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За автора 

Ириней е роден в град Смирна (Мала Азия) около 130 година. От младини изучил из 

основи цялата елинска мъдрост и бил добре запознат с гръцката поезия, философия и 

другите елински науки. 

Ириней, епископ Лионски, е един от най-забележителните отци и учители на Църквата. 

Посветил целия си живот на борбата с гностицизма . Значението му за християнската Църква 

от II век може да се сравни със значението на Атанасий Велики през IV век. И двамата с 

живота и делото си са защитавали чистото, неповредено църковно учение от лъжливите 

еретически учения на своето време - свети Ириней от гностицизма, а свети Атанасий - от 

арианството. 

В истините на християнската вяра Ириней бил наставен от Поликарп, епископ на 

Смирна. Поликарп бил ученик на апостол и евангелист Йоан Богослов и от него самия бил 

поставен за епископ в град Смирна. Той се трудил много за ползата на Христовата Църква, 

защото се грижел не само за своето смирненско паство, но писал послания и до съседните 

църкви. Според свидетелството на блажения Иероним, Поликарп бил "водач на цяла Азия в 

християнството". 

Именно Поликарп ръкоположил Ириней в презвитерски сан и го изпратил да 

проповядва Божието слово в Галия. 

По това време епископ на Лион бил Потин, който впоследствие завършил служението 

си като мъченик за Христовото име. Когато пристигнал в галския град, Ириней започнал да се 

труди усърдно, като помагал на Потин в пастируването му. В Лион започнало жестоко 

гонение против християните от страна на езичниците и Ириней се проявил като мъжествен 

защитник на верните и твърд стълб на Църквата. 

Оттук епископ Потин го изпратил в Рим, за да отнесе послание от изповедниците до 

епископ Елевтерий. 

След завръщането си от Рим и мъченическата смърт на Потин, Ириней заел мястото 

му.  

След мъчения бил посечен с меч в 210 година при царуването на Септимий Север. 

 

 

  

http://www.pravoslavieto.com/life/05.02_sv_Atanasij.htm
http://www.pravoslavieto.com/life/02.23_sv_Polikarp_Smirnenski.htm
http://www.pravoslavieto.com/life/02.23_sv_Polikarp_Smirnenski.htm
http://www.pravoslavieto.com/life/09.26_sv_ev_Joan.htm
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 Глава 1  
Невероятните идеи на последователите на Валентин за произхода, 
името, реда и съпружеските размножавания на техните измислени 

еони, подкрепени с пасажи от Писанието, които те приспособяват към 
своите мнения 

1. Те твърдят, че на невидима и неизразима височина над нас съществува 

определен съвършен, съществувал от самото начало еон, когото те наричат Проарх, 

Пропатор или Битус и когото описват като невидим и непонятен. Вечен и нероден остава 

той, през безбройните цикли от векове, в пълна неподвижност и покой. Заедно с него 

съществува Енука, която те също така наричат Харис и Сиге. Най-накрая този Битус 

решил да постави началото на всички неща и посадил това (което решил да създаде) в 

своята съвременничка Сиге, така както семето се посажда в утробата. След това тя, 

приемайки това семе и забременявайки, родила Ноус, който бил едновременно подобен и 

равен на този, който го създал и единствен бил в състояние да схване величието на своя 

баща. Този Ноус, те също така наричат Моноген, Баща и Начало на всички неща. Заедно 

с него, той също така създал Алетея. Тези четирите съставлявали първата и първородна 

питагорейска тетрада, която също така представлява корена на всички неща. Защото 

първо били Битус и Сиге и след това Ноус и Алетея. Моноген, разбирайки с каква цел 

бил създаден, по подобен начин сам изпратил Логос и Зое, бивайки баща на всички тези, 

които дошли след него и начало на формирането на цялата Плерома. От връзката на 

Логос и Зое се появили Антропос и Еклесия и така бил оформен първородният Огдоад, 

корена и същността на всички неща, наричан сред тях с четири имена, а именно Битус и 

Ноус и Логос и Антропос. Всички те образували мъжки или женски двойки както следва: 

Пропатор се свързал с Енокея; след това Моноген т.е. Ноус с Алетея; Логос със Зое и 

Антропос с Еклесия. 

2. Тези еони, създадени за слава на баща си и желаещи чрез собствените си усилия 

да постигнат това, изпратили посредством тези връзки еманации. Логос и Зое след като 

родили Антропос и Еклесия, изпратили още 10 еона, чийто имена са както следва: Битус 

и Миксис, Агератос и Хеносис, Аутофис и Хедоне, Актетос и Синкрасис, Моноген и 

Макрия. Тези са десетте еона, за които те казват, че са родени от Логос и Зое. След това 

те добавят, че самият Антропос заедно с Еклесия родили 12 еона, на които дали следните 

имена: Параклет и Пистис, Патрик и Елпис, Матрикос и Агапе, Аинос и Синезис, 

Еклесиастикус и Макариотес, Телетос и София. 

3. Това са 30 еона в погрешната система на тези хора. Те са описани като обвити, 

да се изразим така, в тишина и не са познати на никого (освен на тези така наричащи се 

учители). По-нататък те казват, че тази тяхна невидима и духовна Плерома се състои от 

3 части, бивайки разделена на Огдоад, Декада и Дуодекада. Поради тази причина, те 
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твърдят, че Спасителя – понеже те не желаят да го наричат Господ – не е работил явно 

в продължение на 30 години (Лука 3:23), разкривайки по този начин тайната на тези еони. 

Те също така твърдят, че тези 30 еона са най-ясно изявени в притчата в Матей 20:1-16 за 

работниците, изпратени на лозето. Понеже някои били изпратени в първия час, други в 

третия, други в шестия час, други в деветия, а други около дванадесетия час. Ако ние 

съберем броя на тези часове, които са споменати общата сума е 30: понеже 1,3,6,9, и 12 , 

когато се съберат правят 30. И под часове, казват те, се има в предвид еони. Те твърдят, 

че това са велики, и чудни, и преди това неизговаряни тайни, които те имат за задача да 

разкрият. И така те продължават, когато намерят нещо в множеството, неща съдържащи 

се в Писанието, което могат да приспособят и използват за своите безпочвени спекулации. 

 

 Глава 2   
Пропаторът бил известен единствено на Моноген. Страстта, 
смущението и опасността, в които София паднала. Нейното 

безформено потомство. Тя е възстановена от Хорос. Създаването на 
Христос и Святия Дух за утвърждаването на еоните. Начина на 

раждане на Исус. 

1. Те продължават и ни казват, че Пропатора от тяхната система бил познат 

единствено на Моноген, който бил родил от него; с други думи само на Ноус, докато за 

всички останали бил невидим и непознат. Според тях, единствен Ноус се наслаждавал на 

съзерцанието на Отца и се радвал при вида на Неговото неизмеримо величие; докато в 

същото време размишлявал как може да предаде на останалите еони величието на Отца, 

разкривайки им колко голям, могъщ и безначален е той – без да може да бъде схванат и 

в същото време без да може да бъде видян. Но, според волята на Отца, Сиге го възпряла, 

понеже неговият план бил да ги води всички към познание на Пропатора, за който 

говорихме по-рано и да създаде в тях желание да изследват неговата природа. По 

подобен начин, останалата част от еоните по един тих начин, също имали желание да 

видят автора на тяхното съществуване и да съзерцават тази първа причина, която нямала 

начало. 

2. Но преди останалите много по-стари еони, напред се хвърлил най-младия от 

дуодекадата, който произлязъл от Антропос и Еклесия, т.е. София и разделена от своя 

съпруг Телетос, паднала в изкушения. Наистина тази страст първо се появила в тези, 

които били свързани с Ноус и Алетея, но преминала като зараза в този дегенерирал еон, 

който действал под претенцията за любов, но всъщност бил воден от безразсъдство , 

понеже той за разлика от Ноус не се наслаждавал на общение със съвършения Отец. 

Тази страст, казват те, се състояла в желанието да изследва  природата на Отца; понеже 

тя желаела, според тях, да схване неговото величие. Когато не успяла да постигне целта 
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си, понеже желаела нещо невъзможно, тя изпаднала в голяма умствена болка. Причината 

за това била голямата дълбочина и неизследимата природа на Отца. Поради любовта, 

която имала към него, тя всякога се протягала напред и имало опасност накрая да бъде 

погълната от неговата сладост и да намери края си в неговата абсолютна природа, ако не 

срещнала тази сила, която подкрепя всички неща и ги държи извън неизказаното величие. 

Тази сила те наричат Хорос. Чрез него, казват те, тя била възпряна и подкрепена. И така, 

когато макар и трудно била върната обратно в себе си, тя се убедила, че Отец е 

недостижим и така се отказала от първоначалното си намерение и от тази страст, която 

се била появила в нея поради твърде голямото й възхищение.  

3. Но други от тях, баснословно описват страстта и възстановяването на София по 

следния начин: те казват, че тя, решавайки да опита нещо невъзможно и непостижимо, 

произвела една аморфна субстанция, такава каквато нейната женска природа й 

позволявала да произведе. Когато тя я погледнала, първото й чувство било на тъга, 

поради несъвършенството на нейното поколение и на страх да не би тя да сложи край на 

собственото й съществуване. След това тя изгубила всякакъв контрол над себе си и била 

в голямо недоумение, докато се опитвала да намери причината за всичко това и по какъв 

начин можела да прекрати случилото се. Измъчвана твърде много от тези страсти , накрая 

тя променила намерението си и решила отново да се върне към Отца, но когато се 

опитала да направи това силата й я изоставила и тя се помолила на Отца. Другите еони, 

и по-конкретно Ноус, присъединили своите молби към нейната. И така, те казват, че 

материалната субстанция води своето начало от невежество, тъга, страх и смущение. 

4. След това чрез Моноген, Отец създал по своя собствен образ гореспоменатия 

Хорос, без връзка на мъжкото и женското. Понеже те твърдят, че Отец понякога действа 

във връзка със Сиге, но в други случаи се показва независим, както от мъжкото така и от 

женското. Те наричат този Хорос, както Ставрос, така и Литротес, Карпистес, 

Хоротетес и Метагогоес. И те твърдят, че чрез този Хорос, София била очистена и 

установена, докато в същото време била възстановена в своята подходяща връзка. 

Понеже нейният Ентимезис (или неродена идея) била отнета от нея заедно с 

последвалата я страст, а самата тя останала утвърдена в Плеромата. Нейният 

Ентимезис, заедно със страстта й, без съмнение била духовна субстанция, притежаваща 

някои от естествените тенденции на един еон, но в същото време безформена, понеже не 

постигала нищо. И поради тази причина те казват, че това била едно слабоумно, женско 

творение. 

5. След като тази субстанция била изведена извън Плеромата на еоните и нейната 

Майка била възстановена в подобаващата й връзка, те ни казват, че Моноген, който 

действал според благоразумното намерение на Отец, дал началото на друга свързана 

двойка, а именно на Христос и Святия Дух (за да не паднат някои други еони от 
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Плеромата в нещастие подобно на София), с цел да заздрави и укрепи Плеромата и 

която в същото време изпълнила числото на еоните. Христос ги наставил относно 

природата на тяхната връзка и ги научил, че тези от тях, които имат разбиране за 

неродения, били самодостатъчни. Той също така им обявил какво е свързано с познанието 

на Отца – а именно, че той не може да бъде разбран или схванат, нито пък чут или видян, 

освен доколкото той е познат единствено на Моноген. И причината, поради която 

останалите еони имат вечно съществуване е тази част от природата на Отца, която е 

познаваема; но причината на техния произход и създаване е в това, което може да бъде 

схванато за него т.е. в сина, Христос, който току що бил създаден, им изявил тези неща. 

6. Светия Дух ги научил да благодарят за това, че всички те са равни и ги довел до 

състояние на истински покой. Така те ни казват, че еоните били направени равни по 

форма и отношение, така че всички станали като Ноус, и Логос, и Антропос, и Кристус. 

Също и всички женски еони станали като Алетея, Зое, Спиритус и Еклесия. Когато всичко 

било така установено и достигнало до положение на съвършен покой , те след това ни 

казват, че тези същества с голяма радост пеели хвала на Пропатора, който сам я 

споделял в изобилна наслада. Тогава от благодарност за голямата облага, която им била 

дадена, цялата Плерома на еоните с едно намерение и желание и със съгласието на 

Христос и на Святия Дух, и когато техния Отец също дал своето съгласие на тяхното 

поведение, събирайки цялата велика красота и ценност, която всеки от тях имал в себе 

си, и обединявайки всички тези достижения, умело смесили всичко и произвели за слава 

и чест на Битус едно същество, притежаващо най-съвършена красота, самата звезда на 

Плеромата и съвършения плод (на нея) т.е. Исус. Него, те също така наричат с името 

Спасител и Христос, и бащино Логос и Всичко, понеже Той бил създаден чрез участието 

на всички. Тогава на нас ни се казва, че едновременно с Него и от същата природа като 

Него били създадени и ангелите, за да изпълняват ролята на Негови пазители. 

 

 Глава 3   
Текстове от Светото писание , използвани от тези еретици в подкрепа 

на техните мнения 

1. Така те описват случилото се в Плеромата; такива нещастия се случили поради 

страстта на споменатия еон, който за малко не погинал, погълнат от универсалната 

субстанция, поради своята любознателност по отношение на Отца; така (еона) в своята 

агония бил утвърден от Хорос, и Стратус, и Литротес, и Керистес, и Хоротетес, и 

Метагог. Такова също е и поколението на последните еони, т.е. на първия Христос и на 

Светия Дух, които били създадени от Отца, след покаянието (на София) и на втория 

Христос (когото те също така наричат Спасител), който дължи своето съществуване на 

общото действие (на еоните). Те ни казват, че това познание не е прогласено открито , 
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понеже не всички са способни да го приемат, но Спасителят го открил тайно , посредством 

притчи на тези, които са способни да го схванат. Това било направено както следва. 

Тридесетте еона са символизирани (както ние вече отбелязахме) от 30 години, през което 

време те казват, че Спасителя не действал публично и от притчата за работниците на 

лозето. Те също така казват, че Павел много ясно и често споменава за тези еони и дори 

отива дотам, че говори за техните поколения, когато казва: „На всички поколения от еони 

до еони.” И дори самите ние, когато се събираме да благодарим, произнасяме думите: „От 

еони до еони (сега и завинаги)“, ние говорим за тези еони. И накрая, всякога когато се 

използва думата еон или еони, те се отнасят до тези същества.  

2. Съставната Дуодекада на еоните отново е показана чрез факта, че Господ бил 

на 12 години (Лука 2:42), когато разисквал с учителите на закона и чрез избирането на 

апостолите, понеже и те били 12 (Лука 6:13). Останалите 18 еона били изявени по следния 

начин: Господ (според тях) говорил със своите ученици 18 месеца след Своето 

възкресение от мъртвите. Те също така твърдят, че тези 18 еона са ясно показани от 

първите две букви на неговото име, т.е йота и ета. И по подобен начин, те твърдят, че 

10 еона са посочени чрез буквата йота, с която започва Неговото име; и по същата 

причина те ни казват, че Спасителя казва: Нито една йота няма да пропадне, докато не 

се изпълни всичко (Матей 5:8).  

3. По-нататък, те твърдят, че страстта, която се породила между 12 еона е посочена 

от отстъплението на Юда, който бил един от 12 апостола, както и от факта, че Христос 

пострадал в 12-я месец. Понеже тяхното мнение е, че Той проповядвал само една година 

след Своето кръщение. Същото нещо е показано по най-ясен начин в случая с жената, 

която страдала от кръвотечение. Понеже след като страдала по този начин в продължение 

на 12 години, тя била изцелена от Спасителя, когато докоснала края на дрехата Му; и 

поради тази причина Спасителя казва: Кой се допря до Мене (Марк 5:31)? – разкривайки 

на Своите ученици тайната, която се била случила между еоните и изцелението на 

страдащия еона. Понеже жената, която била измъчвана в продължение на 12 години , 

представяла тази сила, чиято природа, както те твърдят, се простряла извън себе си и 

изпаднала в прекомерност; и ако не била докоснала края на дрехата на Сина т.е. Алетея, 

от първата Тетрада, за която се говори като за края на дрехата, тя би се разтворила в 

общата природа (към която принадлежала). Все пак, тя спряла преди това да се случи и 

не продължа да страда. Понеже силата, която излязла от Сина (която сила те наричат 

Хорос), я изцелила и премахнала страстта от нея.  

4. По-нататък те твърдят, че в следните пасажи е показано, че Спасителя е 

произлязъл от всички еони и че Сам е всичко: „Всяко първородно, което отваря 

утробата” (Изход 13:2; Лука 2:23). Понеже Той, бивайки всичко, отворил утробата на 

ентимезиса на страдащия еон, когато последния бил изгонен от Плеромата. Това те 
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също така наричат втори Огдоад, за което ние говорихме по-рано. И те казват, че именно 

по тази причина, Павел казва: „Христос е всичко и във всичко” (Колосяни 3:11) и отново: 

„Всичко е от Него и чрез Него” (Римляни 11:36), и по-нататък: „В Него обитава цялата 

пълнота на божеството” (Колосяни 2:9), и отново: „Събра в Христос всичко” (Ефесяни 

1:10). Така те тълкуват тези и други подобни пасажи, които се намират в Писанието.  

5. Те показват по-нататък, че този техен Хорос, когото наричат с различи имена, 

има две качества – едното да подкрепя и другото да разделя. Дотолкова, доколкото 

подкрепя и поддържа, той е Стаурос, докато дотолкова, доколкото разделя и 

разграничава, той е Хорос. Тогава те представят Спасителя като притежаващ това двойно 

качество; първо силата да поддържа, когато Той казва: „Който не вземе своя кръст 

(стаурос) и не Ме последва, не може да бъде Мой ученик”; и отново „Вземи кръста си и 

ме следвай” (Матей 10:21), а разделящата сила, когато казва: „Не съм дошъл да донеса 

мир, а меч” (Матей 10:34). Те също така смятат, че Йоан има в предвид същото нещо , 

когато казва; „Лопатата е в ръката Му и той здраво ще очисти гумното си, и житото 

ще прибере в житници, а плевелите ще изгори с неугасим огън” (Лука 3:17). Чрез тези 

думи, Той заявявал своето качество като Хорос. Понеже тази лопата, обясняват те, е 

кръста (Стаурос), която поглъща, без съмнение всички материални обекти, както огънят 

тръните, но очиства всички, които са спасени така, както лопатата житото. По-нататък те 

твърдят, че самият апостол Павел говори за този кръст със следните думи: „Понеже 

учението за кръста е глупост за тези, които погиват, но за нас, които се спасяваме, 

то е Божия сила” (1 Коринтяни 1:18). И отново: „Да не даде Бог да се хваля с нещо друго, 

освен с христовия кръст, чрез който света е разпнат за мен и аз за света .” 

6. Такова тогава е описанието, което те дават за тяхната Плерома и за създаването 

на вселената, опитвайки се да пригодят добрите думи на откровението към своите 

нечестиви измислици. И те не търсят доказателства за своите мнения чрез извратено 

тълкувание и измамни обяснения само от думите на апостолите и евангелистите: по 

същия начин те постъпват и със закона и пророците, където се съдържат много притчи и 

алегории, на които могат да се дадат множество различни значения , в зависимост от това 

как ще бъдат обяснени. Някои от тях с голямо въображение адаптират такива пасажи от 

Писанията към своите си измислици, отдалечават от истината онези, които не стоят на 

здравата вяра в единия Бог, всемогъщия Отец и в единия Исус Христос, Божия Син.  
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 Глава 4   
Обяснението давано от еретиците за произхода на Ахамот; произхода 

на видимия свят от нейното смущение  

1. Следват събитията, които те описват като случили се извън Плеромата: 

Ентимезиса на тази София, която обитавала горе, която те също така наричат и Ахамот, 

бивайки отделена от Плеромата заедно с нейната страст, била твърде раздразнена, 

намирайки се в места на мрак и празнота (в които била запратена). Понеже тя била 

изключена от светлината на Плеромата и безформена, сякаш преждевременно родена, 

понеже не приела нищо (от мъжки родител). Но Христос, който обитавал нависоко се 

смилил над нея и протягайки се отвъд, и над Стаурос й дал форма, но просто като 

определена субстанция, а не такава, която да съдържа разум. Правейки това , той 

отдръпнал своето влияние и се върнал оставяйки, Ахамот сама, за да може тя, ставайки 

разумна чрез своите страдания, в следствие на отделянето й от Плеромата, да бъде 

подтикната към по-добри неща, като в същото време да има и надежда за безсмъртие, 

оставена в нея от Христос и Светия Дух. Поради тази причина , тя също така е наричана с 

две имена – София, според своя родител (понеже за София се говори като за неин 

родител) и Святия Дух, от тоз дух, който бил заедно с Христос. След като получила форма 

и разум, и бивайки веднага изоставена от Логоса, който невидимо присъствал заедно с 

нея – т.е. от Христос – тя решила да открие тази светлина, която я била изоставила, но не 

била в състояние да изпълни целта си, докато била възпирана от Хорос. И докато Хорос 

по този начин възпирал нейния по-нататъшен напредък, той извикал Яо, откъдето казват 

те, води началото си това име. И понеже тя не можела, поради Хорос, да се избави от 

страстта, в която била вързана, и понеже била оставена извън (Плеромата), тя изпаднала 

в различни страсти. Тя изпитвала тъга, понеже не била намерила обекта на своето 

желание, и страх да не би самият живот да я изостави, както вече била направила 

светлината, като същевременно се намирала и в голямо объркване. Всички тези чувства 

били причинени от невежество. Но нейното невежество не било същото като на нейната 

Майка, първата София, един еон, който паднал поради страст, а едно (вродено) противене 

(на природата на познанието). Освен това тя (Ахамот) изпитвала и друга страст, а именно, 

желанието да се върне при този, който й дал живот. 

2. Те казват, че това множество (страсти) било основната причина за създаването 

на този свят. Понеже от нейното желание да се върне към онзи, който й дал живот, води 

своето начало всяка душа, принадлежаща към този свят, дори и тази на самия Демиург. 

Всички други неща водят началото си от нейния ужас и скръб. Понеже от нейните сълзи 

се появило всичко, което притежава течна природа, от усмивката й - всичко, което е 

блестящо; и от нейната скръб - смесицата от всички веществени елементи на света. 

Понеже по едно време, както твърдят те, тя плачела и скърбяла заради това, че била 
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оставена сама сред мрака и празнотата; по друго време, размишлявайки за светлината, 

която я била изоставила, тя се изпълвала с радост и смях; след това отново била 

обземана от ужас; или в друго време - потъвала в смайване и  смущение. 

3. Какво последвало от всичко това? Не малка трагедия, както фантазията на всеки 

от тези хора надуто обяснява, един по един начин, а друг по друг, от каква страст и от 

какви елементи водели началото си неговия произход. Струва ми се, че те имат добро 

основание да не учат тези неща публично, а единствено на тези хора, които са готови да 

платят голяма цена, за да се запознаят с такива големи тайни. Понеже техните учения по 

никакъв начин не са подобни на оставените ни от нашия Господ, Който казва: „Даром сте 

приели даром давайте“ (Матей 10:8). Те, напротив, са неясни, необичайни и пълни с 

мистерии, които могат да се научат единствено с голям труд от тези, които обичат лъжата. 

Понеже кой не би дал всичко, което притежава, само за да може в замяна да научи, че от 

сълзите на Ентимезиса на еона, който паднал в страст, водят началото си морета, и 

извори, и реки, и всяка течност; че светлината води началото си от нейната усмивка , и че 

от нейното объркване и ужас произлизат веществените елементи на света?  

4. Бих желал лично да допринеса с някои неща за развитието на тяхната система. 

Понеже когато разбера, че водите са отчасти сладки, както тези на изворите, реките, 

дъждовете и т.н., и отчасти солени, както тези на морето, аз разсъждавам в себе си, че не 

е възможно всички тези води да водят началото си от нейните сълзи, иначе всички те биха 

били солени. Следователно, ясно е, че само солените води са произлезли от сълзите й. 

Но вероятно е тя, в своята голяма агония и обърканост, да се е покривала с пот. И оттук, 

следвайки техните идеи, ние можем да приемем, че реките, изворите и всички сладки води 

на света произлизат от този източник. Понеже е трудно, знаейки че всички сълзи са с 

еднакво качество да приемем, че всички води, и солени и сладките, са произлезли от тях. 

По-вероятно предположение е, че някои са от произлезли от нейните сълзи, а някои от 

потта й. Но понеже на света също така има някои води, които са горещи и киселинни по 

своята природа, вие трябва сами да се досетите за техния произход, как и откъде 

произлизат те. Такива са някои от резултатите от техните хипотези.  

