра о си. Ов де ни је ре че но: о ма зах е Ја, Бо вој не го о ма за 
Те Бо Твој, из че га се ви ди да по сто ји и дру го ли це ко је то го во ри. Ко 
би мо гло да бу де то ли це, ако не про рок, ко ји је осе тио да Дух Све ти 
деј ству је на ње га? Он ка же: Из ри ну ср це мо је реч о бру. Из ри ги ва ње је 
уну тра шњи ва здух из рас пр сну тих ме ху ро ва ко ји се при ли ком ва ре ња 
хра не по ди же го ре. Онај што је на хра њен Хле бом жи вим Ко ји је си шао 
с не бе са и дао жи вот све ту на си ћен је сва ком реч ју ко ја из ла зи из уста 
Бо жи јих, тј. ка ко се то че сто але го риј ски ка же у Пи сму, ду ша, ко ја је на
хра ње на осве шта ним уче њи ма, узро ку је и из ри ги ва ње ка кво је са гла сно 
са том хра ном. Ка ко је хра на би ла сло ве сна и до бра, про рок је из риг нуо 
реч о бру. До бар чо век из о бре ри зни це из но си о бро (Мт. 12; 35). И ми 
ће мо у ре чи ма тра жи ти хра ну ко јом ће мо на си ти ти сво је ду ше (јер је 
ре че но: Пра ве ник је е, и си а му је у ша, При че Сол. 12; 36) да би смо, са
гла сно с оним што нас је на хра ни ло, из но си ли не би ло ка кву реч, не го 
реч о бру. Рђав чо век, на хра њен без бо жним уче њи ма, из ср ца из ри гу је 
рђа ву реч. Зар не ви диш шта из ри гу ју уста је ре ти ка? Не што уисти ну 
од врат но и смрад но, што као сна жна и ду бо ка бо лест раз об ли чу је ове 
без бо жни ке! Зао чо век из зле ри зни це из но си зло (Мт. 12; 35). Због то га не 
че ши уши (2. Тим. 4; 3) и не би рај оне учи те ље ко ји мо гу да ство ре бо лест 
у тво јој утро би, учи нив ши да из риг неш рђа ве ре чи због ко јих ћеш би
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због че га је ре че но: оне ду ше, ко је иза ђо ше о бе ра Ја ко вље ва (2. Мојс. 1; 5). 
Бу ду ћи да се наш Го спод Исус Хри стос на зи ва жи во том, пу тем, хле бом, 
ло зом, све тло шћу исти ни том и мно гим дру гим име ни ма, Он се на зи ва и 
ма чем ко ји од се ца стра стве ни део ду ше и умрт вљу је по жуд на кре та ња. 
По што је тре ба ло да се Бог Ло гос сје ди ни са не моћ ним те лом, са свим 
уме сно је до да то: Сил ни. На и ме, нај ве ћи до каз си ле пред ста вља то што 
је Бог мо гао да бу де у чо ве чи јој при ро ди. Си лу Бо га Ло го са не до ка зу је 
то ли ко ства ра ње не ба, зе мље, мо ра, ва зду ха, са зда ње нај ве ћих сти хи ја и 
све га што мо же мо да за ми сли мо у над не бе сју и у пре и спод њој, ко ли ко 
до мо строј ова пло ће ња и снис хо ђе ње ка уни же ној и не моћ ној чо ве чи јој 
при ро ди. Кра со ом Тво јом и ле о ом Тво јом. Кра со та (грч. τὸ ὡραίον) 
се раз ли ку је од ле по те (грч. τὸ καλλός). Кра сним се на зи ва оно што је у 
сво је вре ме до сти гло пу но ћу зре ло сти. Кра сна је пше ни ца, ко ја је при сти
гла за же тву. Кра сна је ви но ва ло за ко ја је с про ти ца њем го ди шњих до ба 
пре ва ри ла у се би со ко ве и до сти гла са вр шен ство, по став ши по год на за 
на сла ђи ва ње. Ле по та је склад у гра ђи удо ва, ко ји их укра ша ва пле ме ни
то шћу (љуп ко шћу, при влач но шћу). При а ши мач Свој, Сил ни, кра со ом 
Тво јом, тј. кад се ис пу ни вре ме, и ле о ом Тво јом, тј. Тво јим бо жан ством 
ко је со зер ца ва мо и ко је до се же мо (пој ми мо) са мо умом. На и ме, су шта 
(истин ска) ле по та је она ко ја пре ва зи ла зи сва ко људ ско раз у ме ва ње и 
сна гу, и ко ја се са мо ми са о но со зер ца ва. Ту ле по ту су по зна ли Ње го ви 
уче ни ци, ко ји ма је на са мо раз ре ша вао (ту ма чио) па ра бо ле. Пе тар и си
но ви Гро ма ви де ли су на го ри ту Ње го ву ле по ту, ко ја је би ла бли ста ви ја 
од сун че ве све тло сти, удо сто јив ши се да (те ле сним) очи ма ви де пред знак 
Ње го вог слав ног до ла ска. Про рок ка же: Ја чај, на ре уј и ца руј, од но сно, 
бу ду ћи да си Сво јим ова пло ће њем за по чео да се ста раш о љу ди ма, не ка 
то ста ра ње бу де по ја ча но, не пре кид но и нео сла бље но. То ће отво ри ти 
пут и ста зу про по ве ди и сва ко га пот чи ни ти Твом цар ству. Не ка нас не 
за чу ди што ов де ко ри сти за по вед ни на чин, јер је за Пи смо уоби ча је но 
да се та ко из ра зи же ља: ре че но је Не ка бу е во ља Тво ја уме сто „не ка би 
би ла” и Не ка о ђе Цар сво Тво је уме сто „не ка би до шло”.

6. Ра и иси не и кро ко си и рав е, и во и ће Те чу е сно е сни ца 
Тво ја. Ова из ре ка ко ри сти сли чан на чин из ра жа ва ња, као да ће то, тј. на
пре дак и цар ство, Го спод до би ти као на гра ду за Сво ју исти ну, крот кост 
и прав ду. То би тре ба ло ова ко да раз у ме мо: бу ду ћи да је у љу ди ма све 
из о па че но ла жи ма, Ти, да би по се јао исти ну, ца руј над љу ди ма над ко
ји ма ца ру је грех, јер си Ти Исти на. Ра и кро ко си – да би Твој при мер 
сва ко га при вео снис хо дљи во сти и до бро ти. Због то га је Го спод ре као: 
На у чи е се о Ме не, јер сам Ја кро ак и сми рен ср цем (Мт. 11; 29). Сво ју 

Ду хом а не ре чи ма на у че ним о љу ске му ро си от кри ве но ша нам је 
о Бо а а ро ва но (1. Кор. 2; 12–13), зна мо да се у Хри сто вим ре чи ма на нас од 
Бо га из ли ло бо гат ство бла го да ти. Због то га је про по вед за крат ко вре ме 
об и шла це лу ва се ље ну, јер је из о бил на и ште дра бла го дат из ли ве на на 
про по вед ни ке Еван ђе ља, ко је је Пи смо на зва ло и уси ма Хри со вим. 
Због то га еван ђел ска про по вед сво јим из ре ка ма, ко је дру ги пре зи ру, при
вла чи и ру ко во ди ка спа се њу. Сва ком ду шом овла да ју не про мен љи ве 
дог ме, бу ду ћи да је бла го да ћу утвр ђе на у не по ко ле би вој ве ри у Хри ста. 
Апо стол сто га ка же: Кроз Ње а ри ми смо бла о а и ао сол сво…у 
о слу шно си ве ри (Рим. 1; 5) и По ру их се ви ше о сви ју, али не ја не о 
бла о а Бо жи ја ко ја је са мном (1. Кор. 15; 10).

5. Бла о а е че из уса Тво јих; о а ра и бла о сло ви ће Те Бо о 
ве ка. У Еван ђе љу је ре че но: Ди вља ху се ре чи ма бла о а и ко је из ла жа ху 
из уса Ње о вих (Лк. 4; 22). Да би ја сни је пред ста вио мно штво бла го да ти 
у ре чи ма на шег Го спо да, пса лам из ра жај но ка же: Бла о а е че из уса 
Тво јих. Пре ма не ис црп но сти бла го да ти у ре чи ма, ка же се: Бла о сло ви ће Те 
Бо о ве ка. Очи глед но је да се то од но си на чо ве чи ју при ро ду, јер је она 
на ре о ва ла у ре му ро си и у ра су и у ми ло си (бла о а и) (Лк. 2; 52). 
Оту да је ја сно да ће мо бла го дат ко ја Му је да та раз у ме ти као на гра ду за 
Ње го ву пле ме ни тост (од ва жност). Не што слич но из ра жа ва се и ре чи ма: 
За во лео си рав у и омр знуо бе за ко ње; о а ра и о ма за Те, Бо же, Бо Твој 
је ле јем (уљем) ра о си већ ма о за је ни ча ра Тво јих (ст. 8). То ме је бли ско 
и оно што Па вле пи ше Фи ли пља ни ма: Уни зио је Се бе и био о слу шан о 
смр и, и о о смр и на кр су. За о и Ње а Бо ви со ко уз и же (Фи липљ. 
2; 8–9). Оту да је очи глед но да се ов де го во ри о Спа си те љу као чо ве ку. Или, 
мо жда, хо ће да ка же да је Цр ква Те ло Го спод ње, да је Го спод Гла ва Цр кве и 
да су, као што је ра ни је ре че но, слу жи те љи не бе ске ре чи уса Хри со ва: 
Па вле је, на при мер, имао Хри ста Ко ји је го во рио у ње му, в. 2. Кор. 13; 3, а 
то има и сва ки ко ји је по вр ли ни сли чан Па влу. Осим то га, сви ми ве ру ју
ћи, сва ки сам по се би, чи ни мо оста ле удо ве те ла Хри сто вог, што зна чи да, 
узев ши све то у об зир, не ће по гре ши ти онај ко ји бла го слов, ка кав се да је 
Цр кви, при ме ни на Са мо га Го спо да. Из тог раз ло га, ре чи: Бла о сло ви ће 
Те Бо о ве ка зна че: Бог је Тво је удо ве и Тво је те ло ис пу нио до бри ма до 
ве ка, тј. бес ко нач но. (4) При а ши мач Свој о бе ро Сво је, Сил ни, (5) кра со
ом Тво јом и ле о ом Тво јом. Ми слим да се ово у пре не се ном зна че њу 
од но си на жи вог Ло го са Бо жи јег и на же љу да се Он сје ди ни са те лом, 
тј. да се од но си на Ло го са Ко ји је жив и е ло во ран, ошри ји о сва ко 
во се кло ма ча, и ро и ре све о раз е о бе у ше и у ха, и зло бо ва и ср жи, 
и су и на ме ре и о ми сли ср ца (Је вр. 4; 12). Бе дро је сим вол си ле ра ђа ња, 
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Бу ду ћи да је про рок већ до ста го во рио о Хри сто вој чо ве чи јој при ро ди, 
са да сво је ре чи уз но си на ви си ну сла ве Је ди но род ног. Пре со је Твој, 
ка же он, у век ве ка, тј Цар ство је Тво је из ван гра ни ца ве ка и пре ва зи
ла зи сва ку ми сао. И са свим уме сно, на кон по ко ра ва ња на ро да, про рок 
про сла вља ве ле леп ност Цар ства Бо жи јег. Ски ар је рав е ски ар 
Цар сва Тво а. Про рок Му је због то га и дао Ње го во соп стве но име
но ва ње, ја сно Га на зи ва ју ћи Бо гом: Пре со Твој, Бо же. Скип тар Бо жи
ји је скип тар ко ји ура зу мљу је. Он, ме ђу тим, ка да ура зу мљу је, до но си 
пра вед не су до ве (од лу ке), а не оне ко је се уда љу ју од прав де. Због то га 
се ски ар Цар сва Ње о во и на зи ва ски ром рав е. Ако на у се 
си но ви ње о ви за кон Мој и о су о ви ма Мо јим не бу у хо и ли.., о се и ћу 
а ли цом (ски ром) бе за ко ња њи хо ва (Пс. 88; 31, 33). Ви диш ли пра вед ни 
суд Бо жи ји? Он скип тар не ко ри сти за сва ко га не го са мо за гре шни ке. 
Овај скип тар се, ме ђу тим, на зи ва и скип тром уте хе, јер је ре че но: Ша 
Твој и а ли ца (ски ар) Тво ја, они ме уе ши ше (Пс. 22; 4). Он се на зи ва и 
скип тром уни ште ња: На а са ћеш их а ли цом (ски ром) во зе ном, као 
са су рн чар ски раз би ћеш их (Пс. 2; 9). Оно, ме ђу тим, што при па да пра ху 
и про ла зно сти уни шта ва се ра ди ко ри сти оних ко ји се на па са ју, јер се 
пре да је на му че ње е ло а би се ух са сао (1. Кор. 5; 5).

8. То а ра и о ма за Те, Бо же, Бо Твој је ле јем (уљем) ра о си већ ма о 
за је ни ча ра Тво јих. Бу ду ћи да је пра о бра зно по ма за ње тре ба ло да ука же 
на то да и са ми ар хи је ре ји и ца ре ви слу же као пра о бра зи, те ло Го спод
ње је би ло по ма за но истин ским по ма за њем кад је на ње га си шао Све ти 
Дух, ко ји се на зи ва је ле јем (уљем) ра о си. Го спод је по ма зан већ ма о 
за је ни ча ра Сво јих, тј. ви ше од свих љу ди ко ји су има ли за јед ни штво са 
Хри стом. Њи ма се, на и ме, да је са мо део за јед ни штва са Ду хом а, ка ко 
ка же Јо ван Кр сти тељ, Дух Све ти Ко ји је си шао на Си на Бо жи јег оса е 
на Ње му (Јн. 1; 32). Дух Све ти је пре кра сно на зван је ле јем ра о си, јер је 
ра дост је дан од пло до ва ко је уз га ја Дух Све ти. По што се ре чи про ро ка о 
Спа си те љу од но се и на Ње го ву бо жан ску при ро ду и на до мо строј ова
пло ће ња, он се опет окре ће ка чо ве чи јој при ро ди Бо га и ка же: За во лео си 
рав у и омр знуо бе за ко ње. Ти ме је хтео да ка же: дру ги љу ди по сред ством 
тру да, под ви га и па жње че сто до сти жу скло ност ка до бру и од вра ћа ње 
од зла. У Те би, ме ђу тим, по сто ји при род но срод ство са до бром и оту ђе ње 
од бе за ко ња. Ме ђу тим, уко ли ко ми то хо ће мо, ни на ма не ће би ти те шко 
да за до би је мо љу бав пре ма прав ди и мр жњу пре ма бе за ко њу. Бог је на 
ко рист сло ве сној ду ши да ро вао све спо соб но сти: ка ко спо соб ност да љу
би, та ко и спо соб ност да мр зи, од но сно да, бу ду ћи ру ко во ђе ни ра зу мом, 
љу би мо вр ли ну и мр зи мо по ро ке. По сто је слу ча је ви кад се и мр жња по

крот кост до ка зао је Сво јим де ли ма: кад су Га пре ко ре ва ли, Он је ћу тао; 
кад су га уда ра ли, Он је тр пео. Во и ће Те чу е сно е сни ца Тво ја. Не ће Те 
ру ко во ди ти ни стуб у ви ду обла ка, ни пла ме ни огањ, не го Тво ја соп
стве на де сни ца. Сре ле су Тво је из о шре не, Сил ни. Стре ле Сил но га су 
пре ци зне ре чи ко је, до сег нув ши до ср ца слу ша ла ца, по га ђа ју и ра ња ва ју 
осе тљи ве (при јем чи ве) ду ше. У Пи сму је ре че но: Реч му ро а је као жа лац 
(Књ. проп. 12; 11). Због то га је и Псал мо по јац, мо ле ћи се јед ном за из ба вље
ње од лу ка вих љу ди ње го вог на ра шта ја, за ис це ле ње о му кло је зи ка 
тра жио из о шре не сре ле Сил но а. Он је, ме ђу тим, мо лио и за уље вље 
у сињ ско (в. Пс. 119; 4). На и ме, уко ли ко не ко га због ка ме но срд но сти не 
до ти чу стре ле ре чи, за ње га је при пре мље но му че ње, ко је је на звао уље
вљем у сињ ским. За оне ко ји су, ли шив ши се Бо га, опу сто ши ли са ме 
се бе, ну жно је при пре ма ње пу стињ ског угље вља. Са да су сре ле Тво је 
из о шре не. Тим стре ла ма би ва ју ра ње не ду ше, ко је су при ми ле ве ру и 
рас плам са ле се без гра нич ном љу ба вљу пре ма Бо гу. Оне го во ре слич но 
не ве сти: Ра ње на сам љу ба вљу (Пе сма 2; 5). Нео пи си ва је и не из ре ци ва ле
по та Ло го са, кра со та пре му дро сти и об лич је Бо жи је ко је се про ја вљу је у 
Ње го вом ли ку (обра зу). Због то га су бла же ни они, ко ји љу бе со зер ца ва ње 
(грч. ϕιλοϑεάμονες) истин ске ле по те. Као они, ко ји су за њу при ве за ни 
љу ба вљу и ко ји су у се би рас плам са ли не бе ску и бла же ну че жњу, за бо ра
вља ју ро ђа ке и при ја те ље, за бо ра вља ју свој дом и има ње и не осе ћа ју чак 
ни те ле сну по тре бу за је лом и пи ћем, не го су у пот пу но сти пре да ни је
ди но бо жан стве ној и не по роч ној че жњи. Под из о штре ним стре ла ма мо
жеш под ра зу ме ва ти и оне, ко ји су по сла ти да ши ре Еван ђе ље по чи та вој 
ва се ље ни (тј. апо сто ле). Они су по сво јој из о штре но сти бли ста ли де ли ма 
прав де и нео сет но про ни ца ли у ду ше оних ко је су по у ча ва ли. Те стре ле, 
ко је су сву да по сла те, при пре ми ле су на ро де да ни чи це пад ну пред Хри
ста. Ме ђу тим, ме ни се чи ни да ће се из ме ном ре да ре чи вас по ста ви ти 
сми сао ка кав ви ше од го ва ра овим сти хо ви ма. У том слу ча ју, сми сао би 
био сле де ћи: Ја чај, на ре уј и ца руј, и во и ће Те чу е сно е сни ца Тво ја, и 
на ро и ће а ну и о а Те, јер су сре ле Тво је из о шре не, Сил ни, у ср це 
не ри ја е ља Ца ре вих. Ни је дан бо го бо рац или охол и горд чо век не па
да ни чи це пред Бо гом, али па да ју они, ко ји су при хва ти ли по слу шност 
ве ри. Оне стре ле, ко је су па ле у ср це не ка да шњих Ца ре вих не при ја те ља, 
при вла че их ка жуд њи за исти ном и при вла че их ка Го спо ду, ка ко би се 
бив ши не при ја те љи по сред ством по у ча ва ња по ми ри ли са Бо гом.

7. Пре со је Твој, Бо же, у век ве ка, ски ар је рав е ски ар Цар
сва Тво а. (8) За во лео си рав у и омр знуо бе за ко ње; о а ра и о ма за 
Те, Бо же, Бо Твој је ле јем (уљем) ра о си већ ма не о за је ни ча ре Тво је. 
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њи ма, иза тка ним и пре у кра ше ним (до слов но: „на ша ра ним”). Бу ду ћи да 
дог ме не при па да ју јед ној вр сти не го да су ра зно вр сне и мно го ли ке, да 
об у хва та ју при род но, мо рал но и та јин стве но уче ње, пса лам ка же да је 
оде ћа не ве сте „на ша ра на” (грч. πεποικιλμένον).

10. Чуј, кће ри, и ви и, и ри кло ни ухо во је, и за бо ра ви на ро вој и 
ом оца во а, (12) и о же ле ће Цар ле о у во ју; и Он је Го со вој, и 
о кло ни ћеш се Ње му. При зи ва Цр кву да по слу ша и ис пу ни што је за по
ве ђе но. На зи ва ју ћи је кћер ком, до во ди је у срод ство са Со бом, и као да 
јој, по љу ба ви, ти ме да је пра во да се на зо ве Ње го вим че дом. Чуј, кће ри, 
и ви и. Реч ју ви и по у ча ва је да за до би је ум на вик нут на со зер ца ње. Са
гле дај тво ре ви ну и, ко ри сте ћи се по рет ком ко ји се у њој мо же ви де ти, 
уз не си се ка со зер ца њу Твор ца. На кон то га, сми ру ју ћи њен уз диг ну ти 
врат гор до сти, ка же: При кло ни ухо во је. Не при бе га вај не зна бо жач
ким из ми шљо ти на ма, не го при хва ти сми ре ну реч еван ђел ског уче ња. 
При кло ни ухо во је ка по у ка ма ко је се у ње му пре да ју, да би за бо ра ви ла 
рђа ве оби ча је и уче ње сво јих пре да ка. Због то га за бо ра ви на ро вој и 
ом оца во а, јер сва ки ко ји во ри рех о ђа во ла је (1. Јн. 3; 8). Од ба ци 
де мон ска уче ња, за бо ра ви жр тве, ноћ не ску по ве и при че ко је под сти
чу на блуд и на сва ку не чи сто ту. На звао сам те Сво јом кћер ком за то, 
да би за бо ра ви ла свог пре ђа шњег оца ко ји те је ро дио за про паст. Ако 
за бо ра вом из бри шеш са се бе мр ље ду ше губ них уче ња, вра ти ћеш сво ју 
соп стве ну кра со ту и по ста ти по жељ на за Же ни ка и Ца ра. Он је Го со 
вој, и о кло ни ћеш се Ње му. Ре чи ма: Он је Го со вој про рок ука зу је 
на ну жност пот чи ња ва ња. Ње му се кла ња вас це ла тво ре ви на, јер се У 
Име Ису са Хри са о кло ни сва ко ко ле но шо је на не бе си ма и на зе мљи 
и о зе мљом (Фи липљ. 2; 10). И кћи Ти ро ва о ћи ће с а ро ви ма; Ли цу Тво ме 
о мо ли ће се бо а а ши на ро ни (ст. 13). Из гле да да су у зе мљи Ха на ан ској с 
по себ ном усрд но шћу слу жи ли идо ли ма. Глав ни град Ха на а на је Тир. Због 
то га про роч ка реч, убе ђу ју ћи Цр кву у пот чи ње ност, ка же да ће јед ном и 
кћи Ти ро ва о ћи с а ро ви ма. Ли цу Тво ме о мо ли ће се бо а а ши на ро ни 
с да ро ви ма. Ни је ре че но: те би ће се по кло ни ти с да ро ви ма, не го Ли цу 
Тво ме. На и ме, по кло ње ње не при ма Цр ква, не го Гла ва Цр кве, од но сно 
Хри стос, ко је га је Пи смо на зва ло Ли цем.

11. Сва је сла ва кће ри Ца ре ве уну ра; ре са ма је зла ним ор ну а, 
укра ше на. (15) При ве о ше се ца ру е вој ке за њом. Бу ду ћи да се она очи сти
ла од зло бе древ них уче ња, да се пот чи ни ла по у ка ма и за бо ра ви ла на ро 
свој и ом оца сво је а, Дух Све ти опи су је ње на свој ства. По што ви ди ње ну 
скри ве ну чи сто ту, ка же: Сва је сла ва кће ри Ца ре ве, тј. не ве сте Хри сто ве, 
ко ја је кроз уси но вље ње већ по ста ла ца ре ва кћи, уну ра. Пса лам нас 

ка зу је као по хвал на: Зар ни сам оне ко ји Те мр зе омр зао, Го со е, и збо не
ри ја е ља Тво јих ко нио? По у ном мр жњом омр зох их (Пс. 138; 21–22).

9. Измир на и алој и ка си ја са ое ће Тво је (ми ри шу), из во ро ва о сло
но ва че, со бом Те ве се ле. Иду ћи по од ре ђе ном ре ду и прет ход но опи сав ши 
де ла до мо стро ја, про роч ка реч се оза ру је Ду хом ко ји му (про ро ку) от
кри ва скри ве но и на кра ју до ла зи до стра да ња. Ов де се ка же: Измир на и 
алој и ка си ја са ое ће Тво је. Да је измир на сим вол по гре бе ња, по у ча ва нас 
еван ђе ли ста Јо ван, го во ре ћи да је Јо сиф из Ари ма те је при ли ком по гре ба 
упо тре био измир ну и алој (в. Јн. 19; 38–39). Алој је нај пре фи ње ни ји об лик 
измир не. При ли ком це ђе ња овог ми о ми ри сног ве шта ства, оно што је у 
ње му теч но на зи ва се алој, а оно што је чвр сто на зи ва се измир на. Због 
то га и ми о ми рис Хри стов ми ри ше као измир на, услед Ње го вог стра да
ња, и као алој, јер Он то ком три да на и три но ћи ни је остао не по кре тан 
и не де ла тан. На про тив, Он је ра ди до мо стро ја вас кр се ња си шао у ад, да 
би ис пу нио све што је би ло по треб но. Ми ри ше као ка си ја, јер је ка си ја 
тан ка и ми о ми ри сна ко ри ца ко ја пре кри ва из дан ке др ве ћа. Мо гло би се 
по ми сли ти да нам про роч ка реч по мо ћу ка си је ду бо ко ми сле но и пре му
дро ука зу је на кр сно стра да ње, при хва ће но ра ди до бро би ти вас це ле тво
ре ви не. Сто га се, да кле, смир на по ми ње због по гре ба, алој због си ла ска у 
ад (јер сва ка ње на кап те жи да пад не до ле), а ка си ја због до мо стро ја ко ји 
је те лом са вр шен на др ве ту кр ста. Про рок због то га ка же: Кће ри ца ре ва 
су у о ча си (ра њи) Тво јој. Ко би би ле те кће ри ца ре ва, ако не пле ме
ни те, ве ли ке и цар ске ду ше? По знав ши Хри ста по Ње го вом нис хо ђе њу 
ка чо ве чи јој при ро ди, оне су Га раз ве се ли ле у о ча си Ње го вој, про сла
вља ју ћи Ње го во бо жан ство истин ском ве ром и са вр ше ном љу ба вљу. О 
њи хо вом ми о ми ри су, тј. о по уч ним ка зи ва њи ма и о устрој ству уче ња, 
про рок ка же да на Хри сто вим оде жда ма њих ни је би ло ма ло, не го да су 
се ши ри ли по свим зда њи ма. Под во ро ви ма под ра зу ме ва ве ли ка зда ња 
(до мо ве), и ми слим да ти ме што ка же да су они са гра ђе ни од сло но ва че 
про рок же ли да на гла си Хри сто ву ве ли ку љу бав пре ма све ту. Пре са 
ца ри ца Те би с е сне сра не, у ое ћи о зла ће ној ор ну а, ре у кра ше на. 
Про рок ово го во ри о Цр кви. О њој у Пе сми над пе сма ма до зна је мо да 
је је и на са вр ше на о лу би ца Хри со ва (в. Пе сма 6; 8), ко ја на де сну стра ну 
Хри сто ву при ма оне што се раз ли ку ју по сво јим до брим де ли ма. Она их 
раз лу чу је од рђа вих љу ди, као што па стир раз лу чу је ов це од ко за. Да кле, 
пред сто ји ца ри ца, тј. ду ша ко ја се сје ди ни ла са Же ни ком – Ло го сом, јер 
ни је над вла да на гре хом, не го је по ста ла при ча сни ца Цар ства Хри сто вог. 
Она пред сто ји са Спа си те ље ве де сне стра не, оде ве на у по зла ће ну оде ћу, 
тј. укра сив ши се, ве ли чан стве но и ка ко до ли ку је све ти ма, ду хов ним уче
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род и очев дом, са да, као на гра ду за по слу ша ње, уме со оа ца до би ја 
си но ве. Си но ви су укра ше ни та квим до сто јан ством да су по ста вље ни за 
кне же ве о свој зе мљи. Ко су ови цар ски си но ви? То су си но ви Еван ђе ља, 
ко ји су овла да ли це лом зе мљом, јер је ре че но: По свој зе мљи изи ђе лас 
њи хов (Пс. 18; 5) и се е на ва на ес ре со ла и су е на ва на ес ле ме
на Изра и ље вих (Мт. 19; 28). Ако пак не ко под оци ма не ве сте под ра зу ме ва 
па три јар хе, мо ра ју се по ме ну ти и апо сто ли. На и ме, њој су се, уме сто па
три ја ра ха (ота ца) ро ди ли си но ви у Хри сту. Они тво ре де ла Авра а мо ва 
и сма тра ју се рав ни ма по ча сти па три јар си ма, бу ду ћи да су са вр ши ли 
слич на де ла, због ко јих су се оци удо сто ји ли ве ли ких по ча сти. Све ти 
су, пре ма свој стви ма вр ли не, кне же ви над це лом зе мљом. На и ме, вр ли
ни се, по са мој ње ној су шти ни, да је пр вен ство, као што је и Ја ко ву да та 
власт над Иса а вом, јер је ре че но: Бу и о со ар бра у сво је му (1. Мојс. 27; 
29). Због то га су они, ко ји су се по ча сти из јед на чи ли с па три јар си ма и 
под ви жни штвом вр ли не за до би ли пре вас ход ство над сви ма оста ли ма, 
си но ви не ве сте Хри сто ве. Њих ће Мај ка по ста ви ти за кне же ве о свој 
зе мљи. По гле дај ко ли ка је власт Ца ри це, ко јој се да је да по ста вља кне
же ве по це лој зе мљи! (18) Со ми ња ћу Име Тво је у сва ком на ра ша ју и 
на ра ша ју; о а ра и на ро и ће Те ис о ве а и и сла ви и о ве ка и у 
век ве ка. У ви ду за кључ ка, до да ју се ре чи ко је као да из го ва ра са ма Цр
ква: Со ми ња ћу Име Тво је у сва ком на ра ша ју и на ра ша ју. Ка кво је то 
спо ми ња ње Цр кве? То је ис по ве да ње на ро да.

Бе се да на че тр де сет пе ти пса лам
(1) За крај, за синове Корејеве, о скривеносима (ајнама), салам

1. Чи ни ми се да овај пса лам са др жи про ро штво о оно ме што ће се 
до го ди ти на кра ју. Зна ју ћи тај крај, и апо стол Па вле ка же: Онај крај, ка 
ре а Цар сво Бо у и Оцу (1. Кор. 15; 24). На ша де ла при во де нас кра ју, и 
сва ко де ло при во ди кра ју ка кав му је свој ствен, од но сно, до бро (при во
ди) ка бла жен ству а рђа во ка веч ној осу ди. По у ке ко је Дух пре да је у овом 
псал му при ве шће по слу шне ка до бром кра ју и због то га овај пса лам има 
нат пис: за крај, тј. ова уче ња се од но се на бла же ни крај чо ве ко вог жи во
та. За си но ве Ко ре је ве. И овај пса лам је из ре чен си но ви ма Ко ре је вим. Дух 
Све ти их не раз два ја јер су они про роч ке ре чи из го ва ра ли јед но ду шно 
и јед но гла сно, у са вр ше ном скла ду је дан са дру гим. Ни је дан од њих ни је 
пред дру ги ма про ро ко вао не што осо би то не го је, услед њи хо ве под јед
на ке скло но сти ка до бру, сви ма био дат под јед нак про роч ки дар. Пса лам 
го во ри „о скри ве но сти ма” („тај на ма”), тј. о не из ре ци вом и скри ве ном у 
тај но сти. Раз ма тра ју ћи по де ло ви ма ре чи псал ма, до зна ћеш скри ве ни 

убе ђу је да сту пи мо у уну тра шње тај не сла ве Цр кве, јер је ле по та не ве сте 
уну тра шња. На и ме, онај што се укра ша ва ра ди Оца Ко ји ви ди ај но (Мт. 
6; 4), што се мо ли и све чи ни не за то да би то ви де ли љу ди не го да би би ло 
ви дљи во је ди но Бо гу, тај сву сво ју сла ву има уну ра, као и кћер Ца ре ва. 
Због то га су и зла не ре се, ко ји ма је огр ну та и укра ше на, та ко ђе уну ра. 
Не тра жи ни шта у спо ља шњем зла ту или у те ле сном укра ша ва њу, не го 
за ми сли оде ћу ко ја је до стој на да укра си оно га што је ство рен по обра зу 
Твор ца, као што ка же апо стол: Сву ко се са ро а чо ве ка… и обу ко се се 
у но во а ко ји се об на вља за о зна ње, ре ма ли ку (обра зу) Оно а Ко ји а је 
са зао (Кол. 3; 9–10). Онај ко ји се обу као у ми ло ср ђе, о бро у, сми ре но у мље 
и кро кос (Кол. 3; 12) обу као се из ну тра, укра сио се по уну тра шњем чо
ве ку. Апо стол Па вле са ве ту је да се об у че мо у Го спо да Ису са Хри ста, али 
не по спо ља шњем чо ве ку, не го та ко, да се наш ум пре кри је се ћа њем на 
Бо га. Ми слим да тка ни на ду хов не оде ће би ва иза тка на он да, кад се по уч
ној ре чи при са је ди не и њи ма са о бра зна (од го ва ра ју ћа) де ла. Као што они, 
ко ји у осно ву упли ћу по тку, тка ју оде ћу за те ло, та ко се и до лич на оде ћа 
за ду шу при пре ма он да, кад за реч ју, ко ја је прет хо ди ла, усле де са о бра зна 
де ла. Та да ду ша у пот пу но сти, од но сно и реч ју и де лом, за до би ја вр лин
ски жи вот. Ре се се при ши ва ју за оде ћу; њих би та ко ђе тре ба ло схва ти ти 
у ду хов ном сми слу, због че га се и на зи ва ју злат ним. Бу ду ћи да су ре чи 
оп шир ни је од де ла, оне се на не ки на чин упо до бљу ју ре са ма ко је се спу
шта ју низ тка ни ну де ла ња. За не ве стом Го спод њом сле де не ке ду ше ко је 
у се бе ни су при ми ле се ме на ту ђег уче ња. И оне ће, сле де ћи не ве сту, би ти 
при ве де не Ца ру. Не ка они, ко ји су се Бо гу за ве то ва ли на дев стве ност, чу ју 
да ће де вој ке би ти при ве де не к Ца ру. Ме ђу тим, де вој ке (дев стве ни це) ко је 
су бли ске Цр кви сле де за њом и не уда љу ју се од цр кве ног устрој ства! 
При ве шће се у ве се љу и ра о ва њу, уве шће се у храм Ца рев. Ца ру се не ће 
при ве сти они, ко ји су би ли при ну ђе ни да очу ва ју дев стве ност, ни ти они, 
ко ји су услед жа ло сти или ну жде сту пи ли у не по ро чан жи вот, не го они, 
ко ји се с ве се љем и ра о шћу на сла ђу ју та квим на пре до ва њем. Они не ће 
би ти при ве де ни на не ко обич но ме сто, не го у храм Ца рев. Ови осве шта
ни са су ди, ко је ни је оскр на ви ла људ ска упо тре ба, би ће уне ти у све ти њу 
над све ти ња ма, и да ће им се пра во да сту пе у са мо све ти ли ште, ко је не ће 
га зи ти не чи сте но ге. А ко ли ко је ва жно би ти уве ден у храм Ца рев, про
рок по ка зу је мо ле ћи се за се бе и го во ре ћи: Је но мо лих о Го со а, и о 
ра жих: а жи вим у о му Го со њем све а не жи во а мо а, а ле ам 
кра со у Го со њу и о се ћу јем храм све и Ње ов (Пс. 26; 4).

12. Уме со оа ца во јих би ће си но ви во ји, о са ви ћеш их за кне
же ве о свој зе мљи. По што је прет ход но за по ве ђе но да се за бо ра ви на



Све ти Ва си ли је Ве ли ки Бе се де на псал ме436 437

у ко јем и про рок. На и ме, са мо је не ко ли ци на оних ко ји се не ди ве ни че
му чо ве чи јем и у пот пу но сти су се пре да ли Бо гу, та ко да Њи ме ди шу и 
у Ње га има ју на ду и уве ре ње. У то ме нас раз об ли чу ју и са ма на ша де ла, 
кад у не да ћа ма при ти че мо све му оста лом, са мо не Бо гу. Да ли ти је де те 
бо ле сно? Тра жиш вра ча ру или оно га ко ји ће не ду жној де чи ци обе си ти 
око вра та пра зне за пи се (амај ли је). Нај зад, од ла зиш код ле ка ра и узи маш 
ле ко ве, за по ста вља ју ћи Оно га Ко ји мо же да га спа се. Да ли те уз не ми рио 
не ки сан? Од ла зиш код ту ма ча сно ва. Упла шио те не при ја тељ? Тра жиш 
за штит ни ка у не ко ме од љу ди. Уоп ште, у сва кој не во љи раз об ли чу јеш 
са мо га се бе. На ре чи ма на зи ваш Бо га сво јим уто чи штем, док на де лу тра
жиш по моћ од бес ко ри сног и ис пра зног. Ме ђу тим, пра вед ни ку је истин
ска по моћ – Бог. Као што је вој ско во ђа ко ји има хра бре вој ни ке увек 
спре ман да по мог не сла бу стра ну, та ко је и Бог наш по моћ ник и са бо рац 
сва ко га ко ји се бо ри про тив ђа вол ског лу кав ства. Он ша ље слу жај ше 
ду хо ве (грч. τὰ λειτουργικὰ πνεύματα) они ма, ко ји ма је по треб но спа се ње. 
Због на чи на жи во та ко ји је при хва тио, не да ће се де ша ва ју сва ком пра
вед ни ку. Оно га ко ји се уда љио од ши ро ког и про стра ног пу та и по шао 
пу тем уза ним и не вољ ним сна ла зе не во ље. Про рок је жи во пред ста вио 
ту исти ну, ре кав ши: У не во ља ма ко је нас сна ђо ше ве о ма. Нас, као оду хо
тво ре не жи во ти ње (досл. оду ше вље не, грч. ζῶα ἔμψυχα), ло ве не во ље и 
у на ма ства ра ју тр пље ње, кроз тр пље ње ис ку ство а кроз ис ку ство на ду 
(в. Рим. 5; 3–4), због че га апо стол и ка же: Кроз мно е не во ље ва ља нам ући у 
Цар сво Бо жи је (Де ла ап. 14; 22). Ре че но је и ово: Мно е су не во ље ра ве них 
(Пс. 33; 20). Ме ђу тим, онај ко ји је од ва жно и спо кој но пре тр пео ис ку ше ње 
не во ље, ка же: У све му ово ме о бе ђу јем кроз Оно а Ко ји нас је за во лео (Рим. 
8; 37). На про тив, он је то ли ко да ле ко од то га да би се кло нио не во ља и да 
би их се пла шио, да мно штво не сре ћа пре о бра ћа у по вод за по хва лу, го
во ре ћи: Не са мо о, не о се и хва ли мо у не во ља ма (Рим. 5; 3).

3. За о се не ће мо ула ши и ка се зе мља за ре се, и ре ме се се о ре 
у ср ца мо ра. Про рок по ка зу је ве ли ку чвр сти ну у узда њу у Хри ста. Иако 
ће се све по кре ну ти, иако ће се зе мља за тре сти а го ре на пу сти ти сво је 
те ме ље и пре ме сти ти се усред мо ра, ми се не ће мо упла ши ти, јер је Бог 
на ше уто чи ште, си ла и по моћ ник у не во ља ма ко је нас сна ђо ше ве о ма. Ко 
има та ко не у стра ши во ср це, чи је су по ми сли то ли ко не по му ће не, да и 
при ли ком та кве по мет ње ње го ва ми сао стре ми ка Бо гу и да он, због на
де у Ње га, не би ва по ра жен ни чим од оно га што се до га ђа? Ми, ме ђу тим, 
ни људ ски гнев не мо же мо да под не се мо. Ако на нас на ср не пас или не ка 
ди вља звер, не по ди же мо по глед ка Бо гу, на шем по моћ ни ку у не во ља ма, 
не го нас об у зи ма ужас и при ти че мо са ми ма се би. За шу ме ше и ус ки е ше 

сми сао ње го вих ре чи. Ни је, ме ђу тим, сва ко ме мо гу ће да про ник не у бо
жан стве не тај не. То мо же да учи ни са мо онај ко ји је спо со бан да по ста не 
ускла ђен ор ган обе ћа ња чи ју ће ду шу, уме сто псал ти ра, по кре та ти деј
ство ва ње Све тог Ду ха.

Бо нам је уо чи ше и си ла, о моћ ник у не во ља ма ко је нас сна ђо ше 
ве о ма. Услед при род не сла бо сти ка ква му је свој стве на, сва ком чо ве ку 
је по треб на ве ли ка по моћ у мно гим не при јат но сти ма и те шко ћа ма ко је 
га сна ла зе. Чо век при ти че Бо гу као да тра жи уто чи ште од свих не да ћа и 
же ли да се уда љи на не ко без бед но ме сто или пак као да се пред на ле том 
не при ја те ља скри ва на не ки оштар пла нин ски врх окру жен чвр стим зи
ди на ма, бу ду ћи да га са мо оби та ва ње у Бо гу чи ни спо кој ним. Иако смо 
сви са гла сни с тим да је на ше уто чи ште у Бо гу, при ли ком из бо ра спа
си те ља не при ја тељ уво ди чо ве ка у мно ге за блу де и те шко ће. Он их, као 
не при ја тељ, хва та у зам ке а он да их, кад су већ ухва ће ни, опет об ма њу је 
ми шљу да при тек ну ње му као свом чу ва ру. Због то га љу ди ма пред сто ји 
дво стру ка не сре ћа: или да на сил но бу ду за ро бље ни или да про пад ну 
услед об ма не. Не ве ру ју ћи због то га при ти чу де мо ни ма и идо ли ма, јер 
су услед по мет ње ко ју је у њи ма узро ко вао ђа во из гу би ли зна ње о исти
ни том Бо гу. Чак и они, ко ји по зна ју Бо га, гре ше у раз ли ко ва њу ства ри 
и, тра же ћи оно што је њи ма ко ри сно, по сту па ју као не зна ли це. На и ме, 
они као до бро тра же јед но иако им то че сто ни је на ко рист, док се дру гог 
кло не као зла, иако би им по не кад до не ло ве ли ку ко рист. На при мер, да 
ли је не ко бо ле стан? Из бе га ва ју ћи пат ње бо ле сти, он се мо ли за здра
вље. Да ли је не ко из гу био но вац? Он ја ди ку је због гу бит ка. Бо лест је, 
ме ђу тим, че сто ко ри сна, ако ура зу мљу је гре шни ка. На про тив, здра вље 
мо же да бу де и штет но ако оно га ко ји се њи ме ко ри сти во ди ка гре ху. 
Не ки ма је но вац по слу жио за рас ка ла шност док је не ке, ко ји су има ли 
рђа ве скло но сти, си ро ма штво учи ни ло це ло му дре ни ма. Да кле, не уда
љуј се од оно га, од че га не би тре ба ло, и не при ти чи оно ме, че му не би 
тре ба ло. Из бе га вај са мо јед но, а то је грех, и знај да по сто ји са мо јед но 
уто чи ште од зла, а то је Бог. Не уздај те се у кне же ве, не гор ди те се не по
сто ја ним бо гат ством, не пре у зно си те се те ле сном сна гом, не тр чи те за 
сја јем људ ске сла ве. Ни шта од то га не спа са ва. Све је то при вре ме но, и 
све је то вар љи во. По сто ји са мо јед но уто чи ште – Бог. Не ка је ро кле 
чо век ко ји се уза у чо ве ка (Је рем. 17; 7) и у све што је чо ве чи је.

2. Пре ма то ме, Бо нам је уо чи ше и си ла. За оно га ко ји мо же да 
ка же: Све мо у у Хри су ко ји ми а је моћ (Фи липљ. 4; 13), Бог уисти ну је сте 
си ла. Иако мно ги го во ре: Бо нам је уо чи ше и Го со е, уо чи ше си 
нам био, са мо је не ко ли ци на оних ко ји то го во ре у истом рас по ло же њу 
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ском гра ду, ви шњем Је ру са ли му. И та мо је са вез (са бор, за јед ни ца) пр во
род них, за пи са них на не бе си ма; то је са вез (за јед ни ца) оних ко ји услед 
не по крет но сти оби та ва ли шта све тих жи ве као се де о ци; нај зад то је са вез 
(за јед ни ца) оних, ко ји су ру ко во ђе ни не бе ским за ко ном. Због то га је за 
чо ве чи ју при ро ду не мо гу ће да по зна по ре дак тог жи вље ња и све ње го ве 
укра се. То је оно исто, шо око не ви е и ухо не чу и у ср це чо ве ку не о ђе, 
шо ри ре ми Бо они ма ко ји Га љу бе (1. Кор. 2; 9). Осим то га, зна мо да су 
та мо ми ри ја е ан е ла и све ча ни са бор све тих, и Цр ква р во ро них, за и
са них на не бе си ма (Је вр. 12; 22–23). О том гра ду го во ри и Да вид: Пре слав не 
сва ри о во ра ху се о е би, ра е Бо жи ји (Пс. 86; 3). Бог је овом гра ду дао 
обе ћа ње кроз про ро ка Иса и ју: Учи ни ћу и веч ну сла ву и ве се ље из на ра
ша ја у на ра шај и не ће ви ше би ти ни ру ше ња ни не сре ћа на ме ђа ма 
во јим, не о ћеш зи и не сво је зва и са се њем (Иса. 60; 15–18). Пре ма то ме, 
уз диг ни ду шев не очи и, до стој но ви шњег, тра жи по зна ње о гра ду Бо жи
јем. Ме ђу тим, ко ће у ми сли ма пред ста ви ти не што до стој но та мо шњег 
бла жен ства, ко је ве се ли ре ка Бо жи ја и ко је му је не и мар и во рац Бо (Је вр. 
11; 10)? Осве шао је на се ље Сво је Ви шњи. Про рок под тим под ра зу ме ва 
бо го но сно те ло, осве шта но сје ди ње њем са Бо гом, због че га се под на се
љем Ви шње под ра зу ме ва ја вља ње Бо га у те лу.

