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КНИГА ПРВА 
 

 
1. За тоа дека Божественото е 

неспознатливо, и дека не треба да се истражува 
и да се испитува она што не ни е предадено 
преку светите Проро-ци, преку апостолите и 
преку евангелистите 

 
Бога никој никогаш не Го видел; Единородниот 

Син, Кој е во крилото на Отецот – Он Го објави.1 
Божеството, значи, е неискажливо и непоимливо. И 
никој не Го познава Синот, освен Отецот, ниту 
Отецот Го познава некој освен Синот.2 Но и Светиот 
Дух го знае она што е Божјо, како што и духот човечки 
го знае она што е во човекот.3 Меѓутоа, по првата и 
блажена природа, Бога никој – и тоа не само никој од 
луѓето туку и никој од надземните сили, па и самите 
Херувими и Серафими – никогаш не Го спознал, освен 
оние на кои Самиот Тој им се открил.  
Бог, меѓутоа, не нè оставил во целосно незнаење. 

Знаењето за Своето постоење Самиот Тој природно го 
всадил во сите нас. Самото создание, како и неговото 
одржување и управување, го објавува величието на 
Божествената природа.4 И, прво преку Законот и 
Пророците, а потоа и преку Својот Единороден Син, 
нашиот Господ и Бог и Спасител Исус Христос, Тој – 
според мерата на нашето восприемање – ни го открил 
                                                             
1 Јован 1:18. 
2 Матej 11:27. 
3 Споредете 1 Коринтјаните 2:11. 
4 Споредете Мудрост Соломонова 13:5.  
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знаењето за Себе. Затоа сето она што ни е предадено 
преку Законот, Пророците, апостолите и евангелисти-
те го прифаќаме, го разбираме и го почитуваме, не 
барајќи ништо повеќе од тоа; зашто Бог, бидејќи е 
добар, е причина за сите добри нешта, при што Самиот 
Тој не подлежи ниту на завист ниту на какво-годе 
страдање; зашто, далеку е зависта од Божествената 
природа, која е нeстрадална и единствена добра. И 
бидејќи сè знае и однапред се грижи за сечија потреба, 
Тој ни го открил она што ни е од полза, а она што ги 
надминува нашите сили и нашиот разум, го премол-
чал. Да бидеме задоволни со тоа и да останеме при 
тоа, не поместувајќи ги старите меѓи,5 ниту заобиколу-
вајќи го Божественото Предание. 

 
 

2. За тоа што може а што не може да се 
искаже, како и за тоа што може а што не може 
да се научи 

 
На оној што сака да зборува или да слуша за Бога 

треба да му е јасно дека во учењето за Бога и за 
Домостројот ниту е сè неискажливо, ниту е сè 
искажливо; и ниту е сè неспознатливо, ниту пак е сè 
спознатливо; и едно е кога нешто е спознатливо, а 
друго кога е искажливо, зашто едно е да се каже, а 
друго е да се знае. Значи, многу нешта, поврзани со 
Бога, што ги разбираме нејасно, не можеме на соодве-
тен начин да ги изразиме, а за нештата што нè 
превосходат, принудени сме да се служиме со човечки 
зборови, како, на пример, кога на Бога Му припишу-
ваме сон, гнев, негрижа, или пак раце, нозе и слично.  

