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~ Въведение ~ 

1. В първата книга, описвайки „така нареченото знание” (1 Тимотей 6:20), аз ти 

показах, скъпи приятелю, че цялата измислена система на школата на Валентин по 

много и противоречиви начини е погрешна и неоснователна. Аз също така описах 

ученията на техните предшественици, доказвайки не само, че те се различават помежду 

си, но и че много преди това са се отклонили от истината. По-нататък аз обясних, с 

голямо старание, ученията и практиките ма магьосника Марк, понеже той също 

принадлежи към тези хора; и аз внимателно отбелязах текстовете от писанието, които 

те изопачават, за да ги нагодят към собствените си измислици. След това аз подробно 

описах начина, по който, посредством числа и 24 букви от азбуката, те безочливо се 

опитват да утвърдят това, което смятат за истина. Аз също така показах как те мислят 

и учат, че творението като цяло е било създадено по образа на тяхната невидима 

Плерома и какво те смятат за Демиурга, описвйки в същото време учението на Симон 

Магьосника от Самария, техния предшественик, и на всички онези, които са го 

наследили. Аз споменах също, множеството гностици, които са произлезли от него и 

отбелязах различията между тях, техните различни учения и останалите от техните 

наследници и описах всички ереси, които започват то тях. По-нататък аз показах, че 

всички тези еретици, водещи началото си от Симон, въвеждат нечестиви и неверни 

учения; и обясних естеството на тяхното „изкупление” и техния начин на посвещение 

на тези, които се смятат за „съвършени” заедно с техните заклинания и тайни. Аз също 

така доказах, че има само един Бог-Създател и че Той не е плод на някаква измама, 

нито има нещо над Него или отвъд Него. 

2. В настоящата книга, аз ще установя нещата, които съответстват на моето 

намерение, доколкото ми позволява времето и ще оборя, посредством подробно 

разглеждане на отделни въпроси, цялата им система. Поради тази причина, понеже 

това е излагане и оборване на техните мнения, аз нарекох така своята книга. Понеже 

аз желая чрез едно ясно изложение да отхвърля техните съвпадения, да сложа край на 

тези скрити съюзи1 и на смият Битус и по този начин да мога да покажа, че той никога 

не е съществувал в някое по-ранно време нито пък съществува сега. 

 

                                                           
1 Мисълта е неясна 
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~ Глава 1 ~ 
Има само един Бог: невъзможността да бъде другояче  

1. Удачно е тогава да започна с първия и най-важен въпрос, т. е. Бог, Творецът, 

Който е направил небето и земята и всичко в тях (Когото тези хора богохулно наричат 

резултат от дефект) и да покажа, че не съществува нищо нито над Него , нито след Него; 

нито че Той е бил принуден от някой друг, но единствено по Собствената Си свободна 

воля е създал всички неща, понеже Той е единствения Бог, единствения Господ, 

единствения Създател, единствения Отец, Който единствен държи всички неща и Сам 

е извикал всички неща в съществуване. 

2. Понеже как е възможно да съществува друга Пълнота, или Принцип, или Сила, 

или Бог над Него, когато по необходимост Бог, Плеромата (Пълнотата) на всички неща 

трябва да съдържа в Своята необятност всички неща и да не може да бъде побран от 

никой? Но ако има някой освен Него, тогава Той не е Плеромата на всички, нито пък 

съдържа всичко. Защото това, за което те казват, че е над Него ще бъде лишено от 

Плеромата или (с други думи) от този Бог, Който е над всички неща. Но това, което 

липсва и има някакъв недостатък не е Плерома на всички неща. В такъв случай Той би 

имал начало, среда и край по отношение на този, който е  отвъд Него. И ако Той има 

край по отношение на нещата, които са долу, то има такъв и по отношение на тези, 

които са горе. По подобен начин съществува абсолютна необходимост Той да бъде 

такъв във всяка друга точка и трябва да бъде държан, вързан и ограден от тези 

същности, които са отвъд Него. Защото това същество, което е край отдолу по 

необходимост описва и заобикаля този, който намира своя край в него. И така според 

тях Отец на всички (т. е. този, когото те наричат Проон  Проарх) с тяхната Плерома и 

доброят бог на Маркион се съдържа и е включен в нещо друго и е затворен отвън от 

някакво друго могъщо същество, което по необходимост трябва да бъде по-велико 

понеже това, което съдържа е по-велико от това, което то съдържа. Но тогава това, 

което е по-велико, е също така и по-силно и в по-голяма степен Господ; и това, което е 

по-велико и силно, и е в по-голяма степен Господ, трябва да бъде Бог. 