5. Бо је усре ње а и не ће се о ко ле ба и; о мо ћи ће а Бо ра но ују ро. 
Бу ду ћи да је Бог усред гра да, то му да је не по ко ле би вост, и Он му ша ље 
по моћ од пр вих из ла за ка све тла. И не бе ском Је ру са ли му и зе маљ ској 
Цр кви до ли ку је ово име, јер је осве шао на се ље Сво је Ви шњи. И кроз 
то на се ље, у ко јем се на ста нио Бог, Он је стао усред ње га и по да рио му 
а се не о ко ле ба. Бог је усре ра а и по сву да, до гра ни ца ње го вог кру га, 
рас про стре лу че Свог про ми сла. Ти ме се чу ва прав да Бо жи ја, ко ја сви ма 
у под јед на кој ме ри да ру је до бро ту. По мо ћи ће а Бо ра но ују ро. На ше 
ју тро ства ра чув стве но (ви дљи во) сун це, кад се по ја ви на на шем хо ри
зон ту. Ју тро у ду ши ства ра Сун це прав де, ко је ус хо ђе њем ум не све тло сти 
ства ра дан у оно ме ко ји Га при ма. У вре ме не зна ња, ми, љу ди, би ли смо 
у но ћи. Ме ђу тим, ка да отво ри мо (от кри је мо) вла да ју ћи део ду ше (тј. ум) 
и у се бе при ми мо сјај сла ве (Је вр. 1; 3), кад се оза ри мо веч ном све тло шћу, 
о мо ћи ће нам Бо ра но ују ро. Кад по ста не мо че да све тло сти, кад за нас 
про ђе ноћ и на сту пи дан (в. Рим. 13; 12), удо сто ји ће мо се Бо жи је по мо ћи. 
Бог по ма же гра ду, јер Сво јим соп стве ним ус хо ђе њем и ја вља њем ства ра 
у ње му ју тро, као што је ре че но: Ево чо ве ка, ко јем је име Ис ок (Зах. 6; 12 
– пре ма Сеп ту а гин ти). Због то га ће у оно ме, у ко јем на кон раз ве ја ва ња не
зна ња и зла, за бли ста ум на (ду хов на) све тлост, на ста ти ју тро. Бу ду ћи да 
је Све тлост до шла у свет да се они, ко ји у Њој ко ра ча ју, не би спо ти ца ли, 

во е њи хо ве. Про рок го во ри о по мет њи зе мље и о по ме ра њу пла ни на. 
Са да го во ри и о ко ле ба њу и по ме ра њу мо ра, услед па да пла ни на усред 
пу чи не. За шу ме ше и ус ки е ше во е њи хо ве, очи глед но мор ске во де. Нај
ве ћу по мет њу у во да ма иза зи ва ју са ме го ре, не за то што су по ста вље не 
у мо ре не го за то што сво јим по дрх та ва њем узро ку ју сна жно та ла са ње 
во да. Да кле, ка да по мет ња об у зме зе мљу, мор ске во де ће за шу ме ти и ус
ки пе ти из са мих ду би на. Го ре ће по че ти да се по ме ра ју и би ће у ве ли кој 
по мет њи услед пре и зо би ља си ле Го спод ње. На ша ср ца ће, ме ђу тим, и 
та да би ти не у стра ши ва, јер има ју не сум њи ву и чвр сту на ду у Бо га. За
ре со ше се о ре сна ом Ње о вом. Ова из ре ка се мо же про ту ма чи ти и у 
пре не се ном сми слу, та ко да го ре озна ча ва ју оне што има ју ви со ко ми
шље ње о сво јој ве ли чи ни. Они не по зна ју си лу Бо жи ју и по ста вља ју се 
из над Бо жи јег по зна ња. Због то га их по бе ђу ју иза сла ни ци (Бо жи ји), ко ји 
са си лом и пре му дро шћу про по ве да ју сло во пре му дро сти, и по знав ши 
сво је си ро ма штво, стра ху ју од Го спо да и сми ру ју се пред Ње го вом сна
гом. Мо жда се го ра ма на зи ва ју и кне же ви ово га ве ка и оци по ги бељ не 
му дро сти, ко ји су би ли по ме те ни оном си лом ко ју је Хри стос у кр сном 
под ви гу про ја вио над они ма што су има ли власт над смр ћу. На и ме, Он је 
као од ва жни бо рац об на жио и над вла дао на чал сва и вла си, жи о сао 
их јав но и о бе ио на др ве ту (кр ста) (Кол. 2; 15).

4. Реч ни о ко ви ве се ле ра Бо жи ји. Мор ске во де, сна жно уз бур ка не 
ве тро ви ма, за шу ме ше и ус ки е ше. Ме ђу тим, реч ни то ко ви ко ји про ти чу 
без шу ма и ти хо на вод ња ва ју оне што су до стој ни да их при ме, ве се ле 
ра Бо жи ји. Пра вед ник и сад пи је жи ву во ду; ме ђу тим, ис пи ја ће је још 
обил ни је кад бу де упи сан ме ђу гра ђа не гра да Бо жи јег. Он са да пи је као 
у огле да лу и у за го нет ка ма, јер огра ни че но раз у ме ва бо жан стве на со
зер ца ња. Та да ће, ме ђу тим, од јед ном у се бе при ми ти ре ку обил ну во дом, 
ко ја чи тав град Бо жи ји мо же да на вод ни ве се љем. Ка ква би би ла та ре ка, 
ако не Дух Све ти ко ји они ма што су се удо сто ји ли да по ве ру ју у Хри ста 
при сту па сра змер но њи хо вој ве ри? На и ме, Хри стос ка же: Ко ји у Ме не 
ве ру је, из уро бе ње о ве о е ћи ће ре ке во е жи ве (Јн. 7; 38) и Ко ји и је о 
во е ко ју ћу му Ја а и не ће оже не и о ве ка, не о во а ко ју ћу му а и 
о са ће у ње му из вор во е ко ја е че у жи во веч ни (Јн. 4; 14). Да кле, ова 
ре ка ве се ли сва ки град Бо жи ји уоп ште. Мо жда би под име ном гра да ко ји 
се ве се ли од из ли ва ња Ду ха Све то га тре ба ло под ра зу ме ва ти или Цр кву 
оних, чи је је жи вље ње на не бе си ма или сва ку сло ве сну твар, од чо ве чи је 
ду ше до над ко смич ких (над зе маљ ских, грч. ὑπερκόσμιος) си ла. Пре ма 
од ре ђе њи ма не ких, град је са вез (са бор, за јед ни ца) оних ко ји жи ве као 
се де о ци и ру ко во де се за ко ном. Та кво од ре ђе ње гра да до ли ку је и не бе
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све шо је на зе мљи и шо је на не бе си ма. (10) Лук ће скр ши и и оруж је 
ће сло ми и, и ши о ве ће са же ћи о њем. Ви диш ли ми ро љу би вост Го
спо да си ле, бу ду ћи да су с Њим си ле ан гел ске вој ске? Ви диш ли исто вре
ме ну од ва жност и чо ве ко љу бље Вој во де не бе ских си ла? Бу ду ћи Го спод 
и има ју ћи вас це ло мно штво ан гел ске вој ске, Он не ра ња ва ни јед ног од 
про тив ни ка, ни ко га не оба ра, ни ко га не до ти че, не го кр ши лу ко ве и 
оруж ја, и шти то ве спа љу је ог њем. Кр ши лу ко ве, да из њих не би ви ше 
пу шта ли рас плам са ле стре ле; ло ми оруж је ко је се ко ри сти у бо ју пр са у 
пр са, ка ко не би мо гли би ти ра ње ни они, ко је не при ја тељ лу ка во на па да 
из бли зи не. И ши о ве са љу је о њем, тј. ли ша ва про тив ни ке оруж ја, 
и све обра ћа у до бро чин ство не при ја те ља.

8. О о чи ни е и о знај е а сам Ја Бо. Док се ба ви мо ства ри ма ко
је су из ван Бо га (грч. ἔξω Θεοῦ), не мо же мо у се бе сме сти ти бо го по зна ње. 
Ко то мо же, бри ну ћи се о све тов ном и по гру зив ши се у те ле сну ра се ја
ност, обра ти ти па жњу на уче ње о Бо гу и има ти до вољ но мар љи во сти за 
та ко ва жна со зер ца ња? Зар не ви диш да реч, ко ја пад не у тр ње, би ва за
гу ше на тим тр њем (в. Мт. 13; 22)? Тр ње озна ча ва те ле сне на сла де, бо гат ство, 
сла ву, жи теј ске бри ге. Онај ко ји тра жи бо го по зна ње мо ра ста ти из ван 
све га то га а за тим, учи нив ши сво је стра сти не де лат ним, при ми ти бо го
по зна ње. Ка ко ће по јам о Бо гу сту пи ти у ду шу, ако је ова прет ход но већ 
сте шње на по ми сли ма ко је су је об у зе ле? И фа ра он је знао да са мо онај 
ко ји је сло бо дан од жи теј ских бри га мо же да тра жи Бо га, због че га је и 
пре ко ре вао Изра и ља: Бес о сли чи е, бес о сли чи е, за о и о во ри е: а 
ие мо да се по мо ли мо на шем Го спо ду (2. Мојс. 5; 17). За оно га што се пре
пу стио ова квој без бри жно сти она је ве о ма ко ри сна, јер у ње му узро ку је 
без мол ви је ко је је ну жно за при хва та ње спа со но сних уче ња. На про тив, 
без бри жност Ати ња на је рђа ва, јер се ни за ша ру о ни су за ни ма ли, 
не о а шо о но во о во ре или слу ша ју (Де ла ап. 17; 21). Не ки и сад по дра
жа ва ју ову без бри жност, јер сло бод но вре ме свог жи во та не пре ста но 
ко ри сте за из ми шља ње не ког но вог уче ња. Та ква без бри жност је угод на 
не чи стим и злим ду хо ви ма. У Пи сму је ре че но: Ка не чи си ух изи ђе 
из чо ве ка.., ка же: а се вра им у ме сто из ко јег сам и иза шао; а о шав
ши на ђе онај ом ра зан и о ме ен (Мт. 12; 43–44). Не ка, да кле, на ша без
бри жност не отво ри улаз про тив ни ку; на про тив, наш уну тра шњи дом 
не ће мо оста вља ти пра зним, не го ће мо прет ход но у ње га Ду хом усе ли ти 
Хри ста. Про рок је нај пре по да рио мир они ма ко је су до та да уз не ми ра
ва ли не при ја те љи, а за тим ка же: О о чи ни е (тј. бу и е без бри жни) 
од не при ја те ља ко ји нас ра се ја ва ју, да би смо у без мол ви ју со зер ца ва ли 
ре чи исти не. Го спод због то га и ка же: Сва ки о вас ко ји се не о ре че све а 

Ње го ва по моћ да ру је ју тро. Или, мо жда, бу ду ћи да се вас кр се ње до го ди ло 
у ра но ју тро, то зна чи да ће ра но ују ро по мо ћи гра ду Бог, Ко ји је ују тро 
тре ће га да на вас кр се ња по бе дио смрт.

6. Сму и ше се не зна бо шци, о ре со ше се цар сва; а е лас Свој 
(Ви шњи), о ре се се зе мља. За ми сли град про тив ко је га на о ру жа ни не
при ја те љи сми шља ју зло, и ко ји оп ко љу ју мно ги на ро ди и ца ре ви, но си
о ци скип тра у сва ком на ро ду. За ми сли за тим вој ско во ђу не по бе ди вог по 
сна зи, ко ји из не на да до ла зи у по моћ овом гра ду, пре ки да ње го ву оп са ду, 
раз ве ја ва збор на ро да, при мо ра ва ца ре ве на бек ство, и све то из вр ша ва 
на тај на чин што их сна жно до зи ва, што гром ко шћу сво га гла са по бе ђу је 
њи хо ва ср ца. До ка кве ће по мет ње до ћи ме ђу про го ње ним на ро ди ма и 
ме ђу ца ре ви ма ко ји су се да ли у бек ство? Ка кви ће се по ме ша ни кри ци и 
не пре кид ни жа мор чу ти у вре ме њи хо вог па нич ног бек ства? Сва ме ста 
ће се ис пу ни ти они ма ко ји у стра ху бе же, због че га ће у гра до ви ма и се ли
ма, где се по ја ве бе гун ци, по че ти не ми ри. Про рок по ка зу је да је Спа си тељ 
ука зао та кву по моћ гра ду Бо жи јем кад ка же: Сму и ше се не зна бо шци, 
о ре со ше се цар сва; а е лас Свој (Ви шњи), о ре се се зе мља. Го со 
на вој ска ма је са на ма, за су ник нам је Бо Ја ко вљев. Про рок је ви део 
ова пло ће ног Бо га, ви део је од Све те Дје ве ро ђе ног Ема ну и ла, шо ће 
ре ћи: с на ма Бо (Мт. 1; 23). Због то га про роч ки кли че: Го со на вој ска ма 
је са на ма, по ка зу ју ћи да је то Онај Ко ји се ја вио све тим про ро ци ма и 
па три јар си ма. Наш за ступ ник, ка же, ни је дру ги Бог, раз ли чит од Оно га о 
Ко јем су го во ри ли про ро ци. То је Бо Ја ко вљев, Ко ји је у от кро ве њу ре као 
Свом слу жи те љу: Ја сам Бо Авра а мов, и Бо Иса а ков, и Бо Ја ко вљев.

7. Хо и е и ви и е е ла Бо жи ја, чу е са ко ја је о са вио на зе мљи, 
ни ше ћи ра о ве о кра је ва зе мље. Оне, ко ји су да ле ко од ре чи исти не, 
(про роч ка) реч при зи ва да се при бли же по сред ством по зна ња и ка
же: Хо и е и ви и е. Да ле ка ра сто ја ња чи не да пред ста ве ви дљи вих 
пред ме та бу ду не ја сне за те ле сне очи, док, на про тив, при бли жа ва ње 
по сма тра ча омо гу ћу је ја сно по зна ње ви ђе но га. Исто та ко, и при ли ком 
ум них со зер ца ња, онај ко ји се по сред ством де ла ни је при бли жио Бо гу 
и по стао Му при сан, ни је у ста њу да чи стим очи ма ума ви ди де ла Бо
жи ја. Због то га нај пре ка же: Хо и е, тј. при бли жи те се, а за тим ви и е 
е ла Бо жи ја ко ја су див на и чу де сна и ко ји ма је нај пре за ди вио ра ни је 
не при ја тељ ске и по ме те не на ро де а он да их и успо ко јио. Хо и е, че а, 
о слу шај е ме не (Пс. 33; 11), а та ко ђе и: Хо и е к Ме ни сви ко ји се умор
ни и на о ва ре ни (Мт. 33; 11). То је глас Оца, и Он ра ши ре ног на руч ја при
зи ва оне ко ји су до та да би ли раз у зда ни. Онај што је по слу шао при зив 
и при бли жио се При зи ва ју ћем, ви де ће Оно га Ко ји је кр стом по ми рио 
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Бо жи је: Су је Мој а са бе рем на ро е и а о ку им цар сва, а из ли јем 
на њих нев Свој.., јер ће оањ рев но си мо је ро жре и сву зе мљу. Ја ћу 
а а ро ме ни и на ро и ма усне е ће би и чи се, а би сви ри зи ва ли 
Име Го со ње и слу жи ли Му о је ним јар мом (Соф. 3; 8–9, пре ма Сеп ту а гин
ти). Због то га ми слим да се и ко рист од пса ла ма, ко ји има ју та кав нат пис, 
од но си на тај циљ. Та кво раз у ме ва ње са гла сно је са они ма ко ји ста вља ју 
нат пис „за по бе ду” (код Те о до ти о на), „по бед нич ка пе сма” (код Си ма ха) 
или „по бед ни ку” (код Аки ле). Бу ду ћи да ће о бе а ро жре и смр (1. 
Кор. 15; 54), да ће је ис тре би ти Онај Ко ји је ре као: Ја о бе их све (Јн. 16; 33) 
и да је све над вла дао Хри стос, у чи је се Име о кло ни сва ко ко ле но шо је 
на не бе си ма и на зе мљи и о зе мљом (Фи липљ. 2; 10), до лич но је да нам Дух 
Све ти у по бед нич ким пе сма ма уна пред огла ша ва оно што пред сто ји.

Слу шај е ово, сви на ро и, чуј е сви ко ји жи ви е у ва се ље ни; зем но
ро ни и си но ви љу ски, за је но бо а и и си ро мах. Обра ћа се огром ном 
бро ју слу ша ла ца, јер на слу ша ње псал ма по зи ва све на ро де и све, ко ји су 
сво јим оби та ва ли шти ма ис пу ни ли ва се ље ну. Ми слим да он по сред ством 
ове уз ви ше не про по ве ди при зи ва и при вла чи ка слу ша њу све зем но род не 
и све си но ве људ ске, све бо га те и си ро ма шне. Ме ђу тим, ко ја је то осма
трач ни ца, ко ја се то ли ко уз ди же над це лом зе мљом да се са ње не ви си не 
мо гу ви де ти сви на ро ди, са ко је се це ла ва се ље на мо же об у хва ти ти јед ним 
по гле дом? Ко ји је то про по вед ник, ко ји се огла ша ва та ко гро мо гла сно, 
да га сви они мо гу чу ти? Где је то ме сто, ко је мо же да при ми све оне што 
су при зва ни? Ко ли ко је ве ли ки, и ко ли ко је пре му дар тај учи тељ, ко ји 
на ла зи по у ке до стој не та квог са бо ра? Стр пи се ма ло, и до зна ћеш да је 
оно што сле ди до стој но та квог при зи ва. Онај ко ји све са би ра и по зи ва 
на про по вед је сте Уте ши тељ, Дух Исти не, Ко ји кроз про ро ке и апо сто ле 
са би ра спа се не. Бу ду ћи да о свој зе мљи изи ђе лас њи хов (Пс. 18; 5), ов де 
је ре че но: Слу шај е ово сви на ро и, чуј е сви ко ји жи ви е у ва се ље ни. 
Због то га је и Цр ква са бра на из свих ста ле жа, да ни ко не би био ли шен 
ко ри сти. По сто је три па ра зва них, ко је об у хва та ју вас це ли људ ски род: 
на ро и и сви ко ји жи ве у ва се ље ни, зем но ро ни и си но ви љу ски, бо а и 
и си ро ма шни. И за и ста, ко га је Бог оста вио из ван ове слу ша о ни це? Оне, 
ко ји су ту ђи ве ри, на звао је на ро ди ма; оне, ко ји оби та ва ју у Цр кви, на зи ва 
жи те љи ма ва се ље не. Зем но род ни су они ко ји му дру ју на зе маљ ски на чин 
и ко ји су се пре да ли во ља ма те ла, а си но ви људ ски они ко ји се до не кле 
бри ну и ко ри сте ра зум, јер је ра зум ност (сло ве сност) осо би то чо ве ко во 
свој ство. Бо га ти и си ро ма шни са ми по се би по ка зу ју сво ју раз ли чи тост: 
јед ни у из о би љу има ју све што им је по треб но, док дру ги оску де ва ју и у 
нај ну жни јем. Бу ду ћи да Ис це ли тељ ду ша ни је о шао а зо ве ра ве ни ке 

шо има, не мо же би и мој уче ник (Лк. 14; 33). По треб но је да кле, да се 
осло бо ди мо су пру жнич ких де ла, да би смо се за ни ма ли мо ли твом; да се 
осло бо ди мо бри га о бо гат ству, од жуд ње за зе маљ ском сла вом, од на сла
ђи ва ња за до вољ стви ма, од за ви сти и сва ког рђа вог де ла пре ма на шем 
бли жњем. Та да ће у ду шу, ко ја оби та ва у ти ши ни и ни је по му ће на ни
ка квом стра шћу, као у огле да ло, до ћи чи сто и не по мра че но Бо жи је оза
ре ње. Уз ви си ћу се у на ро и ма, уз ви си ћу се на зе мљи. Очи глед но је да ово 
Го спод го во ри о Свом стра да њу, као што је на пи са но и у Еван ђе љу: Ка 
Ја бу ем о и ну са зе мље, све ћу ри ву ћи к Се би (Јн. 12; 32) и Као шо 
Мој сеј о и же зми ју у у си њи, а ко ре ба а се о и не Син чо ве чи ји 
(Јн. 3; 14). Бу ду ћи да је тре ба ло да се због не зна бо жа ца уз не се на крст и 
да се уз ви си за це лу зе мљу, ка же: Уз ви си ћу се у на ро и ма, уз ви си ћу се на 
зе мљи. Го со на вој ска ма је са на ма, за ши ник нам је Бо Ја ко вљев. 
Об ра до ван због по мо ћи Бо жи је, про рок је два пу та огла сио исте ре чи: 
Го со на вој ска ма је са на ма, на ср нув ши и на сту пив ши на не при ја те
ља, има ју ћи пот пу но уве ре ње да уз по моћ Спа си те ља на ших ду ша ни од 
че га не ће по стра да ти. Ако је Бо с на ма, ко ће ро ив нас (Рим. 8; 31)? Наш 
за штит ник је упра во Онај Ко ји је Ја ко ву по да рио по бе ду, и на кон бор бе 
на звао га Изра и љем. Ми ће мо пак без молвство ва ти (грч. ἡσυχάσωμεν), 
јер Он је мир наш, Ко ји и је не и ру е са са ви у је но.., а оба са за у 
Са мо ме Се би у је но а но во а чо ве ка (Еф. 2; 14–15).

Бе се да на че тр де сет осми пса лам
За крај, синова Корејевих, салам

1. У до ми шља ња о крај њем ци љу чо ве ко вог жи во та упу шта ли су се 
и не ки од не зна бо жа ца, али су до ла зи ли до раз ли чи тих пој мо ва о ње
му. Не ки су твр ди ли да је тај циљ зна ње (на у ка, грч. ἐπιστήμη), а не ки 
прак тич но деј ство ва ње; јед ни су го во ри ли да је то раз ли чи та упо тре ба 
жи во та и те ла, а дру ги, ко ји су се упо до би ли жи во ти ња ма, да је тај циљ 
за до вољ ство (на сла да, грч. ἡδονή).* Пре ма на шем уче њу, циљ због ко јег 
све чи ни мо и ко јем стре ми мо је сте бла же ни жи вот у бу ду ћем ве ку. То 
оства ру је мо кад над на ма ца ру је Бог. До са да ни је из ми шље но ни шта што 
би би ло бо ље за сло ве сну (ра зум ну) при ро ду. Ка та квом ци љу под сти че 
нас и апо стол, го во ре ћи: Онај крај, ка ре а Цар сво Бо у и Оцу (1. Кор. 
15; 24). То исто из но си и Со фо ни ја у свом про ро штву, где го во ри у име 

* По сто је не ки фи ло зо фи ко ји сма тра ју да је на сла да нај у зви ше ни је до бро. Та кви су би ли 
ки ри неј ци и епи ку реј ци, и св. Ва си ли је их на зи ва „ско то по доб ни ма”, од но сно слич ним 
жи во ти ња ма, јер не ви де ни шта из ван ма те ри је, прим. изд.
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(Мт. 5; 19). Про рок у псал ми ма раз ре ша ва за о не ку, по ка зу ју ћи сво јим 
соп стве ним при ме ром ка ко се мо же ис пу ни ти оно што је пре да то. По
знав ши да у жи во ту ни је по чи нио ни шта не склад но и не до лич но, про рок 
с уве ре њем из го ва ра сле де ће ре чи: За шо се бо јим у зли ан? Бе за ко ње 
е е мо је о ко ли ме. Злим да ном на зван је дан су да, о ко јем је ре че но: 
Дан Го со њи не из ле чи ви (Иса. 13; 9 – пре ма Сеп ту а гин ти) над сви ма на ро ди
ма. У тај дан ће, ка же про рок, сва ко а окру жи и о ми сли ње о ве (Ос. 7; 2 
– пре ма Сеп ту а гин ти). По што, ка же, на свом жи вот ном пу ту ни сам учи нио 
ни шта бе за ко ни то, не ћу се упла ши ти зло га да на. Не оп ко ља ва ју ме тра
го ви гре хо ва, не окру жу ју ме не мим оп ту жба ма ко је ће ме раз об ли чи ти. 
На и ме, не ће те оп ту жи ти ни ко дру ги не го са ма тво ја де ла, од ко јих ће се 
сва ко по ја ви ти у свом истин ском об лич ју: пред те бе ће ста ти блуд, кра ђа 
и пре љуб ни штво ко је ће те под се ти ти и на ноћ и на на чин гре хо па да, и 
на ње го во обе леж је. Уоп ште, ис пред те бе ће ста ти сва ки грех, но се ћи са 
со бом ја сно под се ћа ње на ње му свој стве но обе леж је. Ме не, да кле, не ће 
оп ту жи ти тра го ви гре хо ва, јер сам ри нуо ри чи ухо мо је, и ово рио уз 
сал ир за о не ку мо ју.

3. Ви ко ји се уз а е у си лу сво ју, и ко ји се мно швом бо а сва сво
а хва ли е. Про рок се овим ре чи ма обра ћа зем но род ни ма и бо га ти ма. 
Јед ни ма упу ћу је ре чи ко ји ма ру ши њи хо во ми шље ње о соп стве ној мо ћи, 
а дру ги ма ре чи ко ји ма ру ши њи хо во пре у зно ше ње оби љем имет ка. Ви, 
ка же, ко ји се уз а е у си лу сво ју. То су зем но род ни, ко ји се узда ју у те
ле сну сна гу и ми сле да чо ве чи ја при ро да има до вољ но сна ге да из вр ши 
оно што же ли. По слу шај те и ви, ко ји ве ру је те у не по у зда но бо гат ство: да 
би сте би ли из ве де ни на сло бо ду ко ју сте из гу би ли јер вас је над вла да ло 
на си ље ђа во ла, по тре бан вам је от куп. Ђа во, ко ји вас је за ро био, не ће 
вас осло бо ди ти свог му че ња док не по же ли да вас за ме ни, под стак нут 
на то не ким ску по це ним от ку пом. Због то га оно што се ну ди као от куп 
не мо же би ти исте вр сте као и по ро бље ни не го у ве ли кој ме ри мо ра 
пре ва зи ла зи ти њи хо ву вред ност, ка ко би ђа во сво је вољ но осло бо дио 
за ро бље ни ке. Због то га брат не мо же да вас ис ку пи, јер ни је дан чо век 
ни је у ста њу да убе ди ђа во ла да од сво је вла сти осло бо ди оно га ко ји је 
јед ном пао у ње го во роп ство. Чо век ни за свој соп стве ни грех не мо же 
да при не се Бо гу жр тву ко ја ће Га уми ло сти ви ти. Ка ко би то он да мо гао 
да учи ни за дру го га? А шта је то у овом ве ку, што би он мо гао да до би је, 
и што би по слу жи ло као до стој на за ме на за ду шу, дра го це ну по са мој 
сво јој при ро ди, бу ду ћи да је са зда на по обра зу Твор ца? И ко ји је то труд 
ово га ве ка, ко ји ће чо ве ку обез бе ди ти до вољ ну за ли ху за пре ла зак у 
бу ду ћи век? Пре ма то ме, тре ба ло би да ове ре чи јед но став но раз у меш 

не о ре шни ке на о ка ја ње (Мт. 9; 13), он је у сва ком па ру при зва них нај пре 
по ме нуо оне, ко ји су до стој ни осу де. На и ме, на ро ди су рђа ви ји од жи
те ља ва се ље не; ме ђу тим, њи ма је у при зи ву да та пред ност, ка ко би они, 
ко ји су се ра ни је на ла зи ли у го рем ста њу, има ли ко ри сти од Ис це ли те ља. 
И опет, зем но род ни су по ста вље ни ис пред си но ва чо ве чи јих, а бо га ти 
пре си ро ма шних. Ред оних, ко ји ма је те шко да се спа су, при зван је пре 
си ро ма шних. Та кво је, на и ме, чо ве ко љу бље овог Ис це ли те ља, Ко ји Сво ју 
по моћ нај пре да је сла би ма. За јед ни ца у при зи ву исто вре ме но их при во ди 
и ми ру, јер се и они, ко ји су до та да по на чи ну жи во та би ли про тив ни ци 
јед ни дру ги ма, кроз са би ра ње у јед но на ви ка ва ју на уза јам ну љу бав. Не ка 
бо га ти зна ју, да су и они и си ро ма шни под јед на ко при зва ни на про по вед, 
по што је ре че но: за је но бо а и и си ро мах. Оста ви на по љу сво је пре вас
ход ство над убо гим и сво је раз ме та ње бо гат ством, а за тим уђи у Цр кву 
Бо жи ју. Због то га се ни бо га ти не пре у зно си над си ро ма шним, као што 
се ни си ро ма шни не пла ши мо ћи оно га ко ји све га има у из о би љу. Си но ви 
чо ве чи ји, не по ни жа вај те зем но род не, ни ти се ви, зем но род ни, оту ђуј те од 
си но ва чо ве чи јих. На ро ди ће се на ви ћи на жи те ље ва се ље не, а жи те љи ва
се ље не ће с љу ба вљу при хва ти ти оне, ко ји су сра ни у за ве у (в. Еф. 2; 12).

2. Уса ће мо ја о во ри и му рос, и о у че ње ср ца мо а ра зум нос. 
Бу ду ћи да се, пре ма ре чи ма апо сто ла, ср цем ве ру је за ра ве нос, а 
уси ма се ис о ве а за са се ње (Рим. 10; 10) и да са вр шен ство у овом де лу 
прет по ста вља за јед нич ко деј ство ва ње и јед ног и дру гог, про роч ка реч је 
со бом об у хва ти ла и јед но и дру го, тј. и деј ство ва ње уста и по у ку (по у че
ње) ср ца. Ако у ср це нај пре ни је по ло же но до бро, ка ко ће он да то бла го 
(до бро) усти ма из не ти (из го во ри ти) онај ко ји га не по се ду је у тај но сти? 
Ако пак не ко у ср цу има до бро а не огла ша ва га ре чи ма, о ње му ће би ти 
ре че но: Бла о скри ве но и ри зни ца нео  кри ве на, ка ква је ко рис и о је
но и о ру о (Прем. Сир. 20; 30)? Не ка због то га, ра ди ко ри сти дру гих, мо је 
уса о во ре ре му рос и не ка се, ра ди мог соп стве ног на прет ка, мо је 
ср це по у ча ва ра зум но сти. При ну ћу ри чи ухо мо је, ово ри ћу уз сал
ир за о не ку мо ју. Про рок још увек го во ри у сво је име, ка ко не би би ле 
пре зре не ње го ве ре чи, уко ли ко би би ле сма тра не људ ским до ми шља њем. 
Огла ша вам вам оно, че му ме по у ча ва Дух, ка же он. Не го во рим вам сво је, 
и не го во рим вам људ ско не го, обра тив ши па жњу на за го нет ке Ду ха Ко ји 
нам у тај но сти пре да је Бо жи ју пре му дрост, от кри вам вам и раз ја шња вам 
ову за го нет ку, али је не от кри вам дру га чи је не го псал ти ром. Псал тир је 
му зич ки ин стру мент ко ји ис пу шта то но ве са гла сне са ме ло дич но шћу 
људ ског гла са. Сло ве сни псал тир се осо би то отва ра он да, ка да су де ла 
са гла сна с ре чи ма. Ду хов ни псал тир је онај ко ји је из вр шио и на у чио 
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Го спо да на шег Ису са Хри ста, Ко ју је Он про лио за све нас. Услед то га је 
и ре че но: Ку ље ни се ску о (1. Кор. 6; 20). Да кле, ако бра не ће из ба ви и, 
хо ће ли из ба ви и чо век? Ако чо век не мо же да нас ис ку пи, он да наш 
Ис ку пи тељ ни је чо век. На и ме, иако је наш Го спод у те лу жи вео ме ђу на
ма, не смеш због то га да Га сма траш за обич ног чо ве ка, не при зна ва ју ћи 
си лу бо жан ства у Ње му. Ње му ни је би ло по треб но да Бо гу да је от куп 
за Се бе, ни ти да из ба вља соп стве ну ду шу, јер Он ре ха не учи ни, ни и 
се на ђе ре ва ра у уси ма Ње о вим (1. Пе тр. 2; 22). Ни ко, да кле, не мо же да 
ис ку пи са мо га се бе, док не до ђе Онај Ко ји ће љу де вра ти ти из роп ства, и 
то не нов цем или да ро ви ма, као што и пи ше код Иса и је (в. Иса. 52; 3), не го 
Сво јом кр вљу. Нас, ко ји Му ни смо бра ћа не го смо Му кроз свој грех по
ста ли не при ја те љи, Он Ко ји ни је оби чан чо век не го Бог, на зи ва Сво јом 
бра ћом пре ма сло бо ди ка ква нам је да ро ва на, јер је ре че но: Об ја ви ћу 
Име Тво је бра ћи сво јој (Је вр. 2; 12). Ако сво је ми сли окре не мо ка Ње го вој 
при ро ди, ви де ће мо да Онај Ко ји нас је осло бо дио ни је наш брат, и да 
ни је (оби чан) чо век. Ако пак обра ти мо па жњу на Ње го во бла го дат но 
снис хо ђе ње ка на ма, ви де ће мо и да нас бра ћом на зи ва и да снис хо ди ка 
чо ве чи јој при ро ди Онај Ко ји не а је Бо у о ку за Са мо а Се бе, не го Му 
да је от куп за цео свет; Ње му ни је по треб но очи шће ње, бу ду ћи да је Он 
Сам – очи шће ње. Та кав нам Пр во све ше ник ре ба ше: све, не зло бив, 
чис, ово јен о ре шни ка и ви ши о не бе са.., Ко ји не ма о ре бе, као они 
р во све ше ни ци, а сва ки ан ри но си жр ве, нај ре за сво је ре хе, а за
им и за на ро не (Је вр. 7; 26–27). Про рок због то га и ка же: И на му чи се (ј. 
о ру и се) о ве ка, и жи ве ће о кра ја. Ис точ ник Жи во та (Са мо жи вот), 
Си ла и не у мор на при ро да на му чи ла се у овом ве ку, ка да умо ран о у а 
се ђа ше а ко на из во ру (Јн. 4; 6).

5. Јер не ће ви е и ро а си, ка а ви и му ра це уми ру ће. Отац не 
до пу шта да Све ац Ње ов ви и ру ље ња (Пс. 15; 10) ка да бу ду уми ра ли 
они што се хва ле ис пра зном (не моћ ном) му дро шћу. Ако би се пак ове 
ре чи раз у ме ле у ве зи с пра вед ни ци ма, се ти се Јо ва ко ји ка же: Чо век се 
ра ђа за ру (Јов 5; 7), а та ко ђе и апо сто ла: По ру их се ви ше о сви ју њих 
(1. Кор. 15; 10) и Још ви ше сам се ру ио (2. Кор. 11; 23). Да кле, ко се по тру ди 
(на му чи) у овом ве ку, жи ве ће о кра ја. Онај пак ко ји жи ви у рас ко ши и 
у сва кој рас ка ла шно сти, ко се услед раз ма же но сти обла чи у скер ле и у 
сви лу и сјај но се ве се ли сва ки ан (Лк. 16; 19) из бе га ва ју ћи да се по тру ди на 
вр ли ни, ни је се о ру ио у овом ве ку и не ће жи ве и у бу ду ћем. На про
тив, он ће на жи вот гле да ти из да ле ка и му че ћи се у ужа ре ној пе ћи. Онај 
ко ји је ра ди вр ли не из др жао хи ља де под ви га и ра ди ње ног за до би ја ња 
ис ку шао се бе у тру ду жи ве ће о кра ја, као и Ла зар, ко ји се мно го по тру

на сле де ћи на чин: чак и ако се по ка же да је не ко ве о ма мо ћан у овом 
жи во ту и да по се ду је ве ли ки име так, пса лам га учи да од ба ци гор до ми
шље ње о се би и да се о ни зи о моћ ну ру ку Бо жи ју (1. Пе тр. 5; 6), да се не 
узда у сво ју моћ и да се не хва ли мно штвом свог бо гат ства. Мо гу ће је, 
ме ђу тим, да се ми сао до не кле уз диг не, и да се под они ма, ко ји се узда ју 
у сво ју си лу и ко ји се хва ле мно штвом свог бо гат ства раз у ме ју ду шев не 
си ле, јер ни са ма ду ша не ма до вољ но сна ге за соп стве но спа се ње. Чак и 
кад би се ме ђу си но ви ма чо ве чи јим на шао не ки ко ји би био са вр шен, 
он био опет био ни шта ван, јер у се би не ма пре му дрост Бо жи ју. Чак и 
ако је усво јио мно штво по зна ња из све тов не му дро сти и са брао не ко 
бо гат ство зна ња, не ка у пот пу но сти по слу ша исти ну, од но сно, не ка зна 
да је сва ка људ ска ду ша па ла под ја рам ро бо ва ња за јед нич ком не при ја
те љу и да ју је грех од вео у роп ство, по што је из гу би ла сло бо ду ка кву јој 
је по да рио Тво рац. Сва ком за ро бље ни ку је, ра ди осло бо ђе ња, по треб на 
от куп на це на. Брат не мо же да ис ку пи бра та, ни ти чо век мо же да ис ку пи 
са мо га се бе, јер је онај што ис ку пљу је дру го га ду жан да у ве ли кој ме ри 
пре ва зи ла зи за ро бље но га и оно га ко ји је већ пот чи њен не при ја тељ ској 
вла сти. Чо век не ма та кву власт пред Бо гом да Га уми ло сти ви за гре
шни ка, јер је и сам са гре шио. Сви са ре ши ше и ли ше ни су сла ве Бо жи је, а 
орав а ва ју се а ром, бла о а ћу Ње о вом, кроз ис ку ље ње ко је је Хри су 
Ису су, Го спо ду на шем (Рим. 3; 23–24).

4. Не ће, да кле, а и Бо у о ку за се бе, и це ну о ку а у ше сво је. Не 
тра жи од бра та да те ис ку пи, не го од Оно га Ко ји те пре ва зи ла зи Сво јом 
при ро дом. Не тра жи то од чо ве ка, не го од Бо го чо ве ка Ису са Хри ста, 
је ди ног Ко ји Бо гу мо же да по ну ди от куп за све нас, јер Ње а о ре и Бо 
а бу е кр вљу Сво јом жр ва о ми ре ња кроз ве ру (Рим. 3; 25). Мој сеј је био 
брат Изра иљ ци ма, али ни је мо гао да их ис ку пи. Ка ко би их и ис ку пио 
оби чан чо век? Про рок нај пре го во ри по тврд но: Бра не ће из ба ви и, а 
за тим сна жно до да је у упит ном об ли ку: Хо ће ли из ба ви и чо век? Мој
сеј ни је осло бо дио на род од гре ха. Он ни за са мо га се бе ни је мо гао да 
по ну ди от куп кад је са гре шио. На и ме, по сле то ли ких и та квих чу де са и 
зна ме ња ко ја је ви део, он је из го во рио ре чи сум ње: Слу шај е, о ме ни
ци! Хо ће мо ли вам из се не из ве си во у? Због то га Го спод ре че Мој се ју 
и Ааро ну: Шо Ми не ве ро ва се и не ро сла ви се Ме ре си но ви ма 
Изра и ље вим, за о не ће е о ве си збо ра о а у зе мљу ко ју сам вам ао 
(4. Мојс. 20; 10–12). Сто га, да кле, не а е Бо у о ку за се бе. Шта је то то ли ко 
вред но што чо век мо же да про на ђе и да по ну ди као от куп за сво ју ду шу? 
На шло се, ме ђу тим, не што што има вред ност као сви љу ди за јед но, па 
је то и да то као це на от ку па за на ше ду ше. То је све та и дра го це на крв 
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Они, ме ђу тим, ни су јед но став но му ри ји (ве ши ји), не го са мо у од но су 
на то ка ко во де те ле сни жи вот. Услед раз бо ри то сти у устро ја ва њу свог 
жи во та, на зи ва ју се и не ра ве ним ура ви е љи ма. У том сми слу су му
дре и зми је, ко је се би пра ве ја зби не и у слу ча ју опа сно сти на све на чи не 
из бе га ва ју да их уда ре у гла ву. Без ум ни ма се на зи ва ју они, ко ји не по
се ду ју оно што је за чо ве ка нај пре вас ход ни је, а то је по зна ње Бо га Оца, 
при хва та ње Ло го са Ко ји у по чет ку бе ше у Бо га и про све тље ње ко је се 
до би ја од Све тог Ду ха. Та кав ум има ју они, ко ји за јед но са Па влом мо гу 
да ка жу: Ми има мо ум Хри сов (1. Кор. 2; 16). Уоста лом, пре ма на чи ну на 
ко ји се ко ри сте у Све том Пи сму, ре чи „не ра зу ман” и „без у ман” за ме њу ју 
јед на дру гу: оно без бо жни ка на зи ва не ра зум ним, го во ре ћи: Ре че не ра зу
ман (у ср ском ре во у: без у ман) у ср цу сво ме: не ма Бо а (Пс. 13; 1); и опет, 
оно што је штет но за жи вот на зи ва се без ум ним, ка ко се и апо стол из
ра зио о они ма ко ји па да ју у без ум не (лу е) и о уб не же ље (1. Тим. 6; 9). На 
тај на чин, и не ра зу ман и без у ман (луд) стре ме ка за јед нич ком кра ју, тј. 
ка про па сти. Ме ђу тим, не ко би мо гао да ка же да је не ра зу ман онај ко ји 
жи ви као не зна бо жац а без у ман онај ко жи ви на је вреј ски на чин, са гла
сно са пра зним очу ва њем за ко на. Та квом без ум ни ку је, услед ње го вог 
без бо жни штва, Бог ре као: Без ум ни че, ове но ћи ра жи ће у шу во ју о 
е бе (Лк. 12; 20). Те ле сни Изра иљ је на зван без ум ним (лу дим) код про ро
ка ко ји ка же: Је фрем је као о луб без у ман (лу); Еи а (Ми сир) зо ве, у 
Аси ри ју ои е (Оси ја 7; 11). Бу ду ћи да су се сви они за јед но уни зи ли услед 
свог не зна ња ми, ту ђи ни, по ста је мо на след ни ци њи хо вог бо гат ства. На
ше су по ста ле за по ве сти, на ши су по ста ли про ро ци и па три јар си, као 
и сви пра вед ни ци ко ји су од ве ка жи ве ли. Они, ко ји су про па ли у свом 
без у мљу, оста ви ли су нам сво је бо гат ство. Њи хо ви ста но ви, тј. ста но ви 
не ра зум них и без ум них, је су ро бо ви о ве ка. Они ма, ко ји ма су услед сва
ког гре ха жи во ти ис пу ње ни мр твим де ли ма, пре би ва ли шта (ста но ви) 
су ро бо ви о ве ка. Онај ко је услед гре хо па да по стао мр тав не жи ви у 
ку ћи не го у гро бу, јер је ње го ва ду ша умрт вље на. У ку ћи жи ви бе за зле
ни и про сто ср дач ни Ја ков, о ко јем је на пи са но да бе ше чо век бе за злен и 
бла, и жи вља ше у ку ћи (1. Мојс. 25; 27). У гро бо ви ма пак жи ве они ко ји су 
све по роч ни, ко ји не по ста вља ју ни те мељ по ка ја њу за рђа ва де ла. Они 
се упо до бљу ју окре че ном гро бу ко ји спо ља при вла чи по гле де, док је из
ну ра ун ко си ју и сва ке не чи со е (Мт. 23; 29). Кад го во ри та кав чо век, 
он не отва ра уста у сла ву Бо жи ју, не го му је р ло роб ово рен (Пс. 5; 10). 
Ако не ко, ве ру ју ћи у Хри ста, не по ка зу је де ла са гла сна са ве ром, то зна чи 
да обра ћа па жњу на рђа ва уче ња и да по гре шно ту ма чи сми сао Пи сма, 
због че га са мо ме се би се че гроб ни цу у ка ме ну.