                                                             
5 Изреки 22:28. 
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Ние, се разбира, знаеме и исповедаме дека Бог е 
беспочетен, бесконечен, вечен и постојан, несоздаден, 
дека не може да се преобразува, дека е непроменлив, 
едноставен (прост), несложен, бестелесен, невидлив, 
недопирлив, дека не може да се опише, дека е 
бескраен, неопфатлив, несфатлив, непоимлив, добар, 
праведен, семоќен, дека е Творец на сета твар и 
Седржител, дека сè надгледува, за сè промислува, и 
дека е Владетел и Судија. И дека постои само еден 
Бог, односно само една суштина, и дека се открива и 
постои во три Ипостаси – во Ипостасите на Отецот и 
Синот и Светиот Дух; и дека Отецот и Синот и Све-
тиот Дух по сè се едно, освен по нероденоста, по 
раѓањето и по исходењето; и дека Единородниот Син 
и Словото Божјо и Бог, поради Своето милосрдие, а за 
наше спасение, по благоволение на Отецот и со 
содејство на Светиот Дух, бессемено и непорочно бил 
зачнат и дека се родил со посредништво на Светиот 
Дух без болка од Пресветата Дева и Богородица 
Марија, како совршен Човек; и дека Тој истовремено е 
и совршен Бог и совршен Човек, со две природи, 
Божествена и човечка, и дека Тој се спознава во две 
природи, надарени со ум и со волја и со способност да 
дејствуваат, коишто се независни и коишто постојат 
на совршен начин, соодветно на атрибутите и на 
претставите за секоја од нив: претставата за Божество-
то и претставата за човештвото; но, истовремено и во 
една сложена Ипостас; и дека чувствувал глад и жед и 
замор, и дека бил распнат, и дека прифатил да ја 
доживее тридневната смрт и да биде погребан, и дека 
се вознел на небото од каде што ни дошол и пак ќе 
дојде на крајот. За тоа сведочат и Божественото Писмо 
и сите светии.  
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Па сепак, што е тоа Божја суштина, или како таа е 
присутна во сè, или како Единородниот Син Божји и 
Бог, откако се понижил, се родил како човек од 
девствена утроба, зачнат на друг, натприроден начин, 
и како Тој, без да си ги намокри нозете, чекорел по 
вода; тоа ниту го знаеме ниту можеме да го искажеме. 
Значи, не е можно за Бога да се каже или да се 
помисли нешто друго освен она што на Божествен 
начин, преку писателите на Стариот и на Новиот 
Завет, ни е дадено, односно кажано и откриено. 

 
 

3. Доказ дека Бог постои  
 
Во тоа дека Бог постои не се сомневаат ниту оние 

што го прифаќаат Светото Писмо – и Стариот и 
Новиот Завет – ниту, пак, повеќето од Елините. Како 
што веќе кажавме, знаењето дека Бог постои е всадено 
во нас природно. Но, бидејќи омразата на лукавиот 
спрема човекот станала толку голема што некои од лу-
ѓето ги одвлекла во најнеразумната и најстрашна 
бездна на пропаста – дотаму да тврдат дека Бог не 
постои – та поради нивното безумие толкувачот на 
Божествените слова, Давид, морал да напише: Рече 
безумниот во срцето свое: „Нема Бог“6, учениците на 
Господа и Негови апостоли, исполнети со мудрост 
преку Светиот Дух и правејќи чуда преку Неговата 
сила и благодат, ги фаќале таквите луѓе во мрежата на 
чудата и од длабочината на незнаењето ги извлекувале 
на светлоста на богопознанието. На сличен начин и 
нивните наследници на благодатта и на достоинството 
– пастирите и учителите – примајќи ја просветлувач-

                                                             
6 Псалм 14:1. 
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ката благодат на Духот, со силата на чудата и со 
благодатни зборови, ги просветлувале оние што оделе 
во темнина и заблудените ги враќале кон Христос. 
Ние, пак, коишто не ги примивме ниту дарот за 
правење чуда ниту благодатта за поучување [зашто, 
поради нашата приврзаност кон задоволствата, 
станавме недостојни], сакаме да изнесеме дел од она 
што ни е предадено од страна на толкувачите на 
благодатта, повикувајќи Го на помош Отецот и Синот 
и Светиот Дух.  
Сè што постои е или создадено, или несоздадено. 

Ако нешто е создадено, тоа е и променливо; зашто, 
нештата чие постоење започнало со промена, и самите 
безусловно подлежат на промена – додека не 
пропаднат или не се променат според сопствената 
волја. А она што е несоздадено – следејќи ја истата ло-
гика – е и непроменливо: зашто, ако нешто ѝ е 
спротивно на природата на сопственото постоење, 
тогаш и поимањата за тоа како тоа постои, односно за 
неговите квалитети, исто така се спротивни. Кој, 
тогаш, нема да се согласи дека сè што постои и што ни 
е достапно преку нашите сетила, па дури и ангелите, 
се менуваат и се преобразуваат, и се движат 
многуобразно? И дека она што му е достапно само на 
умот – мислам на ангелите, на душите и на демоните – 
се менува според сопствената волја, дека напредува во 
доброто или се оддалечува од него и дека се издига 
или пропаѓа? И дека останатото се раѓа и умира, расте 
или се смалува, го менува својот квалитет и 
местоположбата? Оттука следува дека она што постои 
е и менливо, а тоа значи и создадено. А штом нешто е 
создадено, некој мора да го создал. Самиот Творец, 
пак, мора да е несоздаден, зашто ако и Тој е создаден, 
очигледно дека некој друг Го создал, додека така не 
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дојдеме до нешто што е несоздадено. Така, бидејќи е 
несоздаден, Творецот е и непроменлив. А кој друг би 
можел да биде Тој, освен Бог? 
Но, и самото умножување, одржување и управу-

