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Тертулијан

Cap. 11. Probar e autem
tam aper te debebis ex script u
ris, qua m nos probamus illum
sibi fil iu m fec isse ser monem
suu m. si enim fil iu m nom in at,
filiu s autem non aliu s erit qu
am qui ex ipso prod iit, sermo
autem prod iit ex ipso, hic erit
fil iu s, non ipse de quo prod iit:
non enim ipse prod iit ex seme
tip
so. po
r ro qui eun
dem pa
trem dic is et fil iu m, eundem et
prot ul isse ex semet ipso fac is et
prod isse quod deu s est. si pot u
it fec isse, non tamen fec it. aut

Гл. 11. Ти си такође дужан да
докажеш по Писму, али са оном
сигурношћу, са којом ми доказу
јемо, да је Бог начинио Себи Сина
и своје Слово. Ако га је Он назвао
Си
ном, он
да Син ни
је ни
ко дру
ги, него онај који је од Њега са
мог произашао, а Слово је, дакле,
произашло од Њега, оно је Син, а
не Онај исти од ко
га про
из
ла
зи,
јер Бог не произлази Сам из Себе.
Даље, поистовећујући Оца и Си
на, ти чиниш тако да је један исти
Бог пронео себе самога и произа
шао из самога себе. Међутим, ако

* Изворн ик: Q. Sept imii Florent is Tert ulliani Adversus Praxean liber, the text edited,
with an int roduct ion, translat ion, and commentary by Ernest Evans, London : SPCK,
1948. Нас тав ак из друг е свес ке за 2013. год ин у (превод поглављâ 1–3 објав љен је у
Теолошким пог ледим а XLV, бр. 2 (2012), стр. 215–222, превод поглављâ 4–5 у Теоло
шким пог ледим а XLV, бр. 3 (2012), стр. 431–434, превод поглављâ 6–7 у Теолошким
пог леди м а XLVI, бр. 1 (2013), стр. 3–6), а превод поглављâ 8–10 у Теолошким пог ле
дим а XLVI, бр. 2 (2013), стр. 323–330).
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exh ibe probat ionem qua m ex
pos tulo meae sim ilem, id est
sic script uras eundem fil iu m et
pat rem ostender e quem admo
dum apud nos distinc te pater
et fil iu s demons trant ur: dis
tinc te inqua m, non div ise. si
cut ego profer o dictum a deo,
Eruct av it cor meu m ser mo
nem opt imum, hae c tu cont ra
oppon as alic ubi di x isse deu m,
Eruct av it me cor meu m ser mo
nem opt imum, ut ipse sit qui et
eruct av it et quod eruct av it, et
ipse qui protuler it et qui pro
lat us sit, si ipse est et sermo et
deu s. ecce ego propono pat rem
fil io di x isse, Fil iu s meu s es tu,
ego hod ie generav i te: si vel is
ut cred am ips um esse pat rem
et fil iu m, ostende sic pronun
tiat um alibi, Dom inus di x it ad
se, Fi
l i
u s me
u s sum ego, ego
hod ie generav i me; proi nde et,
Ante luc ifer um generav i me;
et, Dom inus cond id i me init i
um via r um in opera mea, ante
omnes autem colles generav i
me; et si qua alia in hunc mo
dum sunt. que m autem ver eba
tur deu s dom inus univers it at is
ita pronunt ia r e, si ita res erat?
an ver ebat ur ne non creder e
tur si simplic iter se et pat rem
et fil iu m pronunt ia sset? unum
tamen ver it us est, ment ir i ve
rit at is auctor em semet ips um et
sua m ver it atem. et ideo vera
cem deu m credens, scio illum
non aliter qua m dispos uit pro
nunt ia sse nec aliter dispos uis
4