дио у не во ља ма, слич но Јо ву ко ји се пре мо рио у бор би с про тив ни ком. У 
Пи сму је ре че но: Та мо о о чи ну ше ре мо ре ни (Јов 3; 17). Због то га Го спод 
пре мо ре не и обре ме ње не по зи ва на по чи нак (в. Мт. 11; 28). За што се за оне, 
ко ји се тру де на до брим де ли ма, ка же да су обре ме ње ни? За то што Иу
ћи иђа ху и ла ка ху, ба ца ју ћи се ме сво је; а о ла зе ћи о ћи ће с ра о шћу, 
узи ма ју ћи ру ко ве и сво је (Пс. 125; 6), пре пу ни пло до ва ко ји су им из ра сли 
по ме ри оно га што су по се ја ли. Због то га се обре ме ње ни ма на зи ва ју они 
ко ји, бу ду ћи да су се ја ли са бла о сло ви ма, са бла о сло ви ма ће и о жње и 
(2. Кор. 9; 6) и са веч ним ве се љем при пре ми ти се би ру ко ве ти ду хов них 
пло до ва. Онај ко јег из ба ви Бог, да ју ћи за ње га от куп, о ру и ће се у 
овом ве ку, а за тим ће жи ве и о кра ја. Он не ће ви е и ро а си, ка
а ви и му ра це уми ру ће. Онај ко је те сан и не во љан пут прет по ста вио 
рав ном и спо кој ном пу ту, у вре ме по се те Бо жи је, ка да они што ни су 
по ве ро ва ли ре чи ма Бо жи јим не го су жи ве ли по же ља ма свог су јет ног 
ср ца, бу ду од ве де ни на веч ну ка зну, не ће ви е и ро а си и зло па ће ња 
ко ја не пре ста ју. Му дра ци ма пак про рок на зи ва или сил не у лу кав ству о 
ко ји ма Је ре ми ја ка же да су му ри а зло чи не а а о бра чи ни и не уме ју 
(Јер. 4; 22) или пак уче ни ке кне же ва ово а ве ка ко ји су ро ла зни (1. Кор. 2; 
6) и ко ји, о во ре ћи а су му ри, о лу е ше (Рим. 1; 22), јер је му рос ово а 
све а лу ос ре Бо ом (1. Кор. 3; 19). Бу ду ћи да ова пре му дрост чи ни љу
де лу ди ма, Бог ка же да ће о у би и му рос му рих и ра зум ра зум них 
о ба ци и (1. Кор. 1; 19 и Иса. 29; 14). Због то га тврд ње ла жног зна ња за оне, 
ко ји су уве ре ни у њих, слу же као узрок смр ти. Та кву смрт, да кле, не ће 
ви е и ни ко од ис ку пље них Оним, Ко ји је бла го во лео да лу до шћу про
по ве ди спа се ве ру ју ће.

6. За је но не ра зу ман и без у ман ро а а ју, и оса ви ће у ђин ци ма 
бо а сво сво је. (12) И ро бо ви њи хо ви ку ће су им о ве ка, са но ви њи
хо ви из на ра ша ја у на ра шај. На зва ше име ни ма сво јим зе мље сво је. 
Псал мо по јац их је прет ход но озна чио за јед нич ком име ни цом: му ра ци, 
док их са да раз ли ку је и на зи ва не ра зум ним и без ум ним. Очи глед но је да 
их му дра ци ма на зи ва ко ри сте ћи име ка квим они услед пре у зно ше ња 
на зи ва ју са ме се бе. Као што бо го ви ма на зи ва ју оне, ко ји по при ро ди 
ни су бо го ви, сле де ћи у том оби ча ју об ма ну те, та ко и му дра ци ма на зи ва 
не ра зум не и без ум не. Мо гу ће је, да кле, да у ми сли ма на чи ни мо раз ли ку 
из ме ђу не ра зум них и без ум них. Не ра зу ман је онај ко ји је ли шен раз бо
ра и ни је у ста њу да ра су ђу је о уоби ча је ним и људ ским ства ри ма. Та ко 
је уоби ча је но да се раз бо ри ти ма на зи ва ју они, ко ји у жи теј ским де ли ма 
раз ли ку ју ко ри сно од штет ног. Због то га је у Еван ђе љу ре че но: Си но ви 
ово а ве ка ве ши ји су о си но ва све ло си у сво ме на ра ша ју (Лк. 16; 8). 
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ла. Они не ма ју ни ти ра зум ни ти сво је вољ но кре та ње, ни ти са мо вла сну 
сло бо ду. На про тив, они су слу ге од го ва ра ју ће ну жно сти, пре ма ко јој се 
не пре кид но кре ћу око јед ног истог. Чо век, ко ји је по ча сти из над све га 
то га, ни је то раз у мео. Пре стао је да по дра жа ва Твор ца и да се упо до бљу је 
Са зда те љу, бу ду ћи да је по стао роб те ле сних стра сти и из је на чио се са 
со ком не ра зум ном, и о сао јој сли чан. По не кад су као ов ни ко њи, и 
сва ки рже за же ном бли жње а сво а, по не кад се као ра бљи ви ву ко ви ба
ца ју на ту ђе (Је зек. 22; 27), а по не кад се, по ста вља ју ћи зам ке про тив бра та, 
по лу кав ству упо до бљу ју ли си ца ма (Је зек. 13; 4). Уисти ну је пре ко мер но 
без у мље и жи во тињ ска бе сло ве сност ако онај ко ји је ство рен по обра зу 
Твор ца не ће да по зна сво је пр во бит но устрој ство, ни ти хо ће да раз у ме 
вас це ли Бо жи ји до мо строј о се би и да на осно ву ње га по зна и сво је соп
стве но до сто јан ство. Он, на про тив, све то за бо ра вља и, од ба цив ши образ 
Не бе ског, при хва та образ зем ног. Да не би жи вео у гре ху, ње га ра ди Ло ос 
о са е е ло и на са ни се ме ђу на ма (Јн. 1; 14), у тој ме ри про ја вив ши 
сми ре ње да је био по слу шан о смр и, и о о смр и на кр су (Фи липљ. 
2; 8). Ако си за бо ра вио сво је пр во бит но до сто јан ство, пред ста ву о том 
до сто јан ству ство ри на осно ву от ку па ко ји је за те бе дат. По гле дај шта је 
да то у за ме ну за те бе, и по знај ко ли ко си вре дан. Ку пљен си дра го це ном 
кр вљу Хри сто вом, и не бу ди ви ше роб гре ха. По знај сво ју вред ност, да 
се не би упо до бља вао бе сло ве сним зве ри ма. Овај је у њи хов са бла зан 
њи ма. Наш До мо стро ји тељ, Бог, за у ста вља нас на пу ту по ро ка, по ста вља
ју ћи нам смет ње и пре пре ке да би смо уси ма сво јим хва ли ли, ве ру ју ћи 
ср цем за ра ве нос а уси ма ис о ве а ју ћи за са се ње (Рим. 10; 10). Па вле 
је про го нио и пу сто шио Цр кву Хри сто ву, на ста вља ју ћи да иде пу тем зла; 
ме ђу тим, на кон то га је уси ма сво јим хва лио, огла ша ва ју ћи у си на го га ма 
(збор ни ца ма, збо ри шти ма) да овај је се Хри сос (Де ла ап. 17; 3).

9. Као ов це са вље ни су у а, смр ће их на а са и. Љу ди, ко ји су 
се упо до би ли жи во ти ња ма и ко ји су се при дру жи ли со ци не ра зум ној, 
слич ни су ов ца ма ко ји не ма ју ни ра зу ма ни сна ге да се за шти те. Онај ко
ји их је угра био био је не при ја тељ, и он их је ба цио у свој соп стве ни тор, 
пре дав ши их смр ти да их на па са. Смрт је на па са ла љу де по чев од Ада ма, 
па и у вре ме за ко на Мој се је вог, све док ни је до шао исти ни ти Па стир, Ко
ји је Сво ју ду шу по ло жио за ов це. На кон што их је са ва скр сао са Со бом, 
из вео их је из ад ске там ни це у ју тро вас кр се ња и пре дао их ра ве ни ма, 
тј. све тим апо сто ли ма, да их на па са ју. И ују ро ће ра ве ни вла а и 
њи ма. Сва ко ме од вер них до де љен је ан гео, до сто јан да гле да Оца Не бе
ског. Ови ра ве ни на тај на чин вла а ју на њи ма, ко ји су осло бо ђе ни 
нај те жег роп ства, и вла а ју над они ма ко ји су до че ка ли ју тро, тј. до ла зак 

7. Са но ви њи хо ви из на ра ша ја у на ра шај, тј. гро бо ви су њи хо ва 
пре би ва ли шта до ве ка. Об ја шња ва ју ћи шта под ра зу ме ва под гро бо ви
ма и же ле ћи да по ка же шта го во ри о те ли ма у ко ји ма оби та ва ју ду ше 
умрт вље не од по ро ка, про рок је ре чи ро бо ви до дао: са но ви њи хо ви из 
на ра ша ја у на ра шај, јер се људ ска те ла увек на зи ва ју ста но ви ма. Они 
на зва ше име ни ма сво јим зе мље сво је, јер се име без бо жни ка не упи су је у 
књи ге жи вих, ни ти се при са је ди њу је Цр кви пр во род них, за пи са них на 
не бе си ма. На про тив, њи хо ва име на оста ју на зе мљи, јер су овај про ла зни 
и крат ко трај ни жи вот прет по ста ви ли веч ним на се љи ма. Зар не ви диш 
да не ки у гра до ви ма по ди жу тр го ве (аго ре) и ве жба о ни це (гим на си је), да 
по ди жу зи ди не и по ста вља ју во до во де, и да се овим зем ним зда њи ма да ју 
њи хо ва име на? Не ки су, опет, по ло жив ши жи го ве са сво јим име ном на 
чо по ре ко ња, за ми сли ли да се на тај на чин и на кон њи хо вог жи во та ду го 
са чу ва се ћа ње на њих. Да би и у са мом гро бу по ка за ли сво ју раз ме тљи
вост, не ки су и на гроб ни це уре за ли сво ја име на. То су они ко ји му дру ју 
на зем ни на чин. Сма тра ју да су ов да шња сла ва и људ ско се ћа ње не што 
што је до вољ но за њи хо во бла жен ство. Ако ви диш да се не ки гор де ла
жним зна њем, да су се при дру жи ли след бе ни ци ма не до лич них уче ња и 
да се, уме сто име ном хри шћа ни на, на зи ва ју по име ну не ког је ре си јар ха, 
Мар ки о на, Ва лен ти на или не ко га од оних што су се сад по ја ви ли, знај да 
и та кви на зва ше име ни ма сво јим зе мље сво је, при са је ди нив ши се про па
дљи вим и пот пу но зем ним љу ди ма.

8. И чо век у ча си бу у ћи не раз у ме е, из је на чи се са со ком не
ра зум ном и о са е јој сли чан. (14) Овај је у њи хов са бла зан њи ма, и 
о сле о а хва ли ће се уси ма сво јим. Ве ли ка је свар чо век, и ра о цен је 
чо век ми ло сив (При че Сол. 20; 6 – пре ма Сеп ту а гин ти), јер се ње го ва дра го це
ност са др жи у са мом те ле сном устрој ству. Шта је још на зе мљи ство ре но 
по обра зу Твор ца? Ко ме је дру гом да то на чал ство (ста ре шин ство) и власт 
над свим жи во ти ња ма ко је су у мо ру, у ва зду ху и на зе мљи? Он не за о
ста је мно го за ан гел ским чи ном, иако је сје ди њен са зем ним те лом. Ма да 
је Бог чо ве ка ство рио од зе мље (в. 1. Мојс. 2; 7), а слу е Сво је чи ни ла ме ним 
о њем (Је вр. 1; 7), и чо век има спо соб ност да раз у ме и да по зна свог Твор ца 
и Са зда те ља, јер му је Он у нуо у ли це, тј. по ло жио је у чо ве ка не што од 
Сво је соп стве не бла го да ти, ка ко би чо век на осно ву по доб ног (ὅμοιον) 
по знао по доб но (слич но). На ла зе ћи се у та ко ве ли кој ча сти са мим тим 
што је ство рен по обра зу Твор ца, он је по ча ство ван ви ше не го не бо, ви ше 
не го сун це или мно штво зве зда. Ко је се то не бо на зи ва обра зом ви шњег 
Бо га? Ка кав образ Твор ца има ју у се би сун це, ме сец или зве зде? Њи ма 
су да та не жи ва (без ду шна, грч. ἄψυχα) и ве шта стве на, иако про зир на те
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и ме, си ро ма си ма је по треб на по себ на уте ха, да се не би пла ши ли моћ них. 
Ка да умре бо га ти, ка же про рок, он не ма ни ка кве ко ри сти од бо гат ства, 
јер не мо же да га по не се са со бом. Од на сла ђи ва ња бо гат ством он је имао 
јед ну је ди ну ко рист, а то је да су у овом жи во ту ла скав ци бла же ном на
зи ва ли ње го ву ду шу. Ка а умре, ка же про рок, не ће узе и (са со бом) све 
то из о би ље. Је два да ће узе ти и оде ћу за по кри ва ње сво је сра мо те, па ће 
и њу до би ти тек ако то бу де по во љи слу га ма ко је ће га при пре ма ти за 
по греб. Сре ћан је уко ли ко као свој удео до би је ма ло зе мље, ко ји ће му 
из са жа ље ња до де ли ти они што га са хра њу ју, и ако то учи не услед по
што ва ња пре ма за јед нич кој људ ској при ро ди, не при но се ћи ње му дар 
не го ука зу ју ћи по част чо ве чи јој при ро ди. Не бу ди ма ло ду шан гле да ју ћи 
на са да шње, не го иш че куј онај бла же ни и бес ко нач ни жи вот. Та да ћеш 
ви де ти да пра вед ни ку и си ро ма штво, и сра мо ће ње, и ли ша ва ње на сла
де, слу же као до бро. Не сму ћуј се кад ви диш да су са да при вид на до бра 
то бо же не пра вед но рас по де ље на, јер ћеш чу ти да је бо га то ме ре че но: 
Ти си ри мио о бра сво ја у жи во у сво ме, а си ро ма шном да је он у овом 
жи во ту при мио сво ја зла (в. Лк. 16; 25). Сто га је пра вед но што ће се је дан 
уте ши ти, док ће дру ги стра да ти. (19) Хва ли ће Те ек ка му о бра учи
ниш. Про рок ово го во ри о зем ном чо ве ку, ко ји за до бра сма тра је ди но 
пре и мућ ства овог жи во та – бо гат ство, здра вље и моћ. Та кав чо век ће 
хва ли ти Бо га тек кад му учи ни до бро, док ће у не во ља ма из го ва ра ти сва
ку ху лу. На пу стив ши си ро ма ха, про рок се са да обра ћа Бо гу. Оп ту жу ју ћи 
бо гат ство, он, из ме ђу оста лог, ка же и то да бо га ти бла го да ре Бо гу са мо 
он да кад су срећ ни, док у не по вољ ним окол но сти ма не би ва ју за хвал ни. 
На сли чан на чин и ђа во оп ту жу је Јо ва, го во ре ћи да Јов не о шу је Бо а 
уза лу (в. Јов 1; 9), јер је за сво ју по бо жност на гра ђен бо гат ством и сл. Да 
би по ка зао ње го ву вр ли ну, Бог га је ли шио све га што је имао, да би се у 
то ме про ја ви ла бла го дар ност ко ју овај чо век по ка зу је Бо гу.

11. Ои ћи ће о ро а оа ца сво јих. Ми слим да ово го во ри о гре
шни ку, ко ји је Бо га по знао оно ли ко, ко ли ко су му то пре да ли оби ча ји 
ње го вих ота ца, док сна гом соп стве ног ми шље ња ни шта ни је за до био 
ни ти је при са је ди нио свом по зна њу исти не. Ти се, Бо же, го во ри про рок, 
то ли ко при бли жа ваш ње го вом уму, и он о Те би има та кву пред ста ву, ка
кву је имао и ро оа ца ње о вих. Про рок и ов де из о бра жа ва не де ла ње 
ра зу ма, при ве за ност за зем но и те ло љу бље чо ве ка огре злог у бо гат ство и 
рас кош, чи ји је ум пре пла вљен жи теј ским бри га ма. Он због то га о ве ка 
не ће ви е и све лос. На и ме, онај ко ји се по ве рио ру ко во ђе њу сле пих 
учи те ља, са мо га је се бе ли шио на сла ђи ва ња све тло шћу. Ре чи: Ои ћи ће 
о ро а оа ца сво јих има ју и дру ги сми сао, од но сно, Ти не ка жња ваш 

Ис то ка све тло сти. Раз мо три ве зу ко ја по сто ји ме ђу из ре ка ма упо тре
бље ним у Пи сму: И чо век у ча си бу у ћи не раз у ме е, и из је на чи се са 
со ком не ра зум ном. Онај ко ји је по свом устрој ству удо сто јен ча сти, али 
услед гре ха што жи ви у ње му ни је по знао са мо га се бе, из је на чио се са 
со ком не ра зум ном. Кад се оту ђио од Ло го са Бо жи јег и по стао бе сло ве
сан, не при ја тељ га је угра био као ов цу без па сти ра, а за тим ба цио у ад и 
пре пу стио смр ти да га на па са. Због то га онај ко ји је из ба вљен из ада и 
осло бо ђен од лу ка вог па сти ра ка же: Го со ме на а са (Пс. 22; 1). Не на па са 
га ви ше смрт, не го жи вот, не пад не го вас кр се ње, и не лаж не го исти на. 
И о моћ њи хо ва ове ша ће у ау. Про рок ово го во ри о смр ти, јер пред 
Хри стом, Ко ји је по бе дио оног што је имао моћ смр и, она ви ше ни на 
ко ји на чин ни је мо гла да за др жи оне ко је је на па са ла, по што су сви ти 
на чи ни овет ша ли и по ста ли не моћ ни. Та да ће се по ка за ти да је ни штав
на по моћ љу ди пре ле шће ног ума, ко ји се пре у зно се сво јим бо гат ством, 
сла вом или вла шћу. У ау ће ове ша ти кад се по ка же њи хо ва не моћ. 
Про рок мо жда го во ри и о то ме да ће се по моћ пра вед них, ко је је Го спод 
ис ку пио, рас про сти ра ти до ада, јер они не о би ше обе ћа ње, за о шо је 
Бо не шо бо ље ре ви ео за нас, а они ко ји су нам прет хо ди ли не би без 
нас о си ли са вр шен сво (Је вр. 11; 39–40). (16) Али ће Бо из ба ви и у шу 
мо ју из ру ке ао ве, ка а ме ри хва и. Ов де ја сно про ро ку је о Го спод њем 
си ла ску у ад, ка да је за јед но са дру гим ду ша ма Го спод из ба вио ду шу про
ро ка, да не би оста ла у аду.

10. Не бој се ка се чо век раз бо а и и ка се умно жи сла ва о ма ње о
во. Не бој се, ка же про рок, ка се чо век раз бо а и. И ова про по вед је нео
п ход на жи те љи ма ва се ље не, зем но род ни ма и си но ви ма чо ве чи јим, за је
но бо га ти ма и си ро ма шни ма. Не бој се ка се раз бо а и чо век. Не бој се, 
ка же про рок, кад ви диш да је не пра ве дан бо гат а пра ве дан си ро ма шан. 
Не ка те не по му ћу је ми сао да не по сто ји про ми сао Бо жи ји, ко ји над зи ре 
чо ве чи ја де ла, или да се он, чак и ако по сто ји, не рас про сти ре и до зе мље, 
да би про ни цао и у на ша де ла. Мо жда раз ми шљаш на сле де ћи на чин: ако 
би про ми сао сва ко ме до де лио што је ње му свој стве но, он да би бо га ти 
би ли пра вед ни, ко ји би зна ли ка ко да ис ко ри сте то бо гат ство, док би 
по роч ни, ко ји сво је бо гат ство пре тва ра ју у ору ђе сво је по роч но сти, би
ли си ро ма шни. Бу ду ћи да је ме ђу на ро и ма и зем но ро ни ма мно го оних 
ко ји раз ми шља ју на овај на чин и из при вид не не јед на ко сти у рас по де ли 
жи теј ских до ба ра за кљу чу ју да је свет оста вљен без про ми сла Бо жи јег, 
пса лам им упу ћу је ове ре чи, уми ру ју ћи не у ко та ла са ње њи хо вих ми сли, 
као што их је и на по чет ку при звао на слу ша ње. Мо жда се про рок ов де 
обра ћа и са мом си ро ма ху, го во ре ћи: Не бој се ка се раз бо а и чо век. На
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Уоста лом, мар љи ви ис тра жи ва чи Пи сма на ћи ће не што слич но са овом 
исто ри јом у Дру гој књи зи Са му и ло вој, где је на пи са но: Да ви о ра зи 
и АаЕзе ра, си на Ре о во ва, ца ра сов ско а, иза шав ши а ра ши ри сво ју 
влас о ре ке Еуфра а. И за ро би их Да ви хи ља у и се ам со и на ко
ња ни ка, и ва е се хи ља а е ша ка, и о ре за Да ви жи ле свим ко њи ма 
кол ским, оса ви са мо за со ко ла (2. Сам. 8; 3 – 4). Убр зо на кон то га, ка же 
се: Та ко ца ре ва Да ви на свим Изра и љем, су е ћи и а ју ћи рав у свем 
на ро у сво је му, а Јо ав, син Се ру јин, бе ше на вој ском (2. Сам. 8; 15). Не што 
да ље, мо же се про чи та ти: Та а си но ви Амо но ви, ви ев ши е се омра зи ше 
с Да ви ом, о сла ше си но ви Амо но ви, е нај ми ше Си риј це о ВеРе о ва и 
Си риј це о Со ве ва е се хи ља а е ша ка, и у ца ра о Ма хе хи ља у љу
и… И Јо ав ви ев ши ри ре мље ну вој ску ре ма се би сре а и о о за и, 
узе оа бра не из све вој ске Изра и ље ве и о са ви их ре ма Си риј ци ма… И 
ка ви е ше сви ца ре ви, слу е Аар– Езе ро ве, а их о ра зи Изра иљ, учи ни
ше мир с Изра и љем, и слу жа ху им (2. Сам. 10; 6, 9, 19). Са овим исто риј ским 
од лом ком са гла сан је и нат пис псал ма, из у зи ма ју ћи са мо то што је као 
вре ме ове сти ло гра фи је (нат пи са на сту бу) на зна че но оно, у ко јем је Да
вид био нај слав ни ји и нај зна ме ни ти ји по сво јој рат нич кој од ва жно сти. 
Због то га је до стој но да се ис пи та за што он по чи ње ја ди ко ва њем и пла
чем, кад је тре ба ло да се ра ду је и ве се ли због сво јих успе ха, јер дру га чи је 
ре чи до ли ку ју они ма ко ји ли ку ју, а дру га чи је они ма ко ји ја ди ку ју. По бе де 
би ва ју по вод за оп ште на род но ли ко ва ње, да кле, не са мо за вој ни ке, не го 
и за зе мљо дел це, тр гов це, за на тли је и све оста ле, ко ји се ко ри сте до бри
ма ми ра. За што он да ка же: Бо же, о ба цио си нас и обо рио си нас, кад их 
је Бог учи нио по бед ни ци ма? На ко ји је на чин обо рио оне, ко је је то ли ко 
осна жио, ко ји ма је умно жио оруж је, ко ла, ко ње и по да ни ке, и учи нио их 
го спо да ри ма це ле зе мље, це ле Аси ри је, Фе ни ки је и Ме со по та ми је? За ни
мљи во би би ло да зна мо, да ли се мо жда тим ре чи ма не из ра жа ва не ка 
не за хвал ност? Да вид је нај пре по ра зио Адар – Езе ра, ца ра сов ског, и за
пле нио му хи ља ду ко ла и се дам хи ља да пе ша ка; за тим је по ро био си риј
ског ца ра, ко ји је по ма гао по бе ђе ном Адар – Езе ру: учи нио га је сво јим 
по да ни ком, по бив ши у јед ном тре нут ку два де сет две хи ља де ње го вих 
вој ни ка. Из во је вао је и тре ћу по бе ду: си но ве Амо но ве, ко ји су се на о ру
жа ли ре вра и ма гра да, по бе дио је ње гов вој ско во ђа Јо ав, су срев ши 
јед не спре да, а дру ге от по за ди, за шав ши у по за ди ну. Ка ко то да се у та ко 
од ва жним под ви зи ма из ра жа ва та ко ожа ло шће но и по ти ште но: Бо же, 
о ба цио си нас и обо рио си нас, раз не ви се, и сми ло ва се за нас? Иако 
је вре ме ове сти ло гра фи је (нат пи са на сту бу) би ло вре ме успе ха, си ла 
оно га што је на пи са но од но си се на крај. Под кра јем се под ра зу ме ва оно 

са мо оне, ко ји се пре да ју по роч ном жи во ту и уче њи ма ко ја су, ма кар 
би ла и од пре да ка, ту ђа бла го че шћу. На про тив, Ти ка жња ваш и оне, ко
ји су би ли ви нов ни ци из о па че них уче ња. Та кво је зна че ње оно га што је 
ре че но: Ои ћи ће о ро а оа ца сво јих. На и ме, ни је крив са мо онај ко ји 
има по гре шне пој мо ве о Бо гу, не го и онај ко ји је до вео дру ге до та кве по
ги бе љи. Та кви су они што су на сле ди ли грех сво јих пре да ка и утвр ди ли 
га у се би оби ча јем, због че га је по стао не из бри сив. До ве ка не ће ви е и 
све лос, јер би ва ју од ве де ни у а му нај крај њу; а мо ће би и лач и 
шкр у зу ба (Мт. 8; 12). То ме су из ло же ни пре ма пра вед ном су ду Бо жи јем, 
јер су у овом жи во ту због сво јих рђа вих де ла не на ви де ли све тлост.

Чо век у ча си бу у ћи не раз у ме е, из је на чи се са со ком не ра зум ном 
и о са е јој сли чан. То је глас оно га ко ји ја ди ку је. Чо век је ума њен за
ма ло о ан е ла (Пс. 8; 6), због че га Со ло мон и ка же: Ве ли ка је свар чо век, 
и ра о цен је чо век ми ло сив (При че Сол. 20; 6 – пре ма Сеп ту а гин ти), онај чо
век ко ји се, бу ду ћи да ни је по знао сво је до сто јан ство, по ко рио те ле сним 
стра сти ма, из је на чио са со ком не ра зум ном и о сао јој сли чан!

Бе се да на пе де сет де ве ти пса лам
1. Кад се освр нем на ва шу спрем ност да слу ша те и на соп стве ну не

моћ, у ми сли ми до ла зи сли ка мла ден ца ко ји још ни је отрг нут од гру ди и 
ко ји се гр че ви то хва та мај чи них дој ки, ису ше них бо ле шћу. Мај ка зна да 
су пре сах ну ли ње ни из во ри мле ка али, га ну та и уз не ми ре на због де те та, 
да је му дој ке, не да би га на хра ни ла, не го да би пре кра ти ла ње гов плач. 
Слич но то ме, иако су мо је сна ге ис цр пље не ду го трај ним и ра зно ли ким 
те ле сним бо ле сти ма, спре ман сам да вам по ну дим, ако не не ко зна чај но 
на сла ђи ва ње, а оно бар не ко за до во ље ње, јер ће се из о би ље ва ше љу ба
ви за до во љи ти и ти ме ако се ва ша при вр же ност ме ни на хра ни и са мо 
мо јим гла сом. Не ка, да кле, Цр ква Бо жи ја по слу ша мо је огла ша ва ње, и 
не ка се на у чи да из го ва ра оно што смо не дав но из ре кли: Дај нам о моћ 
о не во ље, и су је но је са се ње чо ве чи је (ст. 13). На тај на чин ми, мо жда, ни 
сми сао псал ма не ће до пу сти ти да се из го ва рам бо ле шћу, уко ли ко не во ља 
при пре ма по моћ уме сто да слу жи као из го вор за сла бост. Та ко и они ма, 
ко ји су би ли од ба че ни због гре ха, а за тим, чо ве ко љу бљем Бо жи јим опет 
би ли при хва ће ни, до ли ку је да ка жу: Бо же, о ба цио си нас и обо рио си нас; 
раз не ви се, и сми ло ва се на нас. Бо ље ре че но, бу ду ћи да се реч по при род
ном то ку ми сли су сре ла са оним што се под ра зу ме ва псал мом, до та ћи 
ће мо се до не кле ње го вог ту ма че ња.

2. Исто ри ја пред сто је ћег псал ма, а до слов но у скла ду са ње го вим 
нат пи сом, не мо же се на ћи ни у јед ној од бо го на дах ну тих исто ри ја. 
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3. Бо же, о ба цио си нас. О ба цио си нас, ко ји смо се уда љи ли од Те
бе сра змер но сво јим гре хо ви ма, обо рио си мно штво на ше зло бе, чи не ћи 
нам до бро ти ме што нас чи ниш сла би ма; раз не ви се кад смо би ли че а 
не ва (Еф. 2; 3), на е не ма ју ћи и без Бо а у све у (Еф. 12; 12); Сми ло вао си се на 
нас ка да си Ти Је ди но род ног Твог по ну дио као жр тву уми ло сти вље ња за 
на ше гре хо ве (Рим. 3; 25), да би смо у Ње го вој кр ви ми про на шли из ба вље
ње (Еф. 1; 7). До бро чин ства ко ја си нам учи нио не би смо раз у ме ли да нас 
ни си на о јио ви ном ор чи не (ст. 6). Ви ном се на зи ва реч, ко јом се отвр дло 
ср це до во ди до осве шће ња. Дао си они ма ко ји Те се бо је знак а о бе ну 
о ли ца сре ле. Мој сеј је на пра го ве Изра и ља ца ста вљао као знак ов чи ју 
крв, а Ти си нам дао знак – крв Са мог не по роч ног Аг не ца, за кла ног због 
гре хо ва све та. И Је зе киљ ка же да се да је знак на ли цу. Код ње га је ре че но: 
Про ђи е за њим о ра у, и о биј е, и не о ми луј е. Сар це и мла и ће, 
и е вој ке, и е цу, и же не о биј е а се ис ре бе; али на ко ме о бу е знак, 
к ње му не ри су ај е (Јез. 9; 5 – 6). Бо о во ра ше у све и њи Сво јој: Об ра
о ва ћу се и раз е ли ћу Си хем (ст. 8). Си хем, иза бра ни део зе мље ко ји је Ја
ков дао Јо си фу (1. Мојс. 48; 22), пред ста вља пра о браз За ве та ко ји је, ка ко се 
чи ни ло, био дат са мо Изра и љу. Овај иза бра ни За вет, ово на сле ђе на ро да, 
по де ли ћу и учи ни ти да бу де за јед нич ки и сви ма оста ли ма. А ка да За вет 
бу де раз де љен ме ђу сви ма, за јед нич ка ће би ти и ко рист за све оне ко ји ма 
је Бог по да рио до бро чин ство. Та да ће и о ли ну ша о ра раз ме ри и, тј. 
та да ће сва ва се ље на, као по жре бу, би ти раз де ље на ра ди на ста њи ва ња 
на сва ком ме сту. Та да ће и оне, ко ји су ме ђу соб но уда ље ни, сје ди ни ти 
Ми ро тво рац, и оно шо је на зе мљи и оно шо је на не бе си ма (Кол. 1; 20), 
и раз ру ши и ора у ко ја је ра са вља ла, и сје и ни и у је но (Еф. 2; 14).

4. Мој је Га ла, и мој је Ма на си ја. Га лад је Ма на си јин по то мак (1. Дневн. 
7; 17). Ти ме по ка зу је да од Бо га по чи ње ро до слов па три ја ра ха, од ко јих 
ће се Хри стос ро ди ти по те лу. И Је фрем је за ши а (Пс. 107; 9) ла ве мо је, 
Ју а је цар мој. Раз ло мље не де ло ве сје ди њу је је ди но ми сли јем. Мо ав је 
са су на е мо је или, ка ко ка же дру ги ту мач, са су ку е љи (Аки ла) или 
пак са су без бри жно си (Си мах), тј. од ба чен чо век, ко јем је с прет њом 
ре че но да не ће сту пи ти у Цр кву Го спод њу, јер у њу не ће ући ни Амо нац 
ни Мо а вац, ни до тре ћег, ни до е се о ко ле на, па чак ни до ве ка (5. Мојс. 
23; 4). Уоста лом, бу ду ћи да кр ште ње да је от пу шта ње гре хо ва и да ду жни
ци ма омо гу ћу је без бри жност, ука зу ју ћи на из ба вље ње и на уси но вље ње 
Бо гу кроз кр ште ње, про рок ка же: Мо ав је са су ку е љи или са су без бри
жно си. Да кле, о чи ни ше се сви ино ле ме ни ци, при кло нив ши се под 
ја рам Хри стов. Услед то га ће и на Иу ме ју са ви и обу ћу сво ју (ст. 10. и 
Пс. 107; 10). Обу ћа Бо жи ја је бо го но сно те ло, кроз ко је је Он си шао ме ђу 

што се до га ђа на свр шет ку ве ко ва. Због то га ка же да је пса лам на пи сан 
они ма ко ји хо ће а се из ме не. Уоп ште но, то се мо же раз у ме ти у од но су 
на вас це ли људ ски род, јер се ко рист од псал ма рас про сти ре на све. Они 
ко ји се ме ња ју и хо ће а се из ме не су они, ко ји ни ти сво ја те ла одр жа ва ју 
у исто вет ном ста њу ни ти су увек по сто ја ни у свом рас по ло же њу, не го 
се са про ме ном уз ра ста и те ле сно ме ња ју а исто та ко ме ња ју и ми сли, 
са о бра жа ва ју ћи их раз ли чи тим окол но сти ма. На и ме, ми смо дру га чи ји 
кад смо де ца, дру га чи ји кад смо мла ди ћи, а дру га чи ји ка да до стиг не мо 
зре ло до ба. И опет, ка да оста ри мо, ми се ме ња мо у пот пу но сти. По ред 
то га, дру га чи ји смо у ра до сним при ли ка ма, а дру га чи ји кад се на ђе мо 
у не срећ ном сти ца ју окол но сти. Дру га чи ји смо кад смо бо ле сни, а дру
га чи ји смо кад смо здра ви. Дру га чи ји смо у вре ме свад бе ног ве се ља, а 
дру га чи ји у вре ме ту го ва ња. С об зи ром да ни је ре че но: „о про ме ње ни ма”, 
не го о они ма ко ји хо ће а се из ме не, и да ова из ре ка има об лик про ро
штва јер ука зу је на бу ду ће вре ме, он да би под они ма ко ји хо ће а се из
ме не тре ба ло под ра зу ме ва ти оне ко ји ће, оста вив ши на вик ну тост ота ца 
на ис пра зност, сво је жи во те са о бра жа ва ти (при ла го ђа ва ти) еван ђел ској 
ја сно сти. Услед то га, пса лам ни је на пи сан за та да шње Је вре је не го за оне 
ко ји хо ће а се из ме не, ко ји ће мно го бо штво за ме ни ти за по бо жност, а 
идол ску за блу ду за по зна ње Оно га Ко ји нас је ство рио, ко ји ће уме сто 
бе за ко ни тог сла сто љу бља иза бра ти за ко ни ту це ло му дре ност, а уме сто 
фру ла, хо ро ва и пи јан ства пса лам, пост и мо ли тву. Да кле, ако не ко ка же 
да је тај пса лам на пи сан за нас, не ће са гре ши ти про тив исти не. Због то
га су и ре чи Бо жи је (Рим. 3; 3) на ше, и оне се у Цр кви Бо жи јој, као од Бо га 
по сла ти да ро ви, чи та ју при ли ком сва ког са бо ра и би ва ју на тај на чин 
слич не хра ни ко ја нам се да је од Ду ха. Овај пса лам је, ме ђу тим, на пи сан 
и као си ло ра фи ја, тј. не би тре ба ло да га слу ша мо не па жљи во. Не до
пу сти да се ре чи псал ма са мо на крат ко ути сну у тво је пам ће ње, и да се 
за тим раз ли ју и из бри шу из твог ума, као што убр зо поч не да иш че за ва 
и оно што је на пи са но на про па дљи вом ве шта ству. На про тив, са чу вај 
их за пи са не у тво јој ду ши као на сту бу, од но сно, као не по мич не, по сто
ја не и сваг да уко ре ње не у тво је се ћа ње. Ако нас Је вре јин бу де ис кљу чио 
го во ре ћи да пса лам ни је на пи сан за нас, по сти де ће мо га оним што је 
на пи са но у овом истом псал му, об ја снив ши му не раз де љи вост при зи ва 
и то, да он по ве зу је ме ђу соб но уда ље не, да их сје ди њу је и мно ге чи ни 
јед ним кроз ве ру у Хри ста. Ре че но је: Мој је Га ла, и мој је Ма на си ја (ст. 
9). Име но вао је Је фре ма и при дру жио Ју ду, при бро јао Мо а ва. Пре ти да 
ће кре ну ти на Иду ме ју, и исто вре ме но бла го ве сти о по кор но сти свих: 
Ме ни се ино ле ме ни ци о чи ни ше (ст. 10).
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Бо у сви ра ју у ру бе и а уа ра ју у ким ва ле и у ру е сра ве му зич ке… (1. 
Дн. 16; 41–42). Не што ка сни је, ре че но је сле де ће: И ово ји Да ви с вој во а ма 
за слу жбу си но ве Аса фо ве и Емо но ве и Ии у но ве, ко ји ће ро ро ко ва и 
уз у сле и сал и ре и ким ва ле (1. Дн. 25; 1). И је дан и дру ги пса лам пре вас
ход но ра су ђу ју о тр пље њу, ко јим се кро ти ду шев на раз дра жљи вост а 
за тим, на кон ис ко ре њи ва ња сва ког пре у зно ше ња, уса вр ша ва сми ре ње. 
Те шко је за ми сли ти да би чо век, ко ји ни је тр пе љив, мо гао да бу де ни жи 
од оста лих и по след њи, да би мо гао да се уз др жи од гне ва кад га пре ко
ре ва ју и да у вре ме не во ље по бе ди ис ку ше ње ду го тр пље њем. Ду ша оно га 
ко ји је уз на пре до вао у ви шем сми ре њу не ће се по му ти ти ка да слу ша 
пре ко ре и кад га сра мо те ре чи ма, јер и он са мо га се бе сма тра до стој ним 
по ни же ња. Ако га на зо ву си ро ма хом, он до бро зна да је уисти ну убог 
и да у све му оску де ва, те да му је сва ко га да на по треб на по моћ Бо жи ја. 
Ако га на зо ву чо ве ком ни ског (не пле ме ни тог) и не знат ног по ре кла, он 
зна да је у ње го во ср це одав но уре за но да је ство рен од пра ха. Због то га 
Псал мо по јац у пр вом од ових пса ла ма и ка же: Ре кох: са чу ва ћу у е ве 
мо је (Пс. 38; 1) и ти ме из о бра жа ва ка ко зло на мер ност гре шни ка, та ко и 
сво је ду го тр пље ње. Ка, ка же, уса не ре шник на срам ме не, о са ох 
лу во нем и о ни зих се и ућу ах о о ба ра (ст. 2), а за тим на ста вља: За и са, 
све је а ши на, сва ки чо век жив (ст. 6) и са би ра у ри зни цу и не зна ко ме 
ће о са бра и (ст. 7). Овај (61) пса лам по чи ње не до у ми цом и Псал мо по
јац као да раз го ва ра са сво јом ду шом, на ста вља ју ћи прет ход но за по че ту 
бе се ду. Да се ду ша не би по ко ри ла те ле сном му дро ва њу и пре пу сти ла 
гне ву и ту го ва њу, ка же: За што бих не до лич ним стра сти ма пот чи нио 
ду шу, ко јој је Тво рац на ло жио да упра вља те лом и те ле сним стра сти ма? 
Сто га је ну жно да овла да стра сти ма и да слу жи Бо гу. Не мо гу ће је да у 
ду ши ца ру ју и грех и Бог; на про тив, чо век мо ра из во је ва ти по бе ду над 
по ро ком, а за тим се пот чи ни ти Све вла ди ки. Про рок за тим сво је ре чи 
упу ћу је оно ме ко ји на ње га на во ди ис ку ше ња, под сти че про тив ње га 
ве ли ко мно штво зла и на сто ји да уз ви ше ност ду ха по ко ри и пот чи ни 
те лу. Као да на не ки на чин раз об ли чу је ис пра зност та кве зло на мер но
сти, про рок ка же: За што ме при си ља ваш да слу жим оно ме ко јем ни сам 
ду жан? Ја имам Го спо да ра, и по зна јем истин ског Ца ра.

2. Зар се не ће Бо у о ви но ва и у ша мо ја? Јер је у Ње а са се ње мо је. 
Про рок ука зу је и на раз ло ге због ко јих се бри не за ту пот чи ње ност, од
но сно, ука зу је да је спа се ње од Бо га. Твор цу је свој стве но да се бри не за 
си гур ност Сво је тво ре ви не. Или мо жда ре чи: У Ње а је са се ње озна ча
ва ју да Да вид про роч ки про ви ђа бу ду ћу бла го дат ова пло ће ња Го спод њег, 
због че га ка же да Бо гу мо ра мо слу жи ти и да Га мо ра мо љу би ти. Бог је 

љу де. У тој на ди и ве ли ча ју ћи вре ме до ла ска Го спод њег, про рок ка же: Ко 
ће ме уз ве си у ра ора ђе ни (ст. 11)? Мо жда под тим под ра зу ме ва Цр кву 
и на зи ва је ра ом, јер је она са бор оних ко ји су се за ко ни то усе ли ли, и 
(на зи ва је) ра ом ора ђе ним, на осно ву огра де ве ре. Услед то га је је дан 
од ту ма ча са свим тач но пре вео: у ра ора ђе ни (Си мах). Ко ће ми, да кле, 
да ти да ви дим ово ве ли ко ви ђе ње – Бо жи ји до ла зак ме ђу љу де? На ово 
ука зу ју ре чи Го спод ње: Мно и ро ро ци и ра ве ни ци же ле ли су ви е и 
шо ви ви и е, и не ви е ше (Мт. 13; 17).

5. Дај нам о моћ о не во ље. Не ће мо тра жи ти по моћ кад смо сна жни 
или кад жи ви мо у те ле сном бла го ста њу. Не ће мо же ле ти за шти ту ни
ко га, ко га ме ђу љу ди ма сма тра ју слав ним. По бе да се не за до би ја ни ти 
мно штвом нов ца, ни ти пре вас ход ством сна ге, ни ти ви си ном сла ве. На
про тив, Го спод у пре о би љу не да ћа да је по моћ они ма ко ји је тра же. Та кав 
је био и Па вле, ко ји је не во ље сма трао за сво ју по хва лу: Ка а сам слаб, 
он а сам си лан (2. Кор. 12; 10). По дај и на ма, Го спо де, по моћ у не во ља ма, јер 
не во ља ра и р ље ње, а р ље ње ис ку сво, а ис ку сво на у (Рим. 5; 3). 
Ви диш ли ку да те уз ди же не во ља? Ка не по стид ном на да њу! Да ли си бо
ле стан? Бу ди за хва лан, јер ко а љу би Го со оно а и ре ко ре ва (Је вр. 12; 6). 
Да ли си си ро ма шан? Ра дуј се, јер те оче ку је Ла за ре во бла го! Тр пиш ли 
сра мо ће ње због Име на Хри сто вог? Ти си бла жен, јер ће се тво је сра мо ће
ње пре о бра ти ти у ан гел ску сла ву! Убе ди мо се бе, бра ћо, да у вре ме ис ку
ше ња не при бе га ва мо људ ским на да њи ма и да не тра жи мо по моћ ов де 
на зе мљи, не го да се мо ли мо са су за ма и уз да си ма, са усрд ном мо ли твом, 
са на прег ну тим бде њем. По моћ од не во ље до би ја онај ко ји као ис пра зну 
пре зи ре људ ску по моћ и сво је на де утвр ђу је у Оно ме Ко ји мо же да нас 
спа се, тј. ко ји се утвр ђу је у Хри сту Ису су, Го спо ду на шем, Ко јем не ка је 
сла ва и си ла у ве ко ве ве ко ва. Амин.