5. Те продължават и казват, че когато майката Ахамот изпаднала във всякакви 

страсти и не можела да се измъкне от тях, тя започнала да умолява светлината, която я 

била изоставила, т.е. Христос. Той връщайки се в Плеромата и вероятно не желаейки да 

слезе отново изпратил при нея Параклет, т.е. Спасителя. Това създание било надарено 

с всякакви способности от Отца, който предал всичко в неговата власт, а еоните, 

направили същото, така че чрез него станали всички неща, видими и невидими, престоли, 

началства и власти (Колосяни 1:16). След това, той бил изпратен при нея заедно с 

ангелите, които били създадени заедно с него. Когато ги видяла , Ахамот се изпълнила с 

почит и отначало се покрила с скромност, но малко по-малко, когато гледала и получавала 
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сила от неговия изглед, тя се затичала да го посрещне. Тогава той добавил към нейната 

форма и съответстващия разум, и дал изцеление на страстите й, отнемайки ги от нея, но 

не така, че изцяло да ги отдели от мислите й. Понеже не било възможно те да бъдат 

унищожени като предишната причина, понеже вече били пуснали корени и придобили сила 

(така че да получат неразрушимо съществуване). Всичко, което той бил в състояние да 

направи било, да ги отдели и ги сложи настрана, и след това да ги промени от веществени 

страсти в неорганизирана материя. Чрез този процес той им предал форма, за да станат 

твърди и веществени структури, така че да могат да се формират две субстанции – едната 

зла, произлизаща от тези страсти и другата обект на страданието, произлизаща от 

нейното обръщение. Поради тази причина (т.е. от тези хипотези за идеална материя) , те 

казват, че Спасителя буквално създал света. Когато Ахамот била освободена от своите 

страсти, тя с удивление се взряла в заслепяващия изглед на ангелите, които били с него 

и в своя екстаз, съсредоточена върху тях, произвела нови създания , отчасти по 

собствения й образ и отчасти духовно потомство по образа на придружаващите 

Спасителя. 

 

 Глава 5   
Появата на Демиурга; Неговото описание; Той е създателя на всичко извън 

Плеромата 

1. Следователно, според тях били създадени тези три вида съществуване – едното 

според страстите, което било материя; второто промененото, което било животинско; и 

третото, създадено от самата нея (Ахамот), което било духовно. След това тя пожелала 

да им даде форма, но не успяла да направи това по отношение на духовното 

съществуване, понеже то било от същото естество като нея. Поради това тя се заела да 

даде форма на животинската субстанция, която била създадена в резултат на собствената 

й промяна, и да изпълни наставленията на Спасителя. Те казват, че тя първо създала от 

животинската природа този, който е отец и цар на всички неща, както на тези, които са от 

същата природа както него самия, т.е. от животинска субстанция, които те също така 

наричат десница, така и тези, които произлезли от страстите и от материята, които те 

наричат левица. Понеже те твърдят, че той създал всички неща, които съществуват , 

бивайки тайно подтикван към това от своята Майка. Поради тези причини, те го наричат 

Метропатор, Апатор, Демиург и Отец на тези, които са от ляво, т.е. на материалните, 

докато той в същото време е цар на всички. Понеже те казват, че Ентимезиса, желаейки 

да направи всичко за слава на еоните, им създала образи или по-скоро Спасителя 

направил това, като я използвал за Свой инструмент. И тя, бивайки по образа на 

невидимия Отец, била скрита от Демиурга, но той бил по образа на единородния син, и 

ангелите, и архангелите създадени от него били по образа на останалите от еоните. 
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2. Така те твърдят, че той бил направен Бог и Отец на всичко извън Плеромата, 

бивайки създател на материалната и животинската субстанции. Понеже той разграничил 

тези два вида съществуване, които по-рано били объркани и създал веществена от 

невеществена субстанция, давайки небесни и земни образи и станал Фрамер (Демиург) 

на материалните неща и животните, на тези отдясно и на тези отляво, на леките и на 

тежките, на тези, които се стремили нагоре и на тези, които се стремили надолу. Той също 

така създал седемте небеса, над които, казват те, съществува той, Демиурга. И поради 

тази причина, те го наричат Хабдомас, а неговата майка Ахамот и Огдоад, както 

Плеромата. По-нататък те твърдят, че тези 7 небеса са разумни и говорят за тях, като че 

са ангели. Те също така говорят и за Демиурга като за ангел създаден по подобие на Бога; 

и в същия ред те заявяват, че раят, който се намира над третото небе е четвъртия ангел , 

обладаващ от сила, от който Адам приел определени качества , докато разговарял с него. 

3. Те продължават и казват, че Демиурга си въобразил, че създал всички тези неща 

сам, докато всъщност това станало в съдействие с творческата сила на Ахамот. Той 

оформил небесата и все пак бил невеж по отношение на небесата; той направил човека и 

все пак не познавал човека; той дал светлината на земята и все пак нямал знание за 

земята. И по подобен начин те казват, че той бил невеж за формите на всичко, което бил 

създал, нито дори за съществуването на собствената си майка, но си въобразявал, че сам 

той бил всички неща. Те по-нататък твърдят, че неговата Майка вложила тази мисъл в ума 

му, понеже желаела той да бъде глава и източник на собствената си същност и абсолютен 

управник над всяко действие (което се случва по-нататък). Тази Майка те също така 

наричат Огдоад, София, Тера, Ерусалим, Святи Дух и дори с мъжкото име Господ. 

Нейното място на обитаване е междинно, над Демиурга, но под и извън Плеромата. 

4. Те представят цялата материална субстанция като формирана от 3 страсти, а 

именно от страх, тъга и обърканост. Описанието, което те дават е следното: Животинската 

субстанция произхожда от страха и от превръщането. Демиурга те също така описват като 

дължащ своето съществуване на превръщане. Но съществуването на всички останали 

животински същности те приписват на страха, като душите на неразумните животни, на 

дивите зверове и на човека. И поради тази причина той (Демиурга), понеже не бил в 

състояние да разпознае никоя духовна същност смятал, че единствен е Бог и заявил чрез 

пророците „Аз съм Бог и освен мен няма друг“ (Исая 45:5-6; 46:9). По-нататък те учат, че 

духът на беззаконие води своя произход от тъгата. Оттук дявола, когото те също така 

наричат космократор (управител на света), и демоните, и ангелите, и всяко нечестиво 

духовно същество, което съществува има своя произход. Те представят Демиурга като 

син на тяхната Майка (Ахамот), а космократора като създание на Демиурга. 

Космократора има знание за това, което е над него, понеже е дух на нечестието; но 

Демиурга е невеж за тези неща, понеже е просто животно. Тяхната Майка обитава едно 

място, което се намира над небесата т.е. междинно обиталище; Демиурга се намира в 
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небесни места т.е. в Хабдамад; но космократора е в нашия свят. Веществените елементи 

на света произлизат, както казахме, от недоумение и смущение , както и от още по низък 

източник. Така земята произлязла от нейното състояние на унес; водата от възбудата , 

породена от нейния страх; въздуха от усилването на нейната тъга , докато въздуха носещ 

смърт и поквара бил свойствен на всички тези елементи, понеже те също така учат, че 

невежеството е скрито в тези 3 страсти. 

5. Създал по този начин света (Демиурга) също така създал и земната част на 

човека, като не я взел от сухата земя, но от невидимата субстанция , състояща се от 

разтопена и водна материя, и след това, както те описват процеса, му вдъхнал 

животинската част от своята природа. Именно последната била създадена по негов образ 

и подобие. Наистина, материалната част била много близо до Бога, дотолкова, доколкото 

се отнасяла до образа, но не била от същата субстанция като него. Животинската, от друга 

страна, била такава по отношение на подобието и поради тази причина , неговата 

субстанция бил наречена дух на живот, понеже произлизала от едно духовно изливане. 

След всичко това, казват те, той бил обвит отвсякъде с покривало от кожа; и под това те 

разбират външната чувствителна плът. 

6. По-нататък те твърдят, че самият Демиург бил невеж за потомството на своята 

Майка Ахамот, което тя родила в следствие от нейното съзерцание на ангелите, които 

дошли заедно със Спасителя и които били, подобно на нея, от духовно естество. Тя се 

възползвала от това незнание, за да постави нейното потомство  в него, без неговото 

знание, за да може бивайки по този начин водено от тази животинска душа, която 

произлизала от него, и бивайки носено като в утроба в това материално тяло, малко по 

малко да нараства в сила, и да може след време да стане достойно да получи съвършен 

разум. Така според тях става ясно, че без каквото и да е знание от страна на Демиурга, 

човека създаден по негово желание бил в същото време, чрез неизказано провидение, 

направен духовен човек чрез вдъхване от страна на София. Защото, понеже бил в 

неведение за своята Майка, той не бил в състояние да разпознае и нейното потомство. 

Това потомство, те също така казват, че е Еклесия, знак на тази Еклесия, която е горе. 

Така те смятат, че човека има своята животинска душа от Демиурга, своето тяло от 

земята, своята телесна част от материята и своята духовна част от Майката Ахамот. 

 Глава 6   
Трите вида хора измисляни от еретиците; Добрите дела са бе зполезни 

за тях, макар и необходими за другите; Техния паднал морал  

1. Понеже съществуват три вида субстанция, те казват, че всичко, което е 

материално (което те също така описват като намиращо се отляво) , трябва по 

необходимост да погине, понеже не е способно да приеме никакво откровение за 
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нетленност. Що се отнася до всяко животинско съществуване (което те също така наричат 

намиращо се отдясно), те твърдят, че понеже се намира между духовното и материалното, 

то ще се придвижи към страната, към която има по-голяма склонност. По-нататък те 

описват духовната субстанция като изпратена с цел да се обедини с това, което е 

животинско, за да може да приеме форма, когато двата елемента бъдат едновременно 

подчинени на една и съща сила. И те казват, че това е солта (Матей 5:13-14) и светлината 

на света. И тъй като животинската субстанция се нуждае от обучение посредством 

външните сетива, те твърдят, че света е бил създаден поради тази причина , както и че 

Спасителя е дошъл при животинската субстанция (която притежавала  свободна воля), за 

да я спаси. Понеже те казват, че Той е приел първите плодове на тези, които е дошъл да 

спаси (както следва) от Ахамот, които са били духовни, докато е бил облечен от Демиурга 

с животинския Христос и получил чрез едно (специално) действие едно тяло, надарено с 

животинска природа, и все пак сътворено с неизказано умение, така че да може да бъде 

видимо, осезаемо и способно да страда. В същото време те отричат, че Той е приел нещо 

материално (в Своята природа) понеже материята не може да бъде спасена. Те твърдят 

по-нататък, че завършека на всички неща ще стане, когато всичко, което е духовно бъде 

оформено и усъвършенствано чрез гносиса (знание). Под това те имат в предвид 

духовния човек, който е достигнал до съвършено познание на Бога и е бил  наставен в тези 

мистерии от Ахамот. И те смятат, че те са тези хора. 

2. По-нататък, животинските човеци са наставени в животински неща; такива хора 

са одобрени поради своите дела и чрез една обикновена вяра, но нямат съвършено 

познание. Ние от Църквата, казват те, сме тези хора. Откъдето също така те твърдят, че 

добрите дела са необходими за нас, понеже е невъзможно да бъдем спасени по друг 

начин. Но що се отнася до тях, те твърдят, че ще бъдат напълно и несъмнено спасени, не 

посредством своето поведение, но понеже са духовни по природа. Защото, точно както не 

е възможно за материалната субстанция да участва в спасението (понеже те твърдят, че 

е неспособна да го приеме), така също е невъзможно духовната субстанция (под която те 

имат в предвид себе си), да бъде засегната от покварата, без значение какви действия 

извършват. Защото подобно на златото, което когато бъде потопено в мръсотия не губи 

качеството на своята красота, но запазва характерните си качества и мръсотията не е 

способна да го повреди, така те твърдят, че не могат по никакъв начин да понесат вреда 

или да изгубят своята духовна субстанция, без значение в какви материални действия се 

въвличат. 

3. Резултата от това е, че най-съвършените от тях без страх се отдават на всички 

тези забранени дела, за които Писанието ни казва, че тези, които ги вършат няма да 

наследят Божието царство (Галатяни 5:21). Така например, те нямат скрупули да ядат 

месо принесено в жертва на идоли, понеже не смятат, че могат да се осквернят по този 

начин. Така на всеки езически празник посветен на идолите, тези хора са първите, които 
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присъстват; и те тичат натам с такава страст, че някои от тях дори не се гнусят от 

кървавите сцени, които са противни и на Бога, и на хората, в които гладиатори се сражават 

или с диви зверове, или един срещу друг. Други от тях алчно се отдават към плътските 

страсти, твърдейки, че плътските неща трябва да бъдат позволени на плътската природа , 

докато духовните неща трябва да бъдат вършени от духовната. Някои от тях също така 

имат навика да опетняват жените, на които разказват своите учения, както често 

изповядват тези жени, които са се отделили от тях, връщайки се в Божията църква и 

признават това заедно с останалите от техните грешки. Други от тях също открито и без 

да се засрамят, страстно се прилепят към някои жени, съблазняват ги от техните съпрузи 

и сключват собствени бракове с тях. Отново, други от тях, които отначало твърдят, че 

живеят напълно скромно с тях, както със сестри, след известно време се откриват в своята 

истинска същност, когато сестрата се намери с дете от своя (така наречен) брат. 

4. И извършвайки множество други отвратителни и нечисти неща , те ни описват 

(нас, които поради страх от Бога се пазим да не съгрешим дори с мисъл или дума) като 

изцяло достойни за презрение и невежи човеци, докато високо издигат себе си и твърдят, 

че са съвършени и избраното потомство. Понеже те казват, че ние сме приели благодат 

единствено, за да я използваме и поради тази причина, тя отново ще ни бъде отнета; но 

те самите имат благодатта като свое специално притежание, което е слязло отгоре 

посредством една неизговорима и неописуема връзка; и поради тази причина на тях ще 

им бъде дадено още (Лука 19:26). Те твърдят, че по всякакъв начин за тях винаги е 

необходимо да практикуват мистерията на връзките. И за да могат да убедят немислещите 

да вярват това те имат навика да използват тези думи :“ Който е в света и не обича една 

жена така, че да я притежава, не е в истината, нито ще достигне до истината. Но който е 

от този свят и има сношение с жена, няма да достигне до истината, понеже той е действал 

така поради силата на конкуписценцията.“ Поради тази причина те ни казват, че е 

необходимо за нас, които те наричат животински човеци и ни описват като хора от света, 

да практикуваме въздържаност и добри дела, за да можем по този начин накрая да 

достигнем до междинното обиталище, но за тях, които се наричат духовни и съвършени , 

подобно поведение изобщо не е необходимо. Понеже не някакво определено поведение 

води в Плеромата, но семето изпратено в слабо и незряло състояние, което тук води до 

съвършенство. 
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 Глава 7   
Майката Ахамот, когато нейното потомство бъде усъвършенствано, ще 
премине в Плеромата придружена от тези, които са духовни; Демиурга с 

животинските човеци ще премине в междинното обиталище; Всички 
материални човеци ще погинат; Техните богохулни твърдения срещу 

истинското въплъщение на Христос чрез Дева Мария; Тяхното виждане за 
пророчествата; Глупавото невежество на Демиурга. 

1. Те казват, че когато цялото потомство бъде усъвършенствано , тяхната Майка 

Ахамот ще премине от междинното място, ще влезе в Плеромата и ще приеме за свой 

съпруг Спасителя, който е произлязъл от всички еони и така ще бъде създадена връзка 

между Спасителя и София т.е. Ахамот. Те са младоженец и невяста, а брачният им 

чертог е цялата Плерома. По-нататък, духовното потомство, бивайки съблечено от 

животинските души, и ставайки разумни духове, по неустоим и невидим начин ще влезе в 

Плеромата, и ще бъде дадено като невеста на онези ангели, които очакват Спасителя. 

Самият Демиург ще заеме мястото на своята майка София; т.е. междинното обиталище. 

В това междинно място също така ще отидат и душите на праведните. Но нищо от 

животинската субстанция няма да бъде допуснато в Плеромата. Когато тези неща се 

случат както са описани, тогава огъня, който лежи скрит в света ще избухне и ще гори, 

докато унищожавайки цялата материя сам бъде унищожен заедно с нея и престане да 

съществува. Те твърдят, че Демиурга не знаел никое от тези неща преди идването на 

Спасителя. 

2. Има също така някои, които твърдят, че той също така създал Христос като негов 

син, но от животинска природа и че пророците говорили това за него. Този Христос 

преминал през Мария, точно както водата преминава през тръба; и Спасителя, който 

принадлежал към Плеромата и бил създаден чрез общите действия на нейните 

обитатели, слязъл върху него под формата на гълъб при кръщението му. В него също така 

съществувало това духовно семе, което произлизало от Ахамот. По подобен начин те 

смятат, че нашия Господ, принадлежейки към първородната и първична тетрада, бил 

съставен от следните 4 субстанции – от тази, която е духовна, доколкото той бил от 

Ахамот, от животинската, доколкото е от Демиурга чрез специално даване тъй като бил 

направен (телесно) с неизговоримо майсторство и от Спасителя по отношение на гълъба, 

който слязъл върху него. Той също така бил освободен от всяко страдание , понеже не 

било възможно да страда този, който бил непознаваем и невидим. Поради тази причина , 

Духа на Христос, който бил положен в него, бил отново отнет, когато бил изправен пред 

Пилат. По-нататък те твърдят, че дори семето, което той получил от своята Майка 

Ахемот, не страдало; понеже то също така като духовно било непреходно и невидимо 

дори за самия Демиург. Тогава според тях следва, че животинския Христос и този, който 
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бил тайнствено създаден чрез едно специално даване, претърпял страдание, така че 

майка му да може да покаже чрез него един тип на горния Христос , т.е. този, който през 

Стратус дал форма на Ахемот що се отнасяло до субстанцията. Понеже те казват, че 

всички тези действия били образ на случилото се горе. 

3. По-нататък те твърдят, че тези души, които притежават семето на Ахемот, са по-

висши от останалите и са по-възлюбени от Демиурга, макар той да не знае истинската 

причина за това; но си представя, че те са това, което са, поради неговото благоволение 

към тях. Те също така казват, че той ги разделя на пророци, свещеници и царе; и че чрез 

това потомство са били казани множество неща чрез пророците, понеже то било надарено 

с трансцедентно висока природа. Те също така казват, че и тяхната Майка горе говори 

много за тези неща, както чрез него, така и чрез душата, която е била създадена от него. 

Така те разделят пророчествата (на различни класове) твърдейки, че една част е била 

дадена от Майката, друга от нейното потомство, а трета от Демиурга. По подобен начин 

те казват, че Исус казал някои неща под влияние на Спасителя, други под влияние на 

Майката, а трети водени от Демиурга, както ние ще покажем по-нататък в нашата работа. 

4. Демиурга, макар и невеж по отношение на тези неща, които били по-високи от 

него, все пак се зарадвал от съобщенията направени (чрез пророците), но ги презирал , 

приписвайки ги понякога на една причина, а понякога на друга; или на пророческия дух 

(който сам притежавал способността да се изявява), или на обикновени неподпомогнати 

хора, или на измислици на по-ниския и по-обикновен тип хора. Така той останал невеж до 

появата на Господа. Но те казват, че когато дошъл Спасителя, Демиурга научил всичко 

и зарадван от това обединил силата си с него. Те твърдят,  че той е центуриона, за когото 

се споменава в евангелието, който се обърнал към Спасителя със следните думи: 

„Понеже и аз имам войници, които са под моя власт и правят това, което им заповядам“ 

(Матей 8:9; Лука 7:8). Те по-нататък твърдят, че той ще продължи да управлява делата на 

света дотогава, докато това е удачно и необходимо, и особено, че той ще се грижи за 

Църквата; докато в същото време е воден от знанието за наградата, която се подготвя за 

него, т.е. че той ще достигне до обиталището на своята Майка. 

5. Те настояват по-нататък, че трите вида хора, духовните, животинските и 

материалните са представени от Каин, Авел и Сит. Тези три природи не се намират в една 

единствена личност, но формират различни видове (човеци). Материалните накрая отиват 

на погибел. Животинските, ако изберат по-добрата част, ще се намерят в междинната 

място; но ако изберат по-лошата, също ще бъдат унищожени. Но те настояват, че 

духовните природи, които били изявени от Ахамот, бивайки тук дисциплинирани и 

подхранвани от това време до сега в праведните души (понеже когато се родили от нея, 

те били все още слаби), накрая ще достигнат до съвършенство и ще бъдат дадени за 

невести на ангелите на Спасителя, докато животинските души, по необходимост, ще 
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почиват завинаги заедно с Демиурга в междинните места. И отново, разделяйки и 

животинските души, те казват, че някои са по природа добри, а други са по природа зли. 

Добрите са тези, които стават способни да приемат (духовното) семе; злите по природа 

са тези, които никога не са способни да приемат това семе. 

 Глава 8    
Как последователите на Валентин извращават Писанията, за да 

подкрепят собствените си мнения  

1. Такава е тяхната система, която нито пророците са ни известили , нито нашият 

Господ е поучавал, нито апостолите са предали, но с която те се превъзнасят над всички 

други твърдейки, че притежават съвършено знание. Те извеждат своите възгледи от 

източници различни от Писанията и да използваме една известна поговорка, се опитват 

да направят въжета от пясък, като в същото време се стараят да представят като 

съвместими със своите си измислици притчите на нашия Господ и думите на пророците , 

и на апостолите, за да не изглеждат вижданията им изцяло голословни. Все пак , правейки 

това те пренебрегват реда и връзката на Писанията и така , докато лъжат, нараняват и 

унищожават истината. Премествайки и наново пренареждайки пасажи, и правейки от едно 

нещо друго, те успяват да заблудят мнозина, понеже в своето беззаконие пригаждат 

пророчествата на нашия Господ към своите мнения. В действията си приличат на хора, 

които намирайки прекрасния образ на царя, направен от способен майстор от скъпоценен 

камъни, вземат това подобие на човек, разбиват го на парчета и след това пренареждат 

камъните във формата на лисица или на куче, като дори и това правят лошо; и след това 

твърдят, че именно това е прекрасния образ на царя, който умелия майстор е направил, 

посочвайки на скъпоценните камъни, които са били чудесно подредени от художника на 

първия образ, за да образуват образа на царя, но са били пренаредени лошо в образа на 

куче и чрез това позоваване на камъните, желаят да заблудят невежите, които нямат 

представа как изглежда царя, и да ги убедят, че това нещастно подобие на лисица е 

неговият прекрасен образ. По подобен, начин тези хора свързват детински басни и след 

това се опитват, изваждайки от тяхната връзка думи, изрази и притчи, където и да ги 

намерят, да пригодят думите на Господа към своите безпочвени фантазии. Ние вече 

показахме колко далече достигат те по този начин, по отношение на същността на 

Плеромата. 

2. Що се отнася до нещата, които са извън Плеромата, следват някои примери на 

това, как те се опитат да пригодят писанията към своите мнения. Те твърдят, че Господ е 

дошъл на света в края на времето, за да понесе страдание , с цел да покаже страстите, 

които изпитвал последния от еоните и да сложи край на безредието между еоните. Те 

по-нататък твърдят, че момичето на 12 години, дъщерята на началника на синагогата 

(Лука 8:41), пред което Господ застанал и го възкресил от мъртвите, било преобраз на 
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Ахамот, на която техният Христос дал форма и която отново довел до познание на 

светлината, която я била изоставила. Това, че Спасителя й се явил, когато тя лежала 

извън Плеромата, подобно на преждевременно родена, те казват, че Павел заявява в 

посланието към Коринтяните (със следните думи): И накрая се яви и на мен като на някой 

роден ненавременно1 (1 Коринтяни 15:8). Отново това, че Ахамот се покрила с покривало 

поради своята скромност, когато Спасителя и тези, които го придружавали дошли при 

нея, Мойсей направил явно, когато поставил на лицето си покривало. След това, те казват, 

че страстите, които тя преживяла били показвани посредством Господа на кръста. Така , 

когато Той казал: Боже Мой, Боже Мой, защо си ме оставил (Матей 27:46)? Той показвал, 

че София била изоставена от светлината и била възпрепятствана от Хорос да се върне 

обратно при нея. Нейната болка била разкрита чрез думите: Душата ми е преогорчена 

дори до смърт (Матей 26:38); страха й чрез думите: Отче ако е възможно нека ме отмине 

тая чаша (Матей 26:39) и нейното объркване чрез: Не зная какво да кажа. 

3. Те учат, че Той посочил 3 вида хора както следва:  

- материалните - когато казал на този, който го попитал: Да те последвам ли? 