вање на созданието нè учи дека постои Бог Кој сето 
тоа го создал и Кој сето тоа го содржи, го запазува и 
промислува за него; зашто, како би можеле спротив-
ните природи, какви што се природите на огнот и на 
водата, на воздухот и на земјата, да се соединуваат ед-
на со друга и да формираат еден целовит свет и да 
останат неразделни, ако не постои некоја семоќна 
Сила што ги соединила и што ги држи неразделни 
една од друга?  
Кој го устроил сето она што е на небото и на 

земјата, сè што се движи во воздухот и во водата; а 
уште повеќе, во споредба со сето тоа, небото и земјата 
и воздухот, како и елементите на огнот и на водата? 
Кој сето тоа го соединил и го разделил? Кој сето тоа го 
придвижил и кој управува со тоа непрестајно и непо-
пречувано движење? Нели е тоа Уметникот на созда-
вањето, Оној што во сè што е создадено го втиснал 
Својот закон според кој секое нешто се движи и се 
управува? А Кој е творецот на сето тоа? Нели е тоа 
Оној што сето тоа го создал и го привел во постоење? 
Зашто, не можеме сите нешта да ѝ ги припишеме на 
случајноста. Та дури и ако сите нешта настанале 
случајно, чие дело е устројувањето на настанатиот 
свет? Ако дури и за устројувањето посакаме да кажеме 
дека е резултат на случајност, што е тогаш тоа што 
нештата ги држи и ги запазува согласно со законите 
според кои тие биле создадени од почетокот? Секако, 
не случајноста. А што друго може да е тоа, освен Бог?  
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4. За тоа што е Бог и за тоа дека Божеството е 
непоимливо 

 
И така, јасно е дека Бог постои. Но, каков е Тој по 

суштина и по природа, тоа останува сосема 
непоимливо и непознато. Јасно е дека Бог е 
бестелесен. Зашто, доколку не е така, тогаш како би 
можело едно тело да биде бескрајно, неограничено и 
без облик, а и недопирливо и невидливо, едноставно и 
несложено? И како може нешто да биде непроменли-
во, ако може да се опише и ако подлежи на страдања? 
И може ли она што е нестрадално да се состои од 
елементи и да се разложува на истите тие елементи? 
Нели сложеноста е причина за борба, а борбата е при-
чина за раздвојување, а раздвојувањето е причина за 
разложување; а разложувањето Му е сосема спротивно 
на Бога.  
И што ќе стане со тврдењето дека Бог сè 

проникнува и сè исполнува, како што вели Писмото: 
Зар не го исполнувам Јас небото и земјата? – вели 
Господ?7 Нели е невозможно телото да минува низ 
други тела без да ги раздели или самото да биде раз-
делено, без да се испреплете со нив и без да се одбие 
од нив, како што течното се слева едно во друго и 
станува мешавина?  
Тврдат дека таквото тело е нематеријално тело и, 

заедно со елинските мудреци, го нарекуваат „петто 
тело“, но и тоа е невозможно, зашто тоа тело би 
требало да се движи како што се движи небото, би-
дејќи велат дека „петтото тело“ е небото. А кој го 
движи тоа тело? Зашто, секое тело што се движи е 
придвижено од некое друго тело. А кој го движи 

                                                             
7 Јеремија 23:24. 
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другото тело? И така во недоглед, сè додека не стасаме 
до нешто што е неподвижно, зашто првата причина за 
движењето самата е неподвижна, а тоа е Бог. Како, 
инаку, нешто што се движи може да биде просторно 
неограничено? Само Божеството, значи, е непод-
вижно, и преку таа неподвижност сè се придвижува. 
Според тоа, Божеството треба да се разбере како 
бестелесно.  
Но, ни тоа не може да ја претстави Неговата сушти-

на, како, впрочем, ниту изразите: нероден, беспочетен, 
неменлив, непропадлив, како ни сето она што се 
однесува на Бога или на Божјото битие, доколку не го 
означува она што Бог е, а не што Тој не е. Зашто, оној 
што сака да ја искаже суштината на нешто, треба да 
каже што е тоа, а не што не е; меѓутоа, невозможно е 
да се каже што е Бог по суштина. Посоодветно е за 
Него да зборуваме преку отфрлање на сите тие 
особини, зашто Тој не е ништо од постоечкото, не 
затоа што не постои, туку затоа што е над сè што 
постои, како и над самото постоење. Зашто, ако 
знаењата се однесуваат на постоечките нешта, тоа што 
е над знаењата е, секако, и над суштината, и обратно, 
она што е над суштината е и над знаењето.  
Божеството, значи, е неограничено и недостижно, а 

тоа што единствено е достижно во врска со Него се – 
Неговата неограниченост и Неговата недостижност. 
Она, пак, што за Бога го зборуваме на потврден 
(катафатички) начин, не ја открива Неговата природа, 
туку својствата на таа природа. Ако кажеме дека е 
добар, праведен, мудар, и слично, не зборуваме за 
Божјата природа, туку за својствата на Неговата 
природа. Постојат и катафатички искази за Бога 
коишто ја имаат силата на апсолутна негација: на 
пример, кога за Бога го користиме терминот темнина, 
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ја немаме на ум самата темнина, туку тоа дека Тој не е 
светлина, бидејќи е над светлината; а кога го 
користиме терминот светлина, подразбираме дека Тој 
не е темнина.  

 
 
5. Докази дека има еден Бог, а не многу богови 
 
Дека Бог навистина постои и дека Неговата 

суштина е недостижна, доволно е кажано. А дека има 
еден Бог, а не многу богови, во тоа не се сомневаат 
оние што веруваат во Божественото Писмо. Зашто, во 
почетокот на Законот што ни го дал, Господ вели: Јас 
сум Господ, Бог твој, Кој те изведе од земјата Еги-
петска... Немој да имаш други богови освен Мене.8 И 
повторно: Почуј, Израиле: Господ, нашиот Бог, е 
единствен Господ.9 А преку пророкот Исаија вели: Јас 
Сум првиот, Јас Сум и последниот; освен Мене нема 
Бог.10 Пред Мене немаше Бог, и по Мене нема да има.11 
А Господ, пак, во светите Евангелија, вака Му вели на 
Својот Отец: А животот вечен е тоа, да Те познаат 
Тебе, Единиот вистински Бог.12  
На оние, пак, што не му веруваат на Божественото 

Писмо, вака ќе им одговориме: Божеството е 
совршено и без недостатоци – како во добрината така 
и во мудроста и силата – и е беспочетно, бесконечно и 
безвремено, со други зборови – совршено во секој 
поглед. Затоа, ако кажеме дека има многу богови, по-
требно е да ја откриеме разликата меѓу нив. Зашто, ако 
                                                             
8 2 Мојсеева 20:2–3. 
9 5 Мојсеева 6:4. 
10 Исаија 44:6.  
11 Исаија 43:10.  
12 Јован 17:3. 
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меѓу нив нема разлика, тогаш има само еден Бог, а не 
многу богови. А доколку, пак, постои разлика меѓу 
нив, тогаш каде е совршенството? Зашто, ако Бог е 
лишен од совршенство, без оглед дали станува збор за 
добрина, сила, мудрост, време или место, тогаш тоа не 
е Бог. Но, истоветноста во секој поглед попрво укажу-
ва на еден Бог, а не на мноштво богови. Зашто, ако 
има многу богови, како може да се сочува принципот 
на неограниченоста? Бидејќи таму каде што би 
постоел еден Бог, не би постоел друг. И како би бил 
управуван светот од страна на мноштво богови, без тој 
да се разруши и да пропадне доколку дојде до борба 
меѓу боговите коишто управуваат со светот? Зашто, 
меѓу оние што управуваат, секогаш има соперништво. 
Ако, пак, некој каже дека секој од нив владее со еден 
дел, кој го воспоставил таквиот ред и таквата поделба? 
Секако, Бог. Според тоа, еден е Бог, совршен и 
неограничен, Творец на универзумот, Кој сè одржува и 
со сè управува, Кој е над и пред совршенството.  
Освен тоа, природна логика е единицата да биде 

основа за двајца.  
 
 
6. За Божјото Слово 
   
И така, тој еден и единствен Бог не е без Слово. Но, 

Словото што е во Бога не е без ипостас, ниту Неговото 
постоење има почеток и крај, зашто не постоело време 
кога Бог Го немал Словото. Напротив, Тој отсекогаш 
Го имал Своето Слово, Кое од Него се раѓа, Кое не е 
безипостасно и Кое не се разлева во воздухот како 
нашето слово, туку е ипостасно, живо и совршено, и 
не се одвојува од Него, туку во Него секогаш живее; 
зашто, каде би било ако е надвор од Него? Бидејќи 