Бе се да на ше зде сет пр ви пса лам
За крај, за Ииуна, салам Давиов

1. По зна та су нам два псал ма са нат пи сом: за Ии у на; то је пса лам 
три де сет осми, и овај ко ји нам је у ру ка ма. Сма трам да је пса лам са чи нио 
Да вид, а да га је Иди ту ну пре дао за то да би га ко ри стио при ис це ле њу ду
шев них стра сти и да би се, ка да га по је пред на ро дом, овим хар мо нич ним 
по ја њем исто вре ме но и про сла вљао Бог и ис пра вља ло по на ша ње слу ша
ла ца. Ка ко нам све до чи исто ри ја за пи са на у Књи зи Днев ни ка, Иди тун 
(Је ду тун) је био све ште ни псал мо по јац, и о ње му је ре че но: И с њи ма 
Ема на и Ии у на и ру е иза бра не, ко ји бе ја ху о и мен це име но ва ни а 
хва ле Го со а, јер је о ве ка ми лос Ње о ва. С њи ма Ема на и Ии у на, а 
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ру ше ње, ве ли ко је вас кр се ње услед бе смрт но сти. Час мо ју на ме ри ше 
о ба ци и; р ча ху у же ђи, уси ма сво јим бла о си ља ху, а ср цем сво јим 
ро кли ња ху. Це на чо ве ко ва је крв Хри сто ва, јер је ре че но: Ку ље ни се 
ску о, не бу и е ро бо ви љу и ма (1. Кор. 7; 23). Вој ни ци лу ка во га сми шља
ли су да нам ту це ну учи не бес ко ри сном, ка ко би нас по но во од ве ли у 
роп ство од ко јег смо се јед ном осло бо ди ли. Тр ча ху у же ђи. Про рок из
ра жа ва су ро вост де мон ске зло бе: они су се устре ми ли на нас и жед ни су 
на ше про па сти. Уси ма сво јим бла о си ља ху, а ср ци ма сво јим ро кли ња
ху. Мно ги одо бра ва ју рђа ва де ла: под сме шљи вог на зи ва ју за ни мљи вим, 
псо ва ча дру штве ним, су ро вог и гне вљи вог озбиљ ним; сре бро љу би вог 
и не дру штве ног хва ле због про ра чу на то сти, ра сип ни ка због ве ли ко ду
шно сти а блуд ни ка и раз врат ни ка за то што зна ју да ужи ва ју и што су 
не у си ље ни. Уоп ште но го во ре ћи, сва ки по рок укра ша ва се име ном ње
му су прот не вр ли не. Та кви љу ди усти ма бла го си ља ју, а ср цем про кли
њу. Они сво јим по хва ла ма при вла че про клет ство на жи во те оних ко ји 
хва ле, јер их због истог оно га, због че га их хва ле, из ла жу веч ној осу ди. 
На кон то га, Псал мо по јац се по но во обра ћа ду ши, ка ко би укре пио ње ну 
пот чи ње ност Бо гу: Бо у се о ви нуј, у шо мо ја, јер је о Ње а р ље ње 
мо је. Ти ме по ка зу је ко ли ко су ве ли ка ис ку ше ња и за јед но с апо сто лом 
ка же да Бог не ће у си и а се ис ку ша мо већ ма не о шо мо же мо да 
под не се мо (1. Кор. 10; 13), јер је о Ње а р ље ње на ше.

4. У Бо у је са се ње мо је и сла ва мо ја; Он је Бо о мо ћи мо је, и на а 
мо ја је у Бо а. Бла жен је онај ко ји се не ра ду је ни ка квој жи теј ској уз ви
ше но сти* и чи ја је сла ва Бог. Ко се хва ли Хри стом, мо же да ка же за јед но 
с апо сто лом: Бо же са чу вај а се чим ру им хва лим осим кр сом на ше 
Го со а (Гал. 6; 14). Мно ги се, ме ђу тим, са да хва ле сво јим те лом: та кви су 
они ко ји се над ме ћу у бор ба ма или се, уоп ште, на ла зе у цвет ном уз ра сту. 
Мно ги се хва ле од ва жно шћу у ра ту, та ко да чак и уби ја ње сво јих са пле
ме ни ка сма тра ју за вр ли ну. Рат нич ка хра брост и спо ме ни ци ко ји се у 
гра до ви ма по ди жу вој ско во ђа ма сра змер ни су бро ју уби ста ва ко ја су 
по чи ни ли. Не ки се хва ле по ди за њем град ских зи ди на, не ки из град њом 
во до во да, а не ки из град њом гим на си о на (ве жба ли шта). Из др жа ва ју ћи 
сво јим нов цем оне што се бо ре са зве ри ма и оду ше вља ва ју ћи се ис пра
зним кли ца њем го ми ле, гор де се због по хва ла и има ју ви со ко ми шље ње 
о се би. Хва ле се сво јом сра мо том и, ис пи су ју ћи сво ја име на на пло че ко је 
се на ла зе на вид ним ме сти ма у гра ду, чи не да она бу де сви ма об зна ње на. 
Не ки се хва ле бо гат ством, а не ки ти ме што су сил ни и не над ма шни го

* Тј. оно ме што се у овом жи во ту сма тра уз ви ше ним, прим. прев.

људ ском ро ду при у го то вио та ко ве ли ко до бро чин ство, да ни Сво а Си на 
ни је о ше ео, не о Га је ре ао за све нас (Рим. 8; 32). На и ме, за Пи смо је 
уоби ча је но да Спа се њем на зи ва Хри ста Бо жи јег, ка ко го во ри и Си ме он: 
Ви е ше очи мо је Са се ње Тво је (Лк. 2; 30). Да кле, о чи ни мо се Бо у, јер је 
од Ње га спа се ње. А шта је то спа се ње, про рок ту ма чи на сле де ћи на чин: 
то ни је јед но став но деј ство, ко јим нам се да је не ка по моћ за из ба вље ње 
од не мо ћи или за оздра вље ње те ла. Шта је, да кле, Спа се ње? Јер је Он Бо 
мој и Са си ељ мој, за ши ник мој а се не о ко ле бам ви ше. Наш Бог 
је Син Бо жи ји. Он је и Спа си тељ људ ског ро да, Ко ји је укре пио на шу 
сла бост и пре кра тио по мет њу, ка кву су у на шој ду ши узро ко ва ла ис ку
ше ња. Да се не о ко ле бам ви ше. Псал мо по јац при зна је да, као чо век, би ва 
по ко ле бан. Да се не о ко ле бам ви ше. Не мо гу ће је да, услед ис ку ше ња, у 
чо ве ко вој ду ши не до ђе до не ког ко ле ба ња. Он да, кад гре ши мо рет ко и у 
не ва жним ства ри ма, ми се са мо ла ко ко ле ба мо, као биљ ке ко је по кре ће 
ла ган по ве та рац. Ме ђу тим, ка да на ша рђа ва де ла по ста ну мно го број на 
и ва жна, та да се, са свим при род но, и ко ле ба ње по ја ча ва сра змер но на
ра ста њу гре хо ва. Не ки се ко ле ба ју ви ше, а не ки до ла зе до то га да би ва ју 
обо ре ни и иш чу па ни с ко ре ном. На и ме, ка да ду ва ње по ро ка по ста не ја че 
од сва ке бу ре, оно чу па и са мо ко ре ње ду ше, ко јим је она би ла утвр ђе на 
у бо жан стве ној ве ри. И ја сам се, ка же Псал мо по јац, ко ле бао као чо век, 
али се ви ше не ћу о ко ле ба и, јер ме по др жа ва де сни ца Спа си те ља.

3. До кле ће е се осла ња и на чо ве ка? Уби ја е сви ви, као зи на кри
вљен и ора а о ко а на. Про рок се опет пре пи ре са злоб ним слу га ма 
ђа во ла, и жа ли се на пре ко мер ност зло де ла ко ја они пред у зи ма ју. Ми 
љу ди смо сла ба жи ва би ћа, а ви се на сла ња е на нас. Не за до во ља ва те се 
јед ним на па дом, не го на па да те и дру ги, и тре ћи пут, све док ду шу оно га 
ко јег сте сре ли са свим не обо ри те, та ко да се она упо до би на кри вље ном 
зи ду и пот ко па ној огра ди. Зид је чврст све док сто ји у ус прав ном по ло
жа ју, али кад се на кри ви мо ра да се сру ши и да пад не. Те шко и зби је но 
те ло мо же, и кад се на кри ви, да се вра ти у ус пра ван по ло жај. Она те ла, 
ме ђу тим, ко ја су са ста вље на из ви ше де ло ва, чим се при кло не на јед ну 
стра ну, не до пу шта ју ви ше ни мо гућ ност да се ис пра ве. Пса лам хо ће да 
ка же да је људ ска при ро да, бу ду ћи сло же на, на кри вље на гре хом и да 
се ну жно мо ра сру ши ти, ка ко би за тим, ка да је пре са зда (пре у стро ји) 
Умет ник, Ко ји ју је са здао на по чет ку, за до би ла си гур ност, не раз ру ши
вост и не мо гућ ност да је би ло чи ја зло на мер ност при ву че ка но вом па ду. 
У Пи сму је ре че но: Ви се Бо жи ја њи ва, Бо жи ја ра ђе ви на (1. Кор. 3; 9). Ту 
гра ђе ви ну је по ко ле бао не при ја тељ, док је Ство ри тељ по пра вио оште
ће ња ко ја су се на њој по ја ви ла. Да кле, иако је услед гре ха нео п ход но 
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ор ко ка жу а је сла ко и за сла ко а је ор ко (Иса. 5; 20). Ис пред ме не је, 
ка же Псал мо по јац, са мо са да шње. Ко ме је по зна та бу дућ ност? Ти ло ше 
ме риш, кад рђа во прет по ста вљаш до бром, кад ис пра зно сма траш дра
го це ни јим од истин ског, кад при вре ме но по ста вљаш из над веч ног и кад 
крат ко трај но за до вољ ство ода би раш уме сто бес ко нач ног и не пре кид ног 
ве се ља. Због то га су ла жни си но ви љу ски у ме ри ли ма а учи не не рав у. 
Они не прав ду нај пре чи не про тив са мих се бе, а за тим и про тив бли жњих, 
јер су са ми ма се би рђа ви са вет ни ци, као што и дру ги ма да ју рђав при мер. 
На дан су да не ћеш мо ћи да ка жеш: ни сам знао шта је до бро. Раз об ли чи ће 
те тво ја соп стве на ме ри ла (соп стве не те ра зи је), ко ја су до вољ на за раз
ли ко ва ње до бра и зла. Те ле сну те жи ну по зна је мо по на ги бу стре ли це на 
те ра зи ја ма; оно што је у жи во ту до стој но пред но сти раз ли ку је мо сло бод
ном во љом ду ше. Ту сло бод ну во љу Псал мо по јац је на звао ме ри ли ма, јер 
сло бо да мо же да се при кло ни и на јед ну и на дру гу стра ну.

5. Не на ај е се у не рав у, и за о ми цом не жу и е. Прет ход но 
је ре као: Узај е се у Ње а, сав са бо ре на ро а. Ви дев ши да окле ва ју са 
пот чи ња ва њем и ре кав ши: су је ни су си но ви чо ве чи ји, са да им по но во 
за бра њу је да се узда ју у не прав ду. Онај ко ји сма тра да му је бо гат ство 
са бра но не прав дом до вољ но за си лу и моћ сли чан је бо ле сни ку ко ји оче
ку је да ће од нај ве ће бо ле сти до би ти ис це ле ње. Не на ај се у не рав у, 
јер те она спре ча ва у сва ком до бром де лу. За о ми цом не жу и е. Псал
мо по јац са ве ту је да не бу де мо по хлеп ни на ту ђе. Бо а сво ако е че, не 
ри ла ај е му ср це. Ако ви диш да је не ко пре ко мер но бо гат, не сма трај 
ње гов жи вот бла же ним. Ако ти но вац при ти че са свих стра на и са не ис
црп них из во ра, не до пу сти да те до так не ње го во оби ље. Бо а сво ако 
е че. За ди ви се овој из ре ци! Бо гат ство има ту осо би ну да те че. Оно бр же 
од по то ка про ти че по ред оних ко ји га има ју и обич но ме ња јед не за дру
ге. Ре ка ко ја стре ми са ви си не при бли жа ва се они ма на оба ли; ме ђу тим, 
чим их до так не, она се од мах по вла чи. Та ко се и по год но сти бо гат ства 
бр зо по ја вљу ју и бр зо иш че за ва ју, има ју ћи оби чај да од јед них пре ла зе 
дру ги ма. Ова њи ва да нас при па да јед ном, су тра ће при па да ти не ком дру
гом, а за тим не ком но вом вла сни ку. По гле дај град ске ку ће: ко ли ко су већ, 
од вре ме на свог по стан ка, про ме ни ле на зи ва, на зи ва ју ћи се час име ном 
јед ног, час име ном дру гог го спо да ра! Зла то стал но ис ти че из ру ке свог 
вла сни ка, пре ла зи код дру гог а од дру гог код тре ћег. Го то во да би пре 
за др жао во ду у ре ци не го што би ду го мо гао да очу ваш бо гат ство! Због 
то га је пре кра сно ре че но: Бо а сво ако е че, не ри ла ај е му ср це. Не 
бу ди те за ње га стра стве но при ве за ни сво јом ду шом, не го из ње га из ву
ци те ко рист; не мој те га пре ко мер но љу би ти и не ди ви те му се као јед ном 

вор ни ци или по зна ва о ци све тов не му дро сти. Над сла вом свих тих љу ди 
тре ба ло би ја ди ко ва ти, а бла же ни ма на зи ва ти оне, чи ја је сла ва Бог. Ако се 
не ко гор ди ти ме што слу жи ца ра и што му је овај ука зао ве ли ке по ча сти, 
ко ли ко тек он да тре ба да си по ча ство ван ти, ко ји си слу га Ве ли ког Ца ра, 
ко ји си при зван у нај те шњу за јед ни цу и ко ји си при мио Ду ха обе ћа ња да 
ћеш, бу ду ћи Њи ме за пе ча ћен, по ста ти син Бо жи ји? По знав ши на са мо ме 
се би ко рист од искре ног на да ња у Бо га, про рок по зи ва и на род да му се 
при дру жи у то ме и ка же: Узај е се у Ње а, сав са бо ре на ро а; из лиј е 
ре Њим ср ца ва ша, јер је Бо о моћ ник наш. Ако из се бе не про те ра мо 
по роч не стра сти ко је су овла да ле на шим ду ша ма, не ће мо би ти у ста њу 
да у се бе при ми мо бо жан стве ну бла го дат. Ви део сам да ле ка ри не да ју 
спа со но сни лек пре не го што се по вра ћа њем не из ба ци оно ве шта ство, 
ко је је узро ко ва ло бо лест и ко је су не уз др жа ни сво јим рђа вим по на ша
њем на ку пи ли у се би. Ни ми ро се не си па у по су ду у ко јој се прет ход но 
на ла зи ла не ка смрад на теч ност, уко ли ко се та по су да прет ход но не опе ре. 
Сто га се нај пре мо ра из ли ти оно што је прет ход но уне то, да би се мо гло 
ули ти не што но во. Али су су је ни си но ви чо ве чи ји. Про рок је знао да не ће 
сви сле ди ти ње гов са вет и да не ће сви при ста ти да се узда ју у Бо га не го 
да ће, на про тив, би ти и оних ко ји ће се узда ти у жи теј ске ис пра зно сти. 
Због то га и ка же: Али су су је ни си но ви чо ве чи ји. За што су су јет ни? За
то што су ла жљи ви. У че му се по себ но ис по ља ва њи хо ва ла жљи вост? У 
ме ри ли ма а учи не не рав у. О ка квим то ме ри ли ма го во ри про рок? Зар 
то зна чи да сва ки чо век сто ји са те ра зи ја ма (ме ри ли ма) и ме ри? Зар су 
сви про дав ци ву не и ме са, да ли сви тр гу ју зла том и сре бром, и да ли се 
уоп ште ба ве ства ри ма ко је тр гов ци про да ју на ме ру и по мо ћу те ра зи ја? 
По сто ји, ме ђу тим, мно го раз ли чи тих за на тли ја, ко ји ма за њи хов рад ни су 
по треб не те ра зи је. Мно ги се ба ве по мор ством (мо ре плов ством), а мно ги 
суд ством и упра вља њем. Исти на је да и они ко ри сте лаж, са мо што не об
ма њу ју по сред ством те ра зи ја. Шта, да кле, зна чи то што го во ри про рок? 
То зна чи да уну тар сва ко га од нас по сто ји не ко ме ри ло (тј. не ке те ра зи је) 
ко је је устро јио наш Тво рац, и уз по моћ ње га мо же се раз ли ко ва ти при
ро да ства ри. Из не сох а нас ре е бе жи во и смр, о бро и зло (5. Мојс. 
30; 15), од но сно, две ства ри чи је су при ро де уза јам но су прот не. Од ме ри их 
на свом соп стве ном су ду. Бри жљи во од ме ри шта ти је ко ри сни је: да ли 
да иза бе реш при вре ме ну на сла ду и да за њу за слу жиш веч ну смрт или 
да, иза брав ши стра да ње под ви за ва ју ћи се у вр ли ни, то упо тре биш као 
сред ство за за до би ја ње веч не на сла де? Да кле, љу ди су ла жљи ви за то што 
се ис ква рио суд њи хо вих ду ша. О њи ма је про рок, ја ди ку ју ћи, го во рио: 
Те шко они ма ко ји а му на зи ва ју све ло шћу и све лос а мом, ко ји за 
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Бе се да на сто че тр на е сти пса лам
1. По што сте ра ни је за у зе ли овај све ште ни храм му че ни ка и од по ла 

но ћи псал мо по ја њем уми ло сти вља ва ли Бо га му че ни ка, тр пе ли сте све 
до по дне ва оче ку ју ћи мој до ла зак. Због то га је при у го то вље на на гра да 
за вас, ко ји сте сну и по чин ку прет по ста ви ли ука зи ва ње по ча сти му че
ни ци ма и слу же ње Бо гу. Ме ђу тим, уко ли ко би тре ба ло да се оправ дам 
због за ка шње ња и због то га што сам вас оста вио то ком ду гог вре ме на, 
ре ћи ћу и ко ји је то ме раз лог. Све вре ме, до да на шњег да на, упо тре био 
сам да бих по ди гао Цр кву Бо жи ју, ко ја је по ча сти рав на овој, а на ла зи 
се на ве ли кој уда ље но сти од вас. Да кле, по што ми је Го спод по да рио и да 
њи ма по слу жим и да ва шу љу бав не об ма нем, за јед но са мном уз не си те 
бла го дар ност До бро чи ни те љу, Ко ји је ви дљи ву сла бост мо га те ла укре
пио Сво јом не ви дљи вом си лом. Да вас не бих за ма рао и ду го за др жа вао, 
бе се ди ћу украт ко о псал му ко ји сте по ја ли кад сам до шао. Ка да по ме ри 
сво јих сна га на хра ним ва ше ду ше ре чи ма уте хе ја ћу вас от пу сти ти, да 
би се сва ки од вас по бри нуо за сво је те ло.

Шта сте, да кле, пе ва ли? Би ло је то сле де ће: За во лех шо ће Го со 
усли ши и лас мо ље ња мо је а. Не мо же сва ко да ка же: за во лех, не го са
мо онај ко ји је већ са вр шен, ко ји је ис ту пио из роп ског стра ха и при мио 
дух уси но вље ња. Ре чи за во лех ни је до да то и ко га је за во лео, јер се под 
том реч ју под ра зу ме ва Бог сва ке тва ри. До сто јан љу ба ви у истин ском 
сми слу те ре чи је сте Бог, јер је, пре ма од ре ђе њу, љу ба ви до стој но оно 
што сви же ле. Бог је до бро, пр во и нај са вр ше ни је од свих до ба ра. Да кле, 
ја сам за во лео Са мог Бо га, Ко ји је пр ви ме ђу оним што се же ли, и Ње га 
ра ди сам ра до сно при хва тио стра да ња. Ка ква су то стра да ња, про рок 
опи су је у оно ме што сле ди: бо ло ви смр ни, оа сно си а ске, жа лос и 
бол – све му се то ука за ло до стој ним љу ба ви, због љу ба ви пре ма Бо гу и 
ра ди узда ња ка кво има онај ко ји стра да због бла го че шћа. Под виг ни сам 
пре тр пео на сил но, услед при ну де и про тив но сво јој во љи, ка же про рок, 
не го сам с не ком љу ба вљу и бла го на кло но шћу под но сио стра да ње, због 
че га мо гу да ка жем: Те бе ра и усмр ћу ју нас сав ан (Пс. 43; 23). Чи ни се да 
је ово под јед на ко сна жно као и апо стол ска реч, јер је из ре че но у истом 
оном рас по ло же њу у ко јем апо стол ка же: Ко ће нас ра са ви и о љу ба ви 
Хри со ве? Жа лос или е ско ба, или о ње ње, или ла, или о ло и ња, или 
оа снос, или мач (Рим. 8; 35). Да кле, за во лех све ово, зна ју ћи да ћу опа
сно сти под не ти због бла го че шћа и има ју ћи Све вла ди ку за по сма тра ча и 

од до ба ра, не го не ка вам слу жи као ору ђе. Псал мо по јац је за тим све му 
што је ре као при са је ди нио и из ре ку ко ја као да ни је ње го ва соп стве на, 
не го је из го ва ра Бог, јер ка же: Је ном о во ра ше Бо, ово во је чух. И не ка се 
ни ко не збу њу је, као да у ово ме што је ре че но има не што чуд но, од но сно, 
да је Бог јед ном го во рио а да је про рок два пу та чуо. Мо гу ће је да се ка же 
јед ном, па да се у то ме што је ре че но са др жи мно го то га. Јед ном се не ки 
чо век срео са дру гим, и го во рио му о мно го че му. Онај ко ји је слу шао 
ње го ве ре чи мо гао би да ка же: јед ном је го во рио са мном, али је ре као 
мно го. Та кав је сми сао и ово га што је са да ре че но. Бог ми се јед ном ја вио, 
али је го во рио о две ства ри. Про рок ни је ре као: „о” јед ном о во ра ше Бо 
али ово во је чух, јер би ова из ре ка у том слу ча ју са др жа ла про ти ву реч
ност. Шта је, да кле, то во је, што је чуо про рок? Да је моћ Бо жи ја и Тво ја 
је, Го со е, ми лос. Чуо сам, ка же про рок, да је Бог си лан на су ду и да је 
Он ми ло ср дан. Због то га се не на ај е у не рав у и не ри ла ај е ср це 
ка бо а сву, не ода би рај те ис пра зност, не но си те ис ква ре ни суд (=ра
су ђи ва ње) ду ше. Знај те, да је сна жан наш Го спо дар, стра хуј те од Ње го ве 
сна ге, и не оча ја вај те да ће те би ти ли ше ни Ње го вог чо ве ко љу бља. Страх 
је до бар да се не би чи ни ла не прав да; ме ђу тим, до бра је и на да у ми лост 
ка ко онај ко ји је по ср нуо у грех не би услед без на ђа по стао не ма ран, јер 
је моћ Бо жи ја, и о Ње а је ми лос. Ти ћеш уз вра и и сва ко ме о е ли ма 
ње о вим, јер ка квом ме ром ме ри е, она квом ће вам се ме ри и (Лк. 6; 38). Да 
ли си ра жа ло стио бра та? Оче куј то исто. Да ли си оти мао од по ни же них, 
уда рао си ро ма шне, по сра мио пре ко ри ма, кле ве тао, ла гао, по се зао за ту
ђом брач ном по сте љом, пре кр шио за кле тву, о ме рао очин ске ме ђе (При че 
Сол. 22; 28), по ла гао ру ке на имо ви ну си ро тог, жа ло стио удо ви це, са да шње 
за до вољ ство прет по ста вљао веч ним до бри ма? Оче куј и пла ту за то, јер 
ће сва ки о жње и оно шо је о се јао (Гал. 6; 7). Уоста лом, ако си учи нио и 
не ко до бро, оче куј и за то ве ли ку, ви ше стру ку пла ту. Ти ћеш уз вра и и 
сва ко ме о е ли ма ње о вим. Чи та вог свог жи во та се ћај се ове из ре ке и 
из бе ћи ћеш мно ге гре хо ве, уз по моћ Хри ста Ису са Го спо да на шег, Ко јем 
не ка је сла ва и си ла у ве ко ве ве ко ва. Амин.
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тим, ве ли ко ду шност овог бор ца. Кад су ме, ка же, об у зе ли бо ло ви смр ни 
и ка су ме сна шле а ске оа сно си, не са мо да ни сам пао под бре ме ном 
тих ис ку ше ња, не го сам се до бро вољ но из ло жио да ле ко мно го број ни јим 
ис ку ше њи ма, као да сам за са мо га се бе про на ла зио пат ње и бо ло ве, и оне 
ме ни су су сти за ле про тив но мо јој во љи. Нај пре је ре као: Об у зе ше ме бо
ло ви смр ни а са да: жа лос и бол на ђох. Бу ду ћи да је ис тра јао при ли ком 
свих ђа вол ских ис ку ше ња, же ли да по ка же пре и зо би ље љу ба ви пре ма 
Бо гу, због че га до да је жа лост на жа лост и бо ло ве на бо ло ве, не за то што 
се на да да ће се соп стве ном сна гом су прот ста ви ти не во ља ма, не го за то 
што при зи ва Име Го спод ње. Слич но ово ме го во ри и апо стол: У све му 
ово ме ре о бе ђу је мо (грч. ὑπερνικῶμεν) кроз Оно а Ко ји нас је за во лео (Рим. 
8; 37). По бе ђу је (νικᾷ) онај ко ји ис трај но под но си оно што се де ша ва по 
ну жно сти. Пре по бе ђу је (ὑπερνικᾷ) онај ко ји као до каз свог ду го тр пље ња 
сво је вољ но на се бе при вла чи бо ло ве. Онај ко је пао у не ки смрт ни грех 
тре ба ло би да ка же: Об у зе ше ме бо ло ви смр ни, јер је ре че но: Сва ки ко ји 
во ри рех о ђа во ла је (1. Јн. 3; 8). Кад сам тво рио грех, ка же Да вид, и кад 
ме смрт но си ла у утро би, сна шле су ме ад ске опа сно сти. Чи ме сам се ис
це лио? Ти ме што на ђох жа лос и бол по ка ја ња. При хва тио сам на се бе 
му ке по ка ја ња сра змер не те жи ни гре ха, и та ко сам се од ва жио да при зо
вем Име Го спод ње. Шта сам ре као? О, Го со е, из ба ви у шу мо ју, јер сам 
за ро бљен. Ти, Го спо де, дај за ме не от куп, и из ба ви у шу мо ју.

3. Ми ло сив је Го со и ра ве ан. У Све том Пи сму, ми ло ср ђе се увек 
по ве зу је са прав дом, по у ча ва ју ћи нас да ми лост Бо жи ја ни је без су да, али 
и да суд ни је без ми ло сти. Ка да Бог ми лу је, Он с ра су ђи ва њем и ме ром 
по ка зу је ми ло ср ђе до стој ни ма. Ка да нам су ди, Он пре су ђу је узи ма ју ћи 
у об зир на шу сла бост и ка жња ва ју ћи нас мно го ви ше по чо ве ко љу бљу 
не го по уз вра ћа њу јед на ким за јед на ко. И Бо наш ми лу је. Ми ло ср ђе је 
са стра да ње са они ма, ко ји су уни же ни ви ше не го што је ме ра њи хо ве 
кри ви це, ка кво осе ћа ју они што са стра да ва ју. Ми ло ср ђе осе ћа мо пре ма 
оно ме ко ји је из ве ли ког бо гат ства пао у крај ње си ро ма штво, ко је од 
сна жног те ле сног здра вља до шао до пот пу не из не мо гло сти, ко је не ка да 
ли ко вао због ле по те и мла до сти сво га те ла, а за тим био по го ђен бо ле
сти ма ко је су га уна ка зи ле. Бу ду ћи да смо и ми не кад би ли слав ни и да 
смо жи ве ли у ра ју, а да смо услед па да ли ше ни сла ве и по ни же ни, Бо 
наш ми лу је, јер ви ди ка кви смо не кад би ли а ка кви смо са да. Он је због 
то га и Ада ма при звао гла сом ми ло ср ђа, ре кав ши: Аа ме, е си (1. Мојс. 3; 
9). Све зна ју ћем, на рав но, ни је тре ба ло оба ве ште ње, не го је хтео да Адам 
раз ми сли где је био, и где се са да на ла зи. Ге си, тј. ка квом си се па ду из
ло жио ти, ко ји си био на та квој ви си ни?

под ви го по ло жни ка.* Усли ши ће Го со лас мо ље ња мо је а. Та ко и сва ки 
од нас мо же да ис пу ни оно што је у за по ве сти ма те шко, уко ли ко свој жи
вот, као пред по сма тра чем, раз от кри је пред Бо гом сва ке тва ри.

2. Шо је ри кло нио ухо Сво је к ме ни. Про рок је ре као: ри кло нио, 
али не за то да би ти ство рио не ку чув стве ну пред ста ву о Бо гу, као да 
Он има уши и да их при кла ња због ути ша ног гла са, ка ко то чи ни мо ми, 
при бли жа ва ју ћи уши они ма ко ји ти хо го во ре, да би смо из бли зи не ра за
бра ли из го во ре но. На про тив, ре као је ри кло ни да би по ка зао сво ју соп
стве ну сла бост, тј. услед Свог чо ве ко љу бља снис хо ди ка ме ни ко ји ле жим 
на зе мљи, као што чо ве ко љу би ви ле кар при кла ња ухо ка бо ле сни ку ко ји 
услед ве ли ке ис цр пље но сти ни је у ста њу да раз го вет но го во ри, да би из 
бли зи не до знао шта је стра дал ни ку по треб но. Да кле, ри кло ни Сво је ухо 
к ме ни. Да би ухо Бо жи је не ко га чу ло, Ње му ни је по тре бан глас. Бог и на 
осно ву кре та ња ср ца до зна је шта од Ње га тра жи мо. Зар ни си чуо да се 
Мој сеј, ко ји ни шта ни је го во рио, мо лио Бо гу не из ре ци вим уз да си ма и да 
га је Го спод усли шао, ре кав ши: За шо ва иш к Ме ни (2. Мојс. 14; 15)? Бог 
мо же да чу је и пра вед ну крв, иако не ма ни ти је зик ни ти глас ко ји про
ди ре кроз ва здух. Та ко је и ја вља ње пра вед них де ла пред Го спо дом гро
мо гла сно. И у све а не мо је ри зва ћу Га. Кад се по мо ли мо је дан дан или 
је дан час, па и та да не мно го, од ла же мо сва ку бри гу, као да смо учи ни ли 
не што што је рав но на шем са гре ше њу. Ме ђу тим, све ти про рок об ја вљу је 
да он при но си ис по ве да ње ко је је сра змер но це ло куп ном вре ме ну ње го
вог жи во та, јер ка же: У све а не мо је ри зи ва ћу Га. Да ти не би по ми слио 
да је он Бо га при зи вао за то што су сви да ни ње го вог жи во та про ти ца ли 
у бла го ста њу и што су сва ње го ва де ла би ла успе шна, про рок у на став ку 
опи су је ве ли чи ну не сре ћа, у ко ји ма ни је за бо ра вљао Име Бо жи је и ка
же: Об у зе ше ме бо ло ви смр ни, оа сно си а ске сна ђо ше ме. Под реч ју 
„бо ло ви” про рок под ра зу ме ва бо ло ве ка кви се осе ћа ју у труд но ћи, ка да 
утро ба, при ти сну та бре ме ном, под сти че плод ко ји но си да иза ђе и ка да 
де то род ни ор га ни, при ти сну ти и на прег ну ти у вре ме труд но ће, по тре
са њем и са жи ма њем жи ла узро ку ју да по ро ди ља осе ти нај о штри ји бол 
и стра шна му че ња. Он је овај по јам пре нео и на смрт не бо ло ве, ка кве 
жи ва би ћа осе ћа ју при ли ком раз лу че ња ду ше од те ла. Ја ни сам, ка же, 
пре тр пео не што под но шљи во не го смрт не бо ло ве, и био сам у опа сно сти 
да си ђем у ад. Да ли је он са мо јед ном пре тр пео то чи ме се хва ли или је 
то пре тр пео ви ше пу та, ма да про тив но сво јој во љи, с тим што оно што 
пре тр пи мо про тив но сво јој во љи не за слу жу је по хва лу? По гле дај, ме ђу

* Грч. ἀϑλοϑέτης, су ди ја у бор ба ма атле та (бо ра ца), прим. прев.
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ми, љу ди, уми ре мо ви ше пу та, и пре не го што смрт раз лу чи ду шу од те
ла. Не ка ти не бу де чуд но ово што је ре че но; на про тив, про ник ни у са му 
ствар ност. То ком три сед ми не го ди на, чо век обич но до жи ви три про ме не 
и пре о бра жа ја уз ра ста и на чи на жи во та. На кон ис те ка сва ке сед ми не, по
себ на гра ни ца за кљу чу је оно што је про шло и ја сно озна ча ва про ме ну. У 
пр вој сед ми ни, де ти њи уз раст се за вр ша ва ис па да њем зу ба. Уз раст де те та 
спо соб ног за уче ње про ду жа ва се до мла до сти; кад на пу ни два де сет јед ну 
го ди ну и кад ма ље поч ну да пре кри ва ју ње го ве обра зе, мла дић не при мет
но иш че за ва и пре о бра жа ва се у зре лог чо ве ка. Кад ви диш чо ве ка, ко ји 
је са го ди на ма пре стао да ра сте, чи ји се на чин раз ми шља ња утвр дио и у 
ко јем не ма тра го ва мла до сти, зар не ћеш за кљу чи ти да је умр ло оно што 
је у ње му про шло? Ста рац, ко ји се пре о бра зио и по спо ља шњем из гле ду 
и по ду шев ним скло но сти ма, очи глед но ви ше ни је она кав, ка кав је не ка
да био. Због то га људ ски жи вот би ва ис пу њен мно гим смр ти ма, не са мо 
при ли ком пре ла ска из јед ног уз ра ста у дру ги, не го и при ли ком ду шев
них па да ња у грех. Та мо, где не ма ни те ле сне ни ду шев не про ме не (јер 
ни ти ра зум лу та, ни ти се рас по ло же ње ме ња, ни ти би ло ка ква окол ност 
на ру ша ва по сто ја ност и не по му ће ност по ми сли), та мо је зе мља уисти ну 
жи вих, ко ји су сваг да по доб ни (слич ни) са ми ма се би. Про рок обе ћа ва да 
ће у тој зе мљи по себ но уго ди ти Бо гу сва ке тва ри, јер ни шта спо ља шње 
не ће оме та ти ње го ву на ме ру да Му слу жи исти ни то и у под јед на кој ча сти 
с ан ге ли ма. У Пи сму је ре че но: За о се и ра о ру и мо, би ло а бо ра ви мо 
ов е, би ло а о ла зи мо, а бу е мо Ње му уо ни (2. Кор. 5; 9). Та ква је зе мља 
жи вих; та мо не ма ни но ћи ни сна, ко ји је об лич је смр ти; не ма ни хра не, 
ни пи ћа, ко ји ов де кре пе на шу сла бост; не ма ни бо ле сти, ни стра да ња, 
ни ле че ња, ни суд ни ца, ни тр го ви не, ни умет но сти, ни нов ца, тог по чет ка 
зла, из го во ра за ра то ве и ко ре на не при ја тељ ства. То је зе мља жи вих, ко ји 
не уми ру гре хом, не го жи ве истин ским жи во том у Хри сту Ису су, Ко јем 
не ка је сла ва и си ла у ве ко ве ве ко ва. Амин.

4. Го со чу ва оој ча; о ни зих се, и са се ме. Уко ли ко се ово до слов
но схва ти, то зна чи да људ ска при ро да не би мо гла да по сто ји кад Го спод 
не би чу вао мла ден це и одој чад. Ка ко би они, ко ји су у мај чи ној утро би, 
мо гли да се хра не или да се кре ћу, да жи ве на та ко те сном ме сту где не ма 
мо гућ но сти да се окре ну, на ме сту мрач ном и вла жном, где не мо гу ни ти 
да ди шу ни ти да жи ве људ ским жи во том и где, слич но ри ба ма, пли ва ју 
у теч но сти, ако их не би чу вао Бог? Осим то га, ка ко би мо гли да на ста ве 
да жи ве на ме сту на ко је ни су на вик ну ти, ка да из то пли не мај чи не утро
бе иза ђу на хла дан ва здух, ако их не би спа са вао Бог? Да кле, Го со чу ва 
оој ча; о ни зих се, и са се ме. Ове ре чи мо жеш да схва тиш и дру га чи је: 
бу ду ћи да сам се обра тио и по стао као мла де нац (де те), при мио сам, као 
де те, Цар ство не бе ско и сво јом не зло би во шћу до шао до де ти њег сми ре
ња: Го спод, Ко ји чу ва мла ден це, спа сао ме чим сам се сми рио.

5. По вра и се, у шо мо ја, у со кој вој, јер и Го со учи ни о бро. 
До бри под ви жник са мо ме се би ну ди ре чи уте хе, го во ре ћи слич но Па
влу: До бар ра ра о вах, р ку за вр ших, ве ру ор жах, и са ме че ка ве нац 
рав е (2. Тим. 4; 7–8). То исто са мо ме се би го во ри и про рок. Они ма, ко ји 
су се у овом жи во ту за ко ни то под ви за ва ли, пред сто ји веч ни спо кој. То, 
ме ђу тим, ни је спо кој ко ји се да ру је за то што смо га за слу жи ли сво јим де
ли ма, не го га мно го да ре жљи ви Бог по бла го да ти да ру је они ма, ко ји су се 
у Ње га узда ли. Да вид још не го во ри о та мо шњим до бри ма не го об зна њу
је ка ко се осло бо дио од жи теј ских бри га и бла го да ри за то Осло бо ди о цу 
ду ша, Ко ји га је из ба вио од ра зно ли ког и те шког ро бо ва ња стра сти ма. 
Ка ко то? Јер из ба ви у шу мо ју о смр и, очи мо је о су за и но е мо је о 
скли зну ћа. Кроз по ре ђе ње са са да шњим ста њем, Да вид из о бра жа ва бу
ду ћи спо кој. Ов де ме, ка же он, об у зе ше бо ло ви смр ни, а та мо Бо из ба ви 
у шу мо ју о смр и; ов де очи због жа ло сти про ли ва ју су зе, а та мо ви ше 
не ма су зе, ко је би за ма гли ле зе ни це оних што се ве се ле со зер ца ва њем 
ле по те сла ве Бо жи је, јер ће Бо из бри са и сва ку су зу са њи хо во ли ца (Иса. 
25; 8); ов де по сто ји мно го опа сно сти од скли зну ћа, због че га и Па вле ка же: 
Ко ји ми сли а со ји не ка а зи а не а не (1. Кор. 10; 12). Та мо, ме ђу тим, 
сто пе чвр сто сто је, жи вот је не про ме њен и не по сто ји опа сност да ће нас 
при ву ћи грех, јер та мо не ма ни ти те ле сне по бу не ни ти са деј ство ва ња же
не ка гре ху. У вас кр се њу не ће би ти ни му шког ни жен ског по ла, не го ће 
они, ко ји су уго ди ли свом Вла ди ки и ко ји оби та ва ју у зе мљи жи вих, жи
ве ти не ким је дин стве ним и јед но о бра зним жи во том. Овај свет је и сам 
смр тан, и слу жи као пре би ва ли ште за уми ру ће. Гра ђа ви дљи вих ства ри 
је сло же на, а све што је сло же но обич но се ру ши. И ми, ко ји као де ло ви 
све та жи ви мо у све ту, ну жно уче ству је мо у при ро ди це ли не. Због то га 
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ШЕ СТОП САЛ МИ ЈЕ  
– Из Ту ма че ња Псалтира 

Јефи ми ја Зи га бе на

Пса лам 3
1. Пса лам Да ви ов, ка а бе жа ше ре ли цем Аве са ло ма, си на сво а
Нат пис овог псал ма је ја сан, по себ но за љу де ко ји су упо зна ти с Књи

га ма Са му и ло вим и Књи га ма о ца ре ви ма (в. 2. Сам. 12; 14). Он не при ли чи 
са мо Да ви ду, не го и сва ком чо ве ку ко ји је из ло жен на па ди ма ви дљи вих 
и не ви дљи вих не при ја те ља.

2. Го со е, шо се умно жи ше они ко ји ме уње а ва ју? Те шко ја ди ку
ју ћи што је из ло жен та квој зло на мер но сти од стра не чла но ва сво је по
ро ди це и при ја те ља и упра вља ју ћи ми сли са мо ка Бо гу, про рок пи та због 
че га се сва ко днев но уве ћа ва број ње го вих не при ја те ља (он их је, за пра во, 
на звао угње та чи ма) ко ји се у го ми ла ма при кљу чу ју оце у би ци Аве са ло му. 
Ко ји је то ме раз лог, ка да он сам (тј. про рок) ни је увре дио ни ко га од њих? 
Тим ре чи ма на го ве шта ва и де мон ске на па де на нас.

Мно и уса ју на ме не. То је ре као да би раз ја снио из раз: умно жи ше се.
3. Мно и о во ре у ши мо јој: не ма му са се ња у Бо у ње о вом. Мно ги, 

ка же, од оних, ко ји су се по бу ни ли про тив ме не, охра бру ју је дан дру го га 
и о мо јој ду ши, тј. о ме ни са мом, раз гла ша ва ју сле де ће: ако је мо гао та ко 
ла ко би ти на те ран у бек ство, то зна чи да га је Бог оста вио због ње го вих 
гре хо ва. Или: та ко го во ре мно ги од њих, ви дев ши мо је не во ље. У Бо у 
ње о вом, тј. од оног Бо га у Ко јег се про рок увек уздао.

4. А Ти си, Го со е, за ши ник мој. Не ка о ме ни раз гла ша ва ју шта 
год же ле, Ти и да ље оста јеш за штит ник свих ко ји су у ис ку ше њи ма, а по
себ но оних, ко ји су по ка за ли да су до стој ни Тво је за шти те.

Сла ва мо ја, и о и жеш ла ву мо ју. Дру ги тра же сла ву у пле ме ни том 
по ре клу, сре ћи, бо гат ству или не че му слич ном, а ја се је ди но у Те бе уздам 
и је ди но се То бом по но сим. Ти ћеш ме про сла ви ти, јер си мој по моћ ник, 
и по ди ћи ћеш мо ју гла ву, не кад по бе до но сну а са да по ви је ну под бре ме
ном не сре ћа.

5. Гла сом мо јим ка Го со у ви ках, и усли ши ме са све е о ре Сво је. 
Тек што сам за ва пио – чув стве но, тј. усти ма, или ду хов но (у ми сли ма) 
– истог ча са Бог ме усли шио, јер је Го спод бли зу свих ко ји Га при зи ва ју. 
Све том го ром про рок на зи ва Си он где, ка ко се ве ро ва ло, оби та ва Бог и 
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И на на ро у Тво ме бла о слов је Твој. Твој бла го слов се, ка же, спу стио и 
на Твој на род, тј. на оне ко ји за јед но са мном тр пе на па де мно гих не при
ја те ља, или на це ло цар ство или пак на на род ко ји чи не они што ве ру ју 
у Хри ста. Под бла о сло вом тре ба под ра зу ме ва ти мир и до бро чин ства 
Бо жи ја као по сле ди цу бла го сло ва Бо жи јег. Због то га је тај на род про сла
вио Бо га, као што Га је про сла вио и сва ки дру ги, ви дев ши ка кву је по моћ 
про рок до био од Го спо да.

Пса лам 37
Пса лам Да ви ов, за се ћа ње, о су бо и

Овај пса лам је сли чан ше стом псал му, јер има исти по че так. Слич
но ше стом, и овим псал мом Да вид опла ку је не сре ће ко је му се де ша ва ју 
на кон са гре ше ња. Оба псал ма са др же Да ви до ву мо ли тву за осло бо ђе ње 
и за олак ша ва ње ње го ве суд би не. Пре ма то ме, и овај пса лам је на пи сан 
у вре ме кад је Да ви да про го нио Аве са лом. У нат пи су је на по ме ну то: за 
се ћа ње, од но сно за се ћа ње на Да ви до ве гре хо ве и на не сре ће и стра да ња 
ко ја су за њи ма усле ди ла.

2. Го со е, не мој ме ја ро шћу Тво јом ко ри и, ни и ме не вом Тво јим 
ка зни и. На су прот ово ме, у Књи зи о Јо ву је ре че но: Бла жен је чо век 
ко је Бо ре ко ре ва (Јов 5; 17). Чи ни се да чак и сам Да вид на дру гом ме
сту дру га чи је ра су ђу је о то ме, јер ка же: Бла жен је чо век ко је ре ко риш, 
Го со е, и из за ко на Тво а на у чиш а (Пс. 93; 12). Про рок, ме ђу тим, чак ни 
у го ре на ве де ним сти хо ви ма не тра жи да раз об ли че ње и ка зна Бо жи ја 
бу ду са свим уда ље ни од ње га. Он са мо мо ли Го спо да да ње го ва ка зна 
и раз об ли че ње не бу ду сје ди ње ни са Ње го вом ја ро шћу и гне вом. Про
рок је знао да је гнев Бо жи ји не под но шљив и пла шио се да услед ње га 
са свим не про пад не. Због то га и мо ли Бо га да Ње го ва по се та бу де спо
кој на, ка ко би се по пра вио и из бе гао стра шну ка зну на бу ду ћем су ду 
Бо жи јем. Из тог раз ло га је нај пре по ме нуо пре кор а на кон ње га ка зну, 
бу ду ћи да она за њим сле ди. Мо ра мо на по ме ну ти да су деј ства Бо жи ја 
сло бод на од гне ва и би ло ка кве стра сти. Уко ли ко про ро ци при пи су ју 
Бо гу слич на ду шев на рас по ло же ња, он да то чи не са мо због то га да би 
на ма, љу ди ма, по ка за ли да се Бог бри не о сва ко ме од нас и да Он све 
ви ди и чу је. Ако, да кле, про ро ци на сто је да бо жан ска деј ства об ја сне 
људ ским деј стви ма, то се де ша ва сто га што су и про ро ци и они ко ји 
их слу ша ју – љу ди, због че га се и из ра жа ва ју људ ским је зи ком. Ка да је, 
да кле, реч о ја ро сти и гне ву Бо жи јем, под тим не сме мо под ра зу ме ва ти 
стра сти, не го их мо ра мо схва ти ти као нај стро жи је од лу ке Бо жи је, ка кве 
и до ли ку ју гре шни ци ма.