је то и могао да учини, Бог то није
урадио! Или, дакле, простри дока
зе, сличне мојим поставкама, одно
сно онако како би на темељу самог
Писма било показано да су Отац и
Син исти, управо онако како смо
ми показали да су Отац и Син раз
личити, понављам опет различити,
али не и раздвојени. И као што ја
доносим оно што је Богом речено:
„Изађе из срца мога реч блага“ (Пс.
44, 2), тако и ти наведи било које
место где је Бог рекао другачије, на
пример: Излило је срце моје Мене,
Реч благу, тако да буде један исти
онај из кога излази и онај који је
изашао, онај који произноси да бу
де исти са оним који је произнесен,
ако су управо исти поистовећени
Бог и Слово. Ево, навешћу оно што
је Отац рекао Сину: „Син мој јеси
Ти, ја те данас родих“ (Пс. 2, 7). Ако
ти желиш да ја поверујем да су исти
Отац и Син, покажи ми да је било
где другде речено: „Господ рече
Себи, Ја сам свој Син, ја родих Се
бе данас“, као што би исто тако на
другом месту требало да буде: „Пре
данице родио сам Себе“ и: „Ја Го
спод учинио сам себе почетком пу
тева својих за дела своја, пре свих
брегова родио сам Себе“, или било
шта друго у овом погледу.
Зар треба и кога то да се пла
ши Господ Бог васељене, да тако
кажемо, ако није тако у самој ства
ри? Стварно треба да се плаши да
му не верују, али само ако би себе
прогласио Оцем и Сином. Међутим,
он има страх само од једне ствари
– да слаже, јер је Он Творац Исти
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se qua m pronunt iav it. tu porr o
eum mend acem eff ic ia s et fal
lacem, et deceptor em fidei hu
iu s, si cum ipse esset sibi fil iu s
alii dabat fil ii person am, qua n
do script urae omnes et demon
strat ionem et dist inc tionem
trin it at is ostend ant a quibus et
praescript io nos tra deduc it ur,
non posse unum atque eundem
vider i qui loquit ur et de quo
loquit ur et ad que m loquit ur,
quia neque per vers it as neque
fallac ia deo cong ruat, ut cum
ipse esset ad que m loquebat ur,
ad aliu m potiu s et non ad se
met ips um loqua t ur. acc ipe igi
tur et alia s voces pat ris de fil io
per Esaia m: Ecce fil iu s meu s
que m eleg i, dilect us meu s in
que m bene sens i; pon am spir i
tum meu m super ips um et iu
dic iu m nat ion ibus an nunt iabit.
acc ipe et ad ips um: Mag num
tibi est ut vocer is fil iu s meu s
ad stat ue nd as tribus Iacob et
ad convertend am dispers ionem
Israel is; pos ui te in lucem nat i
onum, ut sis salus in ext remum
terrae. acc ipe nunc et filii vo
ces de pat re: Spir it us dom in i
super me, quapropter un x it me
ad evangel iz andum hom in ibus.
item in psal
mo ad pa
t rem de
eodem: Ne der el iquer is me, do
nec annunt ie m brach iu m tuu m
nat iv it at i univers ae vent urae.
item in alio: Dom ine quid mul
tiplic at i sunt qui comprimunt
me? sed et omnes pae ne psal
mi qui Chris ti person am sus ti