(Лука 9:57, 58) Човешкият Син няма къде глава да подслони;  

- животински - когато казва на този, който заявява: Ще те следвам, но остави ме 

първо да се простя с домашните си  -Никой човек, който е сложил ръка на ралото, но 

гледа назад, не е достоен за Божието царство (Лука 9:61-62) (понеже за този човек те 

казват, че спада към междинния клас също както и този, който макар на думи да имал 

голяма праведност, все пак отказал да Го последва и бил победен от любовта към 

богатството, така че никога да не успял да достигне съвършенство) – този е поставен в 

животинския клас;  

– духовния, отново, когато Той казва: Остави мъртвите да погребват своите 

мъртви, а ти отиди и проповядвай Божието царство (Лука 9:60) и когато казва на 

митаря Закхей: Слез скоро, защото днес ще гостувам у дома ти  (Лука 19:5) – понеже 

тези, казват те, принадлежат към духовния клас. Също така те казват, че притчата за 

кваса, в която се описва как една жена я омесила в 3 мери брашно, представя тези 3 класа. 

Понеже според тяхното учение жената представлява София; 3 мери брашно са 3-те вида 

хора – духовните, животинските и материалните; докато кваса е преобраз на самият 

Спасител. Също и Павел много ясно показал това деление на духовни, животински и 

материални казвайки на едно място: Какъвто е пръстният, такива са и пръстните; и 

какъвто е небесният, такива са и небесните (1 Коринтяни 15:48) и на друго място: 

Който е духовен съди всичко (1 Коринтяни 2:15). И това: Естествения човек не подбира 

това, което е от Божия Дух те твърдят, че е казано за Дмиурга, който, бивайки 

                                                
1 В нашите преводи „като на някой изверг“ 
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животински, не знаел нищо за своята Майка, която била духовна, нито за нейното 

потомство, нито за еоните в Плеромата. И това, че Спасителя приел първите плодове 

на тези, които спасил, Павел заявява, когато казва: И ако първия плод е свят и цялото е 

свято (Римляни 11:16) учейки, че израза първи плод означава тези, които са духовни, но 

останалото означава нас, животинската църква, за която те казват, Той приема и го смесва 

със себе си, като че ли той е кваса. 

4. Ахамот, която бродела извън Плеромата, получила форма от Христос и била 

потърсена от Спасителя, те казват, че била изявена от Него, когато Той казал това за 

изгубената овца (Лука 15:4,8). Понеже те обясняват, че под загубената овца се има в 

предвид тяхната Майка. Самото загубване показва нейното блуждаене извън Плеромата 

и състоянието на различни страсти, от които те твърдят, че води своя произход материята. 

Отново, жената, която помела къщата си и намерила парата, те казват, че представя 

горната София, която изгубила своя Ентимезис и след това го получила, понеже всички 

неща били очистени от идването на Спасителя и по този начин тази субстанция, според 

тях, също била върната в Плеромата. Те казват също, че Симеон, който взел Христос в 

ръцете си, благодарил на Бога и казал: Сега Господи отпускаш слугата си с мир, според 

своето обещание (Лука 2:28) бил преобраз на Демиурга, който при идването на 

Спасителя, научил за промяната на своето собствено място и благодарил на Битус. Те 

също така твърдят, че чрез Анна, за която се говори в евангелието на Лука 2:36 като за 

пророчица и която след като живяла 7 години със своя съпруг, прекарала остатъка от 

живота си във вдовство, докато не видяла Спасителя, не Го познала и не говорила за 

Него на всички по най-ясен начин, показва Ахамот, която след като гледала Спасителя 

за малко време заедно с придружаващите го, прекарала цялото останало време на едно 

междинно място, очаквайки Го, докато той дойде отново и я даде на определения за нея 

съпруг. Нейното име също така било споменато от Спасителя, когато той казва: Но 

мъдростта2 се оправдава чрез делата си (Лука 7:35). Това също, било направено от 

Павел със следните думи: Но ние говорим мъдрост между съвършените (1 Коринтяни 

2:6). Те също така казват, че Павел споменава за връзките в Плеромата; защото когато 

говори за взаимната връзка в брака, той се изразява по следния начин: Тази тайна е 

голяма, но аз говоря това за Христос и за църквата (Ефесяни 5:32). 

5. По-нататък, те учат, че Йоан, ученикът на Господа е преобраз на първия Огдоад, 

позовавайки се на следните думи: Йоан, ученикът на Господа, с което желаел да изяви 

определени принципи – а именно, че бил първия единороден от Бога, чието битие нарекъл 

едновременно единороден Син и Бог, в когото Отец по бащински начин създал всички 

неща. От него било създадено Словото и чрез него цялата природа на еоните, към която 

след това се причислило и самото слово. Следователно, понеже разглежда произхода на 

                                                
2 София означава мъдрост – б.пр. 
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първите неща, той правилно започва от самото начало, т.е. от Бога и Словото. И той се 

изказва по следния начин: В началото беше словото и словото беше у Бога, и словото 

беше Бог. То в началото беше у Бога (Йоан 1:1-2) След като от самото начало е 

разграничил тези трите – Бога, началото и Словото – той отново ги обединява, така че да 

може да покаже различието на всеки един, т.е. на Сина и на Словото и в същото време 

да покаже и тяхното единство един с друг и с Отца. Понеже началото е било в Отца, докато 

Словото е в началото и от началото. Тогава той много подходящо казва: В началото 

беше Словото, понеже Той е бил в Сина; и словото беше с 3 Бога, понеже е бил в 

началото; и словото беше Бог, разбира се, понеже този, който е  роден от Бога е Бог. То 

в началото беше с4 Бога – тази клауза затваря реда на раждането. Всичко чрез Него 

стана и без Него не е станало нищо (Йоан 1:3), понеже Словото е автора на формата и 

началото на всички еони, които са дошли в съществуване след Него. Но това, което е било 

направено в Него, казва Йоан, е живота. Тук той отново посочва връзката: Защото всички 

неща, казва той, са били направени от него, но в Него бил живота. Тогава това, което е в 

Него, е било по-съединено с Него от тези неща, които просто са били направени от Него, 

защото то съществува заедно с Него и е призлязло от Него. Когато той отново добавя: И 

живота беше светлина на човеците, споменавайки по този начин Антропос, той също 

така има в предвид и Еклесия, чрез този израз, за да може използвайки само едно име да 

покаже тяхното общение в едно, по причина на тяхната връзка. Защото Антропос и 

Еклесия произлизат от Логос и Зое. Още повече той нарича живота (Зое), светлина на 

човеците, понеже те биват просветлявани от нея, т.е. оформени и изявени. Същото казва 

и Павел със следните думи: Всичко става явно чрез светлината (Ефесяни 5:13) Понеже 

Зое изявява и ражда Антропос и Еклесия, тя е наречена тяхна светлина. Така чрез тези 

думи, Йоан разкрива останалите неща и втората тетрада, Логос и Зое, Антропос и 

Еклесия. И по-нататък той показва и първата терада. Защото говорейки за Спасителя и 

заявявайки, че всички неща отвъд Плеромата получават форма от Него, той казва, че Той 

е плодът на цялата Плерома. Понеже той го нарича светлина, която свети в мрака и която 

не е схваната (Йоан 1:5) от Него, защото макар Той да е бил даден на всички тези неща, 

които имат своя произход от страстите, Той не бил познат от тях. Той също така Го нарича 

Син и Алатея, и Зое, и Словото станало плът, Чиято слава, казва той, ние видяхме; слава 

като на единородния (дадена на Него от Отца), пълна с благодат и истина (Йоан 1:14). 

(Но това, което Йоан наистина казва е това: И словото стана5 плът, и пребиваваше 

между нас, и ние видяхме славата Му, слава като на единородния от Отца , пълна с 

благодат и истина). Така той (според тях) разграничава първата тетрада, когато говори 

за Христос, Моноген и Алатея. По този начин Йоан ни казва за първия Огдоад и за този, 

                                                
3 или „у“ 
4 или „с Бога“ 
5 Или „беше направено“ 

https://rado76.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/paste/blank.htm#_ftn4
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който е Майка на всички еони. Понеже той споменава Отец, и Христос, и Моноген, и 

Алатея, и Логос, и Зое, и Антропос, и Еклесия. Такива са вижданията на Птолемей. 

 

 Глава 9  
 Опровергаване  на нечестивите тълкувания на тези еретици  

1. Вие виждате, приятели мои, способа, който тези хора използват, за да мамят 

себе си, като злоупотребяват с Писанията, опитвайки се да подкрепят чрез тях 

собствената си система. Поради тази причина, аз изложих как действат те, за да можете 

да разберете измамливостта на техните способи и нечестието на грешките им. Понеже, 

на първо място, ако намерението на Йоан е било да покаже първият Огдоад горе, той със 

сигурност би запазил реда на неговото появяване и без съмнение би поставил първата 

тетрада първа като, според тях, заслужаваща най-голяма почит и едва тогава би въвел 

втората, изреждайки съответните имена, за да може да бъде изложен реда на Огдаода, а 

не след един толкова голям интервал, като че ли е забравил и едва накрая отново си е 

спомнил и споменал първата тетрада. На второ място, ако е желаел да покаже техните 

връзки, той със сигурност не би пропуснал да спомене Еклесия; докато по отношение на 

останалите връзки той или се задоволява да спомене мъжките (еони) (за да могат да 

бъдат разбирани другите като Еклесия), така че да може да запази цялото единство, или 

ако беше изредил връзките на останалите, той също така би обявил съпруга на Антропос 

и не би ни оставил да гадаем името й. 

2. Тогава лъжливостта на това изложение е явна. Защото, когато Йоан заявява, че 

има един Всемогъщ Бог и един Исус Христос, единородния Син, чрез Когото е било 

направено всичко, той казва, че Той е бил Божий Син, Единороден, Създател на всички 

неща, истинската светлина, която осветлява всеки човек и Създател на света, Този, 

Който дойде при Своите си, Този, Който стана плът и обитаваше между нас – тези хора, 

чрез неверни изрази, извращавайки думите твърдят, че е имало друг Монерген, който е 

бил създаден и когото те също така наричат Архе. Те също така твърдят, че е имало и 

друг Спасител, и друг Логос, синът на Монерген, и друг Христос, създаден за повторното 

утвърждаване на Плеромата. Така борейки се с истината, съдържаща се във всеки един 

от споменатите изрази и злоупотребявайки с имената, те ги пригаждат към собствената 

си система. Според тях, с всички тези имена, Йоан не говори за Господ Исус Христос. 

Защото, ако Той бил наречен Отец, Харис и Монерген, и Алатея, и Логос, и Зое, и 

Антропос, и Еклесия, според тяхната хипотеза, Той би принадлежал, да се изразим така, 

към първоначалния Огдаод, в който Исус и Христос, учителя на Йоан, все още не е 

присъствал. Но че апостола не говори за техните връзки, а за нашия Господ Исус Христос, 

Когото той също така нарича Божие слово, той сам дава ясно да се разбере. Понеже 
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обобщавайки своите твърдения за Словото, които е направил по-напред, той по-нататък 

казва: И словото стана плът и пребиваваше между нас. Но според тяхната хипотеза, 

Словото въобще не е ставало плът, понеже никога не е излизало извън Плеромата, но 

Спасител (станал плът), който бил създаден посредством едно специално действие (на 

всички еони) на един по-късен етап от Словото. 

3. Узнайте тогава, вие глупаци, че Исус, Който страда за нас и Който живя между 

нас, Сам е Божието слово. Защото, ако някой друг от еоните е станал плът за нашето 

спасение, би било възможно апостола да говори за друг. Но ако Словото на Отца, Което 

е слязло, е същото както това, което се е възнесло, Той, т.е. единородния Син на 

единствения Бог, Който според волята на Отца е станал плът заради човеците , апостола 

със сигурност не говори за някой друг или за някой Огдаод, но за нашия Господ Исус 

Христос. Защото, според тях, Словото не е станало плът. Понеже те твърдят, че 

Спасителя е приел животинско тяло създадено чрез специалното действие на едно 

неизказано провидение, така че да стане видим и осезаем. Но плът е това, от което някога 

Бог е направил Адам от пръст и това е, което Йоан казва за Божието Слово. Така техния 

първи и първороден Огдаод изчезва. Защото, тъй като беше доказано, че Логос, и 

Моноген, и Зое, и Фос, и Сотер, и Кристус, и Божия Син, и Този, който се въплъти за нас 

са един и същ, Огдаодът, който те изграждат изведнъж се разпада на парчета. И когато 

той е унищожен, цялата система е унищожена – една система, за която те погрешно си 

въобразяват, че наистина съществува и по този начин нанасят вреда на Писанията, докато 

градят своите собствени измислици. 

4. Събирайки изрази и имена, разпръснати тук и там (в Писанията) те, както вече 

казахме, изопачават техния естествен смисъл в неестествен. Правейки това , те действат 

като хора, които излагат всяка фантазия на своето въображение и след това се опитват 

да я подкрепят чрез поемите на Омир, така че невежите си въобразяват, че Омир 

действително е създавал стиховете, имайки в предвид тези фантазии, които всъщност са 

напълно нови. И мнозина са доведени дотам, че правейки връзки между стиховете , 

започват да се съмняват дали той наистина ги е написал. От този вид е следния пасаж, 

където един човек описва как Херкулес е изпратен от Еурист при кучето в ада , чрез 

стиховете на Омир 

Казал това, той напуснал къщата му стенейки силно – Одисея 10:76 

Героят Херкулес украсен с могъщи дела – Одиеся 21:26 

Евростей, син на Станел, произлязъл от Персей – Илиада 19:123 

За да може да изведе от Ереб, кучето на мрачния Плутон – Илиада 8:368 

И той тръгна като планински лъв уверен в своята сила – Одисея 6:130 

Бързо през града следван от всичките си приятели – Илиада 24:327 
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И девиците, и младежите, и преживелите много старци – Одисея 11:38 

Тъжейки за него горчиво, като за някой предаден на смърт – Илиада 24:328 

Но Меркурий и синеоката Минерва го водели – Одисея 11:626 

Понеже тя знаела какво мисли брат й и как работел с тъга – Илиада 2:409 

Сега кой простоват човек, питам аз, не би се подлъгал от стихове като тези и не би 

сметнал, че Омир ги е писал по отношение на споменатия обект? Но този, който е запознат 

с творчеството на Омир, ще разпознае наистина стиховете, но не и предмета, за който те 

се отнасят, знаейки че някои от тях се отнасят до Улис, други за самия Херкулес, други за 

Приам и други за Менелай и Агамемнон. И ако той възстанови всеки от тях на точното му 

място, това веднага би премахнало съмнението. По подобен начин и този, който пази 

непроменимо в сърцето си правилото на истината, което е приел посредством 

кръщението, без съмнение ще разпознае имената, изразите и притчите взети от 

Писанията, но по никакъв начин няма да се съгласи с богохулния начин, по който тези 

хора ги използват. Понеже, макар че ще разпознае скъпоценните камъни , той със 

сигурност няма да приеме лисицата за образ на царя, но като възстанови всеки от 

цитираните изрази на подобаващото му се място и го постави в тялото на истината , ще 

изложи и ще докаже, че фантазиите на тези еретици са без всякаква основа.  

5. Ако е нужно още едно, окончателно доказателство, така че всеки , проследявайки 

техния фарс до самия му край, да може веднага да изложи аргумент, чрез който да бъде 

оборен човек, ще направи добре първо да посочи до каква степен самите създатели на 

тези басни се различават един от друг, като че ли са били вдъхновявани в грешките си от 

различни духове. Понеже самият този факт представлява едно доказателство a prirori, че 

истината изявявана от църквата е непоклатима, и че теориите на тези хора са единствено 

куп измислици. 

 Глава 10  
Единството на вярата на църквата по целия свят  

1. Църквата, макар и разпръсната по целия свят, дори до краищата на земята, е 

приела от апостолите и техните ученици следната вяра: (Тя вярва) в един Бог, всемогъщия 

Отец, Творец на небето, земята, морето и на всичко в тях; и в единия Исус Христос, Божия 

Син, Който се въплъти заради нашето спасение; и в Светия Дух, Който е говорел чрез 

пророците Божиите думи за идването, раждането от девица, страданията, възкресението 

от мъртвите и възнесението на небето в плът на възлюбения Христос Исус, нашия Господ 

и Неговото (бъдещо) връщане от небето в славата на Отца, за да събере всичко в едно 

(Ефесяни 1:10) и да възкреси телата на цялата човешка раса, за да може пред Исус 

Христос, нашия Господ, Бог, Спасител и Цар, според волята на невидимия Отец, да се 
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преклони всяко коляно от небесните, земните и подземните същества и всеки език да Го 

изповяда (Филипяни 2:10-11); и за да извърши праведен съд над всички; за да изпрати 

духовните сили на нечестието 6  (Ефесяни 6:12) и ангелите, които са съгрешили и са 

паднали заедно с безбожните, неправедните, злите и богохулстващите сред човеците във 

вечен огън; но изявявайки чудната Си благодат, да даде безсмъртие на праведните, и 

светите, и на тези, които пазят Неговите заповеди и пребъдват в Неговата любов, някои 

от началото (на техния християнски път), а други от (момента) на своето покаяние и да 

може да ги обгради с вечна слава. 

2. Както вече казах, църквата приела тази проповед и тази вяра, макар и 

разпръсната по целия свят, все пак, сякаш обитавайки само един дом, сигурно я опазва. 

Тя също така вярва (в ученията), сякаш има една душа и едно сърце и ги изявява, поучава 

ги и ги споделя със съвършено единство, сякаш говори само с една уста. Защото макар 

езиците по света да са различни, все пак традицията е една и съща. Защото църквите, 

които са основани в Германия не вярват и не говорят нещо различно, нито пък тези в 

Испания, нито тези в Галия, нито тези на изток, нито тези в Египет, нито тези в Либия, нито 

тези, които са били основани в централните региони на света. Но като слънцето, това 

Божие творение, е едно и също по целия свят, така и проповядването на истината свети 

навсякъде и осветлява всички, които пожелаят да дойдат до познание на истината. Нито 

някой от управниците на църквите, без значение колко високо е надарен с красноречие, 

поучава учения, различни от тези (понеже никой не е по-велик от Господаря); нито от друга 

страна този, които е лишен от сила на израза накърнява традицията. Понеже вярата е 

винаги една и съща, и нито този, който е способен надълго да говори за нея добавя нещо , 

нито тези, които са способни да кажат само малко неща, я ощетяват. 

3. От това, че хората са надарени с по-голям или по-малък интелект не следва, че 

те трябва да променят самия предмет (на вярата) и да вярват в богове различни от Този, 

Който е Отец, Творец и Вседържител на вселената (като че ли Той не е достатъчен за тях) 

или в друг Христос, или в друг Единороден. Но фактите, които изложихме показват, че 

даден човек може (по-точно от друг) да изложи значението на нещата, които са били 

казани с притчи, да ги вмести в по-голямата схема на вярата, да обясни (с особена яснота) 

Божието действие, свързано с човешкото спасение, да покаже, че Бог дълго търпи 

отстъплението на ангелите, които са съгрешили както и непокорството на хората, да 

обясни защо Tози един и същи Бог е направил някои неща временни, а други вечни, някои 

небесни, а други земни и да разбере с каква цел Бог, макар че е невидим, е изявил Себе 

Си на пророците не под някаква форма, но различно на различните хора и защо на 

човечеството са били дадени повече от един завет, да поучава какъв е бил специфичния 

характер на всеки от тези завети, да търси с каква цел Бог (Римляни 11:32) е затворил 

                                                
6 Буквално „духовното нечестие“ – б. пр. 
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всеки човек в неверие, за да може да покаже милост към всички, с благодарност да опише 

с каква цел Божието Слово е станало плът и е страдало, да каже защо явяването на Божия 

син е станало в това последно време, т.е. в края, а не в началото (на света), да покаже 

какво се съдържа в Писанията относно (самия) край и бъдещите неща , и да не бъде 

мълчалив за това, че езичниците, отчаяни за своето спасение, са направени 

сънаследници, едно тяло и участници със светиите, да говори как това смъртно тяло ще 

стане безсмъртно, и това тленно нетленно (1 Коринтяни 15:54), и да каже в какъв смисъл 

Бог казва: „Ще нарека народ тези, които не бяха народ и възлюбена тази, която не беше 

възлюбена“ (Осия 2:23; Римляни 9:25) и в какъв смисъл Той казва, че „повече са децата 

на самотната, отколкото на омъжената“ (Исая 54:1; Галатяни 4:27). Защото по 

отношение на тези неща и на други подобни на тях, апостола възкликва: „О, колко дълбоко 

е богатството на премъдростта и знанието на Бога! Колко са непостижими Неговите 

съдби и неизследими пътищата Му!“ (Римляни 11:33). Но (по-големите способности, за 

които споменахме) не се състоят в това, че освен Отеца и Създателя (на света) човек 

трябва да почита Eнтимезиса на един съгрешил еон, тяхната и неговата Mайка и след 

това да продължи с други богохулства; нито пък, че трябва да си измисля над тези 

(измислени същности) една Плерома, предполагайки веднъж, че съдържа 30, а друг път 

безбройно множество еони, както тези учители лишени от истинско познание за Бога 

твърдят докато, като вече казахме, католическата църква притежава една и съща вяра по 

целия свят. 

 Глава 11   
Мненията на Валентин заедно с неговите ученици и на някои други  

1. Нека да разгледаме противоречащите си мнения на тези еретици (понеже са 

мнозина), как те не са съгласни един с друг, когато говорят за едни и същи неща, но и в 

събитията и в имената, представят взаимно изключващи се мнения. Първият от тях, 

Валентин, който адаптира принципите на ереста наречена „гностицизъм“ към собствената 

си школа, учи следното: Той твърди, че съществува една диада (двойнствено същество), 

което не може да се опише с никакво име, от което една част трябва да бъде наречена 

Аретус (неизговорим), а друга Сиге (тишина). От тази диада била създадена една втора 

част, която той нарича Патер, а другата Алетея. От тази тетрада произлизат Логос и 

Зое, Антропос и Еклесия. Тези съставят първоначалния Огдаод. По-нататък той твърди, 

че от Логос и Зое произлизат 10 сили, както ние казахме по-рано. От Антропос и Еклесия 

произлизат 12, една от които, отделяйки се от останалите и отпадайки от своето 

първоначално състояние създала всичко останало7 от вселената. Той също така смята, 

че има две същества с името Хорос, едното от които се намира между Битус и останалата 

                                                
7 Т.е. всичко, което съществува извън Плеромата 
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Плерома, и разделя сътворените еони от несътворения Отец, докато другото разделя 

тяхната Майка от Плеромата. Също така Христос не бил създаден от еоните в 

Плеромата, но от Майката, която била изключена от нея, защото със скръб си спомняла 

по-добрите неща. Наистина той, бивайки от мъжки пол, отделил скръбта от себе си и се 

върнал в Плеромата, но Майка му, останала скръбна и лишена от своята духовна 

субстанция и родила друг син т.е. Демиурга, който станал върховен управник на всички 

неща, които са му подчинени. Той също така твърди, че заедно с Демиурга била 

създадена и една сила на левицата, с което като цяло се съгласява с други измамници 

наречени гностици, за които ние ще говорим по-нататък. Понякога той твърди, че Исус бил 

създаден от този, който бил отделен от своята Майка и свързан с останалите, т.е. от 

Телет, понякога произлизащ от този, който се завърнал в Плеромата, т.е. от Христос, а 

друг път пък като произлязъл от Антропос и Еклесия. Той казва също, че Светия Дух бил 

създаден от Алатея8 за проверка и за плодородието на еоните, като влизал невидимо в 

тях и по този начин еоните раждали плодовете на истината. 

2. Секунд твърди, че основния Огдаод се състои от десница и левица наречена 

Тетрада и казва, че едната от тези е наречена светлина, а другата мрак. Но той казва, че 

силата, която се отделила от останалите и отпаднала не произлизала директно от 30-те 

еона, а от техните плодове. 

3. Има и друг9, който е наречен между тях учител, и който опитвайки се да намери 

нещо по-велико и да достигне до по-голяма знание, обяснявал първоначалната тетрада 

както следва: Има (казва той) един Проарх, който съществува преди всички неща, 

превъзхожда всяка мисъл, дума и ред, когото аз наричам Монотес (единство). Заедно с 

Монотес съществува и една сила, която аз наричам Хенотес (цялостност). Хенотес и 

Монотес бивайки едно, създават (но не извън себе си като еманация) всички неща, 

разумните, неродени и невидими същества, които наричат Монада. Заедно с тази Монада 

съществува сила от същата природа, която аз наричам Хен (един). Тези сили – Монотес 

и Хенотес, Монадата и Хен – създават останалите от еоните. 