где бе се ди са љу ди ма ко ји су се то га удо сто ји ли. Под све том го ром мо же 
се под ра зу ме ва ти и не бо, ко је ми на зи ва мо оби та ва ли штем Бо жи јим.

6. Ја уснух. Са вла дан стра шним бре ме ном не да ћа ја сам, ка же, пот пу
но кло нуо ду хом и ни шта ни сам пред у зи мао (слич но оно ме ко ји спа ва).

И са вах, тј. ду го сам се на ла зио у та квом ста њу.
Уса ох, јер ће ме Го со за ши и и. Бу ду ћи да сам као про рок 

до знао да ћеш ми Ти по мо ћи, истог тре нут ка сам обо дрио свој кло ну ли 
дух. Не ки ту ма чи твр де да је про рок ове ре чи (уснух, са вах, уса ох) 
из го во рио о свом вас кр се њу, уме сто да упо тре би ре чи: бу ду ћи мр тав 
„за спах” и ду го ћу спа ва ти, при че му ће мо је те ло би ти не по крет но. На
кон из ве сног вре ме на ја ћу се про бу ди ти од но сно он да ка да Хри стос, 
си шав ши у ад, вас кр сне оне ко ји се та мо на ла зе или пак кад на свр шет ку 
вре ме на вас кр сне све мр тве.

7. Не ћу се ула ши и о мно шва на ро а ко ји ме око ло на а а ју. 
Не ћу се упла ши ти упра во због то га што се уздам у Тво ју за шти ту. Под 
они ма ко ји га на а а ју про рок под ра зу ме ва или оне што на па да ју ње га 
са мог, тј. Аве са ло мо ве при ста ли це (исто риј ски сми сао) или пак де мо не 
(пре не се ни сми сао). У од но су на де мо не, њи хо во на па да ње око ло (са свих 
сра на) упра во та ко тре ба и раз у ме ти, јер они на па да ју и спре да (ка да се 
тру де да у нас за се ју на ду у сре ћан ис ход на ших по ду хва та) и от по за ди 
(ка да под се ћа њем на на ша пре ђа шња са гре ше ња по ку ша ва ју да оскр на ве 
на ше ду ше). Осим то га, они на па да ју и зде сна ка да, са деј ству ју ћи у на
шим до брим де ли ма, на сто је да у на ма по бу де сла во љу бље; на па да ју и са 
ле ве стра не, ка да отво ре но на сто је да нас при кло не са гре ше њу.

8. Уса ни, Го со е, са си ме, Бо же мој. Пред ста вља ју ћи ду го тр пе љи
вост Бо жи ју као не ку вр сту сна, про рок ка же: уса ни, уме сто: кре ни на 
не ри ја е ље. Мо гу ће је и да про рок на овом ме сту пред ска зу је Спа си те
ље во вас кр се ње из мр твих, при зи ва ју ћи Га ка спа са ва њу љу ди, ко је ов де 
(про рок) из о бра жа ва са мим со бом: са си ме.

Јер си Ти о ра зио све ко ји ми уза лу не ри ја е љу ју. Бу ду ћи да је про
роч ким очи ма про зрео про паст сво јих не при ја те ља, про рок већ уз но си 
бла го да ре ње Бо гу и ис по ве да ми лост ко ју му је учи нио.

Зу бе ре шни ка скр шио си. Под зу би ма се очи глед но под ра зу ме ва си
ла. Тај из раз је ме та фо рич но пре у зет од зве ри, чи ја је си ла усред сре ђе на 
упра во у зу би ма. Очи глед но је да про рок ре шни ци ма на зи ва сво је не
при ја те ље ко ји су по гре ши ли што су уза луд но ра то ва ли про тив ње га, 
бу ду ћи ру ко во ђе ни ис кљу чи во зло бом.

9. Го со ње је са се ње. То је та ко ђе ус клик бла го да ре ња, ко ји озна ча ва 
да га је спа сао Го спод а не не ко дру ги.
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да смр де, не са мо на сво јој по вр ши ни не го и у ду би ни. Тим ре чи ма Да вид 
из ра жа ва по вре ду и тру ле жност сво је ду ше, због ко је ни она са ма ни је ви
ше мо гла да под не се свој смрад. За па зи, чи та о че, ка ко бо жан стве ни Да вид 
умно жа ва и уве ли ча ва сво је гре хо ве док их ва тре но ис по ве да: он нај пре 
ка же да су ве ли ки, за тим да су те шки и нај зад да су се за гно ји ли и усмр
де ли. Кад не ко осе ти зло смрад ност сво га гре ха, он да је то знак истин ског 
по ка ја ња, јер тек та да мо же да омр зне грех и да се гну ша над њим.

7. По сра ах и скру ших се о кра ја. Ис це љу ју ћи сво је мно го број не 
и зло смрад не ра не, до кра ја сам по стра дао од сла бо сти, та ко да сам се 
са свим скру шио (по гнуо). Сав ан о си ђен хо их. Иако сам био на цар
ском пре сто лу, по чи тав дан сам хо дао мрач ног ли ца и по гле да обо ре ног 
ка зе мљи. Ра ња ва ла ме мо ја соп стве на са вест, не до пу шта ју ћи ми да се у 
ду ши ра ду јем и ве се лим.

8. Јер се сла би не мо је ис у ни ше о ру а ма (тј. мо ја бе дра су се ис пу
ни ла срам ним ог њем). Ако је стра сна, те ле сна по жу да сра мо та и лаж, 
он да она ни је истин ско за до вољ ство не го сен ка за до вољ ства. Због то га 
апо стол ка же: Сој е, а кле, оа сав ши бе ра сво ја иси ном (Еф. 6; 14), тј. 
опа ши те сво ју утро бу истин ским за до вољ ством, ка кво се ра ђа од це ло
му дре но сти и прав де. Да вид ка же да је пре тр пео осра мо ће ње од де мо на: 
овај му се на ру гао, јер је ње го во те ло под ста као ка не до лич ним и не за
ко ни тим кре та њи ма те ле сне не чи сто те. И не ма ис це ле ња е лу мо ме, јер 
ми се де мон на ру гао. За то га ка жња вам и ис цр пљу јем због сла до стра шћа 
ко је ми је оно (те ло) до не ло.

9. Зло са вљан бих и уни жен ве о ма. Ја сам, ка же, кроз глад, жеђ, ле жа
ње на го лој зе мљи и оста ле су ро во сти пре ко мер но ка жња вао сво је те ло. 
Ри ках о уз а ха ср ца мо је а. Све ти Ки ри ло ка же: „Са вест ко ја ра ња ва ср
це иза зи ва у ње му уз да хе. Онај ко ји ро бу је гре ху и ко јег са вест оп ту жу је 
због то га што је ра жа ло стио Бо га, не мо же да бу де не ма ран пре ма то ме. 
На про тив, ње гов ум би ва као опи јен жа ло шћу, а ср це стра да од су ро вог 
му че ња, због че га се, услед ду би не уз да ха, чи ни као да ри че. Ни сам се, 
ка же, ис по ве дао усти ма, та ко да сви ви де, не го у ду би ни ср ца, и је ди но 
пред То бом, Ко ји по зна јеш тај но.”

10. Го со е, ре То бом је сва же ља мо ја, и уз и са ње мо је о Те бе се 
не са кри. На кон са гре ше ња, ка же, сва же ља мо ја је пред То бом, Го спо де, 
јер Ти знаш да сам сваг да жу део за сво јим спа се њем и за из ба вље њем од 
не сре ћа. Мо је уз ди са ње ни је скри ве но пред То бом, и Ти га слу шаш као 
да је раз го вет на реч, ко ја из ла зи из ду би не ср ца. Све ти Ки ри ло ту ма чи: 
„Ве о ма је зна чај но да је сва же ља чо ве ко ва пред Бо гом, од но сно да чо век 
има же љу ко ја је до стој на по гле да Бо жи јег. На сла де, ко је чо ве ков ра зум 

3. Сре ле Тво је за бо о ше се у ме не. Са гла сно с ту ма че њем Ва си ли ја 
Ве ли ког, под стре ла ма тре ба под ра зу ме ва ти раз об ли чу ју ће ре чи, ко ји ма 
је про рок На тан ра нио Да ви да, го во ре ћи: Не ће се о ма ћи мач о о ма 
во је а о ве ка, јер си Ме ре зрео и узео же ну Ури је Хе е ји на а и бу е 
же на (2. Сам. 12; 10). Под сре ла ма мо жеш под ра зу ме ва ти и за кон Бо жи ји, 
у ко јем се на ла зе и од лу ке про тив пре љуб ни ка и уби ца; оне су као стре ле 
про бо ле Да ви до во ср це, иза звав ши пат ње и не сре ће.

Су сио си на ме ру ку Тво ју, тј. Тво ју си лу ко ја се про ја вљу је у ка
жња ва њу. Бо жан стве ни Ки ри ло ка же: „Онај ко ји на дру го га спу шта ру ку 
по ла же на ње га не под но шљив те рет. Осим то га, ти ме се из ра жа ва не пре
кид ност и ду го трај ност ка зне, јер не да ће, ко је су од Бо га по сла те на оно га 
ко ји би ва ка жњен или ис ку ша ван, че сто сле де јед на за дру гом.”

4. Не ма ис це ле ња е лу мо ме о ли ца не ва Тво а. Ре чи као што су: о 
ли ца не ва Тво а или о ли ца ре хо ва мо јих из ре че не су у овом псал му у 
зна че њу опи са, од но сно упо тре бље не су уме сто ре чи: „услед гне ва Тво га” 
и „услед гре хо ва мо јих”. Не ма, да кле, ис це ле ња мом те лу, тј. не ма олак ша
ња стра да ња, ко ја су узро ко ва на Тво јим гне вом. Тај гнев се про ја вио у 
Тво јим прет ња ма и за стра ши ва њи ма, ко је су ми упу ће не кроз про ро ка 
На та на или су ми об ја вље не у За ко ну.

Не ма ми ра у ко си ма мо јим о ли ца ре хо ва мо јих. Не ма, ка же, чвр
сти не и ста бил но сти у мо јим ко сти ма, те ле сним или ду шев ним (под тим се 
под ра зу ме ва ју ду шев не си ле и ми сли ко је утвр ђу ју ду шу), јер се оне тре су 
и ко ле ба ју због мо јих гре хо ва. Је дан од ту ма ча ка же да ре чи ли це ре хо ва 
озна ча ва ју за ми шља ње пре ђа шњих са гре ше ња и под се ћа ње на њих, та ко 
да су мо ји гре хо ви (тј. се ћа ње на гре хо ве) сваг да пред мо јим ли цем.

5. Јер бе за ко ња мо ја ре ва зи ђо ше ла ву мо ју. Мо ја бе за ко ња су се, 
ка же, то ли ко умно жи ла и на ра сла да су пре ва зи шла мо ју гла ву. Да вид 
овим ре чи ма из ра жа ва ве ли чи ну сво јих гре хо ва, као што је на дру гом 
ме сту, же ле ћи да из о бра зи мно штво сво јих са гре ше ња, ре као: Умно жи ше 
се већ ма (бе за ко ња) о вла си ла ве мо је (Пс. 39; 13).

Као бре ме е шко о е ре и ше ме. Бе за ко ња су мо ја те шка и за то не 
мо гу да под не сем се ћа ње на њих. Она ме при си ља ва ју да се по ви јам и да 
гле дам у зе мљу, као да но сим не ко ве ли ко бре ме. Ори ген ка же: „Ова кве 
ре чи не мо гу да из го во ре они, ко ји не осе ћа ју сво ја са гре ше ња. Не ки се 
чак хва ле и на сла ђу ју сво јим пре сту пи ма… Ме ђу тим, са мо они ко ји се 
ка ју осе ћа ју њи хо во бре ме. Бог сто га и ка же да Му они, ко ји су умор ни и 
обре ме ње ни, при сту пе пу тем по ка ја ња.”

6. Усмр и ше се и за но ји ше ра не мо је, о ли ца без у мља мо а. Ра не, ко је 
су у мо јој ду ши ство ри ле ужа ре не стре ле ђа во ла, за гно ји ле су се и по че ле 
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15. И бе јах као чо век ко ји не чу је и ко ји у уси ма сво јим не ма орав
а ња. Овим ре чи ма се са свим до бро об ја шња ва ју прет ход не. Оправ да њи
ма на зи ва ре чи ко ји ма би се од бра нио и раз об ли чио сво је кле вет ни ке.

16. Јер у Те бе се, Го со е, о у зах. Да вид ов де из но си раз лог због ко
јег је био глув и ни је отва рао уста про тив сво јих кле вет ни ка: он се, ка же, 
са сто ји у то ме што сам се на дао да ћеш ме Ти, Го спо де, за шти ти ти од 
не при ја те ља.

17. Да ми се не о ра у ју не ри ја е љи мо ји; и у со и ца њу но у мо јих 
би ше на а мном ве ле ре чи ви. Кад се мој пут уда љио од пу та бо жан стве
них за по ве сти, од мах су се бе стид но др зну ли да се раз ме ћу ка ко ће ме 
по гу би ти.

18. А ја сам на уар це сре ман. Кад сам са гре шио и ли шио се бо жан
стве не по мо ћи, по стао сам лак плен за оне што су хте ли да ме по ра зе. 
Мо жда би се мо гло про ту ма чи ти и на сле де ћи на чин: због мо јих гре хо ва, 
сваг да сам био спре ман за ис пра вља ње и за Тво ју по у ку. Бол је мој сал
но ре а мном. Се ћа ње на пре ступ ко ји сам по чи нио иза зи ва ми бол и 
сваг да је пред мо јим очи ма. Оно ме му чи и уз не ми ру је, та ко да не мо гу 
да га за бо ра вим и на тај на чин пре ста нем да осе ћам бол.

19. Бе за ко ње мо је ја ћу об ја ви и, јер ћу сви ма го во ри ти о свом гре ху 
и оп ту жи ва ћу са мо га се бе. И бри ну ћу се за ре хе сво је, тј. по бри ну ћу се 
за ис це ле ње од гре ха. Да вид не пра ви раз ли ку, та ко да пре ступ на зи ва и 
бе за ко њем и гре хом. А не ри ја е љи мо ји жи ве (ужи ва ју), и оси ли ше се 
на а мном. Ре че но је: жи ве, уме сто: они су сна жни а ја слаб.

22. Не оса ви ме, Го со е; Бо же мој, не уа љи се о ме не, јер сам ли
шен сва ке по мо ћи, и са мо у Те би имам по моћ ни ка и чу ва ра.

23. По хи ај ми у о моћ, Бо же са се ња мо а! Го спо да ру жи во та мо га, 
по хи тај да ми по мог неш!

Та кво је ту ма че ње овог псал ма. Исто риј ски и до слов но, он се од но си 
на Да ви да. Он, ме ђу тим, при ли чи сви ма ко ји су са гре ши ли. Под при ја
те љи ма и бли жњи ма мо гли би смо под ра зу ме ва ти до бре ан ге ле, ко ји нас 
чу ва ју и ра ду ју се на шим вр ли на ма. Ме ђу тим, ка да ви де да гре ши мо, они 
ту гу ју; иако су нам ра ни је би ли ве о ма бли ски, са да се уда љу ју од нас. Ка
да се пак ан ге ли уда ље од нас, при сту па ју нам не чи сти ду хо ви и при си
ља ва ју нас да чи ни мо још ве ће гре хе, уно се ћи у уши на шег ср ца ре чи, тј. 
ис пра зне и рђа ве по ми сли. Они хри шћа ни, ко ји има ју до бар и па жљив 
ум, за кљу ча ва ју сво је ду шев не уши и не од го ва ра ју на рђа ве де мон ске 
по ми сли. Њи хов ум без молвству је и у по моћ при зи ва је ди но Бо га, Ко ји 
их мо же за шти ти ти од де мо на.

спу шта ју до не до лич них де ла, да ле ко су од пре чи стих очи ју Бо жи јих. 
На про тив, сва ка же ља ко ја во ди ка вр ли ни на ла зи се пред Ње го вим по
гле дом.” Бла же ни Те о до рит: „По што сам јед ном сво ју же љу окре нуо ка 
рђа во ме, са да је не пре ста но упра вљам ка Тво јим за по ве сти ма.”

11. Ср це мо је сму и се, оса ви ме сна а мо ја. Мо је ср це се ус та ла са
ло због раз об ли че ња са ве сти и по ка ја ња, а сна га ме на пу сти ла за то што 
сам се ис цр пљи вао нај ра зли чи ти јим стра да њи ма те ла. И све лос очи ју 
мо јих и она ни је са мном. Пре ма ре чи ма Ва си ли ја Ве ли ког, Да вид све тло
шћу сво јих ду шев них очи ју на зи ва Све то га Ду ха, Ко ји се од ње га уда љио 
на кон са гре ше ња. Пре ма не ким ту ма чи ма, овај стих је за пра во про роч ка 
реч, ко ја је из го во ре на у име Хри ста и од но си се на Ње го ве уче ни ке. Иако 
су би ли Ње го ви вер ни при ја те љи, као све тлост Ње го вих очи ју, у вре ме 
стра да ња су га на пу сти ли и раз бе жа ли се, ка ко о то ме све до че Еван ђе
ља. Бо жан стве ни Ки ри ло о овом сти ху ка же: „Све док по жу де не за ро бе 
ум, он се на ла зи у мир ном, ти хом и не по му ће ном ста њу. Осим то га, он 
од Бо га би ва про све тљен чи стом све тло шћу тре зве но сти. Мир Бо жи ји 
чу ва ср це и ње го ве по ми сли. Ме ђу тим, кад се ср це на ђе под ути ца јем 
не до лич ног и злог сла до стра шћа, са та на га ис пу ња ва ме те жом и ства ра 
у ње му зле по ми сли, по му ћу је га и чи ни да се пре кри је ду хов ном та мом, 
као да га на тај на чин ис пу ња ва бор бом и окр ша јем.”

12. При ја е љи мо ји и бли жњи мо ји срам ме не о ђо ше и са о ше. 
Пре ма Те о до ри то вом ту ма че њу, Да вид ов де за го нет но ука зу је на свог 
са вет ни ка Ахи то фе ла и на мно ге, ње му слич не, (Да ви до ве) ро ђа ке и при
ја те ље. За њих ка же: о шли су срам ме не, тј. про тив ме не, јер је због мог 
са гре ше ња Бог до пу стио да се све то до го ди. И нај бли жи мо ји на о со
ја њу са о ше. Под нај бли жи ма би тре ба ло под ра зу ме ва ти Да ви до ве нај
бли же при ја те ље, јер су и они по че ли да га про го не. Не ки ка жу да се под 
тим под ра зу ме ва ју не ки од Да ви до вих при ја те ља ко ји су, стра ху ју ћи од 
Аве са ло ма, из бе га ва ли чак и да се срет ну са Да ви дом.

13. Тра жи е љи у ше мо је ужур ба ше се, и ко ји ми иска ху зла о во ри ше 
о уб не (ис ра зне) сва ри, и о цео ан сми шља ху лу кав сва. Они, ко ји 
су тра жи ли мо ју ду шу тј. ме не са мог, чи ни ли су ми зло упо тре бља ва ју ћи 
сва ко мо гу ће лу кав ство. Осу ђу ју ћи ме и кле ве та ју ћи, го во ри ли су про
тив ме не сва ка кве рђа ве ре чи. Да вид их на зи ва ис пра зним, јер су би ле 
ла жне и нео сно ва не.

14. А ја као лув не слу шах и као нем не ова рах уса сво ја. Иако сам 
их чуо, чи ни ло се да их не слу шам, јер сам ћу тао и ни сам до пу штао да ме 
по му те ре чи ко је су не при ја те љи из го ва ра ли про тив ме не. Да вид је, не сум
њи во, слу шао и мно ге дру ге ко ји су му се из ру ги ва ли, али је и та да ћу тао.
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не до сти жна (не појм љи ва), про сла вља ћу Те на осно ву оно га што ви дим 
у Тво јој тво ре ви ни.”

4. Јер је бо ља ми лос Тво ја о жи во а мно их; уса мо ја о хва љи ва
ће Те. Пре ма Те о до ри то вим ре чи ма, под жи во ом тре ба под ра зу ме ва ти 
жи вот у рас ко ши или жи вот у на сла да ма, ка кав во де те ло љу би ви љу ди. 
За ме не је, ка же, бо ље да и у овој пу сти њи за до би јем тво ју ми лост, не го да 
жи вот про во дим у рас ко ши и у на сла ђи ва њу те ле сним за до вољ стви ма. 
Због то га ће Те по хва љи ва ти уса мо ја, од но сно ја сам.” Све ти Ки ри ло 
ту ма чи на сле де ћи на чин: „Ми ло шћу се на зи ва спа се ње у Хри сту, а жи во
ом за кон, од но сно на чин жи во та по Мој се је вом за ко ну, због че га ка же 
да је ми лост бо ља од жи во та.”

5. Та ко ћу Те бла о си ља и у жи во у мо ме, у Име Тво је о и за ћу ру ке 
сво је. Као што Те са да, искре но и свом ду шом, про сла вљам у пу сти њи, та
ко ћу Те про сла вља ти и чи та вог жи во та, и са мо ћу у Тво је Име уз ди за ти 
ру ке на мо ли тву. Ре чи све тог Ки ри ла: „По ла же чвр сту на ме ру не са мо да 
бла го си ља Бо га, не го да то чи ни то ком чи та вог жи во та, тј. не са мо да Га 
бла го си ља ре чи ма не го пре вас ход но вр лин ским де ли ма.”

6. Као о са ла и ма си а се на си и у ша мо ја, и усна ма ра о си 
хва ли ће Те уса мо ја. Као што се утро ба на си ћу је са лом и ма сним је ли ма, 
та ко ће се мо ја ду ша на си ти ти Тво јом ми ло шћу.

7. Ка а бих Те со ми њао на о се љи мо јој, у ју ри ма бих раз ми шљао 
о Те би. Бу ду ћи да Те по ми њем и кад се на ла зим у по сте љи, и ују тро се 
нај пре опо ме нем Те бе. Је дан од ту ма ча ка же: „Се ћа ње на Те бе, Го спо де, 
не до зво ља ва ми да за спим; то ком сва ке ноћ не стра же хра ним се овом 
ми шљу, и та ко про во дим вре ме све до ју тра, од но сно – сваг да.” Не што 
слич но ка же и све ти Иса ак: „Онај ко је до сти гао са вр ше ну љу бав пре ма 
Бо гу тај и у сну бе се ди са Њим. Љу ба ви је свој стве но да та ко по сту па, 
а она пред ста вља са вр шен ство љу ди у овом жи во ту.” О то ме го во ри и 
не ве ста у Пе сми над пе сма ма: Ја са вам, а ср це је мо је бу но (Пе сма 5; 3). 
До бро је, бра ћо, да се и у сну се ћа мо Бо га, јер ће ово се ћа ње уда љи ти од 
ду ше гну сна де мон ска ма шта ња и мрач ни гре хов ни сан.

8. Јер си о сао о моћ ник мој, и о кро вом кри ла Тво јих об ра о ва ћу 
се. Да вид под кро вом кри ла под ра зу ме ва про ми сли тељ ске си ле Бо жи је, 
та ко да слич но го во ри и на дру гом ме сту: По кро вом кри ла Тво јих о кри
ћеш ме (Пс. 16; 8).

9. При ле и се мо ја у ша уз Те бе, а ме не ри хва и е сни ца Тво ја. Све
ти Ки ри ло ка же: „При ле пље ност на не ки на чин озна ча ва це ло ви ту ми сао 
о те жњи ка вр ли ни и не рас ки ди во сти љу ба ви. Због то га апо стол Па вле и 
ка же: Ко ће нас раз во ји и о љу ба ви Хри со ве? На и ме, ни ко не мо же да 

Пса лам 62
Пса лам Да ви ов, ка а бе ше у у си њи ју еј ској

Бе же ћи од Са у ла, Да вид је по бе гао у без вод ну пу сти њу, где је не ко 
вре ме жи вео. На ла зе ћи се у тој пу сти њи на пи сао је овај пса лам, у ко
јем от кри ва сво ју не из мер ну љу бав пре ма Бо гу. Осим то га, он у ње му и 
про ро ку је о ис тре бље њу сво јих не при ја те ља. Овај пса лам при ли чи и на
ма, хри шћа ни ма. Ка да се на ђе мо у пу сти њи сла до стра сних ства ри ово га 
све та и кад љу би мо Бо га, не сум њи во је да ће би ти ис тре бље ни и на ши 
ви дљи ви, и на ши не ви дљи ви не при ја те љи, та ко да ни нај ма ње не ће мо ћи 
да нам на шко де. У не ким пре пи си ма по ми ње се да је ов де реч о Иду меј
ској пу сти њи, тј. оној пу сти њи ко ја се нај пре на ла зи ла у зе мљи Иса а во вој 
(Иду ме ји), а за тим по ста ла део ју деј ске зе мље.

2. Бо же, Бо же мој, к Те би ју ре њу јем. Ју тро про во дим мо ле ћи се Те би: 
чим се про бу дим, ми са о но Ти при ти чем и, пре не го што за поч нем би ло 
ко је де ло, нај пре бе се дим са То бом. При но сим Ти мо ли тву и њо ме Ти 
по све ћу јем по че так да на.

Оже не Те бе у ша мо ја. По ми њу ћи жеђ, Да вид из о бра жа ва не из мер
ност сво је љу ба ви пре ма Бо гу. На сли чан на чин из ра зио се и на дру гом 
ме сту: Же на је у ша мо ја за Бо ом жи вим (Пс. 41; 3).

Ко ли ко у а Те би че зне е ло мо је? По ме нув ши нај пре ду шу, са да 
при са је ди њу је и те ло, о че му бо жан стве ни Ки ри ло ка же: „Ни је са мо ду
ша би ла ис пу ње на бо го че жњи во шћу, не го је и те ло жед но Бо га, по себ но 
кад се од рек не не при ја тељ ских стре мље ња и кад сво ју во љу у пот пу но
сти пот чи ни Бо гу. Ка да умр тви мо сво је зем не удо ве, па и са мо те ле сно 
му дро ва ње пот чи ни мо бо жан стве ним за ко ни ма, мо ћи ће мо да, за јед но 
са Да ви дом, од ва жно ка же мо: Те би че зне е ло мо је.

У зе мљи у сој и не ро хо ној и без во ној. Иако се на ла зим у не про
ход ној и без вод ној пу сти њи, то ни је ума њи ло мо ју љу бав пре ма Те би.

3. Та ко се у све и њи ја вих Те би. С оном љу ба вљу, с ко јом сам се по
ја вљи вао пред То бом у Тво јој све тој ски ни ји, кад сам Ти слу жио у Је ру
са ли му (Те о до рит и Ки ри ло ка жу да под све ти њом тре ба под ра зу ме ва ти 
упра во ски ни ју), стре мим Ти и са да, жи ве ћи у пу сти њи. Дру гим ре чи ма, 
Да вид по ка зу је да је и та мо, мо ле ћи се у ски ни ји, и ов де, на ла зе ћи се у 
пу сти њи, очу вао исту љу бав пре ма Бо гу.

Да ви им си лу Тво ју и сла ву Тво ју. При сту пам Ти и мо лим Ти се у овој 
пу сти њи да бих ви део Тво ју си лу ко јом ћеш сру ши ти мо је не при ја те ље, 
али да бих ви део и Тво ју сла ву, јер ће Те сви про сла вља ти због по мо ћи 
ко ју да ру јеш они ма што се узда ју у Те бе. Те о до рит ка же: „Сто јим пред 
То бом и за ми шљам Тво ју не из ре ци ву си лу. Бу ду ћи да је Тво ја при ро да 
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Пса лам 87
Пе сма сал ма, си но ва Ко ре је вих, за крај, за масле 

а о о во ри, о у чан, Ема на Изра иљ ца
У нат пи су овог псал ма сто ји: за крај, јер се про ро штво, ко је се у ње му 

са др жи, од но си на крај (тј. на по след ња вре ме на). Прет ход ни, 86. пса
лам, про ро ко вао је о ро ђе њу Хри сто вом, док овај, пре ма Јев се ви је вим и 
Ата на си је вим ре чи ма, про ро ку је о Ње го вој смр ти и о си ла ску у ад. Реч 
ма сле озна ча ва да је овај пса лам пе вао хор. Да ље, ка же се да је о у чан, 
јер се од оних ко ји га чи та ју зах те ва раз у ме ва ње, бу ду ћи да је у псал му 
из ло же на ми сао о та јин стве ној смр ти Го спод њој. Нај зад, нат пис Ема ну 
Изра иљ цу го во ри да Да вид овај пса лам ни је пре дао са мо си но ви ма Ко
ре је вим, не го и пр вом пој цу, Ема ну.

2. Го со е Бо же са се ња мо а, а њу и но ћу ви ках ре То бом. Слич но 
као у 21. псал му, и ов де го во ри у име Хри ста, Ко ји, као чо век, на зи ва Свог 
Оца Бо гом и Го спо дом. Из раз а њу и но ћу упо тре бљен је уме сто „сваг
да”. Сваг да шње при зи ва ње Бо га по ка зу је ве ру у Ње га; на и ме, онај ко ји Га 
љу би не пре ста но Га при зи ва, по не кад усти ма, а по не кад ср цем, зна ју ћи 
да му је сваг да по треб на по моћ Бо жи ја.

3. Не ка иза ђе ре а Те мо ли ва мо ја, ри кло ни ухо мо ље њу мо ме. Под 
мо ли твом и мо ље њем ов де тре ба под ра зу ме ва ти или ону про збу, ко ју је 
Хри стос упу тио Оцу за уче ни ке (о че му го во ри еван ђе ли ста Јо ван), или 
пак ону, ко ју је из го во рио мо ле ћи се да Га ми мо и ђе ча ша. Хри стос је, као 
чо век, ове сми ре не ре чи из го во рио она ко, ка ко су оне из го во ре не и у 21. 
псал му.

4. Јер се у ша мо ја ис у ни за ла, и жи во се мој су си о аа. Под 
злом ов де тре ба под ра зу ме ва ти жа лост, бу ду ћи да ка же: Жа ло сна је у ша 
мо ја о смр и (Мт. 26; 38), док под адом тре ба под ра зу ме ва ти смрт.

5. При бро јан бих они ма ко ји си ла зе у роб. Ове ре чи од но се се на Спа
си те ље во по гре бе ње на кон смр ти, па та ко и Јев се ви је ка же да под гро бом 
тре ба под ра зу ме ва ти ад, у ко ји је Го спод си шао по сле кр сне смр ти.

По са ох као чо век бес о мо ћан. Он не ка же јед но став но: о са ох 
као чо век, јер је Он и био са вр ше ни чо век, не го: као чо век бес о мо ћан, 
ка ко је Спа си тељ и из гле дао љу ди ма, на кон што су Га сви на пу сти ли.

Ме ђу мр ви ма сло бо ан. Дру гим ре чи ма, Он је у гро бу био сло бо дан 
од тру ље ња и про па да ња те ла. Мо гло би се про ту ма чи ти и на сле де ћи 
на чин: Ја, Ко ји сам био сло бо дан, без Сво је кри ви це сам си шао ме ђу мр
тве. На и ме, узрок смр ти свих љу ди је грех, по што је смрт ка зна за грех, и 
је ди но је Хри стос био без кри ви це и гре ха. Хри стос се сло бод ним мо жда 
на зи ва и због то га што сви оста ли љу ди уми ру про тив но сво јој во љи 

од лу чи оно га ко ји се вас це лом ми шљу пре дао Бо гу. А кад се по сред ством 
очи шће ња та ква ми сао сје ди ни са чи стим, ње га он да ру ко во ди де сни ца 
Бо жи ја, тј. Хри стос.”

10. Они уза лу ра жи ше у шу мо ју; си ћи ће у у би не зе мље. Ме ни ће, 
ка же, по мо ћи Бог, а мо ји не при ја те љи, ко ји су ми сми шља ли зло и же ле ли 
да ме уби ју, умре ће и си ћи ће у ад.

11. Пре а ни ће би и ма че ви ма. По што је прет ход но по ме нуо да ће 
ње го ви не при ја те љи умре ти, Да вид у на став ку го во ри и о то ме на ко ји 
ће се на чин то до го ди ти: он ка же да ће би ти ре а ни ма че ви ма, од но сно 
да ће по стра да ти у би ци. По са ће уео ли си ца ма. Ка да Са ул и оста ли 
не при ја те љи по ги ну у би ци, ли си це и оста ле зве ри рас ко ма да ће их као 
сво ју хра ну, јер ће оста ти не са хра ње ни. Пре ма Те о до ри то вим ре чи ма, Да
вид је ти ме хтео да по ка же да њих не ће по гу би ти од ва жни ји и сна жни ји 
вој ни ци, не го они ко ји су од њих ни штав ни ји, сла би ји и лу ка ви ји, по што 
је ли си ца упра во та ква жи во ти ња: ни штав на, сла ба и лу ка ва. Осим то га, 
ли си це ука зу ју на ино пле ме ни ке, ко ји су их оп ко ља ва ли и че сто ра то ва
ли са Са у лом.

12. Цар ће се ра о ва и у Бо у. Да вид ца рем на зи ва са мо га се бе, као 
оно га ко ји је по ма зан по за по ве сти Бо жи јој. Он не ка же да ће се ра до ва ти 
због смр ти сво јих не при ја те ља (јер је, као што зна мо, ри дао и је цао кад 
је до знао за смрт Са у ла и ње го вог си на Јо на та на), не го да ће се ра до ва ти 
у Бо гу, Ко ји из ба вља оне што Га љу бе. Под ца рем се мо же под ра зу ме ва ти 
и онај ко ји вла да и го спо да ри над стра сти ма; онај ко ји хва ли би у том 
слу ча ју био онај ко ји обе ћа ва да ће во ди ти вр лин ски жи вот, а за тим то 
сво је обе ћа ње, пре ма ре чи ма бо го но сног Мак си ма, по твр ди и де ли ма: 
„До сто јан је по хва ле сва ки, ко ји пред Бо гом обе ћа да ће во ди ти бо жан
стве ни (тј. вр лин ски) жи вот, а за тим за кле тву до брог обе ћа ња ис пу ни 
по сред ством тво ре ња де ла прав де.”

Хва ли ће се сва ко ко се Њи ме за кли ње, јер се за во ри ше уса оних 
ко ји о во ре не рав у. Овај пса лам се мо же про ту ма чи ти ка ко у од но су 
на ви дљи ве, та ко и у од но су на не ви дљи ве не при ја те ље. У од но су на оне 
не ви дљи ве, он ка зу је да ће де мо ни си ћи у нај ду бље под зе мље или у тар
тар (па као, ад). Вр хов ни апо стол, Пе тар, ка же: Бо не о ше е ан е ле ко ји 
са ре ши ше, не о их ба ци у око ве мра ка а кле но а (2. Пе тр. 2; 4). Под ма чем, 
ко јем су пре да ти де мо ни, мо же мо под ра зу ме ва ти му ке ка кви ма ће их 
пре да ти Бог.
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ди ма? Хо ће ли ле ка ри вас кр са ва ти мр тве и хо ће ли те они, ка да уста ну, 
про сла вља ти? Си гур но је да не ћеш, не го ћеш чу де са тво ри ти на жи вим 
љу ди ма, ко ји ће их раз у ме ти и због то га Ти за бла го да ри ти.

14. И ја к Те би, Го со е, за ва их, и ју ром мо ли ва мо ја ре и че Те. 
Пре ма Јев се ви је вом ту ма че њу, ове ре чи се од но се на Вас кр се ње Хри сто во 
ко је се, пре ма све до че њу Еван ђе ља, до го ди ло у ра но ју тро.

15. За шо, Го со е, о ба цу јеш у шу мо ју, о вра ћаш ли це Тво је о ме
не? Ове ре чи, ко је Псал мо по јац из го ва ра у име Хри ста, са гла сне су са 
оним што је ре че но у 21. псал му: Бо же мој, Бо же мој, за шо си ме оса
вио? Го спод је то из го во рио и о на ма, јер смо због на ших гре хо ва би ли 
од ба че ни од Бо га.

16. Си ро мах сам ја и у ру о ви ма о мла о си мо је. Све ти Гри го ри је 
Бо го слов у Бе се ди на Ро жде ство Хри сто во ка же: „Бо га ти по ста де убог и 
си ро ма шан, и оси ро ма ши мо јим те лом, да бих се ја обо га тио Ње го вим 
бо жан ством.” И Сам Хри стос је књи жев ни ку из го во рио оне ре чи, ко ји ма 
је из ра зио Сво је си ро ма штво: Ли си це има ју ја ме и и це не бе ске не за, 
а Син Чо ве чи ји не ма е ла ву за кло ни и (Мт. 8; 20). Под тру до ви ма се ов де 
под ра зу ме ва ју не сре ће, што ис ка зу је да је Го спод од са мог Свог ро ђе ња 
(по те лу) тр пео про го не и зло на мер ност Иро да и Је вре ја.

Уз и ну бу у ћи, о ни зих се ве о ма. Иако сам се уз ди гао кроз зна ме ња 
и чу де са ко ја сам са тво рио, Је вре ји су ми сли ли да сам се кроз сра мо ће ње, 
по ру ге и стра да ња уни зио (Те о до рит).

19. Уа љио си о ме не ри ја е ља и бли жње а, и о зна ни ке мо је о 
не сре ће мо је. При ја те љем, бли жњим и по зна ни ком Го спод на зи ва Сво је 
уче ни ке. При ја те љи ма их на зи ва у скла ду с ре чи ма: Ви се ри ја е љи 
Мо ји (Јн. 15; 14), бли жњи ма за то што су жи ве ли по ред Ње га, а по зна ни ци
ма за то што су по зна ли Хри ста и што је Хри стос њих по знао.

Ја сно је, да кле, да се овај пса лам од но си на Хри ста, али се мо же од
но си ти и на све ве ру ју ће, ко ји су не во љи.

Пса лам 102
Пса лам Да ви ов

Овим псал мом се из ра жа ва бла го да ре ње Бо гу, што се ви ди већ из 
ње го вих пр вих ре чи: 

1. Бла о сло ви, у шо мо ја, Го со а, и све шо је у ме ни све о Име 
Ње о во. Бла го да ри, хва ли и про сла вљај, ду шо мо ја, Го спо да, Ко ји ти је 
учи нио та ко ве ли ка и мно го број на до бро чин ства. Пре ма Те о до ри то вим 
ре чи ма, под свим оним шо је у ме ни Псал мо по јац под ра зу ме ва све сво је 
ду шев не си ле, успо ме не и по ми сли ср ца.

и стра ху ју ћи од смр ти. Хри стос је умро до бро вољ но, због че га и ка же: 
Влас имам о ло жи и у шу Сво ју (Јн. 10; 18). Осим то га, Хри стос се сма
тра сло бод ним и за то што ни је био све зан око ви ма ада не го се сло бод но 
и са мо вла сно усе лио и ње га, а за тим и дру ге осло бо дио од тих око ва. Из
над све га, Хри стос је као Бог сло бо дан од уми ра ња и смр ти.

6. Као ра ње ни ци у ро бу ко јих се ви ше не се ћаш, и ко ји о ру ке Тво је 
би ше о ба че ни. Упо до био сам се та кви ма, ка же, али са мо по ми шље њу 
љу ди, док у ствар но сти ни је би ло та ко. Иако су Мо је те ло про би ли ек
се ри ма и ко пљем, иако сам био по ло жен у гроб, Ти ме ни си за бо ра вио, 
Оче, јер не ћеш а и а све ац Твој ви и ру ље ње (Пс. 15; 10). Ја ни сам био 
ли шен Тво је ру ке, од но сно Тво је по мо ћи, јер си Ме збо бе за зле но си (не
зло би во си) Мо је ри хва ио (Пс. 40; 13).

7. По са ви ше ме у ја му нај у бљу, у ме са мрач на и у сен ку смр и. 
Ја мом нај у бљом Го спод на зи ва гроб. По ло жи ли су ме, ка же, Јо сиф и Ни
ко дим, и кад су на улаз ста ви ли пло чу, гроб је по стао са свим мра чан. Ту 
та му Он на зи ва и сен ком смр и, ко ри сте ћи ви ше из ра за да би ис ка зао 
јед но исто.

9. Уа љио си о зна ни ке мо је о ме не. О то ме еван ђе ли ста Лу ка пи ше: 
А са ја ху из а ле ка сви о зна ни ци Ње о ви.., о сма ра ју ћи ово (Лк. 23; 49). 
Ре као је: уа љио си, јер је то би ло по во љи Оче вој.

По са ви ше ме за а ђе ње се би. Је вре ји ма Ме пре дао Ју да Иска ри
от ски и, ма да сам мо гао да одем и да по бег нем од њи хо вих ру ку, Ја то 
ни сам учи нио, не го сам до бро вољ но пре тр пео сва му че ња ко ји ма су Ме 
из ло жи ли.

10. Очи мо је из не мо о ше о си ро ма шва, тј. од пла ча. Ди о дор и Јев
се ви је ка жу: „Као што је пла као над Је ру са ли мом, Го спод је исто та ко 
опла ки вао и Ју ди ну про паст, и от пад ни штво Је вре ја, и ка зну про па лих.” 
Из Еван ђе ља зна мо да је Го спод пла као че ти ри пу та: ка да је тре ба ло да 
вас кр сне Ла за ра, кад су Је ли ни до шли у храм да Га ви де и кад је из го во
рио: Са је у ша Мо ја уз бу ђе на, и ша а ре чем (Јн. 12; 37), ка да је из да ле ка 
угле дао Је ру са лим (в. Лк. 19; 41) и кад је све до чио о Ју ди (в. Јн. 13; 21), при че му 
под уз не ми ре но шћу ду ха, ко ја се ов де по ми ње, ве ћи на ту ма ча под ра зу
ме ва плач.

11. Еа ли ћеш мр ви ма чи ни и чу е са? Овим ре чи ма Го спод по
ка зу је да се, по за ко ни ма чо ве чи је при ро де, и Он пла ши смр ти. Та ко је 
ре че но и у Еван ђе љу: Оче, ако је мо у ће, не ка Ме ми мо и ђе ча ша ова (Мт. 
26; 39). Осим то га, ове ре чи су са гла сне с оним што се ка же у 29. псал му: 
Еа ли ће Ти се ис о ве а и рах (ст. 10)? Зар ћеш, ка же, Оче Мој, тво ри ти 
чу де са на без о се ћај ним мр тва ци ма, као што их тво риш на жи вим љу
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7. Ка зао је у е ве Сво је Мој се ју, си но ви ма Изра и ље вим во љу Сво ју. 
По сред ством За ко на ко ји му је дао, Бог је Мој се ју от крио пут, од но сно 
Сво ју во љу на осно ву ко је се, као по пу ту, мо же при сту пи ти Бо гу. Иси хи је 
ту ма чи: „Ка зао је Сво је пу те ве, тј. за по ве сти Мој се ју, а кроз ње га је и си
но ви ма Изра и ље вим от крио Сво ју во љу, од но сно, да не чи не пре љу бу, не 
уби ја ју, не кра ду и да не све до че ла жно, по сред ством че га се спа са ва мо.” 
Ди дим ка же: „Пут и вр ли на су јед но исто, и онај ко ји од Го спо да тра жи 
да му по ка же пут, тра жи да му от кри је вр ли ну.”

8. Ми ло ср ан је и ми ло сив Го со, у о р е љив и мно о ми ло сив. 
(9) Не ће се о кра ја не ви и, ни и ће о ве ка ср и и се. Бу ду ћи ми ло стив 
и ми ло ср дан, Го спод са стра да ва са на ма, уни же ни ма и угње те ни ма, а ка ко 
је ду го тр пе љив, не пре да је нас од мах ка зни и у ру ке на шим не при ја те љи
ма, не го оче ку је на ше по ка ја ње.

10. Ни је нам о бе за ко њи ма на шим учи нио, ни и нам је о ре си ма 
на шим уз вра ио. Да вид и ов де по на вља ми сао о ми ло сти Бо жи јој, да би 
ти ме ука зао на не из мер но чо ве ко љу бље Бо жи је.

11. Јер о ви си ни не ба и зе мље увр ио је Го со ми лос Сво ју на 
они ма ко ји Га се бо је. Ко ли ко је, ка же, ви со ко, ве ли ко и го то во не из мер
но ра сто ја ње од зе мље до не ба, то ли ко је ви со ка и ве ли ка ми лост Тво
ја, Го спо де, пре ма они ма ко ји се Те бе бо је. Да вид ни је про на шао ве ће и 
про стра ни је ви дљи во ра сто ја ње од оно га ко је се на ла зи из ме ђу не ба и 
зе мље, ка же Те о до рит.

12. Ко ли ко је а ле ко ис ок о за а а, уа љио је о нас бе за ко ња на ша 
јер, пре ма ре чи ма св. Гри го ри ја Бо го сло ва, та мо где је страх Бо жи ји та мо 
је и очу ва ње за по ве сти Ње го вих. Ди дим ово схва та у ви шем сми слу и 
ка же да ис ток, бу ду ћи све тао и бли став, озна ча ва вр ли не, а за пад гре хо ве 
и њи хо ву та му.