3. След като според тях също така съществува и нещо друго, за което те казват, 

че се намира извън Плеромата, от което по-нататък слязла тази по-велика сила, която 

отпаднала, необходимо е Плеромата или да съдържа това, което е отвъд и все пак да 

бъде самата тя съдържана (понеже в противен случай това не било извън Плеромата; 

понеже ако има нещо извън Плеромата, в която тази Плерома, за която те казват, че е 

извън Плеромата и Плеромата би била съдържана от това, което е отвъд; и под 

Плеромата се разбира първия Бог); или отново, те трябва да са разделени една от 
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друга от безкрайно разстояние – Плеромата (имам в предвид) и тази, която е отвъд 

нея. Но ако те твърдят това, тогава би имало трети вид съществуване, което поради 

размера си разделя Плеромата и това, което е отвъд нея. Тогава третия вид 

съществуване трябва да съдържа двете други и би било по-велико както от Плеромата 

така и от това, което е отвъд нея, понеже съдържа и двете в себе си. По този начин 

можем да говорим безкрайно за нещата, които се съдържат и тези, които са съдържани. 

Понеже, ако това трето съществуване има своето начало над и своя край под , 

съществува една абсолютна необходимост то също така да бъде ограничено и отстрани 

или започвайки или завършвайки в някоя друга точка и по този начин аd infinitum; така 

че техните мисли никога няма да намерят почивка в един Бог, но като следствие от 

търсенето на това, което съществува ще се лутат към това, което не съществува и ще 

се отклонят от истинския Бог. 

4. Тези забележки в еднаква степен важат и срещу последователите на Маркион. 

Защото  неговите два бога също ще бъдат съдържани или разделяни от едно огромно 

пространство, което ги отделя един от друг. Но тогава е необходимо да предположим 

едно множество от богове, разделени от огромно пространство един от друг от всяка 

страна, започвайки един от друг и завършвайки един в друг. По този начин, посредством 

самия процес на разсъждение, на който те градят учението си, че има една определена 

Плерома или бог над Твореца на небето и земята, всеки, който реши да приеме това 

може да заключи, че има и друга Плерома над Плеромата, и над нея още една, и над 

Битус друг океан от божества, и това би важало за всяка страна. По този начин тяхното 

учение изпада в чудовищност и винаги трябва да мисли за друга Плерома, и за друг 

Битус, без да е възможно никога и по никое време да спре, но винаги търси други освен 

тези, които вече бяха споменати. По-нататък, би било несигурно дали тези, за които 

мислим са по-долни или сами са горните неща; и по подобен начин (би било неясно) 

дали нещата, за които те казват, че са горни са горни или долни. Така няма да можем 

да достигнем до някакво твърдо заключение или сигурност, но по необходимост ще 

блуждаем безкрайно и без да сме в състояние да преброим боговете.  

5. Нека тогава всяко божество да се задоволи със собствените си притежания , 

без да може да бъде помръднато от никаква странност по  отношение на действията на 

останалите; иначе то би било несправедливо и алчно и би престанало да бъде това, 

което Бог е. Също и всяко творение нека да прославя своя собствен създател , и да се 

задоволява с него, без да познава друг; иначе с най-голяма справедливост би било 

сметнато за отстъпник от всички останали и би получило напълно заслужено наказание. 

Защото има или едно Битие, което съдържа всички неща, които e създало според 

Собствената Си воля; или безбройно множество създатели и богове, които започват 
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един от друг и завършват един в друг на всяка страна. Тогава би било необходимо да 

признаем, че всички останали се съдържат отвън от някой, който е по-велик от тях и че 

всяко от тях е затворено в собствената си територия и остава в нея. Следователно 

никое от тези не е Бог. Защото на всяко от тях би му липсвало много, понеже притежава 

(както би било) единствено само една малка част сравнено с останалите. Тогава името 

на Всемогъщия би изчезнало и едно такова мнение по необходимост би било нечестиво.  

 

~ Глава 2 ~ 
Света не е бил създаден от ангели или от някакво друго 

същество против волята на всевишния Бог, а от Отца 
посредством Словото  

1. По-нататък тези, които казват, че света е бил създаден от ангели или от 

някакви други създатели, противно на волята върховния Отец, грешат преди всичко в 

това, че ангели могат да създадат едно толкова могъщо творение , противно на волята 

на всевишния Бог. Това може да означава, че ангелите са по-могъщи от Бога; или ако 

не е така, че Той или е небрежен, или зъл или не внимава на нещата, които се случват 

с неговите притежания, без значение дали те са извършени зле или добре, така че Той 

да отблъсне или да попречи на едното, и да похвали, и да се радва на другото. Но ако 

ние не приписваме подобно поведение дори на човек, който има някакви способности, 

колко по-малко на Бога. 

2. На следващо място, нека тези хора ни кажат дали нещата са сътворени според 

ограниченията, поставени от Бога и с нещата, които са под властта Му или в местата, 

които принадлежат на някой друг и лежат отвъд Него. Но ако кажат (че тези неща са 

били направени) отвъд Него, тогава те ще се изправят срещу всички абсурди, които 

вече споменахме и върховния Бог ще бъде обграден от това, което е отвъд Него, в 

което Той също така по необходимост трябва да намери Своя край. Ако, от друга 

страна, (тези неща са били направени) с Неговите притежания, би било съвсем 

напразно да казваме, че света е бил създаден в Неговата власт, но срещу волята Му 

от ангели, които сами са под Неговата власт или от някакво друго същество, като че ли 

Той Сам