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На братот, слугата Божји Петар1, 
Григориј, епископ Ниски. 

 
 
 
 

 Кога би морале да ги наградуваме оние што во 
добродетелта нè окрилуваат со вредни предмети, тогаш, 
како што рекол Соломон2, целиот свет на предмети би се 
покажал мал во споредба со твојата добродетел. Затоа 
што почитта кон тебе бара благодарност, подрага од 
богатството. Но, светата Пасха бара обичен принос на 
дарот на љубовта, и ние на твојата голема мудрост ѝ 
принесуваме, о човеку Божји, дар, кој иако оскуден од 
она што би било достојно да ти се подготви, сепак не е 
помал од она што е во нашата сила. Тој дар, пак, е слово 
од крајната сиромаштија на нашето размислување, како 
бедна одежда, не без труд3 исткаена. И, иако содржината 
на ова слово на многумина, можеби ќе им се покаже 
дрска, сепак таа не е составена неблаговремено.  

Достојно ја разбрал Божјата творба само еден, кој 
самиот навистина бил создаден по Бога и кој ја преобра-
зил душата според образот на Оној Кој го создал, 
Василиј, нашиот заеднички отец и учител, кој за мно-
гумина го направил лесно за разбирање, со своето 
созерцание, високото устројство на вселената, како и 
устроениот свет, низ вистинската Божја премудрост спо-
знатлив за оние што со неговото (на св. Василиј) знаење, 
се приведуваат кон созерцување4. 

 Но ние, кои не сме способни дури ни да му се восхи-
туваме по достоинство, сепак наумивме да го додадеме 
она што му недостига на размислувањето на Великиот. 
Не со цел, со имитирање да го посрамиме неговиот труд 
(бидејќи невозможно е да се навреди неговата возвишена 
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уста, припишувајќи ѝ ги нашите слова), туку заради тоа 
да не се мисли дека осиромашила славата на учителот во 
неговите ученици. Затоа што ако во Шестодневот недо-
стига разгледувањето за човекот, а никој од учениците 
не се погрижи да го дополни она што недостига, тоа 
лесно би можело да даде повод за потсмев над неговата 
голема слава; како тој да не сакал кај неговите слушатели 
да дејствува разумната способност. Сега кога ние според 
нашата сила се дрзнуваме да го објасниме она што 
недостига, ако во нашето слово се најде нешто што не му 
е недостојно на неговото учење, сето тоа мора да му биде 
припишано на учителот; ако, пак, нашето слово не ја до-
стигне височината на неговото созерцание, тогаш тој 
нема да биде цел за обвинување, избегнувајќи го пре-
корот за тоа што божем не сакал кај неговите ученици да 
се појави некакво (сопствено) размислување, а ние 
праведно, можеби, ќе им се покажеме виновни во очите 
на оние кои бараат повод за потсмев ако поради грубоста 
на своето срце не сме ја примиле мудроста на наставни-
кот. Но целта што му претстои на нашето созерцување 
воопшто не е мала и ниедно од чудесиите на светот не е 
поголемо од неа. Можеби, таа е поголема од сè 
спознатливо, бидејќи ништо друго од постоечкото не Му 
прилега на Бога, освен ова создание, човекот. Поради 
тоа, дури и ако нашето слово се наоѓа многу пониско од 
достојното, за благородните слушатели подготвено ни е 
извинување за изреченото. Бидејќи, неопходно е, 
мислам, од сè што се однесува на човекот, ништо да не 
се остави неиспитано: ни она кое, како што верувам, 
произлегло претходно; ни она кое, како што се надевам, 
ќе се покаже во иднина; а ни она кое се созерцува сега. 
Бидејќи кога ни претстои разгледување на човекот, 
нашата грижа ќе се покаже помала од ветеното ако 
испуштиме нешто поврзано по содржина со ова. Но и тоа 
што кај човекот се покажува спротивставено, бидејќи 
она што кај него се појавило на почеток и она што сега 



 7 

се гледа во неговата природа5 не е едно и не е исто по 
својство на некоја неизбежна последователност; треба да 
го поврземе меѓу себе врз основа на укажувањата на Пи-
смото, а исто така и врз основа на заклучоците, откриени 
по пат на размислување. Тогаш, целата содржина на 
нашето слово, неизбежно ќе покажува ред и поврзаност 
на она што се јавува како спротивно, но (навистина) на-
сочено кон една и иста цел, затоа што божествената сила 
така ја открива надежта за безнадежното и исходот за 
невозможното. Заради разбирливоста, ми се виде подо-
бро да ти го понудам словото во глави, за содржината на 
целата творба да може накратко да се види по насловите 
на одделните глави.  

 I 
Во која делумно е дадена физиологијата на светот и е 

малку поподробно објаснето што му претходело на 
создавањето на човекот 

Ете така настанаа небото и земјата (Бит.2,4), вели 
Писмото, кога се создало сè видливо, и секое од посто-
ечките созданија поодделно ја зазело својата сопствена 
положба; кога небесното тело опфатило сè во круг, а 
своето место го нашле во средината на сè, најтешките и 
телата кои се стремат надолу, земјата и водата, заемно 
поддржувајќи се едно со друго. Како некој вид на врска 
и на утврдување на произведеното, на природата на 
созданијата ѝ биле придодадени Божествената вештина 
и сила, кои со своето двојно дејствување (енергии) 
владееле со сè: тие го устројувале појавувањето на 
непостоечкото и престојувањето на постоечкото низ 
мирувањето и движењето. Полот го опкружило, слично 
на тркало, брзо кружно движење, кое се извршувало 
околу тешката и неподвижна природа, како околу тврда 
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оска, и на тој начин, и во движење и во мирување се чува 
ненарушливоста. Тркалезната суштина, благодарение на 
брзината на движењето, ја притиска и ја набива земјата 
по површината, а цврстата и непопустливата суштина, 
благодарение на неподвижноста на својата цврстина, 
непрестајно го поддржува виорот што се врти околу неа. 
Притоа, обете дистанцирани суштини, природата што 
мирува и незапирливото обиколување со своите дејству-
вања (енергии), произведуваат рамно оттурнување во 
односот една кон друга. Затоа, ниту земјата се поместува 
од својата основа, ниту небото го намалува, ниту пак ѝ 
го забавува движењето. И ми се чини, укажувајќи токму 
на тоа како на прво начало, предустроено, според прему-
дроста на Создателот, да биде начело на целокупното ус-
тројство на постоечкото, великиот Мојсеј зборува дека 
небото и земјата биле создадени во почетокот од Бога. 
Бидејќи, сите појави во созданијата, приведени во битие 
по Божја волја, се пород на движењето и мирувањето.  

 А бидејќи небото и земјата се спротивно поставени 
едно на друго, поради спротивната насоченост на 
дејствувањата (енергиите) на овие дистанцирани нешта, 
творбата што се наоѓа меѓу спротивностите, делумно 
присоединувајќи му се на соседното, посредува меѓу 
крајностите, за низ ова посредување да стане очигледен 
допирот на спротивностите. Бидејќи воздухот малку 
наликува на постојаното движење и на бестежинското 
својство на огнената суштина, и по леснотијата на 
природата, и по тоа што го има неопходното за движење-
то. Но тој, сепак, и не е таков, за да биде лишен од секое 
сродство со цврстото. Затоа, тој и не присуствува 
секогаш, и не се јавува постојано во течение и распрснат. 
Но, благодарение на своето сродство со другото, огнот, 
станал како некоја граница на дејствувањата (енергиите) 
на спротивностите, едновремено и мешајќи ги, и разде-
лувајќи ги оддалечените по природа. На аналоген начин, 
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и влажната суштина преку своите двојни квалитети се 
сообразува со секоја од спротивностите. Бидејќи, како 
тешка и како таква која се стреми надолу, таа има 
значителна сродност со земното. А преку учествувањето 
во енергијата на флуидноста и испарувањето, таа не се 
разликува сосема од подвижната природа, па, врз основа 
на тоа, се појавува еден вид на смешување и собирање на 
спротивното на тежината, приведена во движење, и на 
движењето, незаковано од тежината, така што крајности-
те дистанцирани по природа се зближуваат една со дру-
га, соединувајќи се низ она што посредува помеѓу нив6. 
А ако навистина точно зборуваме, самата природа на 
секоја од спротивностите не се појавува сосема непоме-
шана со друга природа преку посредството на своите 
својства (идиоми), така што, ми се чини, сите појави во 
светот се наклонети една кон друга, и наоѓајќи се во 
спротивно поставени својства (идиоми), творбата е во 
единство самата со себе7. Под движење се подразбира не 
само промена на местото, туку тоа се гледа и во 
променливоста и менувањето, сепак, бидејќи во непро-
менливата природа не се појавува движење предизвика-
но од промена, божествената премудрост ги изменила 
особеностите, правејќи го постојано подвижно – 
неизменливото, а неподвижно - променливото, веројат-
но, уредувајќи го ова со посебна промисла за никој, 
согледувајќи таква особеност на природата во некоја 
творба, какви што се неизменливоста и неподвижноста, 
да не започне да ја почитува творбата како Бог. Бидејќи, 
невозможно е да се претпостави божественото, таму каде 
што постои движење или менување. Затоа, земјата, иако 
неподвижна, лишена е од непроменливост, а небото, 
обратно, не поседува променливост, но не поседува ни 
мирување, за да постои променливост во природата, а 
непроменливата природа божествената сила ја соеди-
нила со движењето. Притоа, обете (природи), се при-
соединиле една со друга низ размената на својствата 
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(идиомите), а да им се претпоставува божественост, сега, 
би било туѓо. Бидејќи, како што беше речено, ништо 
такво, ниту стабилното, ниту променливото, да не се 
смета за божествена природа. Значи, сè веќе стигнало до 
својот крај. Бидејќи се доврши, како што рекол Мојсеј, 
небото и земјата (Бит. 2,1) и сè меѓу нив, и секое од овие 
созданија се украсиле со својата соодветна убавина: не-
бото со блескањето на ѕвездите; а небото и воздухот со 
животните што пливаат и летаат; земјата пак со сите 
видови на растенија и животни, при што сето тоа наед-
наш во севкупност го произвела силата на божествената 
волја. И земјата се наполнила со убавина, давајќи 
плодови од цвеќињата, а ливадите се наполниле со сè она 
што расте во нив. И сите планиниски бразди и врвови, и 
сите падини, рамнини и долини се венчале со свежа 
трева и со разновидни привлечни дрвја, кои штом ќе 
израснеле од земјата, веднаш ја достигале совршената 
убавина. И без сомневање, се развеселило и заиграло сè 
она што, низ Божјата повелба, било приведено во 
животот на животните, по стада и по видови скитајќи по 
честарите. И секаде, сè се наполнило со песни на пти-
ците-песнопојки, дури и пустите и темни катчиња. Но 
обликот на морето, најпосле, бил малку поинаков, затоа 
што, собирајќи се во заливите, во мир и тишина, тоа, по 
божествената повелба, самото по себе се вдлабило во 
бреговите на пристаништата и крајбрежијата, за да се 
зближи со копното. Спокојното движење на брановите 
спорело со убавината на ливадите, а благите и безопасни 
ветрови само пријатно ја бранувале неговата површина. 
И целото богатство на творбата, на земја и на море, веќе 
било подготвено, но сè уште не постоел оној кој требал 
да владее со тоа.  
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II 
Зашто што човекот е последен при создавањето 