13. Као шо ми лу је оац си но ве, о ми ло ва Го со оне ко ји Га се бо је. 
14. Јер Он о зна са за ње на ше, се и се а рах је смо. Да вид ов де на во ди 
и раз лог због ко јег је Бог ми ло стив пре ма Они ма што Га се бо је. Све ти 
Ки ри ло ка же: „Као Сво ју тво ре ви ну и де ло Сво јих ру ку, Бог по зна је чо
ве ка и ми ло стив је пре ма ње му. Он зна да су љу ди сла би и да је не мо гу ће 
да они, ко ји жи ве у те лу и кр ви, ни кад не са гре ше.”

15. Чо век је као ра ва, а ни ње о ви као цве ољ ски, а ко ро цве а. 
Чо ве ко ви да ни су, ка же, крат ко трај ни и бр зо ве ну. Ли ва да је сад укра
ше на мно гим и ра зно ли ким цве ћем; ме ђу тим, на кон крат ког вре ме на 
из гу би ће сво ју ле по ту, јер ће уве ну ти ње но цве ће и тра ва; та ко и чо век, 
ко ји је са да пре кра сан и сна жан, на кон крат ког вре ме на ве не и оти ма га 
смрт. Иако је Со ло мон го во рио да је ве ли ка свар чо век и а је ра о цен 

2. Бла о сло ви, у шо мо ја, Го со а, и не за бо ра вљај сва узар ја Ње о ва. 
Цар – про рок по на вља ре чи пр вог сти ха, да би ти ме још ви ше под ста као 
хри шћа не да про сла вља ју Бо га. Не за бо ра вљај, ду шо мо ја, она уздар ја 
ко ја си до би ла од Бо га, јер смо Му, сво јим не по слу ша њем, на њих уз
вра ти ли злом. И по ред то га, Бог нам ни је уз вра тио ка зна ма и му че њи ма 
ко ја смо за слу жи ли. У сти хо ви ма ко ји сле де, Да вид на бра ја та уздар ја и 
до бро чин ства.

3. Ко ји очи шћу је сва бе за ко ња во ја, ис це љу је све бо ле си во је. Бла
го сло ви, ду шо, Го спо да, као ми ло сти вог и ду го тр пе љи вог пре ма свим 
тво јим бе за ко њи ма, јер те не ка жња ва кад се због њих по ка јеш. Осим 
то га, Он ис це љу је све тво је те ле сне и ду шев не сла бо сти, ако то усрд но и 
са ве ром од Ње га за тра жиш.

4. Ко ји из ба вља о ру ле жи жи во вој, ко ји е вен ча ва (кру ни
ше) ми ло шћу и о бро ом. Бла го сло ви, ка же, ду шо мо ја, Го спо да, јер те 
из ба вља од сва ке ду шев не и те ле сне тру ле жно сти и не сре ће, и што ће 
ти у вре ме све оп штег вас кр се ња по да ри ти не про па дљи ви жи вот. Ре чи 
Иси хи ја: „Он нас осло ба ђа и од са да шње и од бу ду ће тру ле жно сти. Са да 
смо тру ле жно сти под ло жни услед стра сти, док нас у бу ду ћем ве ку оче
ку је тру ле жност ко ја ће се са сто ја ти у му ка ма; од тих му ка Он из ба вља 
све оне ко ји Му при ти чу.” Ди дим ка же сле де ће: „Из ба вља жи вот од тру
ле жно сти, да га не би смо про во ди ли у тру ле жно сти и стра сти ма, не го 
у не тру ле жно сти, од но сно у љу ба ви пре ма Го спо ду Ису су, Ко ји ће ти 
при ли ком вас кр се ња при са је ди ни ти не тру ле жно те ло и твој жи вот из
ба ви ти од тру ле жно сти.”

5. Ко ји ис у њу је о бри ма же ље во је, об но ви ће се као у ор ла мла ос 
во ја. Го спод те на си ћу је до бри ма за ко ји ма жу диш или ко ја же лиш. Не
ки ту ма чи су под же љом за до бри ма под ра зу ме ва ли же љу за обо же њем, 
о че му Иси хи је ка же: „Ка ква је та на ша же ља? Да се на зо ве мо бо го ви ма. 
Кад је то по же лео, Адам је оку сио за бра ње ни плод. Ту на шу же љу је за тим 
ис пу нио бла ги Го спод, учи нив ши нас кроз дар кр ште ња са о бра зни ма Са
мо ме Се би, због че га се и ми, по бла го да ти, на зи ва мо бо го ви ма”. Те о до рит 
ка же: „Бу ду ћи да по сто је и ло ше же ље ко је За кон за бра њу је, он са свим 
уме сно на гла ша ва: до бре (же ље), јер њих Вла ди ка ис пу ња ва. Тра жи е, и 
а ће вам се, ре че но је у Пи сму.”

Псал мо по јац по ми ње ор ла, ко ји се об на вља и под мла ђу је зба ци ва
њем ста рог пер ја и на ра ста њем но вог. Та ко ћеш се и ти, ду шо мо ја, об
но ви ти и под мла ди ти ако са се бе зба циш ста рост ко ју узро ку ју стра сти 
и сла бо сти ко је из њих про ис хо де а за тим, кроз по ка ја ње, за до би јеш 
но ве вр ли не.
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Пса лам 142
Пса лам Да ви ов, ка а син о ња ше

У мно гим пре пи си ма, и овај пса лам је без нат пи са. То зна чи да се 
овај нат пис не на ла зи у је вреј ском Псал ти ру и да су га ка сни је до да ли 
пре во ди о ци. Уоста лом, нат пис је, пре ма Те о до ри то вим ре чи ма, исти нит. 
Овај пса лам при ли чи сви ма, ко ји се на ла зе у не да ћа ма и ис ку ше њи ма. 
У не ким пре пи си ма, и 3. пса лам има сли чан, али не и исто ве тан нат пис: 
„Пса лам Да ви дов, кад по бе же ис пред ли ца Аве са ло ма, си на сво га.” Пре ма 
Јев се ви је вом ту ма че њу, овај пса лам го во ри о чо ве чан ству ко је про го ни 
и угње та ва са та на. Оно се ов де мо ли за до ла зак Је ди но род ног и о свом 
из ба вље њу кроз Ње га.

1. Го со е, усли ши мо ли ву мо ју, чуј мо ље ње мо је у иси ни Тво јој, 
усли ши ме у рав и Тво јој. Пре ма ту ма че њу све тог Зла то у ста, исти ном се 
ов де озна ча ва ми лост Бо жи ја, а прав дом Ње го во чо ве ко љу бље: је ди но је 
Бог уисти ну ми ло стив, док је прав да Бо жи ја раз бла же на чо ве ко љу бљем. 
У људ ској пра ви, ме ђу тим, не ма ми ло сти.

2. Не ии на су са слу ом Сво јим, јер је не сум њи во да ћеш се Ти по
ка за ти као пра ве дан а ја као не пра ве дан и гре шан, због че га ћу си гур но 
би ти по бе ђен. Не ће се орав а и ре То бом ни ко жив. Ни је јед но став но 
ре као да се ни ко жив не ће оправ да ти, не го да се ни ко не ће оправ да ти 
пред То бом, тј. на стро гом су ду и ис црп ном ис пи ти ва њу. Псал мо по јац 
је слич не ре чи из го во рио и у 129. псал му: Ако на бе за ко ња бу еш ле ао, 
Го со е, Го со е, ко ће о са и (ст. 3). Због то га апо стол и ка же: Орав а
ва ју се а ром, бла о а ћу Ње о вом, кроз ис ку ље ње ко је је у Хри су Ису су 
(Рим. 3; 24).

(3) Јер не ри ја ељ о на у шу мо ју, уни зио је о зе мље жи во мој. 
У исто риј ском сми слу, Да вид ов де не при ја те љем на зи ва Аве са ло ма, а у 
пре не се ном – ђа во ла. По са и ме у ам на ме са, као мр ве о ве ка. Мој 
чув стве ни (ви дљи ви) и ду хов ни (не ви дљи ви) не при ја тељ ба цио ме је у 
та му жа ло сти и по мра чио мој ум. Из раз као мр ве о ве ка упо тре бљен 
је да би се по мра че ње опи са ло у ви шем сте пе ну и си ли. Ни је јед но став
но ре као: као мр ве не го је до дао и ре чи: о ве ка, ука зу ју ћи ти ме на 
ста ри ну, ка ко би са по себ ном сна гом по ка зао те жи ну и ве ли чи ну сво је 
те ско бе: она се, као древ ни мр тва ци, за су ти мно штвом зе мље, на ла зи у 
ду бо кој тми ни.

(4) Ур ну у ме ни ух мој, сме е се у ме ни ср це мо је. Ду ша мо ја, ка же, 
ја ди ку је у ме ни, јер је оба мр ла и из не мо гла од пре ко мер не жа ло сти; мо је 
ср це се по му ти ло и ску пи ло од те ско бе.

чо век ми ло сив (При че Сол. 20; 6) не ка те то, љу бље ни, не на ве де на ми
сао да Да вид го во ри не што про тив но Со ло мо ну. На и ме, Да вид го во ри 
о смрт ном и про па дљи вом те лу, а Со ло мон о бе смрт ној ду ши. Због то га 
Да вид уни жа ва и ма ло по шту је чо ве ка, док га Со ло мон ве ли ча и хва ли. 
Чо век је ве ли ки кад се, очу вав ши за по ве сти Бо жи је, упо до би свом Твор
цу и по ста не на след ник Ње го вог цар ства. На про тив, чо век је и нај ни же 
ство ре ње јер, пре сту па ју ћи за по ве сти Бо жи је, по ста је роб гре ха и би ва 
из ло жен веч ном му че њу.

16. Јер изи ђе ух из ње а и не ма а, и не о зна је ви ше ме со сво је. Пре
ма Те о до ри то вим ре чи ма, под ду хом тре ба да под ра зу ме ва мо ду шу, ко ја 
у од ре ђе но вре ме смр ти ис хо ди из те ла, та ко да чо век ви ше не по сто ји у 
овом све ту. Чо век ви ше не пре по зна је ов да шња ме ста и оби та ва ли шта, 
јер пре ла зи у дру го ме сто, и у дру го оби та ва ли ште. Под ме сом сво јим 
мо же се под ра зу ме ва ти и те ло, ко је ду ша ви ше не ће по зна ва ти. Иако ће 
при ли ком вас кр се ња ду ше опет до би ти сво ја те ла, не ће их до би ти она ква, 
ка ква су би ла ра ни је, тј. тру ле жна и под ло жна без број ним про ме на ма.

19. Го со је на не бу ри ре мио ре со Свој. Го спод је, ка же, на не бу 
при пре мио, тј. утвр дио Свој пре сто. Због то га они, ко ји же ле да ста ну 
ис пред овог пре сто ла, мо ра ју раз ми шља ти о не бе ском.

20. Бла о сло ви е Го со а сви ан е ли Ње о ви, моћ ни сна ом, во ре ћи 
во љу Ње о ву, а чу је е лас ре чи Ње о ве. По што је у прет ход ном сти ху 
по ме нуо пре сто, Да вид са да по ми ње ан ге ле ко ји сто је пред пре сто лом 
Бо жи јим и под сти че их да, као слу жи те љи, бла го си ља ју и про сла вља ју 
Све вла ди ку због то ли ких до бро чин ста ва учи ње них љу ди ма. С об зи ром 
да ан гел ска при ро да ни је под ло жна ста ре њу и тру ле жно сти, он их на зи ва 
си ла ма. Бу ду ћи, да кле, да има ју си лу, они из вр ша ва ју за по ве сти Бо жи је 
чим за чу ју глас ре чи Ње го вих.

21. Бла о сло ви е Го со а сва е ла Ње о ва, на сва ком ме су вла а ви не 
Ње о ве, бла о сло ви, у шо мо ја, Го со а. Да вид ов де го во ри и о оста лим 
ан гел ским чи но ви ма. Ан ге ли се на зи ва ју слу га ма, тј. они ма ко ји из вр ша
ва ју во љу Бо жи ју, без об зи ра на чин ко јем при па да ју. Што се ти че не жи ве 
тво ре ви не, она Бо га про сла вља ле по том, ве ли чан стве но шћу, по ло жа јем и 
свим сво јим при род ним свој стви ма, ко ја про ја вљу ју пре му дрост Твор ца. 
Ви дев ши све то, сло ве сна тво ре ви на, тј. љу ди и ан ге ли, би ва ју под стак
ну ти да сла во сло ве и хва ле Бо га Ко ји је све то са здао.
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12. Ми ло шћу Тво јом уни ши ћеш не ри ја е ље мо је, и о у би ћеш све 
ко ји о са ђу ју у ши мо јој, јер сам ја слу а Твој. О оној прав ди, о ко јој је го
во рио на по чет ку, Да вид го во ри и ов де, с тим што оно што је на по чет ку 
на звао исти ном ов де на зи ва ми ло шћу. Уни ште ње и по гу бље ње ду хов них 
не при ја те ља озна ча ва њи хо во про те ри ва ње и ис тре бље ње. Из ра зи као 
ожи ве ћеш, уни ши ћеш или о у би ћеш да ти су у бу ду ћем вре ме ну, јер се 
из го ва ра ју као про ро чан ство.

(5) По ми њем а не са ре. Се ћам се, ка же, оних дав них го ди на ка да 
сам жи вео ка ко до ли ку је и уга ђао мом Го спо ду. Мо жда же ли да ка же и 
сле де ће: се ћам се оних го ди на, ка да су и на ши пра о ци стра да ли од ра зних 
не во ља, јер је се ћа ње на ту ђе не сре ће ве ли ка уте ха за ду шу. Раз ми шљам 
о свим е ли ма Тво јим, и во ре ви на ма ру ку Тво јих о у ча вах се. Се ћам се, 
на ста вља про рок, оних ко је си из ба вио од ра зних не да ћа и то ми до но си 
уте ху. Осим то га, раз ми шљао сам и о де ли ма ру ку Тво јих, от крив ши да се 
све ко ри сти Тво јим про ми слом и до бро том. То је у мо ја стра да ња уне ло 
на ду да ме не ћеш оста ви ти без Свог над зо ра и по мо ћи.

(6) По и ох Те би ру ке мо је, у ша Ти је мо ја као зе мља без во на. Као 
што чув стве на (ви дљи ва), без вод на зе мља жед но оче ку је ки шу, та ко и 
мо ја ду ша, пре са хла од ис ку ше ња и стра сти, оче ку је Тво ју бла го дат и 
по моћ.

(7) Не о вра и ли це Тво је о ме не, јер ћу би и сли чан они ма ко ји 
си ла зе у роб. Ако ме оста виш (о вра иш ли це Тво је о ме не), убр зо ћу 
умре ти и упо до би ти се мр тви ма, јер мр тви од ла зе у гроб и уисти ну би
ва ју ли ше ни Тво је по мо ћи и бла го да ти. Бог Сво је ли це од вра ћа он да, кад 
зле љу де ли ши Свог ми ло срд ног над зо ра и про ми шља ња, на кон че га они 
из вр ша ва ју де ла не до стој на Бо жи јег по гле да. Због то га је про рок Ава кум 
и ре као да чи сто око не мо же да ви ди зло (в. Авак. 1; 13).

(8) Ка жи ми, Го со е, у ко јим а о ђем, јер Те би уз и ох у шу мо ју. 
За што Да вид на овом ме сту тра жи да му Го спод от кри је пут спа се ња, 
ка да га то ме по у ча ва ју и при род ни и пи са ни за кон? Од го во ри ће мо ова
ко: Да вид то тра жи или за то што је при род ни за кон, за пи сан у са ве сти, 
по мра чен и пре кри вен гре хом, због че га је по треб но ње го во об но вље ње 
Бо жи јом бла го да ћу и Бо жи јом по у ком, или пак за то што су чо ве ку не по
зна те мно ге ду ше ко ри сне ства ри, због че га мо ли Бо га да му их от кри је. 
Из тог раз ло га и апо стол Па вле ка же: Не зна мо ша ће мо се мо ли и као 
шо ре ба (Рим. 26).

10. На у чи ме во ри и во љу Тво ју, јер си Ти Бо мој. Ни је ре као: на у чи 
ме во љи Сво јој не го: да тво рим во љу Тво ју. На и ме, ни је бла жен онај ко ји 
по зна је, не го онај ко ји из вр ша ва во љу Бо жи ју. Ла ко је до зна ти во љу Бо
жи ју, али ју је те шко ис пу ни ти (св. Јо ван Зла то у сти), због че га је, пре ма 
Јев се ви је вим ре чи ма, нео п ход на по у ка и по моћ Бо жи ја.

Дух Твој бла и не ка ме во и на зе мљу ра ву, тј. не ка ме Дух Твој Све ти 
из ве де на прав и ра ван пут, ка кав је онај ко ји чи не вр ли не.

11. Име на Тво а ра и, Го со е, ожи ви ме. Ти ме, Го спо де, не ћеш ожи ве
ти због мо је вр ли не, не го Име на Тво га ра ди, јер се на зи ваш Ми ло сти вим 
и Чо ве ко љу би вим.
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7. ПСА ЛАМ ис ка зу је пред Бо гом Да ви до ву не зло би вост у вре ме ка да 
су га про го ни ли Аве са лом и Ахи то фел. Пса лам из о бра жа ва глас Хри ста 
Го спо да упу ћен Бо гу Оцу, јер је и Хри стос био не зло бив у Свом стра да њу. 
Вас кр сни, Го спо де, гне вом Сво јим, уста ни и по ша љи обе ћа ње, јер је од 
чо ве ка смрт а Бог је пра ве дан Су ди ја. Чо век је по бе дио ђа во ла и смрт, и 
чу де сно је име Ису са, Ко јем се по кло ни сва ко ко ле но на не бе си ма, и на 
зе мљи, и у пре и спод њој.

8. ПСА ЛАМ ве ли ча Цр кву, бо жан ски ол тар, Св. Тај ну Ев ха ри сти је, 
Крст Хри стов и стра да ња све тих. Ису се Хри сте, шта је чо век, по то мак 
Ада мов, да га се опо ме неш, и да Ло гос [Сло во, Реч] те ло по ста не и да се 
на ста ни ме ђу на ма, да ума њиш Се бе и по ста неш Чо век? И Бог Ти је све 
по ко рио по сле вас кр се ња и ваз не се ња, као Ца ру ве ко ва, и при пре мио 
за Суд пре сто кр сни, да би за прав ду да ро вао жи вот веч ни си ро ти ма и 
убо ги ма, пра вед ни ци ма у аду и сви ма вер ни ма.

9. ПСА ЛАМ об зна њу је о тај ни бла го дат ног ва пло ће ња Си на Бо жи јег, 
тај ни ко ја је би ла скри ве на од ве ка а ко ја пред ста вља Бо го ја вље ње на шег 
Спа си те ља, Ису са Хри ста, Ко ји нам је по да рио жи вот и не про па дљи вост. 
Об зна њу је се и о тај ни Дру гог до ла ска, ка да ће Хри стос до ћи да су ди жи
ви ма и мр тви ма. Не ка се не оси ли чо век (стих 20), то јест ан ти христ – чо век 
гре ха, син по ги бе љи, јер ће за то, што ни су при ми ли Исти ну – За ко но
дав ца, Хри ста Го спо да, у сво је име и као за ко но да вац до ћи ан ти христ. 
Ње му ће би ти до пу ште но вре ме, вре ме на и по ла вре ме на, и ан ти христ 
ће уз на пре до ва ти са де мон ском зло бом и у ве ли кој гор до сти, а ње го ва 
мр ска уста ће ху ли ти на Бо га. Ње га ће Го спод сми ри ти у Сво јој зам ци, 
тј. жи во то твор ним Кр стом, и уби ће га ду хом уста Сво јих и уни шти ти 
от кри ва њем Сво га до ла ска.

10. ПСА ЛАМ с нат пи сом „за крај” об зна њу је о пре му дро сти Хри
сто вој, да би се укре пи ли у на ди у бла го дат ну по моћ про тив ви дљи вих и 
не ви дљи вих не при ја те ља, пла ше ћи их Стра шним су дом Бо жи јим, стра
шном ка зном и веч ним му ка ма.

11. ПСА ЛАМ опо ми ње да до свр шет ка ве ка уз но си мо сла ву и част 
Хри сту Спа си те љу, а он да ће се от кри ти осми дан – не за ла зни дан веч ног 
бла жен ства. Уисти ну су чи сте ре чи Го спод ње, се дам пу та очи шће не – по
мо ћу се дам да ро ва Ду ха, се дам Тај ни и се дам Са бо ра. Хри стос по стра да, 
умре и вас кр се ра ди стра да ња си ро ма шних и уз да ха убо гих.

12. ПСА ЛАМ пред ста вља глас Ада мов у чо ве чи јој ду ши, а у име пра
вед них – да се не че ка ду го на до ла зак Хри ста Спа си те ља. Ли це Бо га Оца 
је Хри стос Го спод, Ко ји спа са ва људ ски род, и Ње му је упу ће на мо ли тва: 

КЉУЧ ЗА ПСАЛТИР
О БОГОНАДАХНУТИМ ПСАЛМИМА

У Псал ти ру, у књи зи по хва ла, по сто ји 150 бо го на дах ну тих пса ла ма 
и по се бан, 151. пса лам.

По сто ји 15 пса ла ма ко ји се на зи ва ју пе сме сте пе ни ца, од 119 до 133, 
а за тим 7 по кај них пса ла ма – 6, 31, 37, 50, 101, 129, 142.

Сва ки пса лам, пре ма на дах ну ћу од Ду ха Све то га, пе ва о тај на ма Бо
жи јим, о до бро чин стви ма, о про ми шља њу о све ту и чо ве ку, о љу ба ви 
и, нај зад, о до ла ску Хри ста Спа си те ља на зе мљу, о Ње го вим пре чи стим 
стра да њи ма, о ми ло сти пре ма чо ве ку, о вас кр се њу, ства ра њу Цр кве и 
Цар ству Бо жи јем – о не бе ском Је ру са ли му.

1. ПСА ЛАМ је по че так и осно ва свих пса ла ма. У ње му се пе ва о бла
же ном, је ди ном, сил ном, но вом Ада му, о Чо ве ку сил ном и де лом и реч ју 
– о Хри сту Го спо ду, Ко ји је ре као: Си шао сам с не ба не а во рим во љу 
Сво ју, не о во љу Оца Ко ји Ме о сла (Јн. 6; 38).

Ов де је си но ви ма чо ве чи јим да та по у ка о тво ре њу Го спод њих вр ли на 
и о при бли жа ва њу Бо гу, ка ко би се за до би ло бла жен ство веч ног жи во та, 
бу ду ћи да је Хри стос др во жи во та по ред во де све тог кр ште ња, и они ко ји 
ве ру ју у Ње га би ће Ње го во те ло, као гра не и ли шће на др ве ту жи во та.

2. ПСА ЛАМ об зна њу је ја вља ње Го спо да у те лу, као и то да се на ше 
бла жен ство са сто ји у узда њу у Ње га, јер је Бог Отац Ње га (Хри ста) по
ста вио као Ца ра над Си о ном, тј. над све том Цр квом. Он, пак, као Вла ди ка 
и Тво рац, као Бог, при хва та власт над свим, док је као Чо век са гво зде ном 
па ли цом – са Сво јим све тим Кр стом.

3. ПСА ЛАМ ура зу мљу је сва ко га за вр лин ски и це ло му дре ни жи вот, 
ка ко би тво ри ли до бро, очу ва ли за ко не Бо жи је и про сла вља ли Вас кр се
ње Хри сто во, јер се Хри сто ва смрт на зи ва сном.

4. ПСА ЛАМ са др жи про ро штво о вас кр се њу из мр твих. Љу ди су са
да по зна ли ли це Бо га Оца – Хри ста Спа си те ља, Ње гов све ти Крст, тај ну 
Хри сто вог Tе ла, Ње го ву жи во то твор ну Крв и је леј ми ро по ма за ња.

5. ПСА ЛАМ је глас мо ли тве све те Цр кве и сва ке по бо жне ду ше ко
ја у храм Бо жи ји сту па са стра хом и тре пе том, да би до би ла бла го слов 
Го спод њи.

6. ПСА ЛАМ је пр ви по кај ни пса лам, ко ји об зна њу је о веч ном осмом 
да ну. Бо га ће хва ли ти и ве ли ча ти све до свр шет ка ве ка и Стра шног Су да 
Бо жи јег. Са др жи уче ње о искре ном по ка ја њу.
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Сла ва на ви си ни Бо у (Лк. 2; 14), а по свој зе мљи је про шло апо стол ско 
огла ша ва ње све тог Је ван ђе ља. Хри стос Спа си тељ, као див, као Бог сна
жан и мо ћан, раз ру шио је ад, а за кон Го спод њи по ста вио је по ка ја ње, и 
онај што ва пи: „Го спо де Ису се Хри сте, Си не Бо жи ји, По моћ ни че мој”, 
очи шћу је ср це од не при ја тељ ских по ми сли и де мон ских на го во ра, и 
ти ме спа са ва сво ју ду шу.

19. ПСА ЛАМ – за крај, што зна чи да ће на дах ну ти Ду хом Све тим до 
свр шет ка ве ка пе ва ти о тај ни Бо го ва пло ће ња Хри ста, Ца ра над ца ре ви ма, 
о стра да њи ма, о Ње го вој жр тви као Ар хи је ре ја бу ду ћих до ба ра Ко ји је 
Се бе при нео као не по роч ну жр тву. У дан жа ло сти, на Кр сту, на Гол го ти, 
Бог Отац је од Свог све тог Че да Ису са по слао спа со но сну по моћ људ ском 
ро ду. Сви се ми ра ду је мо спа се њу, тј. вас кр се њу Хри сто вом, и у име Го
спо да на шег Ису са Хри ста спа са ва мо се ве ром у Ње го во бо жан ство.

20. ПСА ЛАМ из ра жа ва бла го да ре ње Хри сту Бо гу као по бед ни ку 
смр ти и ада. Хри стос, Цар сла ве, вас кр сао је из мр твих, и ве ли ка је Ње
го ва сла ва, јер се ваз нео на не бе са, из над ан ђе ла, и се ди с де сне стра не 
Оца. Ваз нев ши се, Го спо де Ису се Хри сте, си лом Тво јом мно га си чу да 
са тво рио у про по ве да њу све тог Је ван ђе ља.

21. ПСА ЛАМ са др жи про ро штво о кр сним стра да њи ма Си на Бо
жи јег. Хри стос, као исти ни ти Бог и исти ни ти Чо век, сми рио се ва пи ју ћи: 
Црв сам, а не чо век. На Кр сту је тр пео сра мо ће ње и по ни же ње. Хри стос 
је био све стан Се бе и као Чо ве ка, и као Бо га. Од утро бе Сво је Мај ке – 
Пре чи сте Бо го ро ди це – оби та вао је са Оцем. Тр пео је жа лост и пре зир. 
Ње го ву оде ћу по де ли ли су вој ни ци на че ти ри де ла, ба ца ју ћи за њу коц ке. 
Као Чо век, тра жио је по моћ од Оца и из ба вље ње од оруж ја (ма ча), тј. од 
смр ти Сво је ду ше, и спа се ње од ла вов ске че љу сти и од ро га, тј. од де мо на 
и ада. Ње го ва мо ли тва би ла је слич на мо ли тви убо гог ко ји тра жи по моћ. 
По хва лу уз но си мо Хри сту вас кр сло ме у Цр кви ве ли кој, утвр ђе ној на 
кра је у га о ном ка ме ну, тј. на Хри сту, где се убо ги – хри шћа ни си ро ма шни 
ду хом, на си ћу ју тај ном тр пе зом Те ла и Кр ви. Го спод на го ве шта ва бу ду ћи 
род, род хри шћан ски, ко ји ће про сла вља ти спа се ње од Хри ста Го спо да, 
јер је они ма што ве ру ју у Ње га дао власт да бу ду че да Бо жи ја.

22. ПСА ЛАМ го во ри о Хри сту Го спо ду, до бром Па сти ру сло ве сних 
ова ца, Ко ји нам је да ро вао бо жан стве но Пи смо и во ду од мо ра – све то 
кр ште ње и веч ни спо кој, Ко ји нас је из вео на ста зе прав де и дао нам све
те за по ве сти, вр ли не, тр пе зу Те ла и Кр ви Хри сто ве и ду го трај ност да на 
– веч ни жи вот и Цар ство не бе ско.

23. ПСА ЛАМ пе ва о пр вом да ну по сле су бо те – о не де љи или вас кр
се њу (рус. вас кр сен ние). На тај дан Бог је ство рио свет, и на тај дан свет 

По гле дај и усли ши ме, Го спо де Бо же мој, про све тли очи мо је, и об ра до
ва ће се ср це мо је спа се њу Тво је му, Хри сте Бо же наш.

13. ПСА ЛАМ раз об ли чу је без у мље без бо жних, јер мно ги су се уда
љи ли од прав де Бо жи је и окре ну ли се де ли ма бе за ко ња и не при зи ва ју 
Бо га, а Го спод је ме ђу пра вед ни ма. Од Си о на – све те Цр кве, устро ји ће 
спа се ње и из ба ви ће љу де од ро бо ва ња ђа во лу.

14. ПСА ЛАМ ура зу мљу је оне што ве ру ју у Хри ста и же ле да уђу у 
Цар ство не бе ско, да жи ве вр лин ским жи во том, да из бе га ва ју сва ко зло 
и да љу бе исти ну и до бро.

15. ПСА ЛАМ – за пис на сту бу, тј. из ра жа ва ње пре му дро сти Бо жи
је, ка ко би се об ја ви ло о ве ли ким до бро чин стви ма Бо жи јим и Бо жи јој 
љу ба ви пре ма чо ве ку. Чо век је кроз да ро ве Ду ха Све то га по стао на сле ђе 
Бо жи је, чо век је у мо гућ но сти да не пре ста ном мо ли твом и по сред ством 
сво га ду ха сваг да оби та ва са Бо гом у ве се љу ср ца – ви се храм Бо жи ји 
и Дух Бо жи ји оби а ва у ва ма (1. Кор. 3; 16).

16. ПСА ЛАМ је мо ли тва Са мог Пра вед ни ка – Си на Чо ве чи јег, Хри
ста Го спо да, упу ће на Бо гу Оцу у име чо ве чан ства. Он је пред Оцем и наш 
за ступ ник за на ше очи шће ње од гре хо ва, и не са мо на ших, не го (гре хо
ва) це ло га све та. Овај пса лам је и мо ли тва Бо гу од стра не све те Цр кве и 
сва ко га ве ру ју ће га за из ба вље ње од сва ко га зла и за да ро ва ње не бе ских 
до ба ра. Де сни цом Бо жи јом а у бо жан ској си ли Хри ста Спа си те ља, под 
окри љем жи во то твор ног Кр ста вер ни на ла зе спо кој.

17. ПСА ЛАМ је бла го да ре ње Бо гу – на шем Спа си те љу, јер је Го спод 
на ше утвр ђе ње и рог спа се ња, Он је при кло нио не бе са и си шао на зе мљу, 
и Сво је не по јам но Бо жан ство пре крио, као та мом, чо ве чи јом при ро
дом. Ми смо на тај на чин по ста ли Ње го во оби та ва ли ште: и све та Цр ква, 
и ду ше пра вед них, и ан ђел ски чи но ви. Апо сто ли су, слич но обла ци ма, 
об и шли чи та ву ва се ље ну про по ве да ју ћи Је ван ђе ље и по ја ви ли су се во
де ни из во ри све тог кр ште ња, и Го спод је из вео на ро де зе маљ ске у рај ску 
ши ри ну, из смр ти у бе смрт ност, из про па дљи во сти у не про па дљи вост. 
И сва ки ће са Пре по доб ним – Спа си те љем на шим Хри стом – и сам би ти 
пре по до бан, јер је онај, ко ји се при ве же за Го спо да, јед но га ду ха са Њим. 
Вер ни при зи ва: Бог је мој Исус Хри стос и не по ро чан је пут Ње гов, опа
су је ме си лом Бо жан ства, спре ма ру ке мо је и но ге мо је за бит ку, и жив је 
Го спод, и бла го сло вен Бог, и не ка се уз не се Бог спа се ња мо га.

18. ПСА ЛАМ у ду бо ком бо го ми сли ју ту ма чи тај ну ва пло ће ња Ло
го са Бо жи јег – Хри ста Спа си те ља. Ње га су са не бе са сла во сло ви ли 
ан ђе ли а на зе мљи су Га апо сто ли про по ве да њем про сла ви ли по свим 
кра је ви ма ва се ље не. Са не бе са су ан ђе ли пе ва ли ва пло ће ном Хри сту: 
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да је сна гу Свом на ро ду пре по ра ђа њем у кр ште њу, осве шта ва њем у Ње
го вим Тај на ма, и бла го си ља Свој на род ми ром, и на зе мљи – бла го да ћу 
Сво јом, и на не бу – у веч ним рај ским оби те љи ма.

29. ПСА ЛАМ ср цем и усти ма пе ва о об на вља њу бо жан стве не Цр кве 
у Је ру са ли му, осве шта не кр вљу Хри ста Спа си те ља. Пе смо пе вај те Го спо ду, 
пре по доб ни Ње го ви, у оби љу бла го да ти Хри сто ве, јер Го спод по ми ло ва 
по том ке Ада мо ве, из ве де из ада и обра ти плач Ада мов у ра дост. Не ка Ти, 
Хри сте Бо же, пе ва сла ва мо ја – ду ша чо ве чи ја, јер је ча сни ја од те ла, по 
обра зу [ли ку] Бо жи јем и по по до би ју Ње го вом ство ре на и об но вље на, 
и осве шта на у бо го ва пло ће њу Хри сто вом, Го спо де Бо же мој, Спа си те љу 
наш, до ве ка ће мо Те ис по ве да ти.

30. ПСА ЛАМ је мо ли тва Хри ста Го спо да Бо гу Оцу у вре ме Ње го вих 
пре чи стих Стра да ња. Прав да Бо жи ја от кри ла се он да кад Бог Ло гос о
са е е ло и на са ни се ме ђу на ма (Јн. 1;14). Бо жан ство Хри сто во по ста ло 
је и си ла Бо жи ја, и чо ве ко во уто чи ште. Сво јим Вас кр се њем из мр твих 
Хри стос је из вео чо ве ка из мре же смр ти. Го спод је пре тр пео пат ње и 
бо ло ве на Кр сту, као и сра мо ће ње од Ње го вих не при ја те ља. Ви дев ши 
Хри ста рас пе то га, по бе го ше. (Слу шах кле ве ту, јер су пре ко ре ва ли Рас
пе то га: Дру е са се, а Се бе не мо же а са се, Мт. 27; 42.) Хри стос Спа си тељ 
је при зи вао Бо га Оца: У Те бе се уз дах, Го спо де, јер си Ти Бог Мој, у ру ци 
Тво јој је жреб Мој – спа се ње си но ва чо ве чи јих. Про све тли ли це Тво је на 
слу гу Тво га бли ста њем сла ве Оче ве. Хри стос нас је уз љу био, љу би те и ви 
Го спо да, сви пре по доб ни Ње го ви – ви ко ји ве ру је те у Хри ста. Хра бри те 
се, и не ка се укре пљу је ср це ва ше, сви ко ји се уз да те у Го спо да.

31. ПСА ЛАМ је по кај ни. Ве ру ју ћи, ко ји је у кр ште њу пре по ро ђен 
ис по ве да њем по ка ја ња, до би ја бла го дат Хри ста Спа си те ља. Бла же ни су 
хри шћа ни, јер им се от пу шта бе за ко ње – пр во род ни грех, и Го спод им 
не ће ура чу на ти гре хе ако се по ка ју. Адам је ћу тао пред Бо гом и ни је ис
по ве дио свој грех, и усах ну ше ко сти ње го ве, и оте жа грех Ада мов на 
Хри сту, јер је Хри стос пре тр пео удар це, ша ма ре, стра шне ра не и рас пе ће 
на Кр сту ра ди Ада ма и вас це лог људ ског ро да. Ра ди то га се ве се ли те због 
Го спо да Ису са Хри ста, на шег Спа си те ља и ра дуј те се, пра вед ни ци, и хва
ли те се, сви ко ји сте пра ви ср цем, јер ће ва ма би ти упу ће не ре чи: Хо и е, 
бла о сло ве ни Оца Мо је а, и ри ми е Цар сво ко је вам је ри ре мље но о 
о са ња све а (Мт. 25; 34).

32. ПСА ЛАМ Ду хом от кри ва тај ну Тро ји це и от кри ве ње Бо жи је о 
ва пло ће њу Хри ста, Спа си те ља све та, и о веч ној ра до сти вер них. Не ка се 
ра ду ју пра вед ни, ко ји тра же ли це Хри ста Го спо да, не ка Га ис по ве да ју и 
хва ле гу сла ма – бо го ми сли јем ума, и псал ти ром де се то стру ним – тј. по

је об но вљен Вас кр се њем Хри сто вим. Род оних што тра же Го спо да је су 
хри шћа ни, ро ђе ни од во де и Ду ха. Ли це Бо га Ја ко вље вог, тј. Бо га Оца – 
Хри стос Спа си тељ, по сле Свог ваз не се ња на не бо ца ру је у ве ко ве као Цар 
сла ве. Вер ни се спа са ва ју про ла зе ћи кроз вра та ве ре у Хри ста, као што је 
ре че но: Ја сам вра а; ако ко уђе кро за Ме, са шће се (Јн. 10; 9).

24. ПСА ЛАМ из све ду ше уз но си мо ли тву Бо гу за из ба вље ње од при
вре ме них и веч них не сре ћа, за от пу ште ње гре хо ва и упра вља ње на пут 
ка не бе ској отаџ би ни. Пса лам са др жи глас мо ли тве Пра вед ни ка, без гре
шног Хри ста Го спо да, ко ја се Бо гу Оцу уз но си у име Ада ма и чо ве чан
ства. Из ба ви, Бо же, Изра и ља – оне што ве ру ју у Хри ста Го спо да – од свих 
не во ља ње го вих – од стра сти, де мо на и ада, и уве ди га у Цар ство не бе ско, 
где не ма ни пла ча, ни бо ле сти, ни уз да ха.

25. ПСА ЛАМ ис ка зу је мо ли тву Хри ста Го спо да Бо гу Оцу.
26. ПСА ЛАМ пе ва се ра ди про све тље ња ума, да би се раз у ме ла тај на 

по ма за ња Си на Чо ве чи јег – Хри ста Го спо да Ду хом Све тим – по ма за ња за 
веч но Цар ство, при мље но по сле пре чи стих Стра да ња. Исто та ко, го во ри 
и о тај ни бла го дат ног по ма за ња вер них хри шћа на, про све тље них све
тим кр ште њем и по ма за них ра ди на сле ђи ва ња Цар ства не бе ског, на кон 
што бу ду ис ку ша ни у тру ду и не да ћа ма. Хри стос – исти ни та Све тлост, 
про све тљу је чо ве ка ко ји до ла зи на свет, ис ко ре њу ју ћи пр во род ни грех и 
шти те ћи га у би ци са де мо ни ма. У на се љу Сво га Бо жан ства чу ва вер не, 
ша тор је вер ни ма по диг нут на ка ме ну ве ре у Хри ста. Отац мој и ма ти мо
ја – Адам и Ева – оста ви ли су чо ве ка у пр во род ном гре ху, а Го спод да ру је 
зе мљу жи вих – рај, не бо, Цар ство не бе ско и до бра (бла га) Го спод ња. И 
ти вер ни, са че кај Го спо да, бу ди од ва жан – р ље њем сво јим са са вај е 
у ше сво је (Лк. 21; 19).

27. ПСА ЛАМ пред ста вља мо ље ње Хри ста Го спо да Бо гу Оцу у вре ме 
Ње го вих пре чи стих Стра да ња. „Спа си на род Твој и бла го сло ви на сле ђе 
Тво је”, – мо ли и при зи ва Цр ква Бо жи ја ра ди вер них, ко је је Хри стос Спа
си тељ за до био Сво јом кр вљу као Сво је на сле ђе. Њи ма ће би ти упу ћен 
Хри стов по зив: Хо и е, бла о сло ве ни Оца Мо је а, и ри ми е Цар сво 
ко је вам је ри ре мље но о о са ња све а (Мт. 25; 34).

28. ПСА ЛАМ из о бра жа ва по вра так мно го бо жач ких на ро да све тој 
ве ри, у Цр кву Хри ста Го спо да, а та ко ђе, по ре чи ма св. Ва си ли ја Ве ли ког, 
и „ис ход из ски ни је”, тј. раз ре ше ње ду ше од те ла, да би се Го спо ду на дар 
при не ло и јед но и дру го. Бла го дат Бо жи ја от кри ла се на Јор да ну ја вља
њем Све те Тро ји це. Глас си ле Го спод ње от крио се у мно гим је ван ђел ским 
чу ди ма, у уни ште њу гре шни ка и ли ван ских те ла ца, од но сно та ме идо ло
слу же ња. И у пу сти њи, на по је ној во дом про по ве да ња Је ван ђе ља, Го спод 
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39. ПСА ЛАМ по у ча ва нас да у тр пље њу и мо ли тви од Хри ста Бо га 
оче ку је мо не бе ску отаџ би ну. Је ван ђе ље Хри сто во от кри ло је но ву пе сму, 
и сте ну ве ре, и кр сну жр тву у ве ли кој Цр кви – сви ма ко ји љу бе Хри ста.

40. ПСА ЛАМ са др жи про ро штво о пре чи стим Стра да њи ма Хри
сто вим, о из да ји Го спо да од стра не злоб ног Ју де, о Ње го вим бо ло ви ма и 
си ро ма штву, јер Он ра ди нас оси ро ма ши, да би смо се ми Ње го вим си
ро ма штвом обо га ти ли. Ре чи „смр ћу ћеш умре ти” (1. Мојс. 2;17) – Ада мо во 
про клет ство, по нео је Хри стос и да ро вао нам вас кр се ње.

41. ПСА ЛАМ из ра жа ва усрд ну љу бав пре ма Хри сту Бо гу, Чо ве ко
љуп цу, због Ње го вих до бро чин ста ва. Хри стос је, као без дан ми ло ср ђа, 
на Кр сту пре крио људ ски гре хов ни без дан.

42. ПСА ЛАМ ис ка зу је про збу за об на вља ње чо ве ка, јер Хри стос – 
Син Бо жи ји, Све тлост све ту и Исти на – уз во ди на све ту го ру, тј. у Сво ју 
Цр кву и у рај ска на се ља.

43. ПСА ЛАМ „за крај”, го во ри о раз у ме ва њу тај не све мо гућ ства Хри
сто вог у еги пат ским чу ди ма. Си но ви Ко ре је ви су си но ви тр пље ња, јер 
„Ко реј” зна чи „Гол го та”, ме сто ло ба ње; Хри стос Рас пе ти је и Де сни ца Бо
жи ја и по хва ла, а Крст Ње гов је рог спа се ња.

44. ПСА ЛАМ го во ри о љу бље ном Че ду Ису су, о ве ли кој про ме ни у 
ва се ље ни: у Хри су је но ва вар (2. Кор. 5;17); го во ри о обра ћа њу у ве ру, о 
по ка ја њу и о сла ви Бо го мај ке и Цр кве. Хри стос Бог је у до бро ти – у бла го
да ти, у све мо гућ ству и у пре му дро сти утвр дио пре сто, же зло цар ства, као 
Цар, а Ца ри ца – Пре све та Бо го ро ди ца, ста де са де сне стра не Ца ра Хри ста. 
Сва сла ва Кће ри Ца ре ве – Дје ве Бо го ро ди це је из ну тра, јер Пре му дрост 
са зда Се би дом: Де вој ка ће за че и, и ро и ће си на, и на е ну ће му име Ема
ну ил (Мт. 1; 23), јер ће иза ћи же зло из ко ре на Је се је вог, и ве ли ча ће Дје ву 
сва по ко ле ња. Она је и не по се че на го ра, и ле стви ца, и вра та за кљу ча на, и 
ков чег За ве та, и злат на ка ди о ни ца, и зе мља обе ћа на, и ру но Ге де о но во, и 
ку пи на нео па ли ма, и ве ћа је од Све ти ње над све ти ња ма. Сва сла ва Кће ри 
Ца ре ве је као злат на оде ћа – чи сто та, ве ра, љу бав, бла го дат, и Она је ча сни
ја од хе ру ви ма и не у по ре ди во слав ни ја од се ра фи ма. Због Ње ће при ве сти 
ца ру дје ве ко је су сле ди ле за Њом – а то су ду ше свих чи стих и све тих. 
Бо го ро ди ца је Мај ка Бо жи ја и Мај ка свих хри шћа на, и сви вер ни су Ње ни 
си но ви. По ми ња ћу име Тво је, Бо го ро ди це, из по ко ле ња у по ко ле ње, као 
што је и Са ма Пре чи ста ус клик ну ла: О са а ће Ме зва и бла же ном сви на
ра ша ји, шо Ми учи ни ве ли чи ну Сил ни, и све о име Ње о во (Лк. 1; 48–49).