не и сама Истина. И зато верујући у
истинитог Бога, ја знам да је он об
јавио не другачије од онога како је
поставио, а поставио је не супротно
ономе како је објавио. А ти сматраш
њега Обмањивачем, Лашцем и Уни
штитељем поверења у Себе самога,
јер би, по теби, Он сам себи био Син,
навлачећи на себе синовску маску.
Како то, када цело Писмо указује
на разликовање Тројице? На осно
ву чега ми извлачимо наше доказе
и правимо закључак да не могу да
буду један исти Онај који говори и
Онај о коме се говори и Онај коме
се обраћа. Јер ни обмана ни лаж не
приличе Богу, а било би само у том
случају, ако би Он будући Тај који
се обраћа, почео да се обраћа не не
коме другоме, него самоме себи!
Обрати пажњу и на друге Оче
ве речи о Сину, изговорене преко
пророка Исаије: „Ово је Син мој
кога сам ја изабрао, љубљени мој
који је по мојој вољи, положићу
Дух мој на њега и објавиће наро
дима суд“ (Ис. 42, 1). Прихвати и
следеће: „За тебе биће величанство
да се назовеш мојим Сином да се
подигне племе Јаковљево и да се
сабере расејани Израиљ и начини
ћу те светилом народа да би Ти био
спасење до крајева земље“ (Ис. 49,
6). Узми сада и Синовљеве речи о
Оцу: „Дух је Господа на мени јер
ме посла да јављам добре гласе љу
дима“ (Ис. 61, 1). Тако и у псалму
има за Оца следеће: „Не остављај
ме док не објавим мишицу твоју
целом роду који долази“. (Пс. 71,
18). Исто тако и у другом псалму:
5

Теолошки погледи / Theological Views XLVII (1/2014)

nent filiu m ad patrem, id est
Chris tum ad deu m, verba fac i
entem repraesent ant. anim a
dver te etia m spir it um loque n
tem ex tert ia person a de pat re
et fil io: Di x it dom inus dom ino
meo, Se
de ad dex
te
ram me
am donec pon am inim icos tu
os scabellum pedon i tuor um.
item per Esaia m: Hae c dic it
dom inus dom ino meo Chris to.
item per eundem ad pat rem de
fil io: Dom ine, quis cred id it au
dit ui nos tro et brach iu m dom i
ni cui revelat um est? annunt i
av imus de illo sic ut puer ulus,
sic ut rad ix in ter ra sit ie nt i, et
non erat for
m a ei
u s nec glo
ria. hae c pauc a de mult is: nec
enim affect amus univers as
script uras evolver e, cum et in
sing u l is capit u l is plen am ma i
es tatem et auctor it atem conte
stantes maior em cong ress um
in ret ract at ibus habeamus. his
itaque pauc is tamen man ife
ste dist inc tio trin it at is expo
ni
t ur: est enim ip
se qui pro
nunt iat spir it us, et pater ad
que m pronunt iat, et fil iu s de
quo pronunt iat. sic et cetera,
quae nunc a patre de filio vel
ad fil iu m, nunc a fil io de pat re
vel ad patrem, nunc a spiritu
pronunt ia nt ur, unamquamque
person am in sua propriet ate
cons tit uu nt.

„Господе што су се умножили који
ме притискају“ (Пс. 3, 2). И готово
сви псалми који пророкују о Хри
стовој личности представљају Сина
који говори са Оцем, то јест Хри
ста (Помазаника) са Богом (Оцем).
Обрати пажњу и на то како Дух као
треће Лице говори о Оцу и Сину:
„Рече Господ Господу моме седи
мени с десне стране, док не поло
жим непријатеље твоје у подножје
ногу твојих“ (Пс. 109, 1). Тако и код
Исаије: „Овако говори Господ Го
споду моме Христу (Помазанику)“
(Ис. 45, 1). Тако се говори о Оцу и
Сину: „Господе, ко поверова нашој
проповеди и мишица Господња ко
ме беше откривена? Благовестимо
о Њему као о изданку, јер као корен
из жедне земље беше без обличја и
без славе“ (Ис. 53, 1–2). Ово је тек
малко од многих и многих места.
Али, немамо намеру да одвијамо
цело Свето Писмо, када са оваквим
појединим скупљеним главама за
државамо и посведочавамо пуноћу
величине и пуноважности. Слично
смо наводили и раније. Из ово мало
сведочанстава јасно се види разли
читост личности Свете Тројице.
Један је Дух који говори, Онај
коме се обраћа је Отац, а Син онај
о коме се говори. Тако и све остало
што је Отац рекао о Сину или казао
Сину, односно Син о Оцу или Оцу,
или, пак, Свети Дух, показује свако
Лице у својој особености.