Бидејќи, сè уште во светот на суштествата не се поја-
вило тоа велико и достојно за почит суштество - човекот. 
Затоа што не му доликувало на владетелот да се појави 
пред потчинетите, туку отпрвин да се подготви 
царството, а потоа доликувало да се прими царот. По-
ради тоа, Творецот на сè, однапред подготвил нешто 
како царски чертог за идниот цар: тоа била земјата, и 
островите, и морето, и небото, слично на покрив утвр-
дено околу сето тоа, и секакво богатство било принесено 
во тој чертог. Богатство пак, јас ја нарекувам секоја 
творба, сите растенија и сè што расте, и сè што има 
сетила, дише и е живо. Ако пак во богатството е 
неопходно да се вбројат и материјалните творби, кои се 
сметаат за драгоцени во очите на човекот заради убави-
ната на бојата, како на пример, златото и среброто, а исто 
така и оние камења, кои луѓето ги љубат, изобилството 
на сето ова било скриено во пазувите на земјата, како во 
царски ризници, по кои Творецот го претставил во 
светот човекот, за овој да биде и сведок и очевидец на 
Неговите чудесии и господар, кој вкусувајќи, се здобива 
со познание за Дарувачот, а низ убавината и величе-
ственоста на видливото ја испитува неискажливата и над 
зборовите, сила на Создателот. Од оваа причина човекот 
бил воведен последен во творбата: не затоа што, како 
безвреден, бил отфрлен за на крај, туку затоа што бил 
повикан веднаш да постане цар на она што било под 
негова власт. Како што добриот гостољубив домаќин не 
ги доведува гостите во својот дом сè додека не го 
подготви јадењето, туку, уредувајќи сè како што треба, и 
украсувајќи го домот онака како што прилега, собата и 
трпезата, и подговувајќи сè што е неопходно за јадење, 
потоа го прима гостинот - токму така, и богатиот и да-
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режлив гостољубец на нашата природа, откако го укра-
сил тој дом со семожни убавини, ја подготвил таа голема 
и со сè снабдена гозба, потоа го вовел човекот, давајќи 
му дело да не го здобива она што го нема, а да се ползува 
со она што го има. И затоа, Творецот во неговото 
устројство поставува двојна основа, смешувајќи му го на 
земното божественото, за низ сродноста и со едното и со 
другото и низ својственоста на секое од нив, тој да го 
вкусува (apolausiV)8 Бога низ побожествената природа, 
а земните блага да ги испитува (apolabwn) низ сетилата 
што се еднородни со нив. 

III 
За тоа дека природата на човекот е подрагоцена од 

сета видлива творба 

Не прилега, пак, да се остави без објаснување и тоа 
дека творбата на толку големиот свет и неговите делови 
поставени во целокупниот состав како стихии (еле-
менти), за да бидат импровизирани со божествената 
сила, е утврдена едновремено со повелбата. Но пред 
создавањето на човекот му претходи совет, и она што 
треба да биде, е предобразено од Создателот низ вер-
бален опис, и тоа, какво е неопходно да биде, и на каков 
првообраз ќе носи лик, и за што ќе биде, и што ќе прави 
по создавањето и над што ќе владее; Словото предвидело 
сè, за човекот, примајќи го старешинството по достоин-
ството на раѓањето (genesewz), да има власт над сè 
постоечко, пред и да дојде во битие. Бидејќи, се вели, 
рече Бог: Да создадеме човек според Нашиот образ и 
лик, кој ќе биде господар над рибите морски, и над 
птиците небески, и над ѕверовите - над целата земја 
(Бит.1,26). О чудо! Се обликува сонцето, а не претходи 
никаков собор. Исто така и небото, кому не му е рамно 
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ништо од творбата, а такво чудо се создава со една 
реченица, и Словото не објаснува, ниту од што, ниту 
како, ниту нешто друго слично. Така и сè останато: 
етерот, воздухот во средината, морето, земјата, животни-
те, растенијата, сè низ словото е приведено во битие. Но, 
само кон создавањето на човекот, Творецот на сè, 
пристапува претпазливо, и за да подготви материја за 
неговиот состав, и за неговата форма (µorjhn) да ѝ 
прилега на убавината на славниот првообраз, и за да 
постави цел поради која треба да биде создаден, и за да 
создаде природа, соодветна на него и пригодна по своите 
енергии, каква се бара за целта која претстои.  

IV 
За тоа дека устројството на човекот во сè jа изразува 

својата царска власт 

Слично како во животот, кога мајсторот му дава об-
лик на секое орудие, соодветно на потребата, така и 
најдобриот Мајстор ја создал нашата природа како еден 
вид на сад, неопходен за царствена дејственост (енерги-
ја)9, устројувајќи ја, за и по душевното предимство, и ду-
ри и по телесниот облик таа биде таква, каква што се бара 
за царување. Бидејќи душата ја изразува царственоста, 
сосема неблиска до тапата понизност, затоа што, немајќи 
владика над себе и бидејќи самовласна, таа самодржавно 
располага со своите желби. А кому друг може да му 
припаѓа ова, освен на цар? И уште повеќе, да бидеш 
образ на природа Која со сè владее - тоа не е ништо 
друго, освен што била создадена како царска природата 
(на образот) од моментот на создавањето. Бидејќи, како 
што кај луѓето е прифатено дека оние кои ги испишуваат 
државните образи, ги репродуцираат цртите на обликот 
и го означуваат царското достоинство со облекување во 
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порфира, така што и образот обично се нарекува “цар”, 
така и човековата природа, бидејќи се подготвувала за 
владеење над другите низ ликот на Царот на сè, станала 
еден вид жив образ, преку присоединувањето на прво-
образот и низ достоинството и низ името. Таа не е обле-
чена во порфира и не го покажува своето достоинство 
преку жезол и дијадема (бидејќи и кај првообразот тоа го 
нема), но место со пурпур е покриена со добродетел, која 
е повеќе царска од сите одежди, а наместо на жезол се 
потпира на блаженството на бесмртноста, наместо пак со 
царска дијадема се украсила со венец на праведноста, 
така што во сè го докажала своето царско достоинство 
низ точното прилегање на убавината на првообразот.  

V 
За тоа дека човекот е подобие на божествената 

царственост 

Божествената убавина, пак, не блеска низ привле-
чноста на обликот во сообразност и во согласност на над-
ворешноста, туку се гледа и огледува во неискажливото 
блаженство според добродетелта. Бидејќи, како што 
живописците на даските ги пренесуваат облиците на 
луѓето со помош на разновидни бои, мешајќи ги боите 
така како што е својствено и соодветно на она што се 
подражава, за убавината на првообразот да биде точно 
соопштена на подобието, слично на ова, ми се чини, и 
нашиот Творец, како со некои бои, низ наложувањето на 
добродетелите го украсил образот, како Своја сопствена 
убавина, покажувајќи ја Својата сопствена власт во нас. 
Многустрани и разнообразни се тие таканаречени бои на 
образот, со кои се живописува вистинскиот облик 
(µorjh): тоа не е црвената и белата, и не е некоја смеса 
на едната со другата, и не е црната линија, која ги 