45. ПСА ЛАМ об зна њу је о бо жан ским тај на ма: о ва пло ће њу, о кр
ште њу, о стра да њу и вас кр се њу Хри ста Спа си те ља. Го спод наш Хри стос 
је са на ма у ве ко ве.

што ва њем де сет за по ве сти Бо жи јих; и у те ле сним чу ли ма: слу ху, ви ду, 
ми ри су, уку су и до ди ру – и у пет ду шев них енер ги ја: ра зу му, во љи, осе
ћа њи ма, са ве сти ко ја осу ђу је и оправ да ва, се ћа њем на страх Бо жи ји; и у 
де вет ду хов них вр ли на: љу ба ви, ра до сти, ми ру, ду го тр пље њу, бла го сти, 
ми ло ср ђу, ве ри, на ди, крот ко сти, уз др жа њу. Не ка на на ма бу де ми лост 
Тво ја, Го спо де Ису се Хри сте, Спа си те љу наш, да се пре о бра зе те ла сми
ре њем на шим, и да се удо сто ји мо да бу де мо са о бра зни те лу сла ве Тво је, 
јер се у Те бе узда смо.

33. ПСА ЛАМ ис ка зу је хва лу Хри сту Бо гу, Ко ји нам је по да рио Но ви 
За вет, Св. Тај ну Ев ха ри сти је и је ван ђел ску реч, као и бла го да ре ње Бо гу 
за Ње го во не из ре ци во чо ве ко љу бље.

34. ПСА ЛАМ та ко ђе из о бра жа ва мо ље ње Хри ста Го спо да упу ће но 
Бо гу Оцу у вре ме Ње го вих пре чи стих стра да ња. Оруж је и штит вер них 
је ве ра у Бо жан ство Ису са и сла ва Кр ста Ње го вог. Хри стос се об у че у 
вре ћу – у људ ско те ло, да би га об ла го да тио и обо га тио Бо жан ством. То 
ис по ве да ње – ка мен ве ре – об зна њу је се у Цр кви по чи та вој ва се ље ни, 
ме ђу свим на ро ди ма. Не ка се ра ду ју и ве се ле вер ни, јер уисти ну вас кр се 
Хри стос, да ру ју ћи нам Свој мир. Хри шћа ни ма до ли ку је да се по у ча ва ју 
у прав ди за ко на Бо жи јег, у по хва ли Бо га и у при зи ва њу: „Го спо де Ису се 
Хри сте, Си не Бо жи ји, по ми луј ме гре шног”.

35. ПСА ЛАМ, као и 17, ис ка зу је Бо гу Оцу пот чи ње ност Че да Го спод
њег, Ису са Хри ста у крот ко сти, сми ре њу и не зло би во сти чак до кр сне 
смр ти, а за спа се ње це лог све та. Хри стос је у Свом слав ном ро ђе њу умно
жио Сво ју ми лост и „опи ће се од оби ља” бла го да ти Ње го ве у до му Ње го
вом – у све тој Цр кви. У Хри сту Спа си те љу је из вор жи во та, јер они што 
ве ру ју у Ње га има ју жи вот веч ни.

36. ПСА ЛАМ нас ура зу мљу је да не тра жи мо при вре ме на, не го веч на 
до бра и да не за ви ди мо гре шни ци ма, јер их оче ку је бес ко нач на пат ња, док 
пра вед ни ке оче ку је веч но бла жен ство. Пут не по роч них је сте Сам Го спод 
Хри стос – Ја сам Пу, и Иси на, и Жи во (Јн. 14; 6), и они ко ји Га бла го
си ља ју на сле ди ће зе мљу, и пра вед ни ци Ње го ви на сле ди ће жи вот веч ни. 
Спа се ње пра вед них до ла зи од Го спо да, и по ма же им Го спод Хри стос.

37. ПСА ЛАМ је по кај ни и огла ша ва о су бо ти, о веч ном спо ко ју ко
ји је пра вед ни ма при у го то вљен у Цар ству Бо жи јем, ка да ће се от кри ти 
веч ни дан не за ла зног спо ко ја.

38. ПСА ЛАМ „за крај” или пса лам ко ји са др жи тај ну о Хри сту, Ко
јим вер ни, бла го да ћу Хри ста Го спо да, из овог ис пра зног све та до ла зе у 
не бе ску отаџ би ну. Ов де је и по у ка о тр пље њу и чу ва њу ср ца од гре ха 
по сред ством Мо ли тве Ису со ве.
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53. ПСА ЛАМ по у ча ва да у не сре ћа ма и про го ни ма по ла же мо на ду 
на Хри ста Го спо да, Ко ји је до шао да ис пу ни во љу Оца не бе ског.

54. ПСА ЛАМ пе ва о пре чи стим стра да њи ма Хри ста Го спо да; овај 
пса лам из о бра жа ва та стра да ња.

55. ПСА ЛАМ го во ри да се на ср це, као на сту бу и ра ди веч не опо ме
не, уре же чо ве ко љу бље Бо жи је, јер Го спод кро ти де мо не ко ји су па ли са 
ви си не а ду ше вер них из ба вља од смр ти, њи хо ве очи од су за, а њи хо ве 
но ге од гре хов ног по ср ну ћа, ка ко би ко ра ча ли у све тло сти жи вих, пре
по ро ђе них за жи вот веч ни.

56. ПСА ЛАМ раз от кри ва пре му дрост Бо жи ју, да не по гу биш, тј. да не 
по ни зиш Хри сто во по ни же ње, Ње го ва стра да ња и смрт, не го да по знаш 
Ње го ву љу бав, Вас кр се ње и Бо жан ство. Ми лост и Исти на, Хри стос, из
ба вио је Ада ма од мла дих ла во ва, од ла ва ко ји ри че, тј. од ђа во ла. Си но ви 
чо ве чи ји ис ко па ли су ја му за Го спо да, тј. из ру ги ва ње и смрт, али због 
свог не вер ја са ми су у њу па ли – у ад ске ду би не. Сла ва Оца, Син Бо жи
ји – вас кр сао је ра но, у јед ну од су бо та, и вас кр сао је у обо же ном те лу, 
и про сла вља се ме ђу на ро ди ма, и уз ве ли чао се до не бе са, и ваз нео се на 
не бе са, и по свој зе мљи је сла ва Хри ста Бо га – Ца ра над ца ре ви ма.

57. ПСА ЛАМ го во ри о сла ви Хри ста, Си на Чо ве чи је га и Си на Бо
жи јег, Ца ра над ца ре ви ма и Го спо да ра над го спо да ри ма. Про го ни те љи 
Хри сто ви и без бо жни фа ри се ји оту ђи ли су се од ло жни це – од Цр кве 
и бла го да ти. Го спод је сло мио зу бе ла во ва – де мо на и фа ри се ја, ко ји ни
су ви де ли Сун це прав де – Хри ста Бо га, ни ти су раз у ме ли сво је тр ње, тј. 
за блу де и не вер је, и оста ли су у та ми. Пра вед ник Хри стос Бог, Су ди ја у 
зе мљи жи вих, Сво јим вас кр се њем по бе дио је про па дљи вост и смрт.

58. ПСА ЛАМ је мо ље ње Хри ста Го спо да Бо гу Оцу у вре ме спа со но
сних стра да ња. Не про па дљи вост, не тру ле жност у гро бу пре чи сто га те ла 
Хри сто вог – „у гро бу те ле сно, у аду ду шом као Бог, у ра ју с раз бој ни ком”, 
вер ни ма да ру је вас кр се ње. Пе ва мо о си ли Хри сто вој, и о за сту па њу, и о 
ми ло сти Ње го вој.

59. ПСА ЛАМ уз но си бла го да ре ње Хри сту Бо гу за до бро чин ство – за 
про ме ну и об на вља ње ста рог чо ве ка у но вог. До ла зак Хри стов по тре сао 
је зе мљу, а Крст – зна ме ње си ле Хри сто ве, дао је они ма ко ји Га се бо је 
[и ма ју страх Бож ји]. Бог Отац про го во рио је у Све том Че ду Ису су – у 
де сни ци Бо жан ства Ко је за бли ста од пле ме на Ју ди ног, од Дје ве, учи нив
ши утро бу Бо го мај ке Сво јим оби та ва ли штем и утвр див ши град огра ђе
ни – Сво ју Цр кву.

60. ПСА ЛАМ је мо ли тва Бо гу оних ко ји че ка ју не бе ску отаџ би ну. 
Хри стос је ка мен гол гот ске го ре и као ку ла мо ћи је, у на се љу и кри лу 

46. ПСА ЛАМ при зи ва све да до свр шет ка ве ка хва ле Бо га, јер је Хри
стос – до бро та Ја ко вље ва, јер је од Ја ко ва за бли ста ла зве зда и уз не ла се 
на не бо, и се ди на Свом све том пре сто лу у Свом пре чи стом Те лу у ко је 
се усе лио и остао Бо го чо век.

47. ПСА ЛАМ пе ва о дру гој су бо ти – о дру гом да ну у сед ми ци. Ре че 
Бог: Не ка бу е сво… и би а ко (1. Мојс. 1; 6); утвр ђи ва ње све те Цр кве по сле 
не де ље Вас кр се ња Хри сто вог кроз апо сто ле се бла го ве сти ло Је ван ђе ље 
по це лом све ту.

Град, го ре, твр ђа ве и дом Бо жи ји – све је то све та Цр ква, док су го
ре си он ске, го ре цр кве не – апо сто ли и уче ни ци Хри сто ви. Де сни ца и 
ми лост то је Хри сто во Бо жан ство, а кће ри и сту бо ви су ду ше вер них и 
учи те љи Цр кве.

Бог наш Спа си тељ до ве ка нас на па са – хра ни нас Сво ји ма Те лом и 
Кр вљу и Сво јом бла го да ћу, а за жи вот веч ни.

48. ПСА ЛАМ при зи ва на раз у ме ва ње пре му дро сти Хри сто ве, да не 
би би ли без ум ни, слич но ђа во лу, и не ра зум ни, као Ју да, јер су гро бо ви 
– оби та ва ли шта њи хо ва – па као. Чо ве че, ра зу ми и ис по ве дај Хри ста, и 
бла го сло ви ће те за жи вот веч ни. Чо ве че, ти си у ча сти и ра зу му и имаш 
образ [лик] Бо жи ји, не при дру жуј се бе сло ве сним жи во ти ња ма и не мој 
им се упо до бља ва ти.

49. ПСА ЛАМ – Аса фу, за пе смо по ја ње. Асаф је са бра ње, и сви ма об
зна њу је са бра ње свих на ро да на Стра шном су ду, у дан Дру гог до ла ска 
Хри сто вог. Бог ан ђе ла и све тих при зва ће не бо и зе мљу – ан ђел ске си ле и 
си но ве вас кр се ња – на суд, и по зна ће се пти це не бе ске, и кра со та, и жр
тве хва ле – тј. вр ли не и љу бав пра вед ни ка, и от кри ће им Хри стос Сво је 
спа се ње и пут – веч ни жи вот у сла ви.

50. ПСА ЛАМ је по кај ни и огла ша ва ра дост спа се ња.
51. ПСА ЛАМ от кри ва зло бу ђа во ла и Ју де. Због то га ће их Хри стос 

пот пу но уни шти ти – из ба ци ће ђа во ла из ан ђел ског чи на а Ју ду из чи на 
апо стол ског и из зе мље жи вих. Вер ни, пак, са на дом при зи ва: Ја сам као 
ма сли на у на ло а у о му Бо жи јем, о у зах се у ми лос Бо жи ју о ве ка 
и у век ве ка. Ис о ве а ћу Ти се о ве ка, и ср љи во че ка ћу име Тво је да 
до бро бу де у Цар ству Бо жи јем.

52. ПСА ЛАМ го во ри о ка ме но срд но сти и без ум ној др ско сти без бо
жни ка, ко ји не ће да по зна ју свог Твор ца и Вла ди ку. Ђа во се у без у мљу 
од ре као Бо га и бе за ко њи ма се ли шио свог ан ђел ског чи на. Љу ди су, пре 
по то па, чи ни ли бе за ко ња, а Хри стос са Си о на, из све те Цр кве, да ру је спа
се ње и вер не, ко ји ве ру ју у име Ње го во, вра ћа из ђа вол ског роп ства.
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68. ПСА ЛАМ про сла вља Хри ста и Ње го ва пре чи ста стра да ња. Због 
гре ха Ада мо вог, во де по то па, тј. гре си, пре кри ле су чо ве ка, а де мо ни – 
не при ја те љи – осна жи ли су се про тив чо ве ка. И Хри стос је, као Чо век, 
пре тр пео сра мо ће ње, ту ђин је био бра ћи – пре би вао је у по сту, и „узео за 
оде ћу Сво ју вре ћу” – те ло по том ка Ада мо вог; тр пео је из ру ги ва ња и мо
ли твом је ва пио Свом Оцу: „Усли ши Ме, Го спо де, не од вра ти ли це Тво је 
од Че да Сво га, по слу шај ду шу Мо ју”; у Хри сту је на ше спа се ње, и Ње га 
хва ле не бе са и зе мља – ан ђе ли и љу ди. Он ће спа сти и са зда ти све те цр
кве, а они што љу бе Хри ста Спа си те ља усе ли ће се у њих у ве ко ве.

69. ПСА ЛАМ је мо ли тва Хри ста Го спо да Бо гу Оцу у вре ме стра да ња 
и жа ло сти, а за спа се ње Ње го вих вер них.

70. ПСА ЛАМ је по хва ла по слу ша њу Хри сту Го спо ду, са на дом на 
уси но вље ње и жи вот веч ни. Хри стос је ме сто утвр ђе но, и уто чи ште, и 
узда ње од утро бе ма те ри не – Цр кве, ко ја вер не ра ђа кр ште њем, и из без
да на зе мље – ада – уз во ди у рај. Го спо де, у са су ди ма пса лам ским – у ср цу 
и уму, пе ва ћу о Исти ни Тво јој – Хри сту, а гу сла ма – је зи ком и усти ма, 
чи та во га да на, тј. чи та во га свог зем но га жи во та, пе ва ћу о Бо го ва пло ће
њу и спа се њу.

71. ПСА ЛАМ је про ро штво о Хри сту, Ца ру ми ра и прав де, и Ње го
вом Цар ству не ће би ти кра ја. Мир ће при ми ти пла ни не и бр да, си ро ма
шни и убо ги – апо сто ли, пра вед ни ци и вер ни, и по ни зи ће се кле вет ник 
– ђа во. Сун це Прав де – Хри стос, си ћи ће као ки ша на ру но – у утро бу 
Пре чи сте Дје ве, и за бли ста ће Прав да Ње го ва, и из ба ви ће си ро то га и убо
го га од моћ ни ка у злу, тј. од ђа во ла, и Крст Хри стов би ће утвр ђе ње на зе
мљи, на вр хо ви ма го ра, и у гра до ви ма – све тим цр ква ма, и бла го сло ве но 
је име сла ве Ње го ве до ве ка и у век ве ка.

72. ПСА ЛАМ пе ва се као уте ха сви ма вер ни ма, јер их оче ку је веч но 
бла жен ство.

73. ПСА ЛАМ је про ро штво о бу ду ћем ра за ра њу Је ру са ли ма и глас 
пла ча у не сре ћа ма.

74. ПСА ЛАМ је про ро штво о веч ној пла ти. Хри стос Су ди ја ће на су
ду сло ми ти све ро го ве гре шних – си лу ђа вол ску, и рог Пра вед но га – Крст 
Хри стов – про сла ви ће се на ви си ни не бе ској.

75. ПСА ЛАМ го во ри о сла ви Хри ста Го спо да, Ко ји је све тој Цр кви 
по да рио по бе ду.

76. ПСА ЛАМ је по хва ла Хри сту Го спо ду од Ње го ве Цр кве, ко ја је 
са бра ла вер не за жи вот веч ни и за пре ла зак из зе маљ ског стран ство ва
ња у не бе ску отаџ би ну. Из ме на де сни це Ви шње га у Бо го ва пло ће њу, и у 
Све том Си ну Бо жи јем по ка зу је да је Бог от крио Свој пут, тво ре ћи чу де са 

Свог Бо жан ства, уза шао на Крст и вас кр сао, и они ма ко ји се бо је Ње го
вог име на дао на сле ђе да бу ду че да Бо жи ја.

61. ПСА ЛАМ об зна њу је на ду у Бо га у тр пље њу за Хри ста Го спо
да Ко ји, бу ду ћи не про це њив, ра ди сре бр ња ка би пре дат на до бро вољ на 
стра да ња и смрт ра ди спа се ња це ло га све та.

62. ПСА ЛАМ је и мо ли тва оног ко ји ве ру је у Хри ста Го спо да. Ду ша 
жу ди да у Све том Де те ту Ису су ви ди си лу и сла ву вас кр се ња, и да се од 
Ње го вог „са ла и ма сти”, тј. од Те ла и Кр ви Ње го ве, де сни цом Бо жан ства 
Ње го вог на си ти зе мља, тј. без вод но те ло.

63. ПСА ЛАМ је мо ли тва Хри ста Го спо да Бо гу Оцу у вре ме Ње го вих 
стра да ња, али и мо ли тва свих вер них Ње го вих, пра вед них и му че ни ка.

64. ПСА ЛАМ је од Ду ха дат ра ди веч не по хва ле Хри ста Бо га. По хва
ла је Хри сту на Си о ну – у зе маљ ској Цр кви и у не бе ском Је ру са ли му. Све
ти храм Хри стов – то је Ње го во Те ло, као оби та ва ли ште Бо жан ства. Го ре 
су апо сто ли, ко ји су гла сом про по ве ди по чи та вој ва се ље ни об зна ни ли 
ве че Стра да ња Хри сто вих и ју тро Вас кр се ња. Зе мљу, тј. вер ног чо ве ка, 
по се тио је ва пло ће њем, на по јио га је во дом кр ште ња и обо га тио Ду хом 
Све тим; бра зде, тј. ум, ср це и ду шу, на по јио је бла го да ћу. Бла о сло ви ћеш 
ве нац о и не бла о си – ука зу је на Хри сто во ва пло ће ње и Вас кр се ње.

65. ПСА ЛАМ про сла вља вас кр се ње и уз но си по хва лу Бо гу за Ње го ва 
до бро чин ства. Сла ва хва ле упу ће на је Бо жан ству Хри сто вом од вас це ле 
зе мље, а од вер них на ро да – по ја ње и по кло ње ње. Мо ре гре хо ва и ре ке без
бо жни штва Бог ису шу је и ру ши зам ку – Ада мов грех, у ко ји се по гру зи ло 
це ло чо ве чан ство. Про ђо смо кроз оањ и во у – Бог по сред ством кр ште ња 
Ду хом и во дом уво ди у рај ске оби те љи. Вер ни све обил не све спа ље ни це, тј. 
мо ли тву, пост и бо го ми сли је, као и те лад и ја рад, тј. вр ли не, при но се Бо гу.

66. ПСА ЛАМ је веч на по хва ла Бо гу због ја вља ња ли ка Бо га Оца – 
Хри ста Спа си те ља, јер смо по зна ли пут са зе мље на не бо, као што је Он 
и ре као: Ја сам Пу, и Иси на и Жи во (Јн. 14; 6). Не ка се ис по ве де Бо гу и 
не ка Га про сла ве љу ди Ње го ви, јер зе мља да де плод свој – од зем но род
них је Дје ва Бо го ро ди ца ро ди ла Ема ну и ла Хри ста.

67. ПСА ЛАМ про сла вља Но ви За вет, тај ну Бо го ва пло ће ња. Пут је 
са тво рио Хри стос по сред ством Кр ста, Вас кр се ња и Ваз не се ња на не бо. 
Си ро те и удо ви це обо га тио је Бо жан ством, и Бог је у све том ме сту Сво ме, 
у кри лу Оче вом, ло жни ца је Ње го ва Пре све та Бо го ро ди ца, а дом – Ње го
ва све та Цр ква. Реч са сна гом мно гом је Дух Све ти, гра ни це Ње го ве – за
ко ни Ста рог и Но вог За ве та, пле ћа Цр кве – Крст у бли ста њу зла та. Го ра 
буј на је ме сто Бо го ја вље ња, Пре све та Бо го ро ди ца. Ко ле сни ца Бо жи ја – то 
је бо го но сно те ло Хри сто во, а ви си на на Си на ју – Крст Хри стов.



Кључ за Псалтир – О богонадахнутим псалмима Кључ за Псалтир – О богонадахнутим псалмима502 503

84. ПСА ЛАМ об зна њу је чо ве ко љу бље и бла го дат Хри ста Спа си те
ља, Ко ји да ру је из ба вље ње од гре хо ва и де мон ских сплет ки, на сло бо ду 
сла ве де це Бо жи је. Зе мљу, тј. чо ве ка, Бог је по се тио ка да Бог Ло гос е ло 
о са е и на са ни се ме ђу на ма (Јн. 1;14), и на Кр сту по кри гре хе свих 
љу ди. Го спод Хри стос по ка зао нам је спа се ње Сво је, и ан ђе ли су по ја ли 
о ми ру. Са до ла ском Хри сто вим, при бли жи се спа се ње, јер се сла ва Ње
го вог Бо жан ства усе ли ла у на шу зе мљу – у чо ве чи ју при ро ду. Исти на, тј. 
Хри стос, за си ја ла је од зе мље, тј. од Пре чи сте Дје ве. Зе мља да де плод, тј. 
Пре чи ста Дје ва ро ди ла је Хри ста. Прав да пред Хри стом – то су про ро ци 
и апо сто ли, ко ји су вас це лој тва ри про по ве да ли Је ван ђе ље.

85. ПСА ЛАМ је на дах ну та мо ли тва Хри ста Го спо да Бо гу Оцу, јер 
је је ди но Он пре по до бан, и си ро мах, и убог, јер ра ди нас оси ро ма ши, да 
би смо се ми обо га ти ли Ње го вим си ро ма штвом. У ан жа ло си, тј. стра
да ња, Хри стос је ва пио: Жа ло сна је у ша Мо ја о смр и. Хри сту ће се 
по кло ни ти не зна бо шци, јер је Хри стос – Пут, Исти на и Жи вот – из ба вио 
ду ше вер них од зло чи нач ких и моћ них де мо на, јер је Мла де нац Хри стос 
– Син Све ви шње га и Син Слу шки ње Бо жи је, Пре све те Бо го ро ди це по 
чо ве чи јој при ро ди, са тво рио до бро зна ме ње – спа се ње на Кр сту, и по мо
гао је си но ви ма чо ве чи јим, и уте шио их вас кр се њем из мр твих и се де њем 
с де сне стра не Оца.

86. ПСА ЛАМ уз но си бо жан стве ну сла ву Хри сту Го спо ду, Ко ји је, ра
ди спа се ња мно гих, осно вао све ту Цр кву. У псал му се про сла вља ју го ре 
цр кве не и вра та Си о на – про ро ци и апо сто ли, ве ра, за кон Бо жи ји Ста рог 
и Но вог За ве та, Пре слав на Вла ди чи ца Бо го ро ди ца, сва пле ме на и на ро ди 
ко ји су по ве ро ва ли у Хри ста. Ма ти Си он – то је Цр ква, ко ју је осно вао 
Син Све ви шње га, и у Пи сму – књи зи жи во та – Сам Хри стос Го спод је 
упи сао вер не љу де и кне же ве – апо сто ле, јер је ра у ју ћих се оби а ли ше 
– у Хри сто вим рај ским оби те љи ма.

87. ПСА ЛАМ је пе сма уми ле ња, да би раз у ме ли тај ну стра да ња Хри
сто вих. Ов де је глас Хри стов упу ћен Бо гу у вре ме стра да ња а у име Ада ма, 
ка да се Ње го ва ду ша при бли жи ла аду и ка да су они, што су Га рас пе ли, 
Ње га, Ко ји се спу стио до ад ске ја ме, при бро ја ли не моћ ни ма. По ста ви ше 
Га у ја му сен ке смрт не – у гроб, и утвр ди ше на Ње му ја рост сво ју. За ва пио 
је Го спод на Кр сту, ис пру жив ши Сво је ру ке: Бо же, Бо же Мој; Он је љут
ње, тј. чо ве чи је гре хе, при мио на Се бе, и по да рио ју тро ве се ља – Сво јим 
вас кр се њем из мр твих.

88. ПСА ЛАМ ве ли ча истин ског Ме си ју, Хри ста Го спо да. Ве ли ча се 
Исти на – Хри стос, и на не бе си ма Му је при у го то вљен пре сто – Пре све та 
Бо го ро ди ца, од се ме на Да ви до вог. Не бе са су ан ђе ли и апо сто ли, ко ји су 

и си лу Сво ју. И глас гро ма – је ван ђел ске про по ве ди – за чу ли су у ко ле су, 
тј. у ово ме све ту, у ва се ље ни. И по тре се се и устра ши зе мља – чо век, ко ји 
се про све тлио му њом у ог ње ним је зи ци ма си ла ска Све то га Ду ха.

77. ПСА ЛАМ огла ша ва о без број ним до бро чин стви ма Бо га Све др
жи те ља у древ ним вре ме ни ма и о не из ре ци вом чо ве ко љу бљу Хри ста 
Го спо да пре ма они ма ко ји ве ру ју у Ње го во име. Хри стос је Сте на ве ре, 
и из ре ба ра Хри сто вих ис те кле су ре ке бла го да ти, и на ше спа се ње на 
Кр сту Ње го вом. И о ра зи не ри ја е ље Сво је уна за Кр стом Сво јим 
и о сра мље ње веч но да де де мо ни ма. И иза бра ле ме Ју и но – из ње га 
је за бли стао Хри стос, и о ру Си он ску – Пре чи сту Бо го ро ди цу и Цр кву 
Хри сто ву.

78. ПСА ЛАМ у свом пе ва њу про роч ки на го ве шта ва ра за ра ње Је ру
са ли ма.

79. ПСА ЛАМ је про ро штво о Хри сту – до бром Па сти ру, о Је ру са ли
му и Цр кви. Ли це Бо жи је – Хри стос – све про све тљу је и спа са ва. Ви но
град и го ре су на сле ђе Бо жи је а Де сни ца Бо жи ја – Хри стос, Син Бо жи ји 
и Син Чо ве чи ји.

80. ПСА ЛАМ пе ва о стра да њи ма Хри сто вим, о да ни ма пра зни ка 
све те Цр кве, ко ја из то чи ла из ли ва ви но бла го да ти. Вер ни у ве се љу ср ца 
– то су псал ти ри с гу сла ма и тим па ном – хва ле Бо га умом, ср цем и усти
ма, про сла вља ју ћи но во ме сеч је – Ро ђе ње и Вас кр се ње Хри сто во. Вер ни, 
по слу шај Хри ста Бо га, ко ра чај пу тем Ње го вим, и Го спод ће по ни зи ти не
при ја те ље тво је, и на хра ни ће те од бра шна пше нич ног, и од сте не ме дом 
на си ти ће те – тј. Сво јим пре чи стим Те лом и Кр вљу.

81. ПСА ЛАМ са ве ту је да се тво ри пра ве дан суд. Са бор бо го ва, те ме
љи зе мље – то су они што су од Ви шње га до би ли власт да, не гле да ју ћи 
на ли це, си ро тог и убо гог за шти те од ру ке гре шни ка. Вас кр сни, Хри сте 
Бо же, су ди зе мљи: јер ћеш Ти на сле ди ти у свим на ро ди ма – у они ма што 
ве ру ју у име Тво је и што тво ре во љу Тво ју.

82. ПСА ЛАМ огла ша ва про ро штво о про го ни ма Ју де ја и хри шћа на 
и про го не у вре ме ни ма ан ти хри ста. Сви ино пле ме ни ци ће у свом без бо
жни штву на Стра шном Су ду по зна ти име Хри ста Бо га – Су ди је вас це ле 
зе мље.

83. ПСА ЛАМ је уте ха вер ни ма, ко ји Хри ста ра ди тр пе не во ље, не сре
ће и стра да ња, и крв про ли ва ју, и же ле да се из ове зе маљ ске до ли не пла ча 
пре се ле на не бо, у рај ске оби те љи. Дво ри Го спод њи – то су Цр ква, не бо 
и рај; до ли на пла ча је овај свет. Ли це Бо жи је је Хри стос, а ли це Хри сто
во – Ње го во пре чи сто Те ло, и ко ји је е Мо је е ло и и је Мо ју крв – ре че 
Го спод – у Ме ни ре би ва и Ја у ње му (Јн. 6; 56).
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том, ка да су ство ре ни сун це, ме сец и зве зде и о сре ди, ка да су од лу чи ли 
да Хри ста пре да ју на смрт. Без бо жни вре ђа ју си ро те и не ви не, али Го спод 
не ће оста ви ти Сво је на сле ђе. И Сам Го спод је тр пео пат ње и, као Чо век, 
крв је про лио за нас, и вас кр сао је, и по стао при бе жи ште, по моћ и узда
ње вер ни ма, и Он ће гре шни ма су дом уз вра ти ти по њи хо вом бе за ко њу 
и лу кав стви ма – ии е у оањ веч ни.

94. ПСА ЛАМ је по хвал на пе сма Бо гу, Хри сту Спа си те љу за Ње го ва 
ве ли ка до бро чин ства. Ра дуј мо се због Ису са Хри ста и не пре ста но усти
ма, умом и ср цем при зи вај мо Га сваг да и стал но, јер је у ру ци Ње го вој 
вас це ла суд би на зе мље – љу ди и ва се ље не, и Он је, као Тво рац све га, и 
Изра и ља 40 го ди на во дио у пу сти њи, тво ре ћи чу де са и хра не ћи их ман
ном; они, ме ђу тим, због не ве ро ва ња у Хри ста ни су по зна ли пу те ве Ње
го ве и не ће ући у по кој Бо жи ји – у Цар ство не бе ско.

95. ПСА ЛАМ је по хва ла Хри сту Спа си те љу за да ро ва ње сло бо де 
од ђа во ла и због ства ра ња Цр кве, као и због пре тва ра ња ду ше у храм 
Хри стов. За пе вај те но ву пе сму Но во га За ве та о ро ђе њу Хри сто вом, о 
Ње го вом Вас кр се њу, о обо же њу чо ве ка. Го спод, Тво рац све та, от крио је 
Сво је Бо жан ство љу ди ма у све ти њи и ве ли чан ству Сво га те ла. При не
си те Спа си те љу Бо гу сла ву и част, и жр тве хва ле и бла го да ре ња у све том 
дво ру Ње го вом – у Ње го вој Цр кви, јер се Го спод за ца рио у ве ко ве ве ко ва, 
и не ка се уз ве се ле не бе са – ан ђе ли, и не ка се ра ду је зе мља – сва ки вер ни 
чо век због Бо га, Ко ји ће до ћи да су ди ва се ље ни Исти ном Сво јом – Хри
стом, јер је Он сви ма Прав да, и Исти на, и Жи вот, и Пут.

96. ПСА ЛАМ уз но си бла го да ре ње Спа си те љу Бо гу због да ро ва ња 
Цар ства – бла го да ти. Не ка се ра ду је зе мља – сва ки вер ни, због бо го по
зна ња и спа се ња: Хри стос се ја ви у те лу и си ли Бо жан ства, у обла ку и 
при мра ку и ог њу Бо жан ства. Не бе са, тј ан ђе ли – об зна ни ли су о ро ђе њу 
Ње го вом и љу ди ви де ше сла ву Хри ста, ан ђе ли Му се по кло ни ше као Сво
ме Твор цу, и Цр ква, и кће ри – ду ше вер них – про сла вља ју Га. Ве се ли те 
се, пра вед ни ци, и ис по ве дај те по мен на све ти њу Хри сто ву – на Бо го ва
пло ће ње и спа се ње све та.

97. ПСА ЛАМ пе ва о спа се њу људ ског ро да. Пе вај те Хри сту у де сни ци 
Ње го вој – Бо жан ству, и у ми ши ци Ње го вој све тој – у мно гим чу де си ма, 
јер по ка за спа се ње Сво је – Бог се ја ви у те лу, от кри Је ван ђе ље – прав ду 
Сво ју, и ви де ли смо ис пу ње ње про ро штва; ра дуј те се, и не ка пе ва сва 
зе мља – вас це ли људ ски род. Пе вај те уз гу сле и гла сом – усти ма, умом 
и ср цем – сви ко ји сте при ми ли во ду кр ште ња и Дух; го ре су апо сто ли 
и пра вед ни ци у ви си ни бо го по зна ња, и не ка се и они ра ду ју због ли ца 
Го спод њег – Бо га у те лу, Хри ста Спа си те ља.

исти ну – Хри сто во Је ван ђе ље – об зна ни ли Цр кви и ва се ље ни. Др жа ва 
мо ра – то је све то кр ште ње; гор до га де мо на по ра зио је (сми рио је) Си
лом Кр ста и ми ши цом мо ћи – Бо жан ством. Хри стос је по хва ла Си ле, са 
Кр стом Сво јим – рог спа се ња, сил ни, из бра ни и све тим је ле јем по ма за ни 
– Ду хом Све тим, Пр ве нац ви ши од свих ца ре ва зе маљ ских.

89. ПСА ЛАМ је мо ли тва за да ро ва ње ми ло сти Бо жи је и за спа се ње 
свих вер них бла го да ћу Хри ста Го спо да. На ше уто чи ште – Хри стос, је сте 
исти ни ти Бог, Тво рац све га. Наш про ла зни зе маљ ски жи вот тра је 70–80 
го ди на, и пун је пат ње и бо ле сти. На ша бе за ко ња по сле гре хо па да у ра ју 
до не ла су нам смрт и про па дљи вост. Ра дост нам је до нео до ла зак Хри ста 
у свет, а ра ос ми ло си Ње о ве ују ро је вас кр се ње Хри сто во, и не ка 
бла го дат и бо жан стве на си ла Ду ха бу ду на на ма.

90. ПСА ЛАМ про сла вља ве ли чи ну де ла Бо жи јих и Хри ста Спа си
те ља, Ко ји је вер ни ма по да рио по бе ду над ви дљи вим и не ви дљи вим не
при ја те љи ма. Го спод из ба вља од зам ке и од ре чи, тј. од гре ха, де мо на и 
по ми сли. Осе њу је реч ју Сво јом и оруж јем Кр ста, и исти ном Хри сто вом, 
и да је нам власт да ста је мо на зми је и шкор пи је, тј. на си лу де мон ску, и 
про сла вља нас уси но вље њем кроз вас кр се ње Хри сто во, и ду жи ном да на, 
и веч ним жи во том са Хри стом на веч но спа се ње.

91. ПСА ЛАМ – пе сма у сла ву и по хва лу Бо жиjу у дан су бот њи, 
дан спо ко ја и пра зни ка – дан бла го дат не су бо те, тро днев ног вас кр
се ња из мр твих Хри ста Го спо да. Бла го је ис по ве да ти се – не пре ста но 
при зи ва ти Ису са Хри ста и про сла вља ти де ла Ње го ва, об зна њи ва ти 
ују тро ми лост вас кр се ња на де се то стру ном псал ти ру – на пет ду
шев них и пет те ле сних чу ла, за по ве сти ма. Чо век без у ман, гре шни ци, 
не при ја те љи Бо жи ји, де мо ни и без бо жни ци би ће ис тре бље ни јед но
ро гом – Кр стом Си на Бо жи јег. У до му Го спод њем и у дво ро ви ма Бо га 
на шег про цве та ће вр ли не и огла си ти да је прав Го спод Бог, Ко ји да ру је 
бла жен ство у дан веч ни.

92. ПСА ЛАМ је по хвал на пе сма о пет ку, о ше стом да ну ко ји прет хо
ди су бо ти. У тај дан, Бог је ство рио Ада ма; у сед ми ци стра да ња на Кр сту 
Го спод је по стра дао у пе так, али се за ца рио као Цар; у ле по ту – у до бро
ту те ла об у че се, у си лу Бо жан ства и опа са се Кр стом, и сру ши де мо не, и 
утвр ди Ва се ље ну. Пре сто на не бу – је сте Бо го чо век, Ко ји утвр ди Цр кву 
ан ђе ла и љу ди у ре ци кр ште ња, и Ко ји глас Је ван ђе ља, и ви си не – тај не 
бо го оп ште ња – от кри вер ни ма.

93. ПСА ЛАМ го во ри о раз об ли че њу гор дих и без бо жних, ко ји ни су 
по зна ли тај ну ва пло ће ња Хри сто вог, и пра во су ђе Ње го во, и суд Ње гов, и 
си лу Бо жан ства, и спа се ње; го во ри и о Про ми слу Бо жи јем, о да ну че твр
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Сли ко ви то го во ре ћи, зве ри пољ ске, је ле ни, ди вљи ма гар ци, пти це, го ре 
и жи во ти ње – пред ста вља ју љу де ра зних ду хов них ста ња, ко ји до ла зе у 
цр кву. Ви но, је леј и хлеб – то су цр кве не Тај не. Сун це по зна за пад свој, та
му и ноћ – Хри стос је тр пео стра да ња и гроб, и вас кр се њем је за бли стао 
из гро ба. И ис пу ни се зе мља – чо век – мно гим чу де си ма и бла го да ћу у 
ве ли ком жи теј ском мо ру, где су гми зав ци – мно ги без бо жни ци, и зми ја – 
ђа во, али и ла ђе – све те цр кве, где сви вер ни че ка ју ду хов ну и веч ну хра
ну. И Ти, Хри сте Бо же, по ша љи Ду ха Сво је га у кр ште њу, и из гра ди ће се, 
и об но ви ће се ли це зе мље за бе смрт ност – у све оп штем вас кр се њу. Не ка 
бу де сла ва Го спод ња – Бо жан ство Хри сто во и де ла Ње го ва – у ве ко ве.

104. ПСА ЛАМ у по хва лу Бо гу, „али лу ја”, то је ан ђел ска и пе сма све
тих Бо жи јих. При зи вај те Хри ста не пре ста но, и пе вај те чу ди ма Ње го вим, 
и хва ли те Га, и тра жи те Га. Бог је кроз па три јар хе, чу да и про ро штва об
зна њи вао о Хри сту. И Јо сиф је био пра о браз Хри ста, и та ма, и пре тва ра
ње во де у крв, и ка зне мно ге, и уда ра ње ви но гра да, и смо ка ва, и пр ве на ца 
еги пат ских, и ман на не бе ска, и во да ко ја те че из ка ме на, и из во ђе ње, у 
ра до сти и ве се љу из бра ног на ро да из Егип та – све је то об зна њи ва ло о 
Је ван ђе љу и на сле ђи ва њу рај ских на се ља за оне ко ји по ве ру ју у Хри ста, 
Ко ји је тво рио чу де са, стра дао, умро и вас кр сао.

105. ПСА ЛАМ је пе сма хва ле Бо гу Све др жи те љу. Ис по ве дај те бла
гост и спа се ње, ко је је от крио Хри стос Бог, јер су хри шћа ни са да – на
сле ђе Бо жи је и че да Ње го ва. Ју де ји ни су по зна ли Хри ста, иако су ви де ли 
мно ге про ро ке и чу де са у Егип ту. Вер ни, ко ји љу бе Хри ста, са бра ни од 
свих на ро да, не ка ис по ве да ју по хва лу Изра и ље ву – Хри ста у те лу Ко ји је 
до шао да све спа се.

106. ПСА ЛАМ је по хва ла Хри сту Бо гу, јер нас је из ба вио од гре ха и 
смр ти и на ро де са свих стра на све та са брао у је дан са вез ве ре. Без во де и 
Ду ха, тј. кр ште ња, глад не и жед не ду ше ни су зна ле за прав пут и за град 
– Цр кву, али спа сао их је Хри стос до ла ском све тло сти, и на си тио је ду ше 
све тло шћу, и ис пу нио до бри ма, и из вео из та ме, и сру шио ба кар на вра та 
– си лу де мон ску; у мо ру жи теј ском је и ла ђа спа се ња – Цр ква Хри сто ва.

107. ПСА ЛАМ је у по хва лу Хри сту због ја вља ња ми ло сти људ ском 
ро ду. Пе ва се о сла ви Хри сто вој – о Ње го вом вас кр се њу, пе ва се о Ње го
вој ми ло сти и исти ни, о Ње го вој де сни ци, о то ме што је Бог про го во рио 
у Свом све том Си ну и Си ну Чо ве чи јем, Ко ји нас је увео у град – не бе ски 
Је ру са лим, дао нам по моћ и уни штио на ше не при ја те ље – ад, смрт, де
мо не и грех.

108. ПСА ЛАМ из о бра жа ва стра да ња Хри сто ва и глас Ње го ве мо
ли тве као Чо ве ка. Го спод је од Ју де ја тр пео ру га ње, лаж, мр жњу, пре зир. 

98. ПСА ЛАМ го во ри о све мо гу ћој вла сти и си ли Хри ста, Ца ра не ба 
и зе мље. Онај ко ји се ди на хе ру ви ми ма по кре нуо је зе мљу – чо ве ка, и у 
Си о ну – све тој Цр кви – ис по ве да се Ње го во све то име, и Ње му се по
кла ња сва ко ко ле но не бе ских, зе маљ ских и пре и спод њих. И част Ца ре ва, 
тј. Хри ста Бо га, љу би пра во су ђе и прав ду, и за то ве ли чај те Хри ста Бо га 
на ше га и по кла њај те се под нож ју но гу Ње го вих – жи во но сном Кр сту, јер 
је све то, по кла њај те се у го ри све тој Ње го вој, Ње го вој Цр кви, јер је свет 
Го спод Бог, наш Спа си тељ.

99. ПСА ЛАМ ис по ве да сла ву, чо ве ко љу бље и ми лост Го спо да Ису са 
Хри ста. Сва зе мља, тј вас це ли људ ски род, не ка слу жи Го спо ду у ве се љу 
– ве ром и љу ба вљу, у ра до сти уђи те пред Њим у Цр кву Хри сто ву – на 
вра та Ње го ва и у дво ро ве Ње го ве, где је до на ра шта ја и на ра шта ја Исти
на Ње го ва – Хри стос, и Цар ству Хри сто вом не ће би ти кра ја.

100. ПСА ЛАМ пе ва о ми ло сти Хри сто вој – о Бо го ва пло ће њу и пу ту 
не по роч них, тј. оних ко ји сле де Јаг ње, не по роч но и крот ко, вер ни и они 
ко ји слу же Хри сту и ко ји жи ве усред до ма Ње го вог – Цр кве Ње го ве, јер 
је ра ди њих ују тро – у Свом вас кр се њу и у дан Су да, сру шио де мо не и 
бе за ко ње.

101. ПСА ЛАМ го во ри о обра сцу сми ре ња и по ка ја ња – о Са мом Го
спо ду, Ко ји се сми рио (уни зио) чак до смр ти на Кр сту, Ко ји је ра ди свих 
оси ро ма шио и Сам, не учи нив ши гре ха, гре шни ке осло бо дио и спа сао 
и обо га тио бла го да ћу. Ти си, Хри сте Бо же, вас кр сао, и обо га тио Си он – 
Сво ју Цр кву, бла го да ћу Ду ха, јер Го спод са зи да Си он и ја ви се у сла ви 
Свог Бо жан ства, и исти на је ван ђел ска на пи са ће се у ро ду хри шћан ском 
на пу ту си ле Ње го ве – пре чи стих стра да ња. Си но ви слу гу Тво јих, Хри сте 
Бо же – ро ђе ни во дом и Ду хом, усе ли ће се у не бе ске оби те љи.

102. ПСА ЛАМ је по хва ла и бла го да ре ње Хри сту Бо гу за ве ли ка до
бро чин ства учи ње на људ ском ро ду. Ду ша хва ли Бо га, јер Ло ос о са е 
е ло (Јн. 1; 14), по стра да, умре и вас кр се, са тво ри ми лост и суд и уда љи 
бе за ко ња на ша све тим кр ште њем, и да де жи вот веч ни они ма што чу ва ју 
Ње гов за вет. Хри стос Бог са пре чи стим Те лом при у го то ви на не бе си ма 
пре сто Свој. Не ка бла го си ља ју Спа си те ља сви ан ђе ли – си ле не бе ске, и 
сва де ла Ње го ва – не ка бла го си ља ју не бо и зе мља.

103. ПСА ЛАМ го во ри о по сто ја њу све та у сла ву и ве ли чи ну Твор ца 
Хри ста Бо га – Ко ји је лик (образ) Бо га не ви дљи во га, и кроз Ње га све бе
ше ство ре но. Бог ра ши ри ве ли ки свод, као ко жу и ша тор, и дру го не бо – 
свод – оде ли од пр вог во дом ко ја се не из ли ва и не га си сун це; ва зду шно 
про стран ство по сто ји ра ди зе мље, као кров ра ди ку ће, а без дан је мно
штво во да ко је окру жу ју зе мљу, чи не ћи је слич ном остр ву усред мо ра. 
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114. ПСА ЛАМ пред ста вља бла го да ре ње Бо гу, Хри стов глас мо ље
ња упу ћен Бо гу Оцу у вре ме стра да ња. Адам је пра вед но због гре ха био 
прог нан из ра ја, а Го спод га је ми ло шћу увео у рај ка да је због ње га по
стра дао, и ду ша ула зи у по кој у зе мљи жи вих – у рај, на не бо, где су ан
ђе ли и пра вед ни ци са Хри стом.