Cap. 12. Si te ad
huc nu
mer us scand a l iz at trin it at is
quas i non connex ae in unit ate

Гл. 12. Али, ако те саблажња
ва број Тројице, ако нису повеза
ни у простом Јединству, питам те
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simplic i, interr ogo quomodo
unic us et sing ular is plur al i
ter loq uit ur, Fac iamus hom i
nem ad imag inem et sim il it u
dinem nos tram, cum debuer it
di x iss e, Fac ia m hom inem ad
imag inem et sim il it ud inem
mea m, ut p ote unic us et sin
gular is. sed et in seq ue nt ibus,
Ecce Adam factus est tanq u
am unus ex no
bis, fal
l it aut
lud it, ut cum unus et solus et
sing ular is ess et numer os e lo
quer et ur. aut numquid angel is
loq uebat ur, ut Iud ae i inter
pret ant ur, qui a nec ips i fil iu m
ag noscunt? an qui a ips e erat
pater fil iu s spir it us, ideo plu
ralem se praes tans plur al iter
sibi loq uebat ur? immo qui a
iam adh aer ebat ill i fil iu s, se
cond a person a, ser mo ips iu s,
et ter t ia, spir it us in ser mone,
ideo plur a l iter pronunt iav it
Fac iamus et Nos tran i et No
bis. cum quibus enim fac iebat
hom inem, et quibus fac iebat
sim ilem? fil io quidem qui erat
indut ur us hom inem, spir it u
ver o qui erat sanc tif ic at ur us
hom inem, quas i cum min is tris
et arbit ris ex unit ate trin it a
tis loq uebat ur. den iq ue seq u
ens script ur a disting uit inter
person as: <Et fec it> deu s ho
minem, ad imag inem dei fec it
illum. cur non sua m, si unus
qui fac iebat et non erat ad cu
iu s fac iebat? erat autem ad cu
iu s imag inem fac iebat, ad fil ii
scil icet, qui homo fut ur us cer

следеће: на који начин Један и Је
динствени говори о себи у множи
ни: „Створићемо човека по образу
и подобију нашем“ (Пост. 1, 26), а
као Један и Јединствени требало је
да каже: „Створићу човека по обра
зу и подобију своме“. А да ли он ла
же или се изиграва, када у следећим
стиховима опет говори у множини:
„И гле, Адам је постао као један од
нас“ (Пост. 3, 22). Како то да када је
Једини, Сам и Јединствен, а да гово
ри у множини? Или се Он, можда,
обраћа неким анђелима као што то
тумаче Јудеји који не признају Си
на? Или: пошто сâм беше Отац, Син
и Дух – дакле многи, говорећи на тај
начин о себи управо у множини.
И када се Њему придода Дру
го Лице – Син, Његово Слово, и још
Треће – Дух у Слову, Он зато и го
вори у множини: „створићемо... по
нашему и ... нас“. Са ким је, према
томе, Он то створио човека и коме
га је учинио подобним? Подобним
Сину, наравно, јер је требало да се
Он обуче у човека, и подобним Духу,
управо, који треба да освети чове
ка. Са њима је као са служитељима
и сведоцима беседио у Тројичном
јединству. Даље, по Писму, разли
кују се божанске Личности: „И ство
ри Бог човека... по образу Божијем
створи га“ (Пост. 1, 27). Зашто није
речено „по своме“, ако је само један
једини који је стварао? Међутим,
био је неко према чијем образу је
творено, разумљиво према образу
Сина који треба да постане прави
и истинити човек, створивши Свој
образ, назвавши га човеком, који је
7
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tior et ver ior imag inem sua m
fecer at dic i hom inem qui tunc
de limo for m ar i hab ebat, ima
go ver i et sim ilit udo. sed et in
antecedent ibus oper ibus mun
di quomodo script um est? pri
mum quidem, nondum fil io
appar ente Et di x it deu s Fiat
lux, et fac
t a est. ip
s e sta
t im
ser mo lux ver a quae illum in at
hom inem ven ie ntem in hunc
mundum, et per illum mund i
al is quoq ue lux. exinde autem
in ser mone, Chris to ads is tente
et adm in is trante, deu s voluit
fier i et deu s fec it: Et di x it deu s
Fiat fir m ament um, et fec it de
us fir m ament um; Et di x it deu s
Fia nt lum in ar ia, et fec it deu s
lum in ar e maiu s et minus. sed
et ceter a utiq ue idem fec it qui
et prior a, id est sermo dei per
que m omn ia facta sunt et si
ne quo fact um est nih il. qui si
ips e deu s est sec undum Ioa n
nem – Deu s erat sermo – hab es
duos, aliu m dicentem ut fiat,
aliu m fac ie ntem. aliu m autem
quomodo acc ip er e deb ea s iam
profess us sum, person ae non
subs tant iae nom ine, ad dis
tinc tionem non ad div is ionem.
ceter um <ets i> ubiq ue teneo
unam subs tant ia m in tribus
coh aer ent ibus, tamen aliu m
dic am opor tet ex necess it ate
sensus eum qui iub et et eum
qui fac it. nam nec iub eret, si
ips e facer et dum iub er et fier i.
per eum tamen iub ebat, haud
sibi iuss ur us si unus ess et, aut
8