4. Йо! Йо! Фю! Фю! – понеже ние подобаващо можем да издадем тези трагични звуци 

за безочието му да си измисля имена без да се изчерви, макар и създавайки реда на 

своята лъжлива система. Защото, когато казва: Съществува Проарх, който е преди всички 

неща, превъзхождащ всички неща, когото аз наричам Монотес; и отново заедно с този 

Монотес съществува една сила, която аз наричам Хенотес, – напълно ясно е, че той 

признава, че нещата, които говори са негови собствени измислици и че той сам им дава 

имена, които никога по-рано не са били предлагани от някой друг. Ясно е също, че сам той 

                                                
8 Поправено от Еклесия в текста 
9 Някои смятат, че името на този учител било Епифаний и че древните латини погрешно превели това 
като clarus; а други, че става въпрос за Колорбас 
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има достатъчно смелост, за да измисли тези имена; така че ако той не се беше появил в 

света, истината все още би била лишена от име. Но в този случай нищо не пречи на други, 

говорейки за същия предмет да прикачат имена подобни на тези както следва 10 : 

Съществува един Проарх, владетел, превъзхождащ всички неща, една сила, 

съществувала преди всяка друга субстанция, която се разпростира  в пространството във 

всяка посока. Заедно с нея съществува една сила, която аз наричам Кратуна; и заедно с 

тази Кратуна съществува сила, която аз наричам Пълна-празнина. Този Кратуна и 

Празнина, понеже са едно, произвеждат (и те не само произвеждат, така че да бъдат 

различни от себе си) един плод, видим навсякъде, ядлив и сладък, който езика нарича 

Краставица. Заедно с тази Краставица съществува една сила от същата природа, която 

аз наричам Диня. Тези сили Кратуната, Пълната-празнина, Краставицата и Динята 

създават останалото множество от сладките дини на Валентин. Понеже е удачно езикът, 

който е използван по отношение на вселената да бъде сведен до началната Тетрада и 

ако някой използва друго име за свое удоволствие, кой ще ни спре да използваме тези 

имена и да бъдем много по-правдоподобни (от други), по отношение на общата употреба 

и по-разбрани от всички? 

5. Други пък наричат своя първоначален и първороден Огдаод със следните имена: 

първо Проарх, след това Аненоетос, трето Архетос и четвърто Аоратос. След това от 

първия Проарх произлиза на първо, четвърто и дванадесето място Агенетос. Това е 

Плеромата на първия Огдаод. Те твърдят, че тези сили е била предшествана от Битус и 

Сиге, за да могат те да изглеждат по-съвършени от съвършените и по-знаещи от самите 

гностици! За тези личности човек с право може да възкликне: „О, дребни софисти!“ , тъй 

като дори по отношение на самия Битус, между тях има множество и противоречиви 

мнения. Понеже някои от тях казват, че той е без съпруга и не е нито мъжки , нито женски 

пол и на практика въобще не е нищо; други казват, че той е мъжко-женски, приписвайки 

му природата на хермафродит, а други му дават Сиге за съпруга, за да може по този начин 

да се роди първото поколение. 

 

 Глава 12   
Ученията на последователите на Птоломей и Колорбас 

1. Но последователите на Птоломей казват11, че той (Битус) имал две съпруги, 

които те наричат също така Диатес (любови) или Енея и Телесис. Защото, както твърдят 

те, той първо решил да създаде нещо и след това го направил. Оттук тези две любови или 

                                                
10 Гръцкия текст липсва до края на секцията 
11 Тук се следва гръцкия текст така както ни е предаден от Иполит (Philosoph, VI, 38). Текста на 
Епифаний (Haer. XXXIII, 1) не следва толкова добре латинския текст. 
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сили, Енея и Телесис, след като имали полово сношение, създали Моноген и Алатея. 

Тези двете се появили като типове или образи на Отец – видими проявления на това, 

което било невидимо – Ноус (т.е. Моноген) от Телесис и Алатея от Енея. Образа, който 

произлязъл от Телесис бил мъжки12, докато този от Енея бил женски. По този начин, 

Телесис (волята) станал качество на Енея (мисълта). Защото Енея продължавала да 

копнее за потомство; но сама не била в състояние да получи това, което желаела. Но 

когато силата на Телесис (качеството на волята) дошло върху нея, тя родила това, с което 

забременяла. 

2. Тези прехвалени същества13 (подобно на Йов на Омир, който е представен като 

прекарващ безсънна нощ, кроящ планове как да почете Ахил и да унищожи гърците14) няма 

да ви се явят, скъпи мои приятели, като притежаващи знание по-голямо от Този, който е 

Бог на вселената. Той, веднага щом помисли, също така и извършва това, което е 

пожелал; веднага щом е пожелал също така е и помислил това, което е пожелал; мисли , 

когато желае и желае, когато мисли, понеже Той целия е мисъл (и воля, и ум и светлина15), 

целият е око, целият е слух, цял един извор на добри неща.  

3. Все пак някои, които изглеждат по-способни от тези, които току що споменахме, 

казват, че първия Огдаод не е бил създаден постепенно, така че един еон да произлиза 

от друг, но че всички16 еони били създадени едновременно от Пропатора и неговата Енея. 

Той (Колорбасус) твърди това толкова убедено, като че ли е помагал при тяхното раждане. 

По подобен начин, той и неговите последователи твърдят, че Антропос и Еклесия не били 

създадени17, както настояват останалите, от Логос и Зое; но напротив, Логос и Зое от 

Антропос и Еклесия. Те обясняват това така: когато Пропатор дошъл до идеята да 

създаде нещо, той получил името Отец. Но понеже това, което създал били истинско, той 

бил наименован Алатея. Отново, когато пожелал да открие себе си, това било наречено 

Антропос. Накрая, когато създал това, за което преди това единствено мислел, то било 

наречено Еклесия. Антропос чрез думата си създал Логос: това е първородния син. След 

Логоса се появила Зое; и така бил завършен първия Огдаод. 

4. Между тях също така, съществува голям спор по отношение на Спасителя. 

Понеже някои твърдят, че той бил създаден от всички, поради което също така бил 

наречен Еудокет, понеже цялата Плерола се радвала чрез него да прослави Отец. Но 

други настояват, че той бил създаден единствено от тези десет еона, които произлезли от 

Логос и Зое и поради това бил наречен Логос и Зое, запазвайки по този начин родовите 

                                                
12 Тук текста е напълно повреден, но изгледа това е основния смисъл 
13 Това изречение съществува единствено в латинската версия 
14 Илиада II.1 
15 Тези думи се намират у Епифаний, но липсват в по-старата латинска версия. В нея също така е 
използвана думата „разум” вместо „светлина.” 
16 На това място текста е много несигурен. Някои предпочитат да четата шест еона вместо всички 
17 Тук текста отново е повреден  неясен. Това, което следва е най-вероятното значение 
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имена. Други твърдят, че той водел своето начало от тези 12 еона, които били потомство 

на Антропос и Еклесия; и поради тази причина, той смятал себе си за човешки син, 

бивайки потомък на Антропос. А други твърдят, че той бил създаден от Христос и от 

Светия Дух, които били създадени за сигурността на Плеромата; и поради тази причина 

той бил наречен Христос, запазвайки по този начин името на Отец, посредством когото 

той бил създаден. А сред тях има и такива, които казват, че Пропатора на всичко, Проарха 

и Проенонетос е наречен Антропос, и че това е велика и неясна тайна, т.е. че силата, 

която е над всички останали и държи всички в своята прегръдка е наречена Антропос, 

откъдето Спасителя взема своето име „Човешки син.” 

 

 Глава 13 
 Измамните хитрости и нечестивите практики на Марк 

1. Но18 има и друг еретик, наречен Марк, който се хвали, като че ли е надминал своя 

учител. Той е съвършен в магьосническите измами и по този начин отвлича голям брой 

мъже и не малко жени, карайки ги да се присъединяват към него като към един, който 

притежава най-голямото знание и съвършенство, и който е получил най-голямата сила от 

невидимата и неизразима небесна религия. Изглежда, че той наистина е предшественик 

на Антихриста. Защото, съединявайки палячовщините на Анаксил 19  с умението на 

магьосниците, както те се наричат, той е смятан от своите безумни и заблудени 

последователи за правещ магии. 

2. Преструвайки се20, че освещава чаши с вино и прекомерно удължавайки думите 

на призоваването, той успява да им предаде един морав и червеникав цвят и казва, че 

Харис21, която е над всички неща, излива собствената си кръв в тази чаша посредством 

неговото призоваване и така присъстващите трябва с радост да пият от чашата, за да 

може Харис, извикана от този магьосник, да потече в тях. Давайки чаши на жените, той ги 

задължава да ги принесат в неговото присъствие. Когато това бъде направено , той взема 

чаша много по-голяма от тази, която измамените жени са принесли и прелива по-малката 

принесена от жените в по-голямата донесена от него като в същото време произнася 

следните думи: „Нека Харис, която е преди всички и която превишава всяко знание и думи , 

да изпълни вътрешния ти човек и да умножи в теб собственото си знание, посаждайки в 

теб синапеното семе като в добра почва.” Изговаряйки подобни думи и подтиквайки по 

този начин окаяните жени (към лудост), след това той се представя като вършещ чудеса, 

                                                
18 Гръцкия текст на тази секция е запазен и при Евсевий (Haer. XXXIV.1) и при Иполит (Philosoph. 
VI,39,40). Цитатите донякъде се разминават, поради което тук следваме старата латинска версия. 
19 Виж Pliny, Hist. Nat., xxxv. 15, etc. 
20 Епифаний предава буквално гръцкия текст, към който се връщаме 
21 Вероятно става дума за Сиге, съпругата на Битус 
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когато изглежда, че голямата чаша е напълнена от по-малката, така че дори прелива. 

Извършвайки няколко други подобни неща, той напълно заблуждава мнозина и ги повлича 

след себе си. 

3. Изглежда доста вероятно този човек да има демон за свой помощник, 

посредством когото е в състояние да пророкува, а също така да прави способни тези, 

които счита за достойни да станат съучастници в неговата Харис като правят същото. Той 

особено се посвещава на жените и най-вече на тези от тях, които са от добър род, красиви, 

или имат голямо богатство, които желае да го следват като се обръща към тях със 

съблазнителни думи като: „Желая да те направя съучастница на Харис, понеже Отец на 

всичко постоянно държи твоя ангел пред лицето си. Сега мястото на ангела ти22 е сред 

нас, то ни кара да станем едно. Приеми първо от мен и чрез мен (дара) на Харис. Украси 

се като невяста, която очаква своя жених, за да можеш да бъдеш какъвто съм аз и каквато 

желая да бъдеш. Постави зародиша на светлината в своя сватбен чертог. Приеми от мен 

съпруга и приеми от него, докато ти си приемана от него. Ето, Харис слиза над теб, отвори 

устата си и пророкувай.” Когато жената каже: „Никога и при никакъв случай не съм 

пророкувала, нито пък зная как да пророкувам”, той извършва още някакво призоваване, 

така че да удиви измамената жертва и й казва: „Отвори устата си, говори каквото ти дойде 

на езика и ще пророкуваш.” Тогава тя напразно се надува и въодушевена от тези думи , и 

много зарадвана в душата си от очакването, че ще пророкува, сърцето й бие силно (от 

възбуда), тя събира смелост и безредно и безочливо казва някаква глупост, каквато й 

дойде, както може и да се очаква от човек, изпълнен с празен въздух. (Споменавайки това, 

един по-значим от мен беше отбелязал, че когато е изпълнена с въздух, душата е 

едновременно дръзка и безсрамна.) Оттук нататък тя се смята за пророчица и благодари 

на Марк, че й е дал своята собствена Харис. След това тя прави опит да го възнагради не 

само като му дарява своите притежания (от което той е събрал твърде голямо богатство), 

но също и предавайки му своята личност, желаейки по всякакъв начин да се съедини с 

него, за да може да стане едно с него. 

4. Все пак някои от най-верните жени, които имат страх от Бога и не са били 

заблудени (макар той да е дал най-доброто от себе си, за да ги съблазни като останалите 

като им даде да пророкуват), и са го презрели и възненавидели, и са се отдръпнали от 

тази зла сбирщина от гуляйджии. Те са направили това, понеже знаят добре, че дара на 

пророчеството не се дава на хората чрез Марк магьосника, но единствено тези, на които 

Бог даде своята благодат от небето, притежават дадена от Бога способност да 

пророкуват. Те говорят където и когато Бог пожелае, а не когато Марк им заповяда да 

правят това. Понеже това, което заповядва е по-велико и с по-голяма власт от това, на 

което се заповядва, като първото заповядва, докато второто се подчинява. Тогава ако 

                                                
22 Буквално мястото на твоето могъщество е сред нас 
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Марк или някой друг заповядва – както тези са привикнали постоянно да правят на своите 

гуляи, да играят като хвърлят жребий и (в зависимост от това какво показва жребия) да 

заповядват на един или на друг да пророкува изказвайки като оракули това, което желаят 

– тогава би следвало, че този, който заповядва е по-велик и с по-голяма власт от 

пророческия дух, макар да е само човек, което е невъзможно. Но духовете, които са 

командвани от тези хора и говорят, когато пожелаят, са земни и слаби, безсрамни и 

безочливи, изпратени от сатана за съблазън и погибел на тези, които не държат 

истинската вяра, която отначало са приели чрез църквата. 

5. Освен това, Марк прави любовни еликсири и смески, за да унижи някои, ако не и 

всички тези жени, които са се върнали към Божията църква – нещо, което се случва често 

– и които признават и изповядват, че са били обезчестени и изпълнени с изгаряща страст 

към него. Тъжен пример за това се случил с някой си Астиатик, един от дяконите, който го 

приел (Марк) в дома си. Съпругата му, жена със забележителна красота, паднала в жертва 

на ума и тялото на този магьосник и за дълго време пътувала с него. Накрая, след като с 

не малка трудност, братята я обърнали, тя прекарвала цялото си време в публична 

изповед, плачейки и оплаквайки обезчестяването, което понесла от този магьосник.  

6. Някои от неговите ученици са се пристрастили към същите практики и като 

приемат множество глупави жени ги обезчестявали. Те твърдят, че са „съвършени,” така 

че никой не може да се сравнява с тях по знание, дори Павел, Петър, или някой от другите 

апостоли. Те твърдят, че знаят повече от всеки друг и че са приели неизговоримо знание. 

Те също така твърдят, че са приели сила по-голяма голяма от всяка друга и че по този 

начин могат да правят каквото си поискат, без да се боят от никого. Понеже те твърдят, 

че поради „Изкуплението” не могат нито да бъдат схванати, нито дори видени от съдията. 

Но дори той да ги забележи, когато заедно с „Изкуплението” застанат в неговото 

присъствие, те просто могат да кажат следните думи: „О, ти който стоиш до Бога 23 и 

мистичната, вечна Сиге, тази, която ангелите (силите), които постоянно гледат лицето на 

Отца, имат за свой водач и чрез която приемат своята форма24 отгоре, която тя в своето 

величие вдъхва поради добротата на Пропатор, създавайки ни като свои подобия, 

вдигайки след това ума си към горните неща, като към сън – ето, съдията е наблизо и 

глашатая ми заповядва да започна защитата си. Но ти, който познаваш делата и на двама 

ни и ги представяш пред съдията знаеш, че това е само един случай 25.” Веднага щом 

Майката чува тези думи, тя поставя омирския 26  шлем на Плутон върху тях, така че 

                                                
23 Т.е. София за която по-горе се каза, че Ахамот е нейна еманация 
24 Ангелите придружаващи Сотер били съпрузите на гностиците, към които те се присъединявали след 
смъртта си. 
25 Синтаксиса на това дълго изречение е много объркан, но смисъла е достатъчно ясен. Същността е, 
че тези гностици бивайки духовно потомство, твърдели, че са една същност с Ахемот и следователно 
избягват от материалния Демиург и принадлежат поне към Плеромата. 
26 Който прави носещия го невидим – виж Илиaда v. 844 
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невидими, те могат да избягат от съдията. След това тя веднага ги взема, занася ги в 

брачните чертози и ги предава на техните съпруги.  

7. Такива са думите и делата, посредством които в нашата собствена Ронска 

област, те са подлъгали множество жени, чиято съвест е изгорена като че с нажежено 

желязо 27 . Наистина някои от тях публично са изповядали греховете си; но други се 

срамуват да направят това и по един мълчалив начин, отчаяни, че никога няма да 

достигнат до Божията любов, някои от тях са отпаднали окончателно; докато други се 

колебаят между двата пътя и показват на практика пословицата „нито без , нито със” 

раждайки това като плод от семето на децата на познанието.  

 

 Глава 14  
  Хипотезите на Марк. Теории относно буквите и думите 

1. Този Марк твърди, че сам е Mайката и материята на Сиге на Коларбас, че е 

единороден и е бил роден по специален начин от несъвършения Ентимесис. Той твърди, 

че безкрайно извисената Тетрада е слязла върху него от невидимите и неописуеми места 

под формата на жена (защото света със своята мъжка форма не би могъл да роди това) и 

споделила с него своята собствена природа, и началото на всички неща, които до този 

момент не била споделяла с никого, нито с човеци, нито с богове. Това било направено 

със следните думи: Когато първия и непроизлизащ от никого, невъобразим Отец, който е 

без материална субстанция и не е нито мъжки, нито женски пол, пожелал да създаде това, 

което е неизразимо за него и да надари с форма това, което е невидимо , той отворил 

устата си и изпратил слово подобно на себе си, което заставайки до него му показало 

какъв е сам той, така че този, който бил невидим бил изявен във форма. По -нататък 

изговарянето на неговото име станало по следния начин: – той изговорил първата дума, 

която била началото (на всичко останало) и се състояла от четири букви. Той добавил 

втора, която също така се състояла от четири букви. След това той изговорил трета дума, 

която се състояла от 12 букви. Така било произнесено цялото име състоящо се от 30 букви 

и 4 различни думи. Всеки от тези елементи имал свои конкретни букви, характер, 

произношение, форма и образ, и нито един от тях не разбирал формата на тази (дума), 

на която бил елемент. Нито пък някой познава 28  себе си, нито как се произнасят 

останалите, но всеки си представял, че посредством своята дума на практика се 

произнася цялото. Всеки от тях, макар да бил част от цялото, си представял, че сам е 

цялото име и не преставал да звучи, докато достигне до последната дума на всеки от 

елементите. Този учител казва, че ще се извърши възстановяване на всички неща, когато 

                                                
27 Ср. 2 Тимотей 3:6 
28 Тук думите се отнасят за еоните, които те представляват 
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всички тези, смесвайки се в една дума, ще изговарят един и същи звук. Той смята, че 

символ на тази дума е думата „Амин”, която ние произнасяме всички заедно (виж 1 Кор. 

14:16). Различните звуци (добавя той) са тези, които придават формата на еона, който е 

без материална субстанция и нероден. Същите тези форми, Господ нарекъл ангели, които 

постоянно гледат лицето на Отца (виж Матей 18:10). 

2. Имената на елементите, които могат да бъдат изговорени и са общи , той нарича 

еони, и думи, и корени, и семена, и пълнота, и плодове. Той твърди, че всеки от тях и това, 

което е свойствено на всеки един, трябва да се разбира като съдържащо се в името 

Еклесия. За тези елементи, последната буква на последния издава своя глас29. Този звук 

генерира свои собствени елементи според образа на (другите) елементи. Той твърди, че 

по този начин са подредени нещата тук долу, по реда, който заемат и тези, които ги 

предхождат са били повикани в съществуване. Той също така казва, че самата буква, от 

звука на която произлязло това, което е долу била отново приета горе и добавена към 

сричката, към която принадлежала, за да може да бъде завършено цялото, но звука 

останал долу като че ли бил отхвърлен. Но той твърди, че смият елемент, от който буквата 

с нейното специфично произношение слязла към тези долу, се състои от 30 букви , като 

всяка от тези букви отново съдържа себе си други букви, чрез които може да бъде 

изразено името на буквата. И така, отново, други са наречени с други букви, а други с още 

по-различни, така че множеството от букви става неизброимо. Вие можете да разберете 

по-ясно какво имам в предвид от следния пример: – Думата Делта се състои от пет букви 

Д, Е, Л, Т, А: тези букви са написани с други букви, а другите с още по-различни. Тогава, 

ако думата Делта (анализирана по този начин) достига до безкрайност , като буквите 

непрестанно генерират други букви и следват една от друга в непрестанна 

последователност, колко по-значим от тази дума е целия океан от букви! И ако по този 

начин дори една буква е безкрайна, просто размислете за безкрайността на буквите на 

цялото име; от което Сиге на Марк ни казва, че се състои Пропатор. Поради тази причина 

Отец, знаейки неразбираемостта на своята природа дал на всеки от елементите, които 

той също така нарича еони (сили), специфичен изговор, понеже нито един не бил способен 

да изговори цялото. 

3. По-нататък Тетрадата, обяснявайки му по-пълно тези неща, казала: Желая да 

ти покажа самата Алатея (Истина); защото я свалих от обиталището й горе, за да можеш 

да я видиш без покривало и да разбереш нейната красота, да чуеш думите й и да се 

насладиш на мъдростта й. Ето, главата й е на високо, Алфа и Омега; вратът й, Бета и 

Пси; раменете и ръцете й, Епсилон и Упсилон; гърбът й, Зета и Тау; коремът й, Ета и 

Сигма; бедрата й, Тета и Ро; коленете й, Йота и Пи; краката й, Капа и Омикрон; глезените 

й, Ламбда и Кси; стъпалата й, Му и Ну. Такова е тялото на истината, според този 

                                                
29 Има се предвид Ахемот, за когото се казва, че е сътворил материалните елементи по Божия образ 
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магьосник, такава е фигурата на елементите, такъв е характера на буквите. И той нарича 

тези елементи Антропос (Човек) и казва, че той е източника на всяка реч и началото на 

всеки звук и изказа на всичко, което е неизговоримо и устата на безмълвната Сиге. 

Наистина, това е тялото на истината. Но можеш ли ти, който издигаш мислите на ума си 

нависоко, да чуеш от устата на Истината на себероденото Слово, кой дава красотата на 

отца. 

4. Когато тя (Тетрадата) казала тези неща, Алетея го погледнала, отворила 

устата си и казала слово. Тази дума била едно име и това било име, което ние познаваме 

и изговаряме, а именно, Христос Исус. Когато изговорила това име, тя изведнъж 

притихнала. И когато Марк стоял в очакване тя да каже нещо повече, Тератада отново се 

приближила и казала: Ти смяташ за достойна за презрение думата, която чу от устата на 

Алетея. Това, което знаеш и виждаш не е древно име. Понеже ти знаеш единствено 

неговия звук, но не познаваш силата му. Понеже Исус е числено име 30 , символично, 

състоящо се от шест букви и познато на всички, които принадлежат към призованите. Но 

това, което е сред еоните на Плеромата се състои от много части и е от друга форма и 

размер, и е познато на тези (ангелите), които са привлечени към него и винаги са с него.  

5. Знай тогава, че 24 букви, които ти знаеш са символична еманация на трите сили, 

които съдържат целия сбор на горните елементи. Понеже ти схващаш, че деветте 

съгласни букви са (образ) на Патер и Алатея, понеже те са безгласни, т.е. от такава 

природа, че не могат да бъдат изказани или произнесени. Полу-гласните представляват 

Логос и Зое, понеже се намират между съгласните и гласните, притежавайки и от двете 

природи. Гласните, представляват Антропос и Еклесия, понеже един глас произхождащ 

от Антропос дава съществуване на всички; защото звука на гласа им дал форма. Така, 

Логос и Зие притежават осем (от тези букви); Антропос и Еклесия седем и Патер и 

Алатея девет. Но понеже броят на всеки един бил неравен, този който съществувал в 

Отца слязъл, бивайки специално изпратен от този, от когото бил отделен за изравняване 

на това, което се случило, за да може единството на Плеромата да бъде надарено с 

равенство и да може да развие напълно силата, която произлизала от всички. Така това 

разделяне, което имало само седем букви приело силата на осем31 и трите групи станали 

подобни що се отнася до броя, всички станали Огдаоди. Тези трите, когато били събрани 

заедно, съставят числото 24. Също и трите елемента (за които се казва, че живеели във 

връзка с трите сили32 и така съставили шест, от които произлизали 24 букви), бивайки 

учетворени от словото на неизразимата Тетрада, довели до възникването на същия брой 

с тях. Той казва, че тези елементи принадлежат на невидимия. Буквите, които ние 

                                                
30 Изглежда това е намек за разбирането на Валентин за мистичното число 888, което те формират от 
буквите на името Исус. 
31 Деветата буква била отнета от съгласните и добавена към полугласние, като по този начин се 
достигнало до равно разделяне на 24 букви. 
32 т.е. Патер, Антропос и Логос 
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наричаме двойни, са образи на образите на тези елементи; те били добавени към 24 букви 

по силата на аналогията и така оформили числото 30.  