115. ПСА ЛАМ уз но си бла го да ре ње Хри сту Бо гу због ве ли ке тај не 
Бо го ва пло ће ња. Бла го да ри вер ни због ча ше спа се ња, због пре чи стих бо
жан стве них Тај ни, због уси но вље ња Бо гу и због дво ро ва Го спод њих – 
све тих цр ка ва.

116. ПСА ЛАМ – Го спо да хва ли и бла го да ри сва Цр ква ве ру ју ћих у 
Хри ста, јер се утвр ди ми лост Хри ста Бо га – спа се ње на Кр сту, на љу ди ма, 
и исти на Го спод ња – Хри стос Бог, пре би ва ва век као Цар и Бог.

117. ПСА ЛАМ је про сла вља ње Хри ста Бо га као Ца ра сла ве, јер је сва 
пле ме на сје ди нио у Свом цар ству – Цр кви. Сам Го спод је мно го пре тр пео, 
до са мог до бро вољ ног стра да ња, и де сни ца Жи во то на чал не бо жан стве не 
Тро ји це са тво ри ла је си лу, и Хри стос је смр ћу смрт уни штио, и ова ве ра 
у Хри ста је су вра та Го спод ња, јер нам је Хри стос – ка мен ве ре, по да рио 
вас кр се ње – дан ра до сти и ве се ља, и Свој дом – Цр кву, и рог жр тве ни ка 
– Је ван ђе ље спа се ња. Ми Му сто га кли че мо: Бог мој је си Ти, и уз ви си ћу 
Те, Хри сте Бо же, јер си Ти благ, мо је спа се ње и ми лост Тво ја ва век.

118. ПСА ЛАМ – за пе ва ње они ма што од ла зе на пут, про сла вља вр
ли не и са вр шен ства, и мо ли тву, и за кон Бо жи ји. Са др жи 176 сти хо ва 
и под се ћа на пре кра сно др во са 22 гра не, пре ма бро ју сло ва је вреј ског 
ал фа ви та, при че му ве ли ка гра на има по 8 гран чи ца – сти хо ва, да кле, 
22 x 8 да је 176. У пр вој осми ни ве ли ча ју се не по роч ни, све тим кр ште
њем очи шће ни од по ро ка пр во род ног гре ха, ко ји љу бе Бо га, иду пу тем 
Хри сто вог Је ван ђе ља, под ви га, за по ве сти, ис кре не ве ре, љу ба ви, на де и 
бо го ми сли ја.

У дру гој осми ни је по у ка мла дом хри шћан ском на ро ду да чу ва Је
ван ђе ље у ср цу и уму, бла го дат и су до ве Про ми сла Бо жи јег, и пут спа се ња 
и сми ре ње.

У тре ћој осми ни је про зба за по кров Бо жи ји, да раз у ме ју очи ср ца 
чу да и за кон, јер је чо век – до шљак на зе мљи, и са мо се су до ви ма Хри
сто вим из ба вља од гор дих де мо на, од сра мо ће ња и по ни же ња – гре
ха. Пут исти не, су до ви Бо жи ји, ши ри на све до че ња, оправ да ња – је су 
бла го дат Хри сто ва. Пра вед ник је на сле ђе ли ца Хри сто вог и при ча сник 
ми ло сти и бла го сти Хри сто ве, јер је чо век у гре ху и, док се не сми ри 
по слу ша њем Хри сто вим и док се не ро ди во дом и Ду хом, не мо же ући 
у Цар ство не бе ско.

Ђа во је ушао у Ју ду, и он се ли шио бла го да ти апо стол ства, оси ро те ла 
је ње го ва ду ша, и он се не се ти да учи ни ми лост и про га ња ше Хри ста 
– Чо ве ка убо гог и си ро ма ха, и по ти ште но га ср цем, да би га по гу био. И 
Хри стос је на Кр сту тр пео сра мо ће ње, и у име Ада ма Хри стос је ва пио 
Бо гу Оцу: Ви ев ши Ме, кли ма ху ла ва ма сво јим. По мо зи Ми, Го со е Бо
же Мој, и са си Ме о ми ло си Тво јој, да би се спа сла ду ша Мо ја од оних 
што Ме про го не.

109. ПСА ЛАМ је про ро штво о Хри сту, Си ну Да ви до вом по те лу, као 
о Бо гу и Твор цу. Код Хри ста је же зло си ле – Крст жи во то твор ни, и Он, 
као Цар и Пр во све ште ник и Су ди ја, има исту част и си лу са Оцем и вла да 
на не бу и на зе мљи.

110. ПСА ЛАМ је по хва ла Хри сту Бо гу од ан ђе ла и све ти те ља. Ве ли ка 
су де ла Го спод ња, јер је ство рио не бо и зе мљу; и као ми ло стив и ми ло ср
дан, умро је и вас кр сао и дао хра ну они ма ко ји Га се бо је – Сво је Те ло и 
Крв Сво ју – и дао им је на сле ђе – уси но вље ње и Цар ство не бе ско. Све то 
је и стра шно за де мо не име Хри ста Бо га, а страх Бо жи ји у по бо жно ме љу
ба вљу ра ђа пре му дрост. Син Бо жи ји и по хва ла Ње го ва, јер Ло ос о са е 
е ло и на са ни се ме ђу на ма (Јн. 1;14), – пре би ва у ве ко ве ве ко ва.

111. ПСА ЛАМ – по хва ла Аге је ва и За ха ри ји на, тј. ве се ља и стра ха 
Бо жи јег – Хри сту Бо гу, Спа си те љу све та. Сви све ти су се ме Хри сто во, у 
до му Ње го вом – Цр кви Хри сто вој, где је сла ва, и бо гат ство, и све тлост, и 
Го спод ми ло стив и ми ло ср дан, и пра ве дан, и као Онај Ко ји је ми ло стив 
и ми ло ср дан, дао је убо гим зем но род ним рог, уз диг нут у сла ви – Крст 
све ти.

112. ПСА ЛАМ је ан ђел ска по хва ла Хри ста Бо га. Хва ли те у не зло
би во сти и сми ре њу име Хри ста Ко ји је Сун це прав де и Ко ји је од Пре
чи сте Дје ве по те као и чак до гро ба за пад но га за си јао по сле вас кр се ња, 
на не бе си ма и на зе мљи. Убо гу Ада мо ву зе маљ ску при ро ду ваз нео је са 
Со бом на не бе са.

113. ПСА ЛАМ – по хва ла Бо га због из во ђе ња Изра и ља из Егип та 
и бес ко нач на по хва ла Хри ста Бо га због да ро ва ња истин ске сло бо де од 
гре ха и ада. Мо ре, и Јор дан, и пла ни не, и ов но ви, и бре жуљ ци, и зе мља, 
ра ду ју се у во ди кр ште ња – апо сто ли, пра вед ни ци, угод ни ци и сви вер ни, 
јер се од ли ца Го спод њег – Хри ста – је ван ђел ском бла го ве шћу по кре ну 
зе мља – чо век – од гре ха ка по ка ја њу. Сте на на ше ве ре је Хри стос, и Ње му 
не ка је сла ва, јер су ми лост и исти на Ње го ва на не бе си ма и на зе мљи и 
узда се у Ње га дом Изра и љев – род хри шћан ски, и Арон – чин све ште
нич ки, и вер ни, и све та Цр ква, про сла вља ју ћи пре сто Хри ста Бо га та мо 
где је не бо не бе са.
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122. ПСА ЛАМ, 4. сте пен – ве ра у Бо га. Уз во ди спо ља шње и уну тра
шње очи ка Хри сту Го спо ду и Ње го вом за ко ну. Слу ге су гле да ле на ру ке 
сво јих го спо да ра, оче ку ју ћи да од њих при ме на гра ду, па та ко и ду ша 
на ша про си бла го дат Хри сто ву и ми лост за ду шу и те ло пред по ру га ма 
и по ни же њи ма од гор де љи ва ца – бо га тих зло бом и де мо на.

123. ПСА ЛАМ, 5. сте пен – при пи си ва ње сва ко га до бра Бо гу. Хри
шћа ни ма се из ба вље ње да је бла го да ћу Хри ста Бо га, јер Бог Ло ос о са е 
е ло и на са ни се ме ђу на ма (Јн. 1; 14), и љу ди се у Хри са кр си ше, и у 
Хри са се обу ко ше (Гал. 3; 27). Хри стос Го спод из ба вља ду ше од љу тих по
ми сли, од ло ва де мон ског, од зам ки оних што ло ве пре ле сти ма. И на ша 
ду ша, као пти ца, леб ди у ви си ни, до би ја ју ћи по моћ не пре ста ним при
зи ва њем Го спо да, Ко ји је ство рио не бо и зе мљу: „Го спо де Ису се Хри сте, 
Си не Бо жи ји, по ми луј ме гре шног”.

124. ПСА ЛАМ, 6. сте пен – на да у Бо га. Они ко ји ко ра ча ју у не бе ску 
отаџ би ну мо ра ју сву на ду по ла га ти на Го спо да Ису са. На да ју се у Го спо
да, као што се го ра Си он, тј. све та Цр ква, узда у Хри ста Го спо да, и вра та 
па кле на не ће је над вла да ти. Око Го спо да су го ре цр кве не – про ро ци, апо
сто ли и сви све ти, у бла го да ти Ње го вој, јер Он их је из ба вио од ви дљи вих 
и не ви дљи вих не при ја те ља.

125. ПСА ЛАМ, 7. сте пен – об зна њу је се ве се ље људ ског ро да при ли
ком ус хо ђе ња у не бе ски Је ру са лим. Ве ром у Хри ста и све тим кр ште њем 
вер ни се из ба вља ју од ро бо ва ња де мо ни ма и би ва ју удо сто је ни ве ли ке 
бла го да ти и ве се ља, и они што су се ја ли са су за ма – у по ка ја њу, са ра до
шћу ће по жње ти мир Хри стов, јер им њи хо ви сно по ви – вр ли не, пост, 
мо ли тва, сми ре ње – до но се пло до ве спа се ња.

126. ПСА ЛАМ, 8. сте пен – пре зи ра ње све та. Дом ду ше чо ве чи је гра
ди се и чу ва бла го да ћу Хри сто вом. При ли ком ра ђа ња од во де и Ду ха, 
вер ни по ста је на сле ђе Го спод ње. Си но ви оне мо ћа лих – све ти апо сто ли, 
као стре ле од ру ке Сил но га – Хри ста Бо га, пу ште ни су у свет, да би по
ра зи ли идо ло слу же ње. Бла же ни су ко ји ве ру ју Је ван ђе љу и апо сто ли ма, 
јер им та ве ра отва ра вра та Цар ства не бе ског.

127. ПСА ЛАМ, 9. сте пен – страх Го спод њи. Бла жен је ко ји се бо ји Го
спо да и ко ји Га љу би, он ко ра ча пу те ви ма Ње го вим, и плод ње го вог тру да 
су вр ли не, ње го во до бро и бла го – Цар ство Не бе ско; же на ње го ва – ду ша, 
би ће као ло за плод на де ли ма љу ба ви а си но ви – по ми сли, из ср ца ће из
ла зи ти као до бри, и мир Бо жи ји оста је у ве ко ве ве ко ва.

128. ПСА ЛАМ, 10. сте пен – тр пље ње. Про рок ве ли ча Хри ста Го спо да, 
Ко ји је од мла до сти чак до Кр ста сво је вољ но стра дао; Ње го вом бла го да
ћу, Цр ква Хри сто ва се увек, у про го ни ма и у тр пље њу, од ва жно под ви за

Глас Бо жи ји Ада му – Јер си зе мља и у зе мљу ћеш се вра и и – сми рио 
га је као пра ве дан суд, а ми лост Бо жи ја – Бо го ва пло ће ње Хри сто во, уте
ши ло га је ми ло ср ђем – да ро ва њем веч ног жи во та људ ском ро ду. Мно го 
је зам ки ђа вол ских, али ми лост Бо жи ја да ру је жи вот вер ни ма, и Ло гос Бо
жи ји и Исти на Ње го ва – Син Бо жи ји, у си ли и вла сти пре би ва на не бе си
ма, и ши ро ка је за по вест Ње го ва – да љу би мо и Бо га, и не при ја те ља. Вер ни 
је за во лео за кон Бо жи ји, и чи тав дан ово га ве ка он се по у ча ва – при зи ва
њу Ису са Хри ста, јер је Он – све тиљ ка на пу ту и Све тлост, и суд, и по кров 
је у ру ци Ње го вој, и Он је По моћ ник и За ступ ник и про го ни зло чи нач ке 
де мон ске по ми сли и при ки ва уз страх Бо жи ји – уз за кон Бо жи ји.

По ле ај на ме не, ко ра ке мо је ура ви, ли це Тво је, Хри се Бо же, ро све
ли на слу у Тво а – уз ви ку је вер ни и обра ћа сво је очи ка ју тру вас кр се ња 
Хри сто вог. Реч ју Бо жи јом ће жи ва би ти ду ша вер ног, и тај ном хра ном 
Хри сто вом, и ве ром у Хри ста Спа си те ља.

119. ПСА ЛАМ – по чев од псал ма 119 па до псал ма 133 – по сто ји 15 
пса ла ма, ко ји се на зи ва ју „пе сма сте пе на”, и они чи не чи та ву 18. ка ти зму; 
пе ва ју о ус хо ђе њу ве ру ју ћих у Хри ста Го спо да по сте пе ни ма вр ли на, из 
си ле у си лу, из до ли не пла ча у ти ши ну и спо кој не бе ског оби та ва ли шта. 
Пре ма пре да њу, ови псал ми пе ва ли су се на пет на ест сте пе ни ка ус хо ђе ња 
у Со ло мо нов храм, уз про сла вља ње Бо га.

Сте пен 1. (Пс. 119) – мо ли тва у не во ља ма. Бог слу ша по кај ну и сми ре ну 
мо ли тву, ко ја се уз но си и гла сом и ду хом из ду би не ср ца. Вер ни мо ра да 
мо ли Го спо да, да би Он из ба вио ње го ву ду шу од ду ха ле њо сти, ча мо ти ње, 
вла сто љу бља, од свих стра сти и по мра че ња ума, од пре ле сти де мон ске, и 
од стре ла, и од угље вља ог ња па кле ног, да би мир Хри стов чу ва ла ду ша 
на зе мљи стран ство ва ња и по ка ја ња.

120. ПСА ЛАМ, 2. сте пен – бо го ми сли је, про сла вља Ме си ју – Хри ста 
Спа си те ља, Ко ји је до шао у по моћ и ра ди спа се ња људ ског ро да. Вер на 
ду ша, гле да ју ћи на не бо, про сла вља Бо го ва пло ће ње Хри сто во и мо ли за 
Ње го ву по моћ, да укре пи ње не но ге и очи у вр ли ни. Не ка да по кров Свој 
од де сне ру ке – од Ње го вог Бо жан ства, не ка са чу ва ду шу од зла, да би 
про сла вља ла ула зак – ва пло ће ње Хри сто во од Пре чи сте Дје ве.

121. ПСА ЛАМ, 3. сте пен – бла го ча шће [по бо жност]. Про сла вља се 
бла го ча шће хри шћа на, ко ји љу бе Цр кву Хри сто ву. Ве се ли се ду ша због 
до ма Го спод њег, због гра да и дво ро ва Је ру са ли ма – због Цр кве Хри сто ве, 
где се је дин ством ве ре у Го спо да Ису са Хри ста сје ди њу ју сва пле ме на и 
на ро ди. У Цр кви ве ли кој су све ти ан ђе ли, апо сто ли и сви цр кве ни сту
бо ви, и вер ни оби та ва ју у ми ру, си ли и оби љу бла го да ти Хри сто ве, јер су 
они тра жи ли до бра (бла га) Је ру са ли ма – Цар ства не бе ског.
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утвр дио зе мљу, сру шио де мо не и идо ло слу же ње и сва ком те лу – сви ма 
ко ји ве ру ју у Хри ста – да ро вао обо же ње и спа се ње.

136. ПСА ЛАМ из ра жа ва уз да хе и плач, да би нас Хри стос Бог из ба
вио од ро бо ва ња гре хов ном Ва ви ло ну и по да рио нам оби те љи не бе ског 
Је ру са ли ма. Пе ва се о си ли Кр ста и о же љи за ту ђом зе мљом, тј. о чо ве
ко вој жуд њи за све тим кр ште њем, за из ба вље њем од мно го ме те жног Ва
ви ло на и гре ха – ње го ве кће ри, о жуд њи за бла го да ћу да би, не пре ста но 
при зи ва ју ћи у по моћ Ису са Хри ста – сте ну на ше ве ре – раз би ја ли о Ње га 
мла ден це, гре шне по ми сли, и би ли бла же ни у све тло сти.

137. ПСА ЛАМ пе ва о по ди за њу хра ма и о си ли бла го да ти Хри ста 
Бо га, јер Ло ос о са е е ло (Јн. 1; 14), и от кри нам се Ње гов све ти храм, и 
ми лост, и исти на, и ве ли ка сла ва Го спод ња – у Бо го ва пло ће њу, и Бо жан
стве ној де сни ци Ње го вој, ко ја спа са ва вер не.

138. ПСА ЛАМ го во ри о све зна њу Бо жи јем и о спа со но сном про ми
шља њу Хри сто вом од по чет ка ва се ље не.

139. ПСА ЛАМ као да пред ста вља мо ли тву Хри ста, Си на Бо жи јег и 
Си на Чо ве чи јег Бо гу Оцу, и глас све те Цр кве, и глас вер но га. Пра вед ни ци 
ис по ве да ју име Хри сто во, и ве се ле се ли цу Бо жи јем, и ра до ва ће се.

140. ПСА ЛАМ је мо ли тва Хри ста Го спо да Бо гу Оцу, ка да на Кр сту 
уз ди же Сво је ру ке, и при не се Сво ју ве чер њу жр тву за гре хе људ ске – до 
окон ча ња ве ко ва, да би нам от крио Но ви За вет и об на вља ње. Овај пса
лам је и мо ли тва хри шћа ни на.

141. ПСА ЛАМ об зна њу је сви ма ра зум и пре му дрост, и глас мо ли тве 
Бо гу Оцу ко ја по ла зи од Из во ра пре му дро сти – Хри ста Го спо да, Ко ји је 
био у пе ћи ни – у те лу чо веч јем, и у пе ћи ни ви тле јем ској, и у гро бу, у пре
и спод њој; ово је и мо ли тва вер них Хри сто вих, ко ји стра да ју у не да ћа ма 
и жа ло сти ма.

142. ПСА ЛАМ го во ри о стра да њи ма без гре шног Хри ста Го спо да. 
Ово је сед ми од по кај них пса ла ма, и он је мо ли тва скру ше ног ср ца, ко је 
се ка је због сво јих гре хо ва. Вер ни мо ли Бо га: у исти ни Сво јој, Хри сте 
Го спо де, оправ дај ду шу мо ју да из бег нем ад ске там ни це. Опо ми њу ћи 
се вас кр се ња Хри сто вог, ко је се до го ди ло ују тро, он мо ли [Хри ста] да и 
ње го ву ду шу вас кр сне и да му по ка же пут Бо го чо ве чан ски и из ба ви га 
од не при ја те ља – ђа во ла.

143. ПСА ЛАМ из о бра жа ва по бе ду Хри ста Ису са у би ци, по бе ду над 
ге ен ским (па кле ним) Го ли ја том и над де мон ском та мом. Ов де се про сла
вља Крст Хри стов и ми лост Ње го ва, ко ју је Он от крио у тај ни ва пло ће ња, 
јер је Он при кло нио не бе са и си шао на зе мљу, и за бли стао као му ња – 
да ро вао је је ван ђел ску све тлост, уни штио уста не прав де и су је ту – де

ва, јер је вра а а кле на не ће на вла а и (Мт. 16; 18). Ве ли ча се и тр пље ње 
вер них ко ји по дра жа ва ју Го спо да, Ко ји је од Сво је мла до сти, од Свог 
ро ђе ња, Сво ја ле ђа дао да бу ду из ра на вље на ра ди спа се ња све та. Го спод 
је сми ре њем по ра зио вра то ве гре шни ка и уз ви сио Си он – Сво ју све ту 
Цр кву, и они што не на ви де Си он, би ће као тра ва ису ше на ог њем.

129. ПСА ЛАМ, 11. сте пен – по ка ја ње (ше сти по кај ни). Код Го спо да 
је ми лост, и у псал му се ту ма чи ва пло ће ње Хри сто во. Кр вљу Ње го вом 
чи та вом чо ве чан ству да је се спа се ње и из ба вље ње од свих бе за ко ња. 

130. ПСА ЛАМ, сте пен 12. – сми ре ње. Хва ли се вр ли на сми ре но у мља, 
ко ја је пут ус хо ђе ња на ви си ну жи во та, јер ће се сва ки о ни же ни уз ви
си и (Лк. 14; 11).

131. ПСА ЛАМ, сте пен 13. – рев ност по Бо гу. Про ро штво о по ди за
њу све то га до ма – све те Цр кве, Цар ства Хри ста, је ди ног Ца ра над ца ре
ви ма и Го спо да ра над го спо да ри ма, Ко ји је по те лу по те као од се ме на 
Да ви до вог. Об зна њу је се о Ев фра ти – ме сту ро ђе ња Хри ста, и о на се љу 
Ја ко вље вом – Дје ви Бо го ро ди ци, о ки во ту – те лу Хри сто вом и о Ње го вој 
Пре чи стој Мај ци, о ваз не се њу на не бо, о бла го да ти све штен ства, о ли
ку По ма за но га – о Ису су Хри сту, о За ве ту и све до чан стви ма Ње го вим, 
о Го спод њем иза бра њу Си о на или Цр кве за Ње го во оби та ва ли ште – за 
ме сто спо ко ја и Ње го во на се ље. Све тиљ ка По ма за ном Хри сту је све ти 
Јо ван Пре те ча, и про цве та ће све ти ња Го спод ња – сла ва Го спо да Ису са 
Хри ста – на пре сто лу, у не при ступ ној [не по јам ној] све тло сти.

132. ПСА ЛАМ, сте пен 14. – љу бав по Бо гу пре ма бли жњем. Бра ћа 
јед но у троб на – то су они ко ји су се ро ди ли у јед ној ис тој ку пе љи кр
ште ња у ва се ље ни, у је дин ству ве ре у Хри ста Го спо да, јер пре би ва ју у 
оби љу бла го да ти Ду ха Пре све то га Ко ји си ла зи на го ру Си он ску – Цр
кву Хри сто ву, где оби та ва Бог љу ба ви, и сва ки, ко ји пре би ва у љу ба ви, 
у Бо гу пре би ва, и ко ји љу би Бо га љу би и сво га бра та. Љу бав је са вез 
са вр шен ства.

133. ПСА ЛАМ, сте пен 15. – бла го да ре ње Бо гу. Хри шћа ни, ко ји по ми
шља ју на ви шње, сваг да хва ле Бо га и бла го да ре Му, пот чи ња ва ју сва ку 
ми сао по слу ша њу Хри сту. И Тво рац не ба и зе мље, Хри стос Го спод, бла
го си ља вер не Сво јом бла го да ћу са Свог Си о на – све те Цр кве.

134. ПСА ЛАМ по хва ла Хри сту Бо гу, Ко ји нам је по да рио све тлост 
исти ни ту, и про све тље ње ра зу ма, и бо го по зна ње. Сви пра во слав ни хри
шћа ни, и слу жи те љи ол та ра, и сви вер ни, не ка бла го си ља ју Хри ста Бо га 
на зе мљи и на не бе си ма.

135. ПСА ЛАМ про сла вља Бо га Све др жи те ља и до бро чин ства и ми
ло сти Хри ста Спа си те ља; јер је Гла ва све тих цр ка ва и свих све тих Кр стом 
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148. ПСА ЛАМ је пе сма бо жан стве не по хва ле вас це ле тва ри, не бе ске 
и зе маљ ске, свом Твор цу. Хва ли те Го спо да Ису са Ко ји је си шао с не бе са, 
хва ли те Га на ви си на ма, Ње га Ко ји се ди с де сне стра не Оца. Бог је сва ку 
твар укре пио у ње ном чи ну, во да пре би ва из над не бе са, а Сам Бог је с 
хе ру ви ми ма, на ко ји ма Он по чи ва, где је не бо не бе са. Чо век и сти хи је, где 
спа да ју и го ре, и биљ ке и све жи во ти ње и пти це, на зе мљи про сла вља ју 
Бо га. По сте пе ну љу ба ви, бо го ми сли ју и бла го да ти вер ни се де ле на: ца ре
ве, кне же ве, су ди је зе маљ ске, мла ди ће и де вој ке, на ста ре и мла де – и они 
чи не јед ну Цр кву сје ди ње них јед ном ве ром у Хри ста и са ве зом љу ба ви

149. ПСА ЛАМ – по хва ла Бо гу од хри шћа на об но вље них пре чи стом 
Кр вљу Хри ста Го спо да, ко ји Га сла во сло ве у је дин ству ве ре. Све та Цр
ква ра ду је се сво ме Ца ру, Хри сту Спа си те љу, а збор све тих тим па ни ма 
и псал ти ри ма, тј. по стом и мо ли твом, на по сте ља ма сво јих чи стих ср ца 
хва ли Бо га, оче ку ју ћи суд о ко јем је пи са но, ка да ће пра вед ни ући у жи
вот веч ни (Мт. 25; 46).

150. ПСА ЛАМ про сла вља чо ве ко љу бље Бо га Све др жи те ља; чо век, 
као ра зум но ство ре ње, про сла вља Твор ца вас це ле тва ри и ве ли ча Га у 
ве ко ве. Бо га хва ле све ти, осве шта ни у хра му Ду хом Све тим, хва ле Га 
умом и ср цем, је зи ком и свим чув стви ма: хва ле Га уз псал тир и гу сле, 
уз тим па не, уз жи це и ор га не, и у Но вом За ве ту хри шћа ни су ду жни да 
сво ја те ла при не су на жр тву жи ву, све ту, и угод ну Бо гу, као сво је ду хов но 
бо го слу же ње. Про сла вља чо век Бо га очи ма, ка да од вра ћа сво је очи да не 
гле да ју су је ту, не го да ви де прав ду. Пе сма ма сла ви Бо га, усти ма и је зи ком 
он да, ка да је зик свој уз др жа ва од зла, да не из го ва ра ла жи. При но си хва лу 
Бо гу ру ка ма, ка да ту ђе не оти ма, не го ка да Хри ста ра ди пру жа сво је ру ке 
да би дао си ро ма шни ма. Он тво ри сла ву Бо гу но га ма, ка да се уда љу је од 
сва ког лу ка вог пу та. Про сла вља Бо га уши ма, ка да се при кла ња слу ша њу 
све тог Је ван ђе ља и цр кве ног пе смо по ја ња. Сла во сло ви Бо га ср цем, ка да 
се ње го во ср це не при кла ња ре чи ма лу кав ства, не го не пре ста но плам
ти љу ба вљу пре ма Бо гу и не пре ста но, пре ма апо сто лу, сваг да и сву да 
при зи ва у ср цу: „Го спо де Ису се Хри сте, Си не Бо жи ји, Бо го ро ди це ра ди, 
по ми луј нас”.

И чо век, во де ћи та кав, вр лин ски жи вот, по ста је до бро гла сни, слат
ко пој ни и угод ни ор ган, оби та ва ју ћи у ду ху и исти ни – све тло сти Хри
сто вој, про сла вља ју ћи Бо га.

мон ску си лу. Вер ни са да пе ва но ву пе сму на ду шев ном псал ти ру, пе сму 
о ва пло ће њу и вас кр се њу Хри сто вом. Си но ви ту ђи, због свог не вер ја, 
оби та ва ју у та ми.

144. ПСА ЛАМ бо го на дах ну то уз но си хва лу ве ли чи ни Бо га Све др
жи те ља, Ње го вој пре му дро сти, исти ни, про ми шља њу о вас це лој тво ре
ви ни, као и хва лу очо ве че њу Хри ста Го спо да и Ње го вом веч ном Цар ству. 
Вер ни бла го си ља Ца ра сла ве, Ко ји се по пео на Крст, и род Ње гов – хри
шћа ни – про сла вља Ње го ву ве ли чи ну и сми ре ње, ве ли чан ство сла ве све
ти ње Ње го ве, јер Ло ос о са е е ло, и си лу цр кве них Тај ни, и ми лост 
Ње го ву. И пре по доб ни, ко ји но се лик (образ) Бо жи ји, – апо сто ли, све
ти те љи, му че ни ци и сви иза бра ни од све та – бла го си ља ју Бо га, јер Он 
кроз кр ште ње уси но вљу је си но ве чо ве чи је и уво ди у цар ство бла го да ти, 
да ру ју ћи им као хра ну Сво је Те ло и Крв. Бли зу је Го спод сви ма ко ји Га 
при зи ва ју у исти ни: „Ису се Хри сте, Си не Бо жи ји, по ми луј ме!” Хва лу 
Го спод њу – исти ни тог Чо ве ка и исти ни тог Бо га, Хри ста Го спо да – не ка 
бла го сло ви сва ко те ло – сва ки ве ру ју ћи, у ве ко ве ве ко ва.

145. ПСА ЛАМ је по хва ла и ра дост ве се ља због обра ћа ња но вих на ро
да бла го да ћу Хри ста Го спо да, на ро да ро ђе них во дом и Ду хом за оби те љи 
не бе ског Је ру са ли ма. Вер ни хва ле Го спо да у овом жи во ту чак до смр ти, 
ка да се те ло вра ћа у зе мљу, јер је оно од зе мље узе то, док дух ус хо ди ка 
Бо гу. Го спод је вер но ме По моћ ник, Он тво ри суд увре ђе ни ма, да је хра ну 
глад ни ма – при че шћи ва њем Ње го вим Те лом и Кр вљу, Го спод осло ба ђа 
око ва не гре си ма, хра ни при до шли цу – оно га ко ји је по бо жно шћу при
шао, си ро те и удо ви це, тј. ду ше ко је су се све тим кр ште њем за ру чи ле са 
Бо гом у Си о ну, све тој Цр кви.

146. ПСА ЛАМ је по хва ла Хри сту Го спо ду због уста но вље ња Цр кве 
у ва се ље ни. Го спод по ди же Сво ју Цр кву где су ан ђе ли и све ти, као мно
штво зве зда, и име на њи хо ва су са мо Бо гу по зна та. Вер ни пе ва ју Бо гу на 
сво јим гу сла ма, тј. у бо го љу би вим ср ци ма, и Го спод бла го во ли да оби та ва 
у они ма ко ји Га се пла ше и ко ји се узда ју у ми лост Ње го ву.

147. ПСА ЛАМ је по хва ла у ве се љу, про сла вља ње бо жан стве не бла го
да ти, ко ју је Хри стос Го спод от крио но вом Је ру са ли му – све тој Цр кви и 
сви ма вер ни ма. Но ви Је ру са лим и Си он су све та Цр ква, осно ва на кр вљу 
Хри сто вом и у њој је Го спод ве ром укре пио Сво ја вра та – Ста ри и Но ви 
За вет. Они ма ко ји ве ру ју у Хри ста ту да ру је мир, ми ре ћи вер не са Бо гом 
и на си ћу ју ћи их Сво јим Тај на ма, јер Бог ни је сва ком на ро ду учи нио та
кву ми лост, ни ти им је от крио Сво је су до ве, као што је то учи нио ро ду 
хри шћан ском.
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Чу а све о Јо ва на Крон ша ско.

43. Уте ши те љи – стар ци као уте ха све ту – (Св. са рац Те о о си је Кав ка ски; са рац 
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108. НЕ КА БУ ДЕ СВЕ ТЛОСТ – СТВА РА ЊЕ СВЕ ТА И РА НИ ЧО ВЕК – Пра во слав
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Би бли о те ка Образ све тач ки је увек хте ла да бу де све то пре дањ ска; 
а Пре да ње је жи во, од апо стол ског до на шег до ба. тру ди ли смо се да до 
срб ског чи та ла штва до не се мо и Св. Јо ва на Зла то у ста, ав ву Иса ка Си
риј ског, Св. Си ме о на Но вог Бо го сло ва и Св. Гри го ри ја Па ла му; али и 
Св. Се ра фи ма Са ров ског, Јо ва на Крон штат ског, Мак а ри ја Оп тин ског. 
Па жњу смо по све ти ли и нео па три стич кој те о ло ги ји (Фло ров ски, Шме
ман), али и прак тич ној апо ло ге ти ци (Пра во сла вље о Њу Еј џу, астро
ло ги ји, ма ги ји). Ста ра ли смо се да упо зна мо Ср бе са ру ском, грч ком, 
ру мун ском, гру зиј ском ду хов но шћу, али и са срб ским мо на штвом ХХ 
ве ка. Ба ви ли смо се и зна ци ма по след њих вре ме на, али и ну ди ли тре
зве но ум не са ве те за из ба вље ње у те да не (ста рац Пај си је Све то го рац 
нам је, у том сми слу, увек био нај дра жи са ве то да вац). И чу да Бож ја 
су нам би ла дра га, али смо нај ви ше сла ви ли Чу до над чу ди ма – Све то 
При че шће, ко је ни кад ни смо раз два ја ли од по кај не при пре ме за при
ма ње Све ти ње. Штам па ли смо ака ти сте Го спо ду, Мај ци Бож јој и Све
ти ма; збор ни ке о бра ку, по ро ди ци и вас пи та њу де це; о мо на штву, стар
че ству и пре ле сти. Све пра во слав но нам је би ло дра го, и оста ло нам 
је дра го – и оно древ но (Ста реч ник и Евер ге ти нос), и ово да на шње 
(Вла хос, Ка ре лин): јер је од истог Ду ха.

Али, ни чег пре ви ше, зна ли су и древ ни Је ли ни. „За сви ри и за по јас за
де ни”, ка жу Ср би. Због ма те ри јал не си ту а ци је и ду хов них окол но сти до ба 
у ко ме смо се об ре ли (из да ва ње ве ли ких књи га је све ску пље и те же, за и
ста је чу до да смо оп ста ли до са да, с об зи ром на нај ми ни мал ни ју раз ли ку 
из ме ђу про из вод не це не књи ге и ње не це не у про да ји; а до при ло жни ка 
ни је ла ко до ћи; а, ко ли ко чу је мо, има и из ве сних по гле да ис ко са на ово 
што ра ди мо, а зна мо да ко си по гле ди, уз ад ми ни стра тив ну моћ, мо гу по
ста ти ко са се чи ва, ко ја се ку и не пи та ју) ре ши ли смо да Образ све тач ки 
при ве де мо кра ју.

На рав но, ако не мо же мо но ве књи ге а оно ћемо већ иза шле да об на
вља мо по по тре би чи та ла ца, чу ва ју ћи аутор ско пра во Би бли о те ке, али, 
још једном, но вих из да ња не ће би ти.

По чи ња ли смо сла вље њем Бо га и ти ме за вр ша ва мо:
Сла ва Бо гу у Тро ји ци, Твор цу, Спа си те љу и Уте ши те љу на шем, 

Који је био наш По спе ши тељ!
Хва ла и сви ма ко ји су нам, би ло кад, би ло чи ме и би ло где, по мо гли 

на овом са бор ном де лу пле те ња ду ше ко ри сне бро ја ни це од сто ти ну књи
га Бо гу при не тих. Не ка опро сте они ко је не по ме ну смо, а ми се, из ме ђу 
оста лих, мо ли тве но се ћа мо и:

Реч уредника о библиотеци „Образ светачки”

Би бли о те ка Образ све тач ки до шла је, ми ло шћу Бож јом, до сво га кра ја.
Све је по че ло у то плом гне зду ду хов ном Пра во слав не ми си о нар ске 

шко ле при хра му Све тог Алек сан дра Нев ског у Бе о гра ду, са бла го сло
вом про то је ре ја ста вро фо ра ха џи Љу бо дра га Пе тро ви ћа и про то је ре ја 
Ва је Јо ви ћа, ко ји су, као вред ни па сти ри сло ве сног ста да, зна ли ко ли ко 
је ду хов на књи га на су шна по тре ба на ших да на, и ко ли ко је исти ни та 
реч Све тог Иг ња ти ја Бр јан ча ни но ва да ће, у „по то ња вре ме на”, чи та ње 
све то о тач ких де ла и тр пље ње не во ља би ти ва жна сред ства за спа се ње 
у све ту у ко ме „сре ди ште ви ше не др жи и / со ко не чу је ви ше со ко ла
ра” (Ви љем Ба тлер Јејтс). Пр ва књи га Обра за све тач ког би ла је Свеи 
Јо ван Шанај ски – чу ово рац о сле њих вре ме на, око чи јег из ла ска се 
по ста рао пре ра но оти шав ши Не бој ша Кр стић. За и ста, бла го слов Све
тог Јо ва на Шан гај ског, ко ји је био, ка ко би ре као отац Ју стин, „ста ре 
ве ре но во оправ да ње”, пра тио је Би бли о те ку, као што је сво је вре ме но 
пра тио и из да ва штво Брат ства Све тог Гер ма на Аља ског, на чи јем че лу 
је ста јао ду хов ни син Све тог Јо ва на, отац Се ра фим Ро уз.

Би бли о те ка је, од са мог по чет ка, на и шла и на раз у ме ва ње бла же но по
чив шег епи ско па бу дим ског Да ни ла, учи те ља мно гих мла дих ду ша хри
сто че жњи вих Ср ба. Мно го нас је пу та охра брио кад смо по су ста ја ли и 
под сти цао нас да на ста ви мо ка Све тло сти Ти хој Све те Сла ве Бе смрт но га 
Оца Не бе ско га, ка Го спо ду на шем, Бо гу и Чо ве ку.

Око Би бли о те ке се од мах оку пи ла за јед ни ца пре во ди ла ца, при ре
ђи ва ча, тех нич ких и ли ков них мај сто ра, ко ји су сво јим тру дом и по
жр тво ва њем по ка за ли да је пра во слав на Ср би ја веч на док су јој де ца 
вер на. Не у мор ни у ра ду, уви ђав ни и ви спре ни, пу ни хри шћан ске љу
ба ви и пра шта ња, са рад ни ци Обра за све тач ког ишли су пу тем ино ка 
Иса и је и дру гих вред них пре во ди ла ца срб ског Сред њег ве ка. Би ло је, 
кат кад, и ма лих не спо ра зу ма, као и увек кад љу ди са ра ђу ју и кад су 
жи ви. Али, пре ко то га се пре ла зи ло и ишло се да ље – зна ли смо да нам, 
ако не опро сти мо, не ће би ти ни опро ште но. Мно ге не про спа ва не но ћи 
са рад ни ка Обра за све тач ког, труд да књи ге што пре угле да ју све тлост 
да на, да се по ја ве и за гре ју ср ца чи та ла ца, чи не ову Би бли о те ку ма ле
ном прос фо ром при не том Оно ме Ко ји нам је све да ро вао, и без Ко га 
би смо би ли скит ни це у бес пу ћу са вре ме ног Ва ви ло на. Ве ру је мо да су 
чи та о ци, ма кар ма ло и кат кад, то мо гли да осе те. Ове књи ге никад нису 
„ота ља ване”: у њих се ула гао жи вот, ова кав ка кав је, гре шан и ма ли, али 
жи вот ко ји нам је по да рио Жи ви Бог.
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Алек сан дра Јо ви чи ћа, дра го це ног са рад ни ка у об ли ко ва њу књи га 
Би бли о те ке;

Ми ре Бри ше вић, ко ја је уку ца ла на хи ља де стра на по треб них тек
сто ва;

Ми ла на Ри сти во је ви ћа, ко ји је увек имао вре ме на за све;
као и пре во ди ла ца и са рад ни ка Би бли о те ке: Ла де Акад, др Ксе ни је 

Кон ча ре вић, Ма те ја Ар се ни је ви ћа, Мла де на Стан ко ви ћа, Ми ро сла ва Го
лу бо ви ћа, Ар се ни ја Бу гар ског, Зо ра на Бу љу ги ћа, Је ле не Пе тро вић, На та
ли је Па вло вић, Би ља не Ви ћен тић, Ми ла на Ра до ва но ви ћа, Је ле не Фе мић
Ка са пис, Ве сне Пет ко вић, Вла ди ми ра Сте фа но ви ћа, Го ра на Вељ ко ви ћа, 
све ште ни ка Ср ђа на Ја бла но ви ћа, Ми ла на Пур ко ви ћа, Љи ља не Да ви до
вић, За ха ри не Ко ва че вић, Ми о дра га Па ри по ви ћа, као и Алек сан дра Ил
чи ћа и ђа ко на Ми ло ра да Ми ло са вље ви ћа;

та ко ђе, бес крај но смо бла го дар ни и сви ма они ма ко ји су нас ли тур
гиј ски и у лич ним мо ли тва ма по ми ња ли, мо ле ћи се да Го спод бла го сло ви 
наш рад;

а, пре све га, бла го да рим Го спо ду Ко ји нас је све зао ни ти ма ср ча ним и 
ум ним за мо га ку ма Вла ди ми ра Ди ми три је ви ћа, он је бдио, бри нуо и пре
да вао се бе за Би бли о те ку и за ме не са мог.

Хва ла, увек и сваг да, на шим чи та о ци ма!
Не ка нам опро сте гре шке у пре во ду, гре шке у штам пи, гре шке у из

бо ру тек сто ва, и не ка се не са бла зне о нас, гре шне и смрт не, не го не ка се 
мо ле да нам Го спод опро сти!

Хва ла на шим по ро ди ца ма, ко је су нас увек по ма га ле и раз у ме ле нас! 
Ни ка да им се не ће мо мо ћи оду жи ти за тр пље ње, па жњу и љу бав!

Го спо де, опро сти нам гре хе и гре шке, и не ка ова Би бли о те ка бу де на 
сла ву Тво ју, а на ко рист на ших бли жњих, не на суд или на осу ду!

У да не рас пе ћа Ср би је и Срб ства,  
за бли стај нам вас кр се њем Сво јим!

Ко нац би бли о те ке Образ све тач ки, 
а Бо гу на шем сла ва у ве ко ве!

па три јар ха срб ског Го спо ди на Па вла, под чи јим бла го дат ним омо фо
ром се на ла зи Ми тро по ли ја бе о град скокар ло вач ка, у ко јој је на ша Би
бли о те ка угле да ла све тлост да на;

про то је ре ја ста вро фо ра ха џи Љу бо дра га Пе тро ви ћа и про то је ре ја 
Ва је Јо ви ћа, ко ји су ду хов но ру ко во ди ли наш рад и по ма га ли нам сво јим 
са ве ти ма и очин ском бри гом;

брат ства срб ске цар ске Ла вре Хи лан да ра на Све тој Го ри, чи ји је пр ви 
епи троп је рос хи мо нах Ме то ди је увек имао раз у ме ва ња за на ше по ду хва
те и без чи је би по мо ћи ова Би бли о те ка пре ста ла са ра дом још дав них 
да на;

остро шких чу ва ра ћи во та све тог Ва си ли ја Остро шког, сла ва му и ми
лост, бла же но по чив шег ар хи ман дри та Ла за ра и епи ско па ди о клиј ског Го
спо ди на Јо ва на са брат ством све те остро шке оби те љи;

из да вач ке уста но ве Ми тро по ли је цр но гор скопри мор ске и ње ног 
ди рек то ра про то је ре ја Ра до ми ра Ник че ви ћа, као и сво је вре ме ног уред
ни ка г. Ма те ја Ар се ни је ви ћа;

је ро мо на ха Си ме о на из ма на сти ра Ру ку ми је;
је ро мо на ха Јо ва на Је лен ко ва;
све ште ни ка Кр ста на Кне же ви ћа и Дра га Ву ји ћа из Бе ча и њи хо вих 

до брих па ро хи ја на;
из да вач ке уста но ве БЕ СЕ ДЕ епар хи је Бач ке и ње них рев но сних и 

вред них са рад ни ка;
Из да вач ког фон да СПЦ, по себ но све ште ни ка Р. Зе ле но ви ћа и се ста ра 

у Хри сту Ане те и Ми ле;
ко сов скоме то хиј ских мо на ха, чу ва ра Ла за ре вог за ве та;
игу ма на Лу ке, чу ва ра ћи во та све тог Пе тра Це тињ ског;
ар хи ман дри та Га ври ла из ма на сти ра Ро жде ства Пре све те Бо го ро ди

це у Ин ди ја ни САД;
оца Зла ти бо ра, мај ке Ве ри це и бра та Са ше Ср буљ, ко ји су нам по мо

гли у нај те жим тре ну ци ма;
бра ће у Хри сту Ма ти је Кежмана и Го ра на Гавранчића и њи хо вих бли

жњих, као и хри шћан ског го спо ди на Дра га на Се ла ко ви ћа, ко ји су сво јим 
при ло зи ма, до бро том и раз у ме ва њем омо гу ћи ли да би бли о те ка Образ 
све тач ки ис пу ни сво је ци ље ве;

Си ни ше Тр бо ви ћа, ко ји нас је ре дов но снаб де вао упут ном ли те ра ту
ром;

Ан то ни не Пан те лић, ко ја је од по чет ка с на ма;
Ма ри не То дић, не се бич не хри шћан ке спрем не и да на 20° у Мо скви 

тра жи књи ге ко је су нам по треб не;
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