тада направљен од праха, као исти
нити образ и подобије човештва.
Али да видимо шта је напред речено
о стварању света. У почетку, када се
још није јавио Син, Бог је рекао „не
ка буде светлост и би светлост (Пост.
1, 3), односно само Слово „истинита
светлост, која просвећује сваког чо
века који долази у свет“ (Јн. 1, 9) и
кроз Њега је дошла светлост у свет.
Наиме, у Слову – Христу који је при
сутан испуњава се Очева заповест:
„И рече Бог нека буде свод“ (Пост. 1,
6) и „направи Бог свод“ (Пост. 1, 7) и
„рече Бог нека буду светила“ (Пост.
1, 14) и „направи Бог светило велико
и светило мало“ (Пост. 1, 16). Али то
и све остало, створио је управо Онај,
који је био пре свега, то јест Слово
Божије, кроз Кога „је све постало,
и без кога ништа није постало што
је постало“ (Јн. 1, 3). Ако је, дакле,
Слово Бог, а према апостолу Јовану
„Слово је било Бог“ (Јн. 1, 1) тада ти
имаш Двојицу, Једнога који вели: не
ка буде и Другога који то извршава.
И већ сам ти показао на који начин
треба да појмиш да је други различит
према именовању лица, а не према
суштини, према разликовању, а не
према подели. И тако уопште било
где да ја држим до Једне Суштине
у узајамно повезаној Тројици. Сма
трам да је неопходно из самог појма
назвати Једним који наређује, а Дру
гим који извршава. Јер Отац не би
наређивао, ако би то сам обављао,
а говорио је: Нека буде! Међутим,
Отац је заповедао кроз Сина, а уко
лико би он био Једини, тада би или
сам себи наређивао или стварао без
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sine iuss u fact ur us; qui a non
ex p ect ass et ut sibi iub er et.

наређења, али мислим да није по
требно да сам себи наређује.