6. Той твърди, че плода на тази подредба и аналогия е бил изявен в подобие на 

един образ, т.е. този, който след шест дена възлязъл на планината (виж Матей 17:7; Марк 

9:2) заедно с трима други и тогава станал един от шестимата33, по който начин той слязъл 

и се съдържал в Хебдомада, понеже бил забележителния Огдаод и съдържал в Себе си 

пълния брой на елементите. Това било ясно изявено при кръщението му чрез слизането 

на гълъба (който е Алфа и Омега); понеже числото на гълъба е 80134. И поради тази 

причина Мойсей казва, че човека е бил създаден на шестия ден и отново, според 

подредбата, на шестия ден, както било определено, се появил последния човек, който 

обновил първия. Според тази подредба, както началото, така и краят се случили в шестия 

час, в който той е бил прикован на дървото. Защото този съвършен Ноус знаейки, че 

числото шест има силата да създава и да обновява казва на децата на светлината, че 

обновлението, което било изработено от този, който се е появил като Еписемон е свързано 

с това число. Поради тази причина, той също така казва, че това е двойна буква, която 

съдържа числото Еписемон; Защото този Еписемон, когато бъде добавен към 24 

елемента, завършва името от 30 букви. 

7. Той използвал като свой инструмент, както Сиге и Марк ни казват, силата на 

седем букви35, за да може да се открие плода на независимата воля (на Ахамот). „Виж 

този настоящ Еписемон,” казва тя – „Този, който е бил създаден след (първоначалния) 

Еписемон като същество разделено на две части и оставащ вън; който, посредством 

собствената си сила и мъдрост, и посредством това, което сам изработил, дал живот на 

света състоящ се от седем сили36 по подобие на силата на Хебдомад, и ги създал по такъв 

начин, че това е душата на всичко съществуващо. И той наистина извършил това дело 

сам, като че ли те били създадени по собствената му свободна воля; но останалите неща, 

бивайки образи на това, което не може (напълно) да бъде имитирано , са подвластни на 

Ентимезиса на Майката. И наистина, първото небе се нарича Алфа, следващото 

Епсилон, третото Ета, четвъртото, което е също в средата на седмото, издава звук Йота, 

петото Омикрон, шестото Упсилон, седмото, което е също така четвъртото в средата е 

Омега” – както Сеге на Марк, говорейки множество глупости, но без да казва нищо истинно 

твърди с увереност. „И тези сили,” добавя тя, „хвърлени едновременно в прегръдките си , 

изявили славата на този, от когото били създадени и славата на този звук била предадена 

                                                
33 Посредством добавянето на Мойсей и Илия 
34 Тази цифра отново се получава посредством нумерология свързана буквите съставляващи думата 
„гълъб” на гръцки. 
35 Алюзия към Алатея, която на гръцки съдържа седем букви 
36 Под тези седем сили се имат в предвид седемте небеса (също така наричани ангели) създадени от 
Демиурга 
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обратно до Пропатора.” Тя твърди, по-нататък, че „звука на този глас на хвала достигнал 

до земята и станал създател и родител на земните неща,.”  

8. Като доказателство на това, той дава примера с плача на новородените деца, 

който е в съгласие със звука на всеки един от тези елементи. Той казва, че както  седемте 

сили прославят словото, така правят и оплакващите се младенци. Поради тази причина 

Давид казва: „От устата на младенците и сучещите прогласил си хвала” (Псалм 8:2). 

И отново: „Небесата разказват славата Божия” (Псалм 19:1). Тази е и причината, когато 

душата преминава през трудности за своя собствена утеха тя да подвиква „О” (Омега) в 

чест на споменатата буква37, така че сродната й душа да може да разпознае (нейната 

болка) и да й изпрати утеха, 

9. Това тогава е цялото име38, което се състои от 30 букви и Битус, който приема 

своето нарастване от буквите на това (име), и тялото на Алатея, което е съставено от 13 

члена, всеки от който се състои от две букви и гласа, които тя издава без изобщо да 

говори. Това е реда на името, което не може да бъде изразено  с думи, и душата на света, 

и на хората в реда, който е според образа (на горните неща). Така той изразява своите 

безсмислени мнения. Остава да опиша как Тетрадата му показва чрез имената една сила 

равна по брой; така че нищо, приятелю мой, което аз приех и говорех чрез него, да не 

остане неизвестно за теб; и така твоята молба, която често ми отправяш да бъде 

удовлетворена. 

 Глава 15  
Сиге разкрива на Марк поколението на 24 елементи и на Исус.  

Изложение на тези абсурди. 

1. Тогава Премъдрата Сиге му разкрила поколението на 24 елемента както следва: 

– Заедно с Монотес съществувала и Хенотес, от която, както вече казахме по-горе, 

произлезли две поколения – Монас и Хен, които, добавени към другите две, направили 4, 

понеже два пъти две прави четири. И отново, четири и две когато бъдат събрани заедно 

дават числото шест. По-нататък, тези шест били учетворени и така дали началото на 24 

форми. Името на първата Тетрада, която се смята за най-свята и не може да бъде 

изразена с думи, е известно единствено на Сина и на Отец, Който също знае какви са те. 

Другите имена, които трябва да бъдат произнасяни с уважение, вяра и преклонение са, 

според него, Аретос и Сиге, Патер и Алатея. Общия брой на тази Тетрада наброява 24 

букви; името Аретос се състои от 7 букви, Сиге от 7, Патер от 5 и Алатея от 739. Ако 

всички тези се съберат заедно – два пъти 5 и два пъти 7, те съставляват числото 24. По 

такъв начин, втората Тетрада, Логос и Зое, Антропос и Еклесия, разкриват същия брой 

                                                
37 На това място текста е много неясен, ние даваме вероятното значение 
38 Т.е. името Сотер, съвършения резултат от цялата Плерома 
39 На гръцки 
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елементи. По-нататък, името на Спасителя, което може да бъде произнесено, а именно 

Исус, съдържа 6 букви, но неизговоримото Му име съдържа 24 букви. Името Христос 

Синът40 съдържа 12 букви, но това, което е непроизносимо в Христос , съдържа 20 букви. 

Затова Той казва, че е Алфа и Омега и се разкрива чрез гълъба, понеже тази птица 

съдържа числото (на Неговото име). 

2. Исус, твърди той, има следния неизговорим произход. От Майката на всички 

неща, т.е. първата Тетрада, произлязла втора Тетрада, посредством нейните дъщери; и 

така бил формиран един Огдаод, от който, отново, произлязла Декада. Така били 

създадени един Огдаод и една Декада. Декадата, бивайки присъединена към Огдаода и 

умножена 10 пъти, произвела числото 800. Така общия брой на числата произлезли от 

Огдаода (умножен) в Декадата е 888. Това е името на Исус; защото това име, ако 

обмислите числената стойност на буквите, прави 888. Чрез това вие може да видите ясно 

тяхното мнение за произхода на свръхнебесния Исус. Поради тази причина и азбуката на 

гърците съдържа 8 монади, осем декади и осем хектади41, които съставляват числото 888, 

т.е. Исус, Който е съставен от всички числа. Поради тази причина , Той е нарече Алфа и 

Омега, което показва Неговият общ произход. Отново, те представят нещата по следния 

начин: Ако първата Тетрада бъде събрана според нарастването на цифрите, се появява 

числото 10. Защото 1, 2, 3 и 4, ако бъдат събрани правят 10; и това, според тях е Исус. 

По-нататък, той казва, че Крестус – дума състояща се от осем букви – показва първия 

Огдаод и когато бъде умножена по 10 ражда Исус (888). Христос Синът, казва той, също 

така говори и за Декада. Защото името Син съдържа четири букви и Христос (Крестус) 

осем, които ако бъдат събрани посочват величието на Дуодекадата. Той твърди, че преди 

да се появи Еписемона на това име, т.е. Исус Синът, човечеството било изпаднало в 

голямо невежество и грешка. Именно тогава било изявено това име от шест букви 

(личността, която го притежавала и която съдържала в себе си тези 24 букви се облякла 

в плът, за да може да бъде схваната от човешките сетива) и след като Го познали, те се 

върнали от своето невежество и преминали от смърт в живот, понеже Той ги водел по 

пътя към истината на Отца. Защото Отец на всички решил да сложи край на невежеството 

и да унищожи смъртта. Но това премахване на невежеството представлявало именно 

познаването на Него Самия. За тази цел, мъжът (Антропос) бил избран според Неговата 

воля да бъде сътворен, според образа на (прилежащата) горна сила. 

3. Що се отнася до еоните, те произлизат от Татрадата, в която влизали Антропос 

и Еклесия, Логос и Зое. Тогава силите, казва той, които били тяхна еманация създали този 

Исус, Който се явил на земята. Ангел Гавраил заел мястото на Логоса, Святия Дух това 

                                                
40 Тук текстът не е напълно сигурен и донякъде неясен. 
41 Харви отбелязва,че има три симетрични характеристики въведени в гръцката азбука за целите на 
номерирането – три еpisema съответно за 6, 90 и 900. Тогава истинската азбука когато бъде 
използвана, за да показва цифри включва осем единици, осем десятки и осем стотици. 
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на Зое, Висшата сила – на Антропос, а Девата била поставена на мястото на Еклесия. И 

така, чрез специално решение от Него бил създаден, чрез Мария, този човек, Който, 

докато се намирал в утробата, Отец на всичко избрал да приеме знанието за Него 

посредством Словото. При влизането му във водата (при кръщението) , над него под 

формата на гълъб слязло това същество, което по-рано било възлязло нависоко и 

завършило дванадесетия омер, в който се намирало семето на тези, които били създадени 

едновременно с Него и които слизали, и се възнасяли заедно с него. По-нататък, той 

твърди, че силата, която слязла, била семето на Отца, която имала в себе си както Отца, 

така и Сина, силата на Сиге, която била известна чрез тях, но не може да бъде изразена 

с думи, а също и всички еони. И това бил Духът, Който говорел чрез устата на Исус, и 

Който изповядал, че бил Човешкия Син и открил Отца, и Който слизайки върху Исус станал 

едно с Него. И той казал, че Спасителя, създаден по специална воля наистина унищожил 

смъртта и този Христос изявил Отца42. Следователно той твърди, че Исус е името на този 

човек, създаден по специално решение и по образ и подобие на този (небесен) Антропос, 

Който слязъл върху Него. След като приел този еон, Той притежавал самият Антропос и 

самия Логос, и Патер, и Аретус, и Сиге, и Алетея, и Еклесия, и Зое. 

4. Тези бълнувания, можем с основание да кажем, са доста повече от Йо, йо, Фю, 

фю, и всякакъв вид трагични възклицания или нещастни звуци. Понеже кой няма да презре 

окаяният създател на такива безочливи лъжи, когато разбере истината обърната от Марк 

в един прост образ, който изпълва всичко с букви от азбуката? Гърците казват, че 

първоначално са приели 16 букви от Кадмус и то едва наскоро в сравнение с началото 

(огромната древност, с която са свързвани), чрез една пословица: „Вчера и преди това;” и 

след това, те сами измислили по някое време аспиратите и в друго време двойните букви , 

докато накрая, последни, те, казва Паламед, добавили към предишните удължените 

букви. Дали преди тези неща да се случат сред гърците истината не е съществувала? 

Понеже според този Марк, тялото на истината следва Кадмус и това, което го предхожда 

е следващо също спрямо тези, които добавяли останалите букви – последващо дори 

спрямо теб! понеже единствено ти си създал това, което е наречено от теб истината в 

един (външен, видим) образ. 

5. Но кой ще толерира тази глупава Сиге, която го нарекла така, както не може да 

се нарече, и изразила природата Му, която не може да бъде изразена, и намерила Този, 

Който не може да бъде намерен и заявила, че Този, за Когото ти твърдиш, че е лишен от 

тяло и форма отворил устата Си и изговорил Словото, което подобно на своя Творец и 

изявявайки образа на невидимия все пак се състояло от 30 елемента и 4 срички? Тогава 

според твоята теория следва, че Отец на всичко, понеже е подобен на Словото, се състои 

от 30 елемента и 4 срички! Или, отново, кой ще търпи твоето жонглиране с форми и числа 

                                                
42 На това място текста е неясен. 
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– по едно време 30, в друго 24, а в друго отново само 6 – докато ти чрез това затваряш 

устата на Божието Слово, Създателя и Твореца на всички неща; и след това, отново, го 

нарязваш на 4 парчета, състоящи се от срички и на 30 елемента; и принизяваш Господа 

на всичко, Който е създал небето до числото 888, така че да бъде подобен на азбуката; и 

подразделяш Отца, Който не може да бъде обхванат, но Сам съдържа всички неща, на 

Тетрада, и на Огдаод, и на Декада, и на Дуодекада; и посредством подобно умножаване 

показваш неизговоримата и неразбираема природа на Отца, както сам ти твърдиш, че е? 

и доказваш, че си един истински зъл Дедал, притежаващ големи сили, който създава 

природа и същност на Този, Който се нарича безтелесен и нематериален от множество 

произлизащи една от друга букви. Силата, която твърдиш, че е невидима, ти все пак 

разделяш на съгласни, гласни и полугласни букви; и погрешно приписвайки беззвучните 

букви на Отца на всичко и на неговата Еноея (мисъл), ти от всичко това придобиваш 

увереност и достигаш до най-висшата точка на богохулството и до най-голямото нечестие. 

6. Следователно с добро основание и твърде удачно по отношение на твоя 

безразсъден опит, Божият старец и проповедник на истината е съчинил за теб следния 

стих: 

Марк, този създател на идоли, вършещ знамения, 

Четящ по звездите и потопен дълбоко в изкуството на черната магия,  

Винаги с измама доказващ погрешно учения, 

Показващ знамения на тези уловени от теб чрез измама,  

Правещ чудеса, които са напълно безбожни и отстъпнически,  

Които  сатаната, твоят истински баща ти е дал способност да правиш,  

Посредством Азазел, този паднал и все пак могъщ ангел –  

Който те прави предшественик на собствените си нечестиви дела.  

Такива са думите на този свят старец. И аз ще се опитам накратко да изложа и 

останалата част от тяхната тайна система, която те развиват надълго, и да изведа на 

светло това, което за дълго е било прикривано. Понеже когато бъдат по този начин 

изложени пред всички, тези неща ще станат лесно разбираеми. 
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 Глава 16  
 Абсурдните тълкувания на маркоинитите  

1. Смесвайки потомството на техните еони с изгубването и намирането на овцата 

(за което се говори в евангелието43), тези хора се опитват да твърдят разни неща по 

мистичен начин, обвързвайки всичко с числа и настоявайки, че вселената е била 

създадена от една Монада и една Диада. Пресмятайки техния сбор, който е четири, по 

този те начин създават една Декада. Понеже когато едно, две, три и четири се съберат те 

правят 10 еона. И отново, Диадата увеличена сама себе си (по две) до 6 – две и четири 

и шест – дава Дуодекада. Ако още веднъж направим същото пресмятане до 10 се получава 

числото 30, съставено от числата 8, и 10 и 12. Те наричат Дуодекадата – понеже тя 

съдържа Еписемона 44 , и понеже Еписемона стои върху нея – страст. И поради тази 

причина, понеже в числото 12 45 се случила грешка, овцата подскочила и се изгубила; 

понеже те твърдят, че тази дефект произлязъл от Дуодекадата. По същия начин, те 

пророчески твърдят, че една сила се отделила от Дуодекадата и погинала; и това било 

представено от жената, която изгубила драхма (Лука 15:8) и запалвайки светило отново я 

намерила. Така числата, които останали, т.е. девет по отношение на броя на драхмите и 

11 по отношение на овцете, когато бъдат умножени заедно дават числото 99 , понеже 9 

пъти по 11 е 99. Те също така твърдят, че думата „Амин” съдържа това число.  

2. Аз няма да те отегчавам, изреждайки техните собствени тълкувания, така че да 

можеш да схванеш всички неща. Те например твърдят, че буквата Ета заедно с Еписемон 

съдържа Огдаода, понеже тя се намира на 8 място след първата буква. Така без 

Еписемона, пресмятайки броя на буквите и събирайки ги, докато достигнем до Ета, 

пропускайки Еписемона и добавяйки стойността на буквите, които следват, ние намираме, 

че пълния брой на буквите е 30. Понеже до Еписемона са 15 и добавяйки към този брой 7, 

се достига до числото 22. След това, добавяйки към тях Ета, понеже нейната стойност е 

8, се съставя най-прекрасната Триконтада. И така те твърдят, че Огдаода е майка на 30-

те еона. Тъй като, числото 30 е съставено от 3 сили (Огдаода, Декадта и Дудекадата), 

когато бъдат умножени по 3, те дават числото 90, понеже 3 пъти по 30 е 90. По подобен 

начин тези Триада, когато бъде умножена по себе си, дава 9. Така Огдаода дава 99. И 

понеже 12-я еон поради своя дефект оставил останалите 11, те твърдят, че 

разположението на буквите доказва метода на тяхното пресмятане (Понеже 

единадесетата по ред буква е Лимбда, която представлява числото 30) и изявява горните 

дела, тъй като сбора на последователните стойности, буквите от Алфа до Либма, 

пропускайки Еписемон дава сумата 99. Тази Лимбда, бивайки 11 по ред слязла, за да 

                                                
43 Виж Лука 15:4 
44 Различните тълкуватели се разминават в значението на това изречение. 
45 Има се в предвид последния от 12-те еона 
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търси някой равен на себе си и по този начин да допълни броя на 12 букви и когато 

намерила такъв, броят бил завършен, което е явно от самата конфигурация на тази буква; 

понеже Лимбда, търсейки някой подобен на нея, и намирайки такъв, и свързвайки го към 

себе си по този начин попълва мястото на 12-та, буквата Му, която се състои от две 

Лимбди. Поради тази причина посредством своето „знание” те избягват мястото на 99, т.е. 

дефекта – един вид лява ръка46  – но спасяват още една която, когато бъде прибавена към 

99 води до промяна на техните пресмятания към дясната ръка. 

3. Аз добре зная, скъпи приятелю, че когато прочетеш всичко това , ти ще избухнеш 

в силен смях, поради тяхната надута глупост! Но наистина, съжаление заслужават хората, 

които изповядват такава религия и които толкова хладнокръвно и извратено разкъсват 

величието на неизразимата сила и диспенсацията на Бога, посредством Алфа и Бета и с 

помощта на числата. Но тъй като мнозина са се отделили от църквата и дават вниманието 

си на старчески басни подобни на тези, те са осъдени от само себе си. За тези хора Павел 

ни казва: „след като го съветваш един-два пъти остави го” (Тит 3:10). И Йоан, ученика 

на Господа, увеличава тяхното осъждение, когато желае ние дори да не ги поздравяваме, 

понеже казва той, „който го поздравява става съучастник в неговите зли дела” (2 Йоан 

10-11). И поради тази причина „няма добро за нечестивия,” казва Господ. Наистина 

нечестиви над всяко нечестие са хората, които твърдят, че Създателя на небето и земята, 

единствения всемогъщ Бог, освен Когото няма Бог, е бил създаден посредством един 

дефект, който сам произлязъл от друг дефект, така че Сам Той бил продукт на третия 

дефект47. Такова мнение ние трябва да презираме и да ненавиждаме , докато в същото 

време, винаги и навсякъде бягаме надалеч от тези, които го държат; и колкото яростно те 

настояват и се радват на своите лъжливи учения, толкова и ние трябва да бъдем убедени, 

че те са под влияние на злите духове на Огдаода – точно както хората, които изпадат в 

един вид лудост, колкото повече се смеят и си представят, че са добре, и правят всички 

неща, като че ли са в добро здраве (на тялото и на ума) – някои неща дори по-добре, 

отколкото тези, които действително са такива – с това показват единствено, че са по-

сериозно заразени. По подобен начин тези хора, макар да изглежда, че превъзхождат 

останалите в мъдрост, изхабяват своята сила, огъвайки лъка твърде силно48 и се показват 

като най-големите глупаци. Понеже, когато нечистия дух на глупостта излезе, и когато 

след това ги намери да не чакат Бога, но заети със земни дела, тогава „взема седем други 

духа по-зли от него” (Матей 12:43) и надувайки ума на тези хора с техни идеи, така че да 

                                                
46 Масует обяснява това и следващото споменаване във връзка с употребата от древните на пръстите 
на ръката при броене; чрез лявата ръка те показвали броя под 100, с дясната – числата над тази 
цифра 
47 Демиурга, който бил продукт от родилното изхвърляне на Ахамот, която сама била абортиралата 
същност на София 
48 Т.е. опитвайки това, което надвишава способностите им, те изпадат в абсурди така, както лъка се 
чупи, ако бъде огънат твърде много 
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могат да повярват в нещо различно от Бога и след като удачно ги е подготвил да приемат 

измамата, влага в тях Огдаода на глупавия дух на злобата. 

 

 Глава 17   
Теорията на маркионитите, че създадените неща са направени по образа на 

невидимите 

1. Желая също така да обясня тяхната теория за начина, по който творението е 

било създадено чрез Майката от Демиурга (сякаш без неговото знание), по образа на 

невидимите неща. Те твърдят преди всичко, че четирите елемента, огън, вода, земя и 

въздух, били направени по образа на първоначалната горна Тетрада и че посредством 

добавянето на техните действия, т.е. топлина, студ, сухота и влажност, се наблюдава 

пълно подобие на Огдаода. След това те споменават четирите сили по следния начин: – 

има седем кълбовидни тела, които също така се наричат небеса; след това кръговото 

тяло, което ги съдържа, което те също така наричат осмо небе; и освен тези, слънцето и 

луната. За тези, бивайки 10 на брой, те твърдят, че са типове на невидимата Декада, която 

произлиза от Логос и Зое. Що се отнася до Дуодекадата тя е представена от зодиакалния 

кръг както той се нарича; понеже те твърдят, че тези 12 знака са най-явна сянка от 

Дуодекадата, дъщерята на Антропос и Еклесия. Най-високото небе, което достига до 

самата сфера (на седмото небе), било свързано с бързото движение на цялата система и 

посредством гравитацията си служи като противовес и баланс на тази система , и така 

извършва пълен кръга от знак до знак за 30 години – те казват, че това е образа на Хорос, 

обикалящ тяхната Майка наричана с 30 имена49. И отново, тъй като луната пътува по 

определения й път в небето за 30 дни, те твърдят, че чрез тези дни тя изразява броя на 

30-те еона. Също и слънцето, което тича по орбитата си за 12 месеца и след това се 

връща в началната си точка, изявява Дуодекадата чрез тези 12 месеца; и дните 

измервани чрез 12 часа са образ на невидимата Дуодекада. По-нататък те казват, че часа, 

който е 1/12 част от деня е съставен от 30 части, за да може да изяви образа на 

Триаконтада. По същия начин, понеже самия зодиакален кръг съдържа 360 градуса 

(понеже всеки от неговите знаци включва 30), те също така твърдят, че този кръг 

представлява образ на връзката, която съществува между 12 и 30. Още по-нататък, 

твърдейки, че земята е разделена на 12 зони и че във всяка зона тя приема сила от небето , 

според перпендикуляра (позицията на слънцето над нея) , давайки продукция отговаряща 

на силата, която й изпраща своето влияние, те казват, че това е най-явен тип на 

Дуодекадата и нейното потомство. 

                                                
49 Изречението е неясно 
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2. Освен всички тези неща, те твърдят, че Демиурга желаел да имитира 

безкрайното, и вечното, и необятността, и свободата от всякаква мярка във времето на 

горния Огдаод, но понеже бил плод на дефект и неспособен да изяви своята цялостност 

и вечност, прибягнал до способа на разпростиране на вечността във времената, сезоните 

и огромен брой години, представяйки си, че посредством умножаването на тези неща 

може да имитира нейната необятност. По-нататък те твърдят, че след като истината му 

убегнала, той последвал лъжата и че поради тази причина, когато времето се изпълни 

работата му ще погине. 

 

 Глава 18   
Пасажи от Мойсей, които еретиците извращават , в подкрепа на 

своите хипотези 

1. И докато те твърдят такива неща за творението, всеки от тях ежедневно, според 

своите възможности, измисля нещо ново и никой не се смята за „съвършен”, докато не 

измисли някоя голяма измислица. Поради тази причина е необходимо първо, да се 

посочат нещата, които те изопачават (за собствена употреба) от пророческите Писания и 

след това да се оборят. Мойсей, казват те, описвайки началото на творението, първо 

посочва Майката на всички неща, казвайки: „В началото Бог създаде небето и земята 

(Битие 1:1) защото, твърдят те, споменавайки тези четири – Бог, началото, небето и 

земята – той изявява тяхната Тетрада, Показвайки също така нейната невидима и скрита 

природа, той казва: „И земята беше невидима и безформена50.” Освен това, те ще кажат, 

че той говори за втората Тетрада, потомството на първата, по следния начин – 

наименувайки бездната и мрака, в които също така се намирали водите и Божия Дух, Който 

се носел над водата. След това, продължавайки да говори за Декадата, той назовава 

светлината, деня, нощта, небесния простор, вечерта, утрото, сухата земя, растенията и 

на десето място, дърветата. Така, посредством тези 10 имена , той посочва десетте еона. 