Cap. 13. Ergo, inq ui s, si
deu s dix it et deu s fec it, si ali
us deu s dix it et aliu s fec it, duo
dii praed ic ant ur. si tam du
rus es, put a interim. et ut ad
huc ampliu s hoc putes, acc ip e
et in psalmo duos deos dictos:
Thronus tuu s, deu s, in aev um,
<virg a dir ect ion is> virg a reg
ni tui; dilex is ti ius tit ia m et
odis ti iniq uit atem, propter ea
unx it te deu s, deu s tuu s. si ad
deu m loq uit ur, et unc tum de
um a deo, aff irm at et hic duos
deos pro virg a regn i tui. inde
et Esaia s ad person am Chri
sti, Et Seb oin, inq uit, vir i ela
ti, ad te trans ibunt et post te
seq ue nt ur vinc ti man ibus et
te ado
r a
bunt, qu
i a in te de
us est; tu enim es deu s nos ter
et nesciebamus, deu s Israel is.
et hic enim dicendo Deu s in
te, et Tu deu s, duos propon it,
qui erat in Chri
s to et Chri
stum ips um. plus est quo d in
evangel io tot idem inven ie s: In
princ ipio erat ser mo et ser mo
erat apud deu m et deu s erat
sermo: unus qui erat, et aliu s
pe
nes qu
e m erat. sed et no
men dom in i in duobus lego:
Di x it dom inus dom ino meo,
Sede ad dex ter am mea m. et
Esaia s hae c dic it Dom ine, qu
is cred id it aud it ui nos tro, et
brach iu m dom in i cui revela
tun i est? brach iu m enim tuu m

Гл. 13. Питаћеш: „Дакле, ако је
Бог рекао и Бог учинио, ако је један
Бог рекао, а други Бог учинио, то
се онда проповедају два Бога“. Али,
ако си ти толико недотаван и бе
наст, размисли сâм у међувремену
и да би ти било више јасно, обрати
пажњу на то да су у псалму споме
нута два Бога: „Престол је твој, Бо
же, до века, жезал правде је жезал
Царства Твога, заволео си правду и
омрзао неправду, зато те је пома
зао Боже, Бог Твој!“ (Пс. 44, 7–8).
На тај начин, ако се псалам обра
ћа Богу, то јест, Богу помазаном од
Бога и на овом месту се потврђује
да је реч о два Бога, због речи „же
зал Царства твога“. Отуда се и Иса
ија обраћа личности Христовој: „И
Савејци људи стасити доћи ће Теби
и следиће Те свезаних руку, и по
клониће се пред Тобом, јер је у Те
би Бог, Ти си Бог наш, а за другога
не знађасмо, Ти си Бог Израиљев“
(Ис. 45, 14–15). И овде се казује о
Двојици: „Бог у Теби“ и „Ти у Богу“,
то јест о Ономе који је био у Пома
занику и о самоме Помазанику.
Осим тога и у Јеванђељу се може
наићи на следеће: „У почетку беше
Слово и Слово беше у Бога и Бог
беше Слово (Јн. 1, 1). Један који бе
ше и Други код кога је био, а име
Божије се односи на Двојицу: „Рече
Господ, Господу моме, седи мени с
десне стране“ (Пс. 109, 1). И Исаиј а
каже овако: „Господе, ко поверова
чувењу нашему и мишица Господ
9
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non <dom in i> di x iss et, si non
dom inum pat rem et dom inum
fil iu m intelleg i vellet. etia m
adhuc ant iq uior Genes is: Et
pluit dom inus sup er Sodom am
et Gomor r am sulphur et ig nem
de caelo a dom ino. hae c aut ne
ga scripta, aut quis es ut non
putes acc ipie nd a quem admo
dum script a sunt, max ime qu
ae non in allegor ii s et par ab o
lis sed in def in it ion ibus cer t is
et simplic ibus hab ent sens um?
quo ds i ex illis es qui tunc do
minum non sus tinebant dei se
fil iu m ostendentem ne eum
dom inum creder ent, record a
re tu cum illis scriptum ess e,
Ego dix i, Vos dii estis et filii
alt iss im i; et, Stet it deu s in ec
cles ia deor um: ut si hom ines
per fidem fil ios dei factos deos
script ur a pronunt iar e non ti
muit, scia s illam multo mag is
ver o et unico dei filio <dei> et
dom in i nomen iur e cont ul iss e.
ergo, inq ui s, provoc ab o te ut
hod ie quoq ue ex auctor it ate is
tar um script ur ar um cons tan
ter duos deos et duos dom inos
praed ices. abs it. nos enim, qui
et temp or a et caus as, script u
rar um per dei grat ia m ins pic i
mus, ma x ime par aclet i non ho
minum discipul i, duos quidem
def in imus, pat rem et fil iu m,
et iam tres cum spir it u sanc to,
sec undum rat ionem oeconom i
ae quae fac it numer um, ne, ut
ves tra per vers it as infert, pater
ips e cred at ur nat us et pass us,
10