Отново, силата на Дудекадата била посочена посредством споменаването слънцето, 

луната, звездите, сезоните, годините, морските китовете, рибите, влечугите, птиците, 

четвероногите и зверовете и след всички тези, на дванадесето място, човека. По този 

начин те учат, че чрез Мойсей и Духа се говори за Триаконтада. По-нататък, човека, 

създаден според горния образ и сила, имал в себе си способности, които произлизали от 

този източник. Те се намирали в ума, от който произлизали четири способности по образа 

на горната Тетрада, които се наричали: първата зрение, втората слух, третата обоняние, 

четвъртата осезание. Те също така казват, че Огдаода е изявен чрез човека по следния 

                                                
50 Бит. 1:2 според Септуагинта; Същия превод използва и Василий Велики в своя „Шестоднев” (Беседа 
1) 
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начин: той притежава две уши и същия брой очи, също и две ноздри и двойно осезание т. 

е. сладко и горчиво. По-нататък, те учат, че целия човек съдържа целия образ на 

Триаконтада както следва: В неговите ръце, посредством пръстите си, той носи Огдаода, 

в цялото си тяло Дуодекадата, понеже тялото му е разделено на 12 части; защото те го 

разделят така, тъй като тялото на Истината е разделено от тях – за което ние вече 

говорихме 51 . Но Огдаода, понеже е неизразим и невидим, се смята за скрит във 

вътрешността. 

2. Те твърдят, че слънцето, най-големия източник на светлина, било създадено на 

четвъртия ден и така посочвало броя на Тетрадата. Така също, според тях, дворовете52 

на скинията направени от Мойсей от фин лен, синьо, пурпурно и червено, посочвали 

същото нещо. По-нататък, те твърдят, че дългата роба на свещеника падаща до краката 

му и украсена с четири реда скъпоценни камъни (Изход 28: 17), показва Тетрадата; и ако 

има някое друго неща в Писанието, което е възможно да бъде свързано с числото четири, 

те заявяват, че е такова по отношение на Тетрадата. Отново, Огдаода бил изявен както 

следва: – Те твърдят, че човека е направен на осмия ден, защото нещо, което той 

трябвало да притежава било направено на шестия ден и нещо на осмия, за да се знае, че 

неговата земна част е направена на шестия ден, а телесна му част на осмия , понеже те 

разграничават тези две неща. Някои от тях също така твърдят, че един човек е бил 

направен по образа и подобието на Бога мъжко-женски и че това е бил духовния човек; а 

друг човек е бил направен от земята. 

3. По-нататък те казват, че направата на ковчега в потопа, посредством който се 

спасили осем души (Битие 4:18; 1 Петър 3:20), ясно показва Огдаода, който носи спасение. 

Давид показва същото чрез своята възраст сред братята си (1 Царе 16:10) По-нататък, 

обрязването, което се извършва на осмия ден (Битие 17:12) представя обрязването на 

горния Огдаод. С една дума навсякъде където намерят, че писанието може да се съотнесе 

към числото осем, те казват, че то изявява тайната на Огдаода. Отново, по отношение на 

Декадатата, те твърдят, че тя е представена от десетте нации, които Бог обещал на 

Авраам да притежава (Битие 15:19). Също така случая със Сара, която след 10 години 

дала своята прислужница, за да може тя да му роди син, показва същото. По-нататък, 

слугата на Авраам, който бил изпратен за Ребека и й дал при кладенеца 10 златни 

огърлици и нейните братя, които я забавили 10 дена (Битие 24:22,25), Еровоам, който 

получил 10 скиптъра (1 Царе 11:31) (племена), и десетте завеси (Изход 26:1; 36:8) на 

шатъра, и колоните от 10 кубита (Изход 36:21) (високи), и 10 сина на Яков , които първо 

били изпратени в Египет, за да купят зърно, и след това десетте апостола, на които Господ 

                                                
51 Виж 14.2 
52 Може би завесите виж Изх. 26:1 
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се явил след възкресението Си (Тома не бил там – Йоан 20:24), представляват според 

тях, невидимата Декада. 

4. Що се отнася до Дуодекадата, във връзка с която се случила тайната на страстта 

на дефекта, те твърдят, че тя може да бъде намерена ясно и сигурно навсякъде (в 

Писанието). Защото те казват, че 12 синове на Яков (Битие 25:22; xlix,28), от които 

произлезли 12 племена, нагръдника на първосвещеника, на който имало 12 скъпоценни 

камъка (Изход 18:2 – в Писанието не се споменава броя на камъните), дванадесетте 

камъка, които били оставени от Мойсей под планината (Изход 24:4), същия брой, който 

бил поставен и от Исус в реката (Исус Навин 4:3) и отново, от друга страна, носещите 

ковчега на завета (Исус Навин 3:12), тези камъни, които били оставени от Илия , когато 

юницата била предложена като жертва за всеизгаряне (1 Царе 18:31), както и броят на 

апостолите; и накратко, всяко събитие, което включва числото 12 , представя 

Дуодекадата. А единството на всички тези, което се нарича Тиакондатда, те полагат 

много усилия да покажат чрез ковчега на Ной, височината на който била 30 кубита (Битие 

6:15), от случая със Самуил, който поставил Саул на челното място сред 30 гости (1 

Самуил 9:22), от Давид, когато се криел в полето за 30 дена (1 Самуил 20:5), от тези, които 

влезли заедно с него в пещерата; както и от факта, че дължината (височината) на святата 

скиния била 30 кубита (Изход 26:8); и ако срещнат други подобни числа те по същия начин 

ги отнасят към Триаконтада. 

 

 Глава 19   
Пасажи от Писанието, чрез които те се опитват да докажат, че върховния 

отец не бил познат преди идването на Христос 
1. Смятам за необходимо да добавя към тези детайли и това, в което, изопачавайки 

пасажи от Писанието, те се опитват да ни убедят в техния Пропатор, който бил непознат 

преди идването на Христос. Тяхната цел е да покажат, че нашия Господ изявил друг Отец, 

различен от Създателя на вселената, за когото, както казахме преди, те нечестиво 

твърдят, че произлязъл от един дефект. Например, когато пророк Исая казва: „Волът 

познава стопанина си и оселът – яслите на господаря си; но Израел не знае, народът 

Ми не разсъждава” (Исая 1:3), те извращават тези думи като показващи незнание за 

невидимия Битус. Те се опитват да покажат същото и чрез казаното от Осия: „Няма 

истина в тях, нито познаване на Бога” (Осия 4:1). И думите: „Няма никой, който да 

разбира или да търси Бога; всички се отбиха от пътя, заедно се развратиха” (Римл. 

3:11, Пс. 9:3) те твърдят, че са казани относно непознаването на Битус. Също и това, 

което е изговорено от Мойсей: „Никой не може да види Бога и да остане жив” (Изх. 23:20), 

както те ни убеждават, се отнася за същото. 
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2. Защото те лъжливо смятат, че Създателя бил виждан от пророците. Пасажа: 

„Никой човек не може да види Бога и да остане жив”, те тълкуват като казан за Неговото 

величие, невидимо и непознато за никого. Това, че думите: „Никой не може да види Бога” 

са казани за невидимия Отец, Създателя на вселената е очевидно на всички нас; но това, 

че са казани не за този Битус, когото те извикват в съществуване, но за Създателя (и Той 

е невидимия Бог), ще бъде показано по-късно. Те също твърдят, че и Данаил показва 

същото, когато моли ангела за обяснение на притчите, понеже не ги разбира. Но ангела, 

скривайки от него великата тайна на Битус, му казал: „Иди си Данаиле, понеже тези думи 

са запечатани, докато разбиращите ще ги разберат и белите бъдат избелени” (Дан. 

12:9-10). Те също така се хвалят, че са хората в бели дрехи, които разбират всичко.  

 

 Глава 20   
Апокрифните и лъжливи писания на маркионитите и пасажи от писанията, 

които те извращават 
1. Освен горните (погрешни тълкувания), те добавят и огромен брой апокрифни и 

духовни писания, измислени от самите тях, за да смущават умовете на глупавите и невежи 

в истинските Писания хора. Сред другите неща, те разказват следната лъжлива и глупава 

история:53 Когато нашия Господ бил дете и учел буквите, един учител му казал, както е 

обичайно: „Кажи Алфа.” Той отговорил (както трябвало) „Алфа.” Но когато учителя отново 

му казал „Бета” Господ отговорил: „Кажи ми първо какво е Алфа; тогава Аз ще ти кажа 

какво е бета.” Това те смятат, че означава, че единствено Той познава непознаваемия , 

когото открива под името Алфа. 

2. Те разглеждат по същия начин и някои пасажи от евангелията, като например 

отговора, който Той дал на Своята майка, когато бил на 12 години: „Не трябва ли да се 

намирам около дома на Отца Си?” (Лука 2:49). Така, казват те, Той им изявил Отца, Когото 

те не познавали. Поради тази причина, Той изпратил учениците си до 12 племена, за да 

могат да им изявят непознатия Бог. И на човека, който Му казал: „Благи учителю”, Той 

изповядал Бога, Който единствено е благ, казвайки: „Защо ме наричаш благ; само един е 

благ; Отец на небесата” (Лука 18:18). Те твърдят, че в тези думи еоните са наречени с 

името небеса. По-нататък, когато не отговорил на тези, които Му казвали: „С каква власт 

правиш тези неща?” (Матей 21:23), но чрез въпрос от Своя страна напълно ги объркал; и 

като не отговорил, според тяхното тълкуване, Той показал непознаваемата природа на 

Отца. По-нататък, когато казал: „Често съм желал да чуя една от тези думи и е нямало 

кой да ми я каже   54” те твърдят, че чрез израза „една”, Той има в предвид единствения 

                                                
53 Вероятно от протоевангелието на Тома. 
54 От същото апокрифно евангелие 



съдържание ~ 49 ~ 

 

истински Бог, когото те не познават. По-нататък, когато при Ерусалим Той плаче за града 

и казва: „Да беше знаел деня, който принадлежи на мира ти, но не позна” (Лука 19:42 – 

цитирано свободно) чрез думата „скрит”, Той показва неясната природа на Битус. И 

отново, когато казва: „Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени и 

научете се от Мене” (Мт. 11:28) Той изявява Отца на истината. Понеже това, което тези 

хора не знаят, Той обещава да ги научи. 

3. Но те добавят следния пасаж като най-висше свидетелство и като корона на 

тяхното учение: „В онова време Исус продължи да говори и каза: Благодаря Ти, Отче, 

Господи на небето и на земята, защото си укрил това от мъдрите и разумните, а си 

го открил на невръстните. Да, Отче, защото така Ти се видя благоугодно. Всичко Ми 

е предадено от Моя Отец; и освен Отца никой не познава Сина; нито познава някой 

Отца освен Сина и онзи, на когото Синът би благоволил да Го открие” (Матей 11:25-

27). С тези думи, твърдят те, Тoй ясно показва, че Отец на истината, извикан в 

съществуване от тях, не бил познат на никого преди Неговото идване. И те разбират 

пасажа, като учещ, че Създателя и Твореца (на света) винаги е бил познат на всеки, а 

Господ казва тези думи за Отец, когото никой не познавал и когото те сега изявяват.  

 

 Глава 21   
Вижданията на тези еретици за изкуплението 

1. Тяхната традиция за изкуплението55 е невидима и неразбираема като майка на 

невидимите и неразбираеми неща; и поради тази причина, понеже е непостоянна, е 

невъзможно просто и изведнъж да се познава цялата й природа , понеже всеки от тях я 

представя, както го водят склонностите му. Има толкова много „схеми” за изкуплението, 

колкото са учителите на тази мистични виждания. Когато дойде ред да ги оборим , ние ще 

покажем на подобаващото му се място, че сатаната е подтикнал тези хора да отричат 

кръщението, което е Божието обновление и по този начин да отрекат цялата (християнска) 

вяра. 

2. Те твърдят, че тези, които притежават пълното познание , трябва по 

необходимост да бъдат обновени от висша сила. Няма друг начин, по който могат да бъдат 

приети в Плеромата, защото това (обновление) ги води надолу в дълбините на Битус. 

Защото кръщението, постановено от видимия Исус било за прощение на грехове, но 

изкуплението донесено от този Христос, който слязъл върху Него, било за съвършенство; 

и те смятат, че първото е животинско, а второто духовно. По подобен начин, кръщенето 

на Йоан било дадено за покаяние, а изкуплението от Исус56 било за съвършенство и Той 

                                                
55 Ср. 13.6 
56 Латинската версия казва Христос 
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има в предвид именно това, когато казва: „Има друго кръщение, с което трябва да се 

кръстя и бързам към него 57 ”. По-нататък, те твърдят, че Господ говорел за това 

изкупление на завидеевите синове, когато майка им помолила да седнат един отдясно и 

един отляво Му в Неговото царство казвайки: „Можете ли да се кръстите с кръщението, 

с което аз ще се кръстя” (Марк 10:38)? Павел също, казват те, често и с ясни думи говори 

за изкуплението, което е в Христос Исус; и това е същото, което им е било предадено в 

толкова разнообразни и противоречиви форми. 

3. Понеже някои от тях приготвят сватбено ложе и извършват един мистичен ритуал 

(изговаряйки определени думи) с тези, които биват посвещавани и казват, че това е една 

духовна женитба, която те празнуват, според горното единение. Други ги завеждат на 

някое място, където има вода и ги кръщават като изговарят думите: „В името на незнайния 

Отец на вселената – в истина, майката на всички неща – в Този, Който е слязъл върху 

Исус – в единство и изкупление и единство със силите.” Други пък повтарят определени 

еврейски думи, за да объркат още повече тези, които биват посвещавани както следва: 

„Басема, Камосе, Босенаора, Мистадия, Руада, Коуста, Бабафор, Калхей 58.” Смисълът им 

е следния: „Призовавам този, който е над всяка сила на Отца, който се нарича светлина, 

добър Дух, живот, понеже Ти царуваш в тялото.” Отново, други представят изкуплението 

по следния начин: Името, което е скрито от всяко божество, и власт, и истина, с което Исус 

от Назарет е бил облечен в живота на светлината на Христос – на Христос, Който живее 

чрез Светия Дух, за ангелското изкупление. Името, което възстановява е следното: Месия, 

Уфарег, Намемпсоеман, Колдоур, Мосомедея, Псауа, Йесус Назариа59 . Тълкуването на 

тези думи е както следва: „Не разделям Духа на Христос, нито сърцето , нито 

свръхцърковната сила, която е милостива. Нека да се наслаждавам на Твоето име, о, 

Спасителю на истината!” Такива са думите на посвещаващия; а този, който е посветен 

отговаря: „Аз съм установен, аз съм изкупен; аз изкупих душата си от този век (свят) , от 

всички неща, свързани с него в името на Йоан, който е изкупил собствената си душа в 

изкуплението на Христос, Който живее.” Тогава присъстващите добавят следните думи: 

„Мир на всички, върху които почива това име.” След това те помазват посвещавания с 

балсам; понеже твърдят, че това мазило е предобраз на сладката миризма, която е над 

всички неща. 

4. Но има и други, които твърдят, че е ненужно да се потапят хората във вода, а 

смесват вода и масло и поставят тази смес върху главите на посвещаваните , използвайки 

някои от изразите, които вече споменахме. И те твърдят, че това е изкуплението. Те също 

имат обичай да помазват с балсам. Други отхвърлят всички тези практики и твърдят, че 

тайната на неизговоримата и невидима сила, не трябва да бъде извършвана от видими и 

                                                
57 Лука 12:50 –вероятно текста е бил променен по този начин от еретиците 
58 Така според гръцкия текст; списъкът в латинската версия е съвсем различен 
59 Отново има много разлики с латинския текст 
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покварени създания, нито пък това, което принадлежи на (съществата), които са невидими 

и безтелесни и отвъд разума (да бъде извършвано) от такива, които са обект на разума и 

притежават тяло. Те твърдят, че познанието на неизказаното Величие само по себе си е 

съвършено изкупление. Понеже и дефекта, и страстта имат за свой произход 

невежеството, то цялата същност на това, което е създадено по този начин бива 

унищожена от познанието; следователно познанието е изкуплението на вътрешния човек. 

Това все пак не е една веществена природа, понеже тялото е тленно; нито пък е 

животинска, понеже животинската душа е резултат от един дефект и е само обиталище на 

духа. Следователно, изкуплението трябва да засяга духовната природа; понеже те 

твърдят, че вътрешния и духовен човек е изкупен посредством познание и че те, 

придобили познание за всички неща, нямат нужда от нищо повече. Това е истинското 

изкупление. 

5. Освен тези има и други, които продължават да изкупват хората дори до момента 

на смъртта като поставят на главата им масло и вода, или по-рано споменатата смес от 

тези две вещества, използвайки в същото време вече споменатите молитви, така че 

човека, който е споменаван да не може да бъде забелязан или хванат от началствата и 

властите и техния вътрешен човек да възлезе нависоко невидим, като че ли телата им са 

оставени сред сътворените неща в този свят, докато душата е изпратена при Демиурга. 

И те ги наставляват, когато достигнат началствата и властите да кажат следните думи: „Аз 

съм един син от Отца – Отец, Който е предсъществувал и един син в него, който е 

предсъществуващ. Аз дойдох да видя всички неща, които принадлежат на мен и на 

другите, макар че ако говорим по-конкретно, те не принадлежат на други, а на Ахамот, 

която има женска природа и е направила тези неща за себе си. Понеже аз произлизам от 

Този, Който е предсъществуващ и идвам отново на подобаващото ми се място, откъдето 

съм тръгнал.” И те твърдят, че казвайки тези неща, той избягва от властите. Той достига 

до другарите на Демиурга и се обръща към тях по следния начин: „Аз съм съд по-

скъпоценен отколкото жената, която ви е създала. Ако майка ви е невежа по отношение 

на собственото си слизане, аз познавам себе си и зная кой съм и призовавам безтелесната 

София, която е в Отца и е майка на вашата майка, която няма баща, нито съпруг, но е 

женска природа, произлизаща от женска природа и която ви е създала, докато е било в 

неведение за собствената ви майка и представяйки си, че единствено тя съществува. Но 

аз призовавам нейната майка.” И те твърдят, че когато чуят тези думи другарите на 

Демиурга ще бъдат твърде смутени и ще укоряват своя произход и расата на своята 

майка. Но той ще отиде на полагащото му се място захвърлил веригата си , т. е. своята 

животинска природа. Тези са нещата, които те ни противопоставят като изкупление. Но 

понеже те се различават толкова много помежду си по отношение на учението и 

традицията, и понеже тези от тях, които са по-нови, ежедневно се опитват да измислят 
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някое ново мнение и да кажат това, което по-рано никой не е мислил, не е лесно да се 

опишат всичките мнения. 

 

 Глава 22   
Отклоненията на еретиците от истината 

1. Правилото на истината, което ние държим е, че има един Всемогъщ Бог, Който е 

създал всичко чрез Своето Слово и от несъществуващото е направил и оформил всичко, 

което съществува. Писанието казва: „Чрез словото на Господа станаха небесата и чрез 

диханието на устата Му – цялото им множество” (Псалм 33:6). И отново “Всичко чрез 

Него стана и без Него не е станало нищо” (Йоан 1:3). Няма изключения или добавки; но 

Отец е направил всичко чрез Него, видимото и невидимото, обектите на  сетивата и 

обектите на ума, временните, поради дадения им определен характер и вечните; и тези 

вечните неща Той не е направил чрез ангелите или чрез някакви други сили различни от 

Неговата природа. Бог не се нуждае от никое от тези неща, но Той е, Който чрез Своя Дух 

и Слово създава, поставя и управлява всички неща и заповядва на всички неща да се 

появят – Този, Който е създал света (защото света е на всички) – Този, Който е направил 

човека, – Този (Който) е Богът на Авраам, и Богът на Исаак, и Богът на Яков, над Когото 

няма друг Бог, нито първоначален принцип, нито сила, нито Плерома – Той е Отец на 

нашия Господ Исус Христос, както ще докажем. Следователно, държейки това правило, 

независимо от голямото множество различни мнения, ние с лекота ще покажем, че  тези 

хора са се отклонили от истината. Защото почти всички секти на еретиците признават, че 

има един Бог; но след това чрез своите гибелни учения те променят (истината в лъжа) , 

точно както правят и езичниците чрез своето идолопоклонство – доказвайки по този начин, 

че са неблагодарни към Този, Който ги е създал. Освен това , те презират делото на Бога, 

говорейки срещу собственото си спасение, ставайки свои най-горчиви обвинители и 

лъжесвидетелствувайки (срещу себе си). Все пак, колкото и да не желаят това , един ден 

тези хора отново ще възкръснат в плътта си, за да изповядат силата на Този, Който ги е 

възкресил от мъртвите, но поради своето неверие те няма да бъдат причислени към 

праведните. 

2. Следователно, тъй като е сложна и многостранна работа да открием и  осъдим 

всички еретици, и тъй като нашето намерение е да отговорим на всички тях според техния 

специален характер, ние считаме за необходимо, преди всичко да определим техния 

корен и източник, за да можем, добивайки знание за техния най-възвишен Битус, по този 

начин да разберем естеството на дървото, което ражда такива плодове.  
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 Глава 23  
Ученията и практиките на Симон влъхва и Менандър 

1. Симон Самарянина е магьосника, за когото Лука, ученикът и последователя на 

апостолите, казва: „А имаше отпреди това в града един човек на име Симон, който, като 

представяше себе си за някаква велика личност, правеше магии и смайваше 

населението на Самария. Той привличаше вниманието на всички, от малък до голям, и 

хората казваха: Този е така наречената велика Божия сила.  И внимаваха в неговите 

думи, понеже доста време ги беше учудвал с магиите си” (Деяния 8:9-11). Този Симон 

се извратил във вярата, понеже решил, че апостолите изцеляват чрез магьосническо 

изкуство, а не чрез Божията сила. Той дори подозирал, че хората, които повярвали в Бога 

чрез Този, Когото те проповядвали, т. е. Христос Исус, се изпълвали със Светия Дух чрез 

полагане на ръце, посредством някакво по-велико познаване на магията и предложил пари 

на апостолите, за да може и той да получи силата да дава Светия Дух на когото пожелае. 

Но Петър му отговорил със следните думи: „Парите ти да погинат заедно с тебе, 

защото си помислил да придобиеш Божия дар с пари. Ти нямаш нито участие, нито дял 

в тази работа, защото сърцето ти не е право пред Бога… понеже виждам, че си 

изпълнен с горчива жлъч и си вързан в неправда.” (Деяния 8:20-21,23). Тогава той, понеже 

не приел да вярва в Бога, яростно се опълчил срещу апостолите, за да може сам да бъде 

смятан за удивителен човек и се посветил с дори още по-голяма страст на изучаване на 

магьосническо изкуство, за да може по-добре да обърква и поробва множество човеци. 

Това се случило при царуването на цезаря Клавдий, за когото казват, че го почел със 

статуя поради магическите му сили60. Този човек бил прославян от мнозина, като че ли 

бил бог, а сам той смятал, че се е явил сред евреите като Синът, но слязъл в Самария 

като Отец и после ще отиде сред другите народи като Светия Дух. С една дума , той 

представял себе си като най-великата от всички сили, т. е. съществото, което е върховния 

Отец и позволявал да бъде наричан с каквато титла на хората им се видело угодно да го 

нарекат. 

2. Този Симон от Самария, от когото водят своето начало всички ереси, създал 

секта по следния начин: В Тир, един финикийски град, той откупил от робство някаква 

жена наречена Елена, която имал навика да води със себе си казвайки, че тя е първото 

творение на умът му, майка на всичко, чрез която, в началото, той заченал в умът си 

(мисълта) да създаде ангелите и архангелите. Защото тази Еноея, произлизайки от него 

и разбирайки волята на нейния отец, слязла до долните места и създала ангелите , и 

силите, чрез които бил създаден този свят. Но след като ги създала , тя била задържана 

от тях поради завист, понеже те не желаели на тях да се гледа като на потомство на някое 

                                                
60 Сравни Юстин Мъченик, Апология 26 
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друго същество. Самите те нямали никакво знание за него, но неговата Еноея била 

задържана от силите и ангелите, създадени чрез нея. От тях тя понесла всякакви 

оскърбления, така че не била в състояние да се върне при своя отец, и дори била 

затворена в човешко тяло и в продължение на векове преминавала последователно от 

едно женско тяло в друго, като от съд в съд. Тя била в тази Елена, заради която избухнала 

троянската война и заради която Стесихор61 бил ослепен, понеже я проклел в стиховете 

си, но когато се покаял и написал така наречените palinodes, в които я прославял, получил 

обратно зрението си. Така тя, преминавайки от тяло в тяло и понасяйки унижения във 

всяко едно от тях, накрая станала обикновена проститутка. Именно тя била наречена 

изгубената овца (ср. Матей 18:12). 