ња коме се откри?“ (Ис. 53, 1). Јер,
он би рекао „мишица Твоја“, а не
„мишица Господња“, да није желео
да се ту разумеју Господ Отац и Го
спод Син“. Од тога је још старије
Постање: „И пустио је Господ са не
ба изнад Содоме и Гоморе сумпор
и огањ од Господа“ (Пост. 19, 24).
Е, тако ти, или одричи написано,
а ко си ти што сматраш да смисао
написаног треба тражити у алего
ријама и параболама, а не у јасним
и једноставним изразима? А ако си
ти од оних који ономад нису подр
жали Господа који је говорио да је
Син Божији и нису поверовали да
је он Господ, утуви у главу да је за
такве било написано: „Ја рекох: Ви
сте богови и синови Вишњега“ и:
„Стаде Бог на скупштини богова“
(Пс. 82, 6.1). Управо тако, ако се
Свето Писмо не прибојава да назо
ве боговима људе који су по вери
својој постали синови Божији, знај
да се са још већим правом име Го
спод односи на јединог и истини
тог Сина Божијег. Казаћеш, са дру
ге стране, да те изазивам сада на
основу ауторитета Светог Писма
на проповедање два Бога и два Го
спода! Далеко било! Ево и ми, ви
ше ученици Утешитеља него људи,
који благодаћу Божијом, разма
трамо времена и узроке догађаја
из Светог Писма, разликујемо дво
јицу – Оца и Сина, и чак Тројицу
– заједно са Светим Духом, следе
ћи разлоге домостроја (икономије)
која и чини број. Не као што ваша
поганост убацује, да треба верова
ти како је сам Отац рођен и стра
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quo d non licet cred i quon i
am non ita trad it um est. duos
tamen deos et duos dom inos
nunq ua m ex ore nos tro profe
rimus: non qua s i non et pater
deu s et fil iu s deu s et spir it us
sanc tus deu s, et deu s unusqui
sque, sed quon ia m ret ro et duo
dii et duo dom in i praed ic aban
tur, ut, ubi ven isset Christus,
et deu s ag noscer et ur et dom i
nus voc ar et ur qui a fil iu s dei et
dom in i. si enim una person a et
dei et dom in i in script ur is in
ven ir et ur, mer ito Chris tus non
ess et adm iss us ad nomen dei
et dom in i – nemo enim aliu s
prae ter unus deu s et unus do
minus praed ic abat ur – et fut u
rum erat ut ips e pater descen
diss e vider et ur qui a unus deu s
et unus dom inus legebat ur, et
tot a oeconom ia eiu s obum
brar et ur quae in mater ia m fi
dei pros pect a atque disp ens a
ta est. at ubi ven it Chris tus et
cog n it us est a nobis quo d ips e
<sit> qui numer um ret ro fece
rat fact us sec undus a pat re et
cum spir it u ter t iu s, etia m pa
ter per ips um plen iu s man ife
sta
t us, re
d ac
t um est iam no
men dei et dom in i in unionem:
ut, qui a nat iones a mult it ud ine
idolor um trans ir ent ad unic um
deu m, et differ ent ia cons tit u
er et ur inter cultor es uniu s et
plur im ae div in it at is. nam et
lacer e in mundo Chris tianos
opor tebat ut fil ios luc is, lumen
mund i unum et deu m et dom i

дао, то није вера права, јер није та
ко предато! Међутим, никада се од
наших уста није могло чути да по
стоје два Бога и два Господа. Али,
не зато да не може бити тако да је
и Отац Бог и Син Бог и Дух Свети
Бог, и сваки од њих Бог, већ због то
га што су се и раније проповедала
два Бога и два Господа, да би, када
је дошао Христос, он био признат
за Бога и назван Господом, јер је
Он Син Бога и Господа. Ако би се
у Светом Писму могла наћи једна
Личност Бога и Господа, то онда с
правом Христа не би требало нази
вати именом Бога и Господа, јер се
у Светом Писму не проповеда ни
о коме другом него о једном Богу
и једном Господу! И онда би било
неопходно следовати за тим да је
сам Отац сишао на земљу јер иде
реч само о једном Богу и једном
Господу, али се на такав начин ба
ца сенка на цео Његов домострој
(икономију), који је одраније био
промишљен и одређен да постане
предметом и садржином наше ве
ре. А када је дошао Христос и по
знат од нас као управо Онај који је
довео до настанка броја, поставши
Други после Оца, а заједно са Све
тим Духом Трећи, пошто се преко
њега Отац сам открио потпуније,
и уредивши име Бога и Господа у
јединство, да би се незнабошци од
мноштва идола привели до вере у
јединога Бога и тако успоставила
разлика између поштовалаца Јед
нога Бога и мноштва божанстава.
Јер хришћани као синови светло
сти треба да светле у свету, пошту
11
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num colentes et nom in antes.
ceter um si ex conscie nt ia qua
scimus dei nomen et dom in i et
pat ri et filio et spir it ui conve
nir e deos et dom inos nom in a
remus, ext inx iss emus faces
nostras etia m ad martyria ti
mid ior es, quibus evadend i qua
que pater et occ as io iur ant ibus
stat im per deos et dom inos,
ut quid am haer et ic i quor um
dei plur es. itaq ue deos omn i
no non dic am nec dom inos, sed
apos tolum seq ua r ut si par iter
nom in and i fuer int pater et fi
liu s deu m pat rem app ellem
et Ies um Chris tum dom inum
nom inem. solum autem Chri
stum poter o deu m dicer e, si
cut idem apos tolus: Ex quibus
Chris tus, qui est, inq uit, deu s
sup er omn ia, bened ict us in ae
vum omne. nam et rad iu m so
lis seors um solem voc ab o: so
lem autem nom in ans cuiu s est
rad iu s, non stat im et rad iu m
solem app ellab o. nam ets i soles
duos fac ia m, tamen et solem
et rad iu m eiu s tam dua s res et
dua s spec ie s uniu s et ind iv is ae
subs tant iae numer ab o qua m
deu m et ser monem eiu s, qua m
pat rem et fil iu m.

јући и именујући Светлошћу света
Јединога Бога и Господа.
Ме
ђу
тим, ако би пре
ма са
вести, по којој знамо да име Бог
и Го
спод при
ли
чи и Оцу и Си
ну
и Светоме Духу, почели да их на
зивамо Боговима и Господарима,
требало би да угасимо наше бакље
и да обуздамо нашу ревност за му
че
ни
штво, јер би нам се ука
за
ла
прилика да га избегнемо, јер би се
заклели Боговима и Господарима,
попут неких јеретика који верују у
много богова. Дабоме да ја не ко
ристим изразе Богови и Господа
ри, него следујем за апостолом, ако
Оца и Сина треба равномерно на
зивати то бих Оца назвао Богом, а
Исуса Христа бих назвао Господом
(Рим. 1, 7). Али ја Богом могу на
звати и Христа као што тај апостол
каже: „Од којих је Христос, који је“,
каже, „Бог изнад свих, благословен
у векове“. (Рим. 9, 5).
Наиме, назваћу сунцем и ње
гов одвојени зрак, сунцем се назива
оно чији је зрак, али не носи зрак
од почетка име сунца, јер бих тада
направио два сунца. Али ја сматрам
и сунце и зрак да су две одвојене
ствари и два вида једне нераздељи
ве суштине, управо као Бога и Ње
гово Слово, Оца и Сина.
Са латинског превео
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