3. Поради тази причина той дошъл, за да може първо да я спечели и да я освободи 

от робството й, след което да даде спасение на хората като им се изяви. И понеже 

ангелите управлявали света зле, понеже всеки от тях желаел върховната власт за себе, 

той дошъл, за да поправи нещата и слязъл, преобразен и скрит от началствата, властите 

и ангелите, така че да може да изглежда между хората като човек, макар всъщност да не 

бил такъв. Така за него мислели, че е пострадал в Юдея, докато всъщност той не 

пострадал. Освен това пророците изказвали своите предсказания под вдъхновението на 

тези ангели, които създали света; поради която причина тези, които поставят своята вяра 

в него и Елена не ги зачитат повече, но бивайки освободени, живеят така както желаят. 

Защото хората са спасени чрез неговата благодат, а не поради своите собствени праведни 

дела. Понеже подобни дела не са праведни според природата на нещата, но просто по 

случайност, защото ангелите, които създали света дали тези заповеди , понеже желаели 

посредством тях да поробят хората. Поради тази причина, той решил, че света ще бъде 

разрушен и че тези, които са негови, трябва да бъдат освободени от управлението на 

сътворилите го. 

4. Поради тази причина, мистичните свещеници в тази секта водят развратен живот 

и практикуват магия, всеки според собствените си способности. Те използват екзорсизъм 

и заклинения, както и любовни отвари и омайвания, както и тези същества наречени 

„передри” (приятели) и „ониропомпи” (пращащи сънища). Накратко, веднага щом научат 

за някакво интересно действие, те се възползват от него. Те също така носят образите на 

Симон, изобразен като Юпитер и на Елена като Минерва, на които се покланят. Накрая , 

те са приели своето име от Симон, автора на тези най-нечестиви учения, наричайки се 

симониани; и от тях води своето начало „така нареченото знание” (1 Тим. 4:20), както 

човек може да научи от собствените им твърдения. 

5. Наследника на този човек бил Менандър, също самарянин по произход и също 

много изкусен в магиите. Той твърдял, че висшата сила продължавала да бъде неизвестна 

                                                
61 Сицилийска лирическа поема 



съдържание ~ 55 ~ 

 

на никого, но че самият той е личността, която била изпратена от присъствието на 

невидимите същества като спасител за избавлението на човеците. Света бил създаден от 

ангели, които, както Симон, той смятал за създадени от Еноея. Той също твърдял, че 

посредством магия давал познание, чрез което човек бил в състояние да победи дори 

самите ангели създали света; защото последователите му, чрез неговото кръщение, 

приемали възкресението и не можели повече да умрат, но оставали завинаги млади. 

 

 Глава 24  
Ученията на Сатурнин и Василид 

1. Излизайки от тези хора, Сатурнин (който бил от тази Антиохия, която се намира 

близо до Дафне) и Василид изчакали благоприятна възможност и измислили различни 

учения – единия в Сирия, а другия в Александрия. Сатурнин, подобно на Менандър, 

говорел за един непознат на никого отец, който сътворил ангелите, архангелите, силите и 

властите. Света и всички неща в него били създадени от определена група от седем 

ангела. Хората също били творение на ангели, един сияен образ, блестящ от 

присъствието на върховната сила. Когато не могли, казва той, да удържат това , понеже то 

веднага се устремявало нагоре, те се наставлявали един друг казвайки: „Нека да създадем 

човека по свой образ и подобие” (Битие 1:26). Така той бил създаден, но не бил в 

състояние да стои изправен, поради неспособността на ангелите да му дадат тази сила, 

а пълзял по земята подобно на червей. Тогава горната сила го съжалила , понеже бил 

създаден по нейно подобие и изпратила искрата на живота, която дала на човека 

способност да се изправи, съединила го и му дала живот. Той твърди, че тази искра на 

живота след смъртта на човека се връща при това, което е една природа с нея, а 

оставалата част от тялото се разгражда на първоначалните си елементи. 

2. Той също така твърди, че Спасителя не се е раждал, нямал тяло, но само 

изглеждал като видим човек; и че Богът на евреите бил един от ангелите. Поради тази 

причина, понеже всички сили желаели да унищожат своя баща, Христос дошъл, за да 

унищожи Бога на евреите, но да спаси тези, които вярвали в него , т. е. тези, които 

притежават тази искра на неговия живот. Този е първия еретик, който твърди, че ангелите 

създали два вида хора – едните добри, а другите зли. И понеже демоните помагали на 

най-злите, Спасителя дошъл, за да унищожи злите и демоните, но да спаси добрите. Те 

също така твърдят, че женитбата и потомството са от сатана (1 Тимотей 4:3). Мнозина от 

тях, които принадлежат към тази школа, се въздържат от животинска храна и увличат 

мнозина посредством подобна престорена умереност. По-нататък те твърдят, че някои от 

пророчествата били изговорени от ангелите, които създали света, а някои от сатана; за 
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когото Сатурнин казва, че също е ангел, враг на създателите на света, но най-вече на бога 

на евреите. 

3. Василид, за да може да измисли нещо по-възвишено и вероятно развил твърде 

много тези учения. Той казва, че Ноус бил първородния на неродения Отец, че от него се 

родили Логос, от Логос Пронесис, от Пронесис София и Дунамис и от Дунамис и София 

силите, началствата и ангелите, които той нарича първите и че от тях било създадено 

първото небе. След това, посредством еманация, произлезли други сили, които създали 

друго небе подобно на първото; и по подобен начин, когато чрез еманация от тях се 

появили други съответстващи напълно на тези над тях, те на свой ред създали трето небе; 

след това от това трето, по низходящ ред произлязло четвърто и т. н. По същия начин, 

казват те, били създадени много началства и власти както и 365 небеса62. 

4. Ангелите, които обитавали най-долното небе, а именно това, което е видимо за 

нас, създали всички неща, които са в света и определили дела на земята и на народите, 

които живеят на нея. Върховният сред тях бил този, за когото се смята, че е бога на 

евреите. Понеже той желаел да покори на своите хора, т. е. на евреите, всички останали 

народи, всички останали принцове му се противели. Поради тази причина , всички 

останали народи са врагове на неговата нация. Но Отец, който бил без раждане и без име, 

разбирайки, че те ще бъдат унищожени, им изпратил своя първороден син, Ноус (този, 

който е наречен Христос), да им донесе спасение чрез вяра в него от силата на този, който 

е създал света. Той се явил на земята като човек и вършел чудеса. Самият той не 

претърпял смърт, а Симон, един киринеец, който бил заставен да носи кръста вместо него. 

Именно този последния, преобразен от него, за да го смятат за Исус, бил разпънат, поради 

невежество и заблуда, докато самият Исус приел образа на Симон стоял отстрани и им се 

присмивал. Понеже, бивайки безтелесна сила и Ноус (ум) на неродения Отец, той се 

променял както си иска и след това се възнесъл при този, който го изпратил, присмивайки 

се, понеже не могли да го хванат и станал невидим за тях. Хората, които знаят тези неща 

били освободени от началствата, които създали този свят. За тях не е необходимо да 

изповядват този, който бил разпънат и бил наречен Исус и изпратен от Отца, така че чрез 

неговото освобождение те да могат да унищожат делата на създателите на света. 

Следователно, казва той, ако някой изповядва разпънатия човек, прилича на роб и е под 

властта на тези, които са създали телата ни; но този, който го отрича е освободен от 

властта на тези същества и му е дадена свободата на неродения Отец.  

5. Спасението принадлежи единствено на душата, понеже тялото по своята природа 

е подвластно на поквара. Той също така казва, че пророчествата били дадени от тези 

сили, които са направили света, а закона от първия сред тях, който извел своите хора от 

египетската земя. Те не придават значение на (въпросите свързани с) месото предложено 
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като храна на идоли, не мислят, че това има някакво значение и го ползват без всякакво 

колебание. Той също така одобрява всяка вид похот като нещо, което няма никакво 

значение. По-нататък тези хора използват магия, както и образи, заклинания, чародейства 

и много други странни изкуства. Измисляйки също така някакви имена, като че ли това са 

имената на ангелите, те обявяват някои от тях за принадлежащи към първото, а други към 

второто небе; и след това се мъчат да измислят имена, началства, ангели и сили на 365 

въображаеми небеса. Те също твърдят, че варварското име, в което спасителя слязъл и 

се възнесъл е Калуак. 

6. Този, който е научил (тези неща) и познава всички ангели и техните причини, се 

смята за невидим и не може да бъде забелязан от ангелите и силите, точно както бил и 

Калуак. И както синът не бил познат на никого, така и те не трябва да бъдат познати от 

никого; но докато те познават всеки и преминават през всички , самите те остават 

невидими и непознати за никого. Защото „Познавай всички,” казват те, „но нека никой да 

не познава теб.” Поради тази причина хората с такива убеждения са също така готови да 

отрекат (своите вярвания), да, невъзможно е те да страдат поради някакво име, понеже 

то няма никакво значение. Все пак множеството не може да разбере тези неща, а само 

един на 1000 или двама на 10 000. Те заявяват, че повече не са евреи и че вече не са и 

християни; и изобщо не е удачно да се говори за техните тайни, а по-скоро те трябва да 

бъдат държани в тайна и за тях да се пази мълчание. 

7. Те определят точните места на 335 небеса по същия начин, по който правят това 

и математиците. Защото, приемайки теоремите на последните, те ги пренасят в 

собствените си учения. Най-високото от тези небеса било Абраксас63. 

 

 Глава 25   
Ученията на Карпократ 

1. Карпократ и неговите последователи учат, че света и нещата в него са създадени 

от ангели много по-нисши от неродения Отец. Те също така твърдят, че Исус е син на 

Йосиф и не се различавал от другите човеци, с изключение на това, че понеже  душата му 

била извисена и чиста, той съвършено помнел нещата, за които свидетелствувал. Поради 

тази причина върху него слязла сила от Отца и посредством нея той бил в състояние да 

избяга от създателите на света. Така той преминал през всички тях и останал  напълно 

свободен, възнасяйки се отново при Отца и при силите като прегърнал всички неща в себе 

си. Те по-нататък казват, че душата на Исус, макар и обучена в принципите на юдеите, ги 

                                                
63 На гръцки това е буквения еквивалент на числото 365 
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смятала за отвратителни и поради тази причина той бил надарен със способности, чрез 

които унищожил страстите, които действат в човеците като наказание (за греховете им).  

2. Следователно душата, която е подобна на Христос, може да презре управниците, 

създатели на света и подобно на него да приеме сила, чрез която да постигне същите 

резултати. Тази идея ги е довела до такава гордост, че някои от тях твърдят, че са подобни 

на Исус, а други, че са дори още по-могъщи и че превъзхождат учениците му, като Петър, 

Павел и останалите апостоли, за които смятат, че по никакъв начин не са по-долни от 

Исус. Защото техните души, произхождайки от същата сфера както неговата и презирайки 

по подобен начин създателите на света, са счетени за достойни за същата сила и отново 

се възнасят до същото място. Така, ако някой презира тези световни неща повече от него, 

ще бъде и по-велик. 

3. Те също практикуват магьоснически изкуства и заклинания , както и любовни 

отвари и прибягват до помощта на духове, демони, изпращащи сънища и други гнусни 

неща, заявявайки, че притежават силата да управляват дори и принцовете на този свят; и 

не само тях, но и всички неща, които са в него. Тези неща, точно както и езическите, са 

били изпратени от сатана64 за да позорят църквата, така, че по един или друг начин , 

хората чувайки какво говорят и представяйки си, че и ние сме подобни на тях, да се 

отвърнат от думите на истината или виждайки нещата, които те вършат, да говорят зле за 

всички нас, които на практика нямаме общение с тях, както по отношение на учението така 

и на морала, и на ежедневното си поведение. Но те водят безнравствен живот65  и за да 

скрият своите нечисти учения, хулят името (на Христос) като средство за прикриване на 

своето нечестие; така че „тяхното осъждение е заслужено” (Римл. 3:8) и те ще приемат 

от Бога подобаваща заплата за делата си. 

4. Толкова разюздена е тяхната лудост, че те заявяват, че имат власт над всички 

нерелигиозни и нечисти неща, и могат свободно да ги практикуват; защото те твърдят, че 

нещата са добри или лоши просто поради човешкото мнение. Следователно, те смятат за 

необходимо, посредством преминаване от тяло в тяло, душата да опита всякакъв живот , 

както и всяко възможно действие (освен, ако някой чрез едно единствено прераждане, не 

бъде в състояние да направи ненужни останалите, като веднъж завинаги и в пълнота 

извърши всички тези неща, за които ние не смеем нито да слушаме , нито да говорим, не, 

дори да си ги помислим, нито да смятаме за правдоподобно, ако някои от тях са 

разисквани сред нашите съграждани), за да може, както обясняват техните писания, на 

душите им, опитали всеки вид живот, при тяхното заминаване да не липсва нищо. Те 

държат на това, за да не би ако при тяхното заминаване някое от тези неща все още й 

липсва, душата им да бъде принудена да се прероди още веднъж. Те твърдят, че поради 

                                                
64 Виж 27.3 
65 Тук текста е повреден но горното значение изглежда потвърдено от Епифаний 
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тази причина Исус казал следната притча: „Бързай да се сдобриш с противника си, 

докато си на пътя с него към съдилището, да не би противникът ти да те предаде на 

съдията, а съдията да те предаде на служителя и да бъдеш хвърлен в тъмница. 

Истина ти казвам: Няма да излезеш оттам, докато не изплатиш и последния кодрант” 

(Матей 5:25-26; Лука 12:58-19). Те също така твърдят, че „противника” е един от ангелите 

в света, когото те нарича Дявол, и за когото твърдят, че е създаден с цел да води душите, 

които погиват от света при върховния владетел. Те също така твърдят, че той е върховния 

сред създателите на света и че избавя такива души (както беше споменато) от другия 

ангел, който му служи, за да може да ги затвори в други тела; защото те твърдят, че тялото 

е „тъмницата.” Отново, те тълкуват следния израз: „Никак няма да излезеш, докато не 

изплатиш и последния кодрант” в смисъл, че никой няма да се освободи от силата на 

ангелите, които са направили света и че трябва да преминава от тяло в тяло, докато 

изпита всяко действие, което може да бъде извършено в този свят и едва когато не остане 

нищо, което му е непознато, освободената му душа може да се извиси до този Бог, който 

е над ангелите, създатели на света. По този начин, всички души са спасени, както техните 

собствени, които, пазейки се от всяко бавене, практикуват всякакви действия по време на 

своето въплъщение, така и тези, които, преминавайки от тяло в тяло, биват освободени , 

понеже изпълняват и запълват това, което се изисква чрез различните животи, през които 

преминават, така че накрая те няма повече да бъдат (затворени) в телата си.  

5. И така, ако безбожните, беззаконните и забранените действия се вършат от тях , 

аз повече не мога да намеря основание да им вярвам за това66. Ако греха е бил необходим, 

тогава той повече не би могъл да се смята за зло. И в техните писания ние четем 

тълкуването, което те дават (на своите виждания), заявявайки, че Исус говорел тайно на 

Своите ученици и апостоли, и че те поискали, и получили разрешение да предадат 

предадените им неща на други, заслужаващи доверие хора. Наистина, ние сме спасени 

посредством вяра и любов; но всички останали неща са без значение по своята природа 

и са смятани единствено поради мнението на хората някои за добри, а други за зли, макар 

че всъщност по природа няма нищо зло. 

6. Други от тях използват тайни знаци и дамгосват своите ученици във вътрешната 

част на дясното ухо. От тези се издигнала и Марселина, която дошла в Рим след 

(епископството на) Анисет и държейки тези учения отвлякла настрана мнозина. Те наричат 

себе си гностици. Те също така имат образи, някои от тях рисувани, а други направени от 

различни материали; понеже твърдят, че образа на Христос бил нарисуван от Пилат по 

времето, когато Исус живял сред евреите. Те величаят тези образи и ги поставят заедно 

с образите на светските философите, на Питагор, Платон, Аристотел и останалите. Те 

също така почитат тези образи и по други, подобни на езическите, начини.  

                                                
66 Смисълът на това изречение е много съмнителен, но Тертулиан го разбира именно по този начин 
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 Глава 26  
Учението на Керинт, ебонитите и николаитите 

1. Керинт, който също бил обучен в египетската мъдрост, твърдял, че света не е 

създаден от върховния Бог, а от една сила много отдалечена от него и далеч от 

върховната власт над веселената, която не познавала този, който бил над всичко. Той 

казва за Исус, че не бил роден от девица, но бивайки син на Мария и Йосиф, според 

обичайния начин на възпроизводство на човеците, все пак бил по -праведен, разсъдлив и 

мъдър от останалите хора. След кръщението от върховния владетел , върху него слязъл 

Христос под формата на гълъб и тогава той изявил неизвестния Отец, и вършел чудеса. 

Но накрая Христос се оттеглил от Исус и той страдал, и възкръснал отново, докато 

Христос останал недостижим, понеже бил духовно същество. 

2. Тези, които се наричат ебонити са съгласни, че света е създаден от Бога; но 

техните мнения по отношение на Господа са подобни на тези на Керинт и Карпократ. Те 

използват единствено евангелието според Матей и отхвърлят апостол Павел, твърдейки, 

че е апостол според закона. Що се отнася до пророческите писания , те се опитват да ги 

изпълняват почти дословно: практикуват обрязването, пазят заръките на тези обичаи, 

които се дават от закона и са до такава степен юдеи в начина си на живот, че дори почитат 

Ерусалим сякаш е Божия дом. 

3. Николаитите са последователи на Николай, който бил един от първите седем 

дякони ръкоположени от апостолите. Те водят живот на пълно угаждане. Характера на 

тези хора много ясно е показан в Апокалипсиса на Йоан (където се говори за тях) като 

твърдящи, че няма значение дали прелюбодействат или ядат месо принесено в жертва на 

идоли. Поради тази причина Словото казва за тях следното: „Но имаш това, че мразиш 

делата на николаитите, които и Аз мразя.” (Откровение 2:6). 

 

 Глава 27  

Ученията на Кердо и Маркион  

1. Кердо взел своята система от последователите на Симон и дошъл в Рим по 

времето на Хигин, деветия епископ от времето на апостолите. Той твърдял, че богът , 

изявяван от закона и пророците не бил отец на нашия Господ Исус Христос , защото първия 

бил известен, а втория неизвестен; и единия бил праведен, а другия неправеден. 
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2. Маркин от Понт го наследил и развил учението му. Правейки това , той достигнал 

до най-дръзко богохулство срещу този, който е изявен като бог от закона и пророците, 

обявявайки го за автор на злото, наслаждаващ се на войните, непостоянен в намеренията 

си и дори сам противоречащ на себе си. Но Исус произлизал от отца, който е над бога 

създал света и дошъл в Юдея по времето на управителя Понтий Пилат, който бил 

прокуратор на цезаря Тиберий, бил открит в образа на човек на тези, които живеели в 

Юдея, отхвърлил закона и пророците и всички дела на бога, който създал света , когото 

той също така нарича Космократор. Освен това, той изопачил евангелието според Лука, 

премахвайки всичко, което е написано за родословието на Господа и голяма част от 

ученията му, в които той най-явно казва, че създателя на вселената е негов Отец. Така 

той убеждавал своите последователи, че самият той заслужава по-голямо доверие, 

отколкото апостолите, които са ни предали евангелието, давайки им не евангелието, а  

просто части от него. По подобен начин, той осакатил посланията на Павел, премахвайки 

всичко, което е казано от апостола за това, че Бог е създал света и че той е Отец на нашия 

Господ Исус Христос, както и пасажите от пророческите писания, които апостола цитира, 

за да ни покаже, че те от по-рано известяват идването на Господа. 

3. Спасение ще получат единствено тези души, които са научили неговото учение; 

докато тялото, понеже е взето от земята, не е способно да сподели спасение. В 

допълнение към това богохулство към самия Бог, той добавя и друго, сякаш говорейки с 

устата на дявола, и казвайки всичко това в явно противоречие с истината – че Каин и тези 

като него, содомитите, египтяните, другите като тях и накрая, всички народи, които са 

вършили всякакви извращения са спасени от Господа, от Неговото слизане в Хадес и от 

тяхното завръщане в Него, и че те го посрещат с радост в тяхното царство. Но змията67, 

която е била в Маркион заявява, че Авел, Енох, Ной и останалите праведници, които 

произлизат от патриарха Авраам, заедно с всички пророци и тези, които са угаждали на 

бога, няма да наследят спасението. Понеже, тъй като тези хора, казва той, знаят, че 

техния бог постоянно ги е изпитвал и сега подозират, че продължава да ги изпитва и не 

тичат към Исус, и не вярват в Неговите думи. Поради тази причина, той твърди, че техните 

души остават в Хадес. 

4. Понеже това е единственият човек, дръзнал открито да изопачава Писанията и 

без да се изчерви да обижда Бога, аз възнамерявам да го опровергая чрез собствените 

му писания; с Божията помощ аз ще направя това68 чрез думите на Господа и апостолите, 

които за него са авторитет и които той използва. Засега аз просто го споменавам, за да 

можеш ти да знаеш всички, които по някакъв начин изопачават истината, спъват 

проповедта на църквата и са последователи, и наследници на Симон Магьосника от 

                                                
67 Сравни гл. 25.3 
68 Това обещание никога не е било изпълнено; сравни 3.12 и Hist. Eccl., v. 8 
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Самария. Макар да не изповядват името на своя господар, за да могат да съблазнят 

повече хора, все пак те учат неговото учение. Те наистина използват името на Христос 

Исус като един вид примамка, но по много начини въвеждат нечестието на Симон; и по 

този начин унищожават множество хора, нечестиво разнасяйки собствените си учения 

използвайки едно добро име и чрез неговата сладост и красота дават на своите слушатели 

горчивата и зла отрова на змията, истинския автор на отстъплението (Откровение 12:9).  

 

 Глава 28  
Ученията на Тациан, Енкратит и други 

1. От еретиците, които вече описахме, са произлезли множество издънки. Това се 

случва, понеже някои от тях – всъщност можем да кажем всички – желаят сами да бъдат 

учители и да се отделят от ереста, с която са били свързани. Създавайки някакъв набор 

от учения от съвсем различна система и след това други от други , те настояват, че учат 

нещо ново, обявявайки се за създатели на някакво ново мнение. Да дам един пример: 

Излизайки от Сатурнин и Маркион тези, които се наричат енкратити (себеобуздани) 

говорят срещу брака, отхвърляйки по този начин първоначалното Божие творение и 

непряко обвинявайки Този, Който е създал човека мъж и жена, с цел възпроизводството 

на човешката раса. Някои от тях се въздържат от животинска храна като по този начин 

доказват, че са неблагодарни на Бога, Който е направил всички неща. Те отичат 

спасението на този, който е бил създаден първи. Все пак тези учения са били измислени 

наскоро. Един човек наречен Тациан първи въвел богохулството. Той бил ученик на Юстин 

и докато бил с него не изразявал подобни възгледи; но след мъченичеството му той се 

отделил от църквата, гордеейки се и надувайки се от мисълта да бъде учител, като че ли 

е по-велик от останалите и създал свое собствено учение. Той измислил една система за 

определени невидими еони подобно на последователите на Валентин; докато, подобно на 

Маркин и Сатурнин, твърдял, че брака не е нищо повече от поквара и блудство. Но 

отричането на спасението на Адам било нещо, което той сам измислил.  

2. Други, следвайки Василид и Капрократ, въвели безразборно блудство и 

множество жени и не смятат, че яденето на месо принесено на идоли е от значение, 

твърдейки, че Бог не обръща голямо значение на тези неща. Но защо да продължавам? 

Понеже не е възможно да спомена всички, които, по един или друг начин, са отпаднали от 

истината. 
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 Глава 29  
Учението на различни други гностически секти и особено на барбелитотите и 

барборианите 
1. Освен еретиците-симониани, за които вече говорихме, са произлезли и 

множество гностици, подобно на гъби растящи от земята. Сега аз продължавам да 

описвам основните учения, които те поддържат. Някои от тях си измислят един еон, който 

никога не остарява и съществува като девствен дух; нето те наричат Барбелос 69. Те 

твърдят, че някъде съществува и един Отец, който не може да бъде назован и който желае 

да разкрие себе си на този Барбелос. Тогава Еноея пристъпила напред, застанала пред 

лицето му и поискала от него Прогносис (предсказание). Но когато Прогносис се появил, 

тези двамата помолили за Автарсия (непоквареност), която също се появила и след това 

Зое Аиониос (вечен живот). Барбелос, гордеейки се с тези и съзерцавайки тяхното 

величие и създаване 70 , създал светлина подобна на тях. Те твърдят, че това било 

началото, както на светлината, така и на всички неща; и че Отец, виждайки тази светлина, 

я помазал със собствената си добродетел, като по този начин я направил съвършена. По -

нататък те казват, че това бил Христос, който, според тях, поискал да му бъде даден Ноус 

като помощник и според това се появил Ноус. Освен тези, Отец изпратил Логос. Така се 

създала връзката между Еноея и Логос, и Автрасия и Хрисос, докато Зое Аиониос била 

обединена с Телема и Ноус с Прогносис. Тогава те прославили великата светлина и 

Барбелос. 

2. Те също така твърдят, че след това от Еноея и Логос се появил Аутоген, за да 

бъде представител на тази велика светлина и че той бил твърде почитан , понеже всички 

неща му били покорени. Заедно с него се появила и Алатея и между Аутоген и Алатея 

се осъществила връзка. Те твърдят, че от светлината, която е Христос и от Автарсия се 

появили четири светила, които заобиколили Аутоген; а от Телема и Зое Аиониос се 

появили четири емисии за тези четири светила; и те се наричали Харис (благодат), 

Телесис (воля), Синесис (разбиране) и Фронесис (благоразумие). От тях Харис се 

свързала с великото и първо светило: него те представят като Сотер (Спасител) и 

наричат Ермоген. Телесис се свързала с второто светило, което те наричат Рагуел; 

Синезис с третото, което наричат Давид; Финесис с четвъртото, което наричат Елелет. 

3. Освен всички тези, Аутоген създал един съвършен и истински човек, когото 

нарекъл Адамас, понеже нито самият той бил побеждаван, нито тези, от които произлязъл; 

заедно с първата светлина, той също така бил разделен от Ермоген. По-нататък 

съвършено познание било изпратено от Аутоген заедно с човека и било обединено с него; 

                                                
69 Някои предполагат, че думата произлиза от две сирийски думи и означава „Бог е тетрада”, а други от 
две еврейски думи значещи „Дъщеря на Господа.” 
70 Както верността, така и значението на текста е несигурно 
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следователно той достигнал до познанието за този, който е над всичко. Девствения дух 

също така му дал непобедима сила; и тогава всички неща почивали в него, за да прославят 

великия еон. Така, казват те, били изявени Отца, Майката, Сина; докато от Антропос и 

Гносис било създадено това дърво, което те наричат Гносис. 

4. След това те твърдят, че от първия ангел, който стоял до Моноген, произлязъл 

Святия Дух, когото те наричат София и Пруник. Тогава той, виждайки че всички останали 

имали съпруги, докато той бил оставен сам, търсел същество, с което да се съедини; и 

когато не намерил, той се напрегнал, прострял се до крайност и търсел в по-ниските места 

в очакване там да намери съпруга. Когато и там не намерил такава, той скочил (от своето 

място) в състояние на голямо нетърпение (което било дошло върху него) , понеже правел 

това без съгласието на своя Отец. След това под влияние на простота и доброта, той 

създал едно дело, което показвало невежество и дързост. Това, казват те, е 

Протарконтес, създателя на това (долно) творение. Но те казват, че една могъща сила 

го отделила от Майка му и че той се установил далеч от нея в по-ниските места, и създал 

небесната твърд, в която те твърдят, че живее. В своето невежество , той създал силите, 

които са по-долни от него – ангели и небесата и всички земни неща. Те твърдят, че той 

бивайки свързан с Аутедиа (дързостта), създал Какиа (нечестие), Зелос (съревнование), 

Втонос (завист), Ринис (ярост) и Епитимия (страст). Когато тези били създадени, Майката 

София дълбоко наскърбена избягала в по-горните места и станала последната от Огдаода 

смятана надолу. След като тя избягала, той решил, че е единственото същество, което 

съществува; поради която причина казал: „Аз съм ревнив бог и освен мен няма друг” 

(Изход 20:5; Исая 45:5-6). Такива са лъжите, които тези хора измислят. 

 

 Глава 30  
Ученията на офитите и сатианите 

1. Други надуто твърдят, че в силата на Битус съществува някаква първична 

светлина, благословена, вечна и безкрайна: т.е. Oтец на всичко, която е наречена първия 

мъж. Те също казват, че Енокея, която произлиза от него, родила син и че това е човешкия 

син – втория мъж. Под тези е Святия Дух и под този върховен дух се намират различните 

елементи, т.е. вода, мрак, бездна, хаос, от които, казват те, бил роден духа, наричайки го 

първата жена. След това те твърдят, че първия човек заедно със своя син, се 

наслаждавали на красотата на духа – т.е. на жената – и осветявайки я родили от нея една 

вечна светлина, третия мъж, когото те наричат Христос – синът на първия и втория мъж и 

на светия дух, първата жена. 
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2. Така бащата и сина имали връзка с една и съща жена (която те също така наричат  

майка на живота). Все пак 71, когато тя не могла да понесе или да приеме в себе си 

величието на светилата, те казали, че тя е напълнена до насита и станала буйна от лявата 

страна; и че по този начин нейния единствен син, Христос, който принадлежи на дясната 

страна и винаги се стреми към това, което е по-високо, веднага бил хванат от своята 

майка, за да създаде един вечен еон. Той представлява святата и истинска църква, която 

станала название, среща и единство на Отца на всичко, на първия мъж, на сина, на втория 

мъж, на техния син Христос и на жената, които бяха споменати.  

3. Tе учат, че силата, която водела началото си от жената чрез кипене , бивайки 

поръсена със светлина, паднала от мястото, която заемала чрез своите прародители; но 

все пак притежавала чрез собствената си воля това поръсване със светлина; нея те 

наричат Синистра, Пруник и София, както и мъжко-женски. Това същество, поради своята 

простота, слязло във водите, докато те били още в състояние на покой, предало им буйно 

движение, дори до най-ниските им дълбини и приела от тях тяло. Защото те твърдят, че 

всички неща се насочват и стремят към това напръскване със светлина. Ако не го 

притежават, те биха били напълно погълнати и победени от материалната субстанция. 

Бивайки по този начин привързана към долното от едно тяло, което било съставено от 

материя и много я затруднявало, тази сила съжалила за това, което направила и се 

опитала да избяга от водите, и да се възнесе при своята майка; но не успяла да направи 

това, поради тежестта на тялото, което тежало върху нея. Чувствайки се много зле , тя се 

опитала поне да скрие светлината идваща отгоре, страхувайки се, че тя също може да 

бъде повредена от нисшите елементи, както станало с нея самата. Когато приела сила от 

напръскването със светлината, която притежавала, тя отново скочила и била родена 

отгоре; и бивайки нависоко тя се протегнала, покрила (част от пространството) и създала 

видимото небе от своето тяло; но все пак останала под небето, което била създала, 

понеже все още притежавала формата на водното тяло. Но когато почувствала желание 

за горната светлина и получила сила за всичко, тя оставила тялото си и била освободена 

от него. Това тяло, за което те казват, че тази сила захвърлила, те наричат жена от жена. 

4. По-нататък те казват, че нейния син имал определена част вечност , останала в 

него от майка му, чрез която действал; и ставайки силен, твърдят те, той създал от водата 

един син без майка; понеже те не признават, че той знаел, че има майка. Неговият син, по 

примера на баща си, родил друг син. Този третия, също родил четвърти; четвъртия също 

родил син; те твърдят, че отново друг син бил роден от петия; и шестия също родил седми. 

Така според тях, бил завършен Хебдомада като Майката заемала осмото място; и 

нейните поколения се предхождат един друг по ред и по отношение на достойнствата и 

силите. 

                                                
71 Смисълът е неясен и несигурен 
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5. Те също така са дали имена на (няколко личности) в тяхната лъжлива система 

както следва: този, който бил първи потомък на майката е наречен Ялдаваод72; този, който 

произлязъл от него се наричал Яо; от него Саваот; четвъртия е наречен Адонеус; петия 

Елоеус; шестия Ореус; и седмия и последния от всички Астанфаеус. По-нататък, те 

представят тези небеса, началства, сили, ангели и създатели като седящи в техния удачен 

ред в небето, според своите поколения и като невидимо управляващи небесните и 

земните неща. Първият от тях, Ялдаваод, презирал своята Майка, понеже създал синове 

и внуци без ничие позволение, да, дори ангели, архангели, сили, началства и власти. След 

това неговите синове се скарали с него за върховната власт – поведение, което дълбоко 

наскърбило Ялдаваод и го довело до отчаяние. При тези обстоятелства той спрял очите 

си на по-ниските парчета материя и отправил желанието си върху това, за което те казват, 

че води началото си неговият син. Този син е самият Ноус, създаден под формата на змия; 

и от тук произлизат духът, душата и всички земни неща; оттук били създадени , също така, 

забравата, нечестието, съперничеството, завистта и смъртта. Те казват, че бащата дал 

дори по-голяма извратеност на това подобие на змия и изкривил техния Ноус, когато бил 

с техния баща в небето и рая. 

6. Поради тази причина духът на Ялдаваод се освежил и той се хвалел пред всички, 

които били под него и заявил: „Аз съм Отец и Бог, и освен мен няма друг.” Но Майка му, 

чувайки го да казва това, извикала срещу него: „Не лъжи, Ялдаваод: понеже бащата на 

всички, първият Антропос (човек), е над теб; и такъв е и Антропос, синът на Антропос.” 

Всички се стъписани от звука на този нов глас и от неочакваното заявление, и се чудели 

откъде идва гласът, за да могат да отидат и да се представят пред него , докато накрая 

решили, че Ялдаваод е казал: ”Елате, нека да направим човека по наш образ” (Битие 

1:26). Шестте сили, чувайки това и тяхната Майка, влагайки им тази идея за един човек 

(за да може чрез нея да ги лиши от първоначалната им сила), заедно направили един 

човек с огромни размери. Но понеже той можел единствено да пълзи по земята, те го 

довели при своя баща; София направила това, за да може да го лиши (Ялдаваод) от 

светлината, с която той бил поръсен, така че да не може, макар и все още могъщ, да се 

издига над силите, които били под него. Те казват, че вдъхвайки в човека дъхът на живот, 

те тайно го лишили от неговата сила; следователно, човека станал притежател на ноус 

(разум) и ентимезис (мисъл); и те твърдят, че тези са качествата, които носят спасение. 

Той (твърдят по-нататък те) веднага благодарил на първия Антропос (човек), забравяйки 

тези, които го създали. 

7. Но Ялдаваод, завиждайки на това, пожелал отново да изпразни човека 

посредством жена и създал жена от собствения си ентимезис, който този Пруник 

                                                
72 Господ Бог на Отца; Яо, Йехова, Ореус, Светлина, Атанфаеус, Корона, Саваот, разбира се, означава 
войства, Адонеус, Господ, и Елеус, Бог. Всички имена са извлечени от кабалистичното богословие на 
евреите 
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(споменат по-горе) имала, лишавайки я от сила без тя да забележи. Другите , идвайки и 

наслаждавайки се на нейната хубост я нарекли Ева, влюбили се в нея и родили синове от 

нея, за които те също така твърдят, че са ангелите. Но тяхната майка (София) измислила 

лукав план, за да съблазни посредством змията Ева и Адам, да престъпят заповедта на 

Ялдаваод. Ева послушала това, като че ли то идвало от Божия син и лесно му повярвала. 

Тя също така убедила Адам да яде от дървото, от което Бог им бил казал да не ядат. След 

това, те казват, че поради това те достигнали до познание на силата, която била над 

всичко и се отделили от тези, които ги създали. Когато Пруник разбрала, че силите били 

победени от собствените си творения, много се зарадвала и отново извикала, че понеже 

Отец е вечен той (Ялдаваод), който преди това наричал себе си Отец, бил лъжец; и че, 

докато Антропос и първата жена (Духът) съществували от по-рано, тази (Ева) съгрешила 

понеже извършила прелюбодейство. 

8. Все пак Ялдаваод, макар че забравил и нямал някакво отношение към тези неща, 

изгонил Адам и Ева от рая, понеже престъпили неговата заповед. Понеже той желаел да 

роди син чрез Ева, но не осъществил желанието си, понеже Майка му се 

противопоставила по всякакъв начин и тайно изпразнила Адам и Ева от светлината, с 

която те били поръсени, за да не може духът, който произлиза от висшата сила да участва 

нито в проклятието, нито в позора (причинен от престъпването на заповедта). Те също 

така учат, че бивайки изпразнени от божествената същност, те също така били прокълнати 

и хвърлени от небето в този свят. Също и змията, която действала срещу Отца, била 

хвърлена долу от него в по-ниския свят; все пак тя запазила под своята власт ангелите и 

родил шест сина като самият той съставил седмата личност по примера на Хебдомад, 

които заобикаляли Отца. По-нататък те казват, че това са седемте земни демона, които 

винаги се противопоставят на човешката раса, понеже поради тази причина, техният баща 

бил хвърлен в този по-долен свят. 

9. Адам и Ева преди това имали светлина, и яснота, и духовни тела каквито 

получили при своето сътворение; но когато дошли в този свят, те се променили в по-тъмни 

тела, груби и слаби. Техните души също така станали слаби и отпуснати , понеже приели 

от своя създател единствено земно откровение. Това продължило , докато Пруник ги 

съжалила и възстановила за тях сладкия вкус на поръсването със светлина, посредством  

което те си спомнили кои са и познали, че са голи, както и че телата им били от материална 

субстанция, и че по този начин носят в себе си смърт. След това те станали търпеливи , 

знаейки, че ще бъдат обвити с това тяло само за известно време. Те също така намерили 

храна чрез водителството на София; и когато били задоволени, те имали телесно 

познание един за друг и родили Каин, когото змията, която била свалена заедно със 

синовете си, веднага хванала и унищожила, изпълвайки го със земно забвение и 

подтиквайки го към глупост, и безочие, така че той убил своя брат Авел и да стане първия, 

който изявил завистта и смъртта. След тези неща, те твърдят, че посредством 
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пророчество от Пруник, бил роден Сит и след това Норея, от които те казват, че произлиза 

остатъка от човечеството. Те били водени от по-ниския Хабдомад към всякакво нечестие, 

отстъпление, идолопоклонство и към пълно презрение към всичко; целта била да се 

повреди Пруник, понеже Майка му винаги му се противопоставяла тайно и внимателно 

пазела това, което било нейно, т. е. поръсването със светлина. По-нататък, те твърдят, че 

светия Хабдомад е седемте звезди, които те наричат планети; и че змията, която била 

хвърлена долу има две имена, Михаил и Самаел. 

10. Ялдаваод, бивайки отново сърдит на хората, понеже не му се покланяли и не го 

почитали като Отец и Бог, изпратил върху тях потоп, за да може веднъж завинаги да ги 

унищожи. Но София му се противопоставила и Ной, и семейството му били спасени в 

ковчега, посредством поръсване със светлината, която идвала от нея и по този начин 

света отново се напълнил с хора. Самият Ялдаваод избрал един определен човек, Авраам, 

и направил завет с него в смисъл, че ако потомството му продължи да му служи , той ще 

им даде земята за наследство. След това, чрез Мойсей, той извел наследниците на 

Авраам от Египет, дал им закона и ги направил евреи. Сред тези хора той избрал седем 

дни, които те също наричат светия Хабдомад. Всеки от тях приема неговият личен 

вестител, за да прослави и изяви Бога. Така, когато останалите чуят това хваление, те 

също да могат да служат на този, който е изявен за Бог чрез пророците.  

11. По-нататък, те представят пророците по следния начин: Мойсей, Исус Навин, 

Амос и Авакум принадлежат на Ялдаваод; Самуил, Натан, Йона и Михей на Яо; Илия, Йоил 

и Захария на Саваот; Исая, Еремия, Езекиил и Данаил на Адонай; Товит и Агей на Елой; 

Малахий и Наум на Ореус; Ездра и Софоний на Астафаус. Всички те прославят своя 

собствен баща и бог. Те твърдят, че самата София също е казала чрез тях много неща за 

първия Антропос (човек) и за горния Христос, като по този начин наставлявала и 

напомняла на хората за вечната светлина, първия Антропос и за идването на Христос. 

Останалите сили били ужасени от тези неща и се чудели на новостите изявени чрез 

пророците и които Пруник извършила посредством Ялдаваод (който не знаел какво прави); 

понеже чрез еманация се появили двама човека: единия от бездетната Елисавета, а 

другия от дева Мария. 

12. Понеже нямала почивка нито на небето, нито на земята, тя помолила майка си 

да й помогне в нейното страдание. Поради това нейната майка, първата жена, съжалила 

дъщеря си, поради нейното разкаяние и помолила първия мъж да й изпрати на помощ 

Христос, който изпратен, слязъл върху своята сестра и до поръсването със светлина. 

Когато той я познал (т.е. София долу), нейния брат слязъл върху нея и изявил своето 

идване посредством Йоан и подготвеното кръщение за покаяние като предварително 

осиновил Исус, за да може при слизането си Христос да намери чист съд и чрез този син 

на Ядавалот, жената да бъде изявена от Христос. Те по-нататък казват, че той слязъл от 
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седмото небе, приемайки подобие на техните синове и постепенно ги лишил от тяхната 

сила. Защото те твърдят, че цялото поръсване на светлина се устремило към него и че 

Христос, слизайки в този свят, първо облякъл сестра си София (с него) и че след това и 

двамата се прославили във взаимното освежаване, което чувствали в присъствието един 

на друг. Тази сцена те описват като свързана с младоженеца и невястата. Но Исус, тъй 

като бил роден от девицата чрез действието на Бога, бил по-мъдър и по-праведен от 

всички останали хора. Христос обединен със София слязъл върху него и така се появил 

Исус Христос. 

13. Те твърдят, че много от Неговите ученици не знаели за слизането на Христос 

върху него; но когато Христос слязъл върху Исус, той започнал да върши чудеса и 

изцелявал, изявявал непознатия Отец и явно се наричал син на първия мъж. Силите и 

бащата на Исус били ядосани от тези неща и се опитвали да го унищожат. Когато това 

станало, те казват, че самият Христос заедно със София се отделили от него под формата 

на един безсмъртен еон, докато Исус бил разпънат. Все пак Христос не забравил своя 

Исус, но изпратил отгоре в него енергия, която отново възкресила неговото тяло, което те 

нарича едновременно и животинско, и духовно; защото той отново изпратил земната част 

в света. Когато учениците му видели, че той е възкръснал , те не го познали – не, дори 

самият Исус, чрез когото той възкръснал от мъртвите. И те твърдят, че неговите ученици 

направили огромна грешка, понеже си представяли, че той е възкръснал в едно земно 

тяло, без да знаят, че „плът и кръв не могат да наследят Божието царство” (1 Кор 

15:50) 

14. Те желаят да установят едно слизане и възнасяне на Христос посредством 

факта, че нито преди кръщението, нито след възкресението му от мъртвите, учениците не 

казват, че той е извършил някакви чудни дела, несъзнаващи, че Исус бил обединен с 

Христос и безсмъртния еон с Хебдомад; и те казват, че неговото земно тяло е от същата 

природа както животните. След своята смърт, той останал на земята осемнадесет месеца; 

и чрез знанието слизащо върху него отгоре, той учел ясно. Той наставил неколцина от 

учениците си, за които знаел, че могат да схванат една толкова велика тайна в тези неща 

и тогава отново бил приет в небето, от Христос стоящ отдясно на своя отец Ялдоваот, за 

да може сам да приеме душите на тези, които ги познават , след като те оставят своята 

земна плът, като по този начин обогатяват себе си без познание или разбиране за неговия 

баща73; така в пропорцията, в която Исус обогатил себе си със светите души, неговият 

Отец претърпял загуба и бил умален, и изпразнен от силата си чрез тези души. Защото 

сега той притежава светите души, за да ги изпрати отново долу в света , единствено без 

тази, която е от собствената му природа, т.е. тази, която преди това имал самият той. Но 

                                                
73 т.е. Христос и Исус 
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свършека (на всички неща) ще се случи, когато пълното напръскване на духа на 

светлината е събрано и създаде един безсмъртен еон. 

15. Такива са мненията, които преобладават сред тези хора, чрез които, подобно 

на хидрата на Ларнеан, от школата на Валентин е произлязъл един многоглав звяр. 

Понеже някои от тях твърдят, че самата София станала змията; поради която причина тя 

била враждебна към създателя на Адам и вложила познание в човека. Заради това змията 

е наречена по-мъдра от всички. По-нататък по разположението на нашите черва, през 

които преминава храната и поради тяхната форма нашата вътрешна конфигурация74 …….. 

 

 Глава 31  
Ученията на каинитите 

1. Други твърдят, че Каин водел началото си от силата горе, както и че Исав, Корей, 

содомитите и всички подобни хора са свързани помежду си. Поради тази причина, добавят 

те, те били нападнати от Създателя, но все пак никой от тях не понесъл вреда, защото 

София имала навика да пренася това, което й принадлежи от тях към себе си. Те твърдят, 

че предателят Юда бил напълно запознат с тези неща и че той, знаейки истината, която 

не знаел никой друг, изпълнил тайната на предателството. По този начин , чрез него всички 

неща, както небесни така и земни, се объркали. Тази създадена от тях измислена история, 

те са нарекли евангелието според Юда. 

2. Аз също така съм събрал техните писания, в които те защитават прекратяването 

на делата на Хистерия75. По-нататък, те наричат тази Хистерия създател на небето и 

земята. Те също така твърдят, подобно на Карпократ, че човек не може да се спаси , докато 

не опита всичко. Всички ангели, казват те, ги придружават в техните греховни и противни 

действия, и ги подтикват да се присмиват на дързостта и вътрешното омърсяване. Каквато 

и да е природата 76  на действието, те твърдят, че го извършват в името на ангела, 

казвайки: „О, ти ангеле, аз използвам твоето дело; О, ти сило, аз завършвам твоето 

действие!” И те твърдят, че това е „съвършеното познание”, без да се притесняват да се 

хвърлят в действия, за които е беззаконно дори да се говори.  

3. Беше необходимо ясно да докажем, че, както се вижда от техните мнения и 

обичаи, тези от школата на Валентин водят своето начало от такива майки, бащи и предци, 

както и да покажем техните учения с надеждата, че случайно някои от тях, упражнявайки 

покаяние и завръщайки се към единствения Създател и Бог, Който е направил вселената, 

могат да постигнат спасение и че други на свой ред няма да бъдат завлечени от техните 

                                                
74Краят на изречението е загубен 
75 Според някои „Хистерия” се отнася до „страстите” на Ахемот 
76 На това място текста е неясен и смисъла му само предполагаем 
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нечестиви, макар и убедителни убеждения, представяйки си, че ще получат от тях 

познание за същите велики и възвишени тайни. Но за тях би било по-добре да научат от 

нас злите учения на тези хора, да гледат с презрение на техните учения, докато в същото 

време съжаляват тези, които все още прилепващи се до тези нещастни и безпочвени 

басни, достигат до такава крайна гордост, че смятат себе си за по-висши от всички 

останали, поради подобно познание или, както по-скоро трябва да бъде наречено, 

невежество. Сега те бяха напълно изявени; и да изложиш техните мнения , означава да ги 

победиш. 

4. Поради тази причина, аз се трудих, за да изложа ясно разложения труп на тази 

нещастна малка лисица (виж Песен на песните 2:15; Лука 13:32). Защото  сега, след като 

тяхната система от учения беше показана на всички, няма да са необходими много думи, 

за да я оборя. Тя прилича на криещ се в гората звяр, който напада и погубва множество 

хора. Тогава човек навлиза в гората и я обхожда изцяло, така че да принуди всички 

животни да напуснат скривалищата си. Той не се опитва да го залови ,, виждайки, че това 

наистина е кръвожаден звяр; но тези, които гледат могат да го видят, да избягнат неговите 

нападения, да хвърлят стрели върху него от всички страни и накрая  да убият този 

унищожителен звяр. Така в нашия случай, понеже ние изложихме на светло скритите им 

тайни, които те пазят в тишина само за себе си, сега няма да има нужда да използваме 

много думи, за да унищожи тяхната система от мнения. Защото сега е в твоята сила и в 

силата на тези с теб, да се запознаеш с това, което беше казано, да обориш техните 

нечестиви и несмислени учения и да покажеш учението, което съответства на истината. 

Понеже случат е такъв, аз, според обещанието си, и доколкото ми позволяват 

способностите, ще се помъча да ги оборя в следващата книга. Дори да разказвам за тях, 

както виждаш, е досадна задача. Но аз ще намеря средства да ги оборя като посрещна 

всички техни твърдения в реда, в който бяха описани, за да мога не само да покажа дивия 

звяр, но и за да му нанеса рани от всяка страна. 

КРАЙ НА КНИГА ПЪРВА 

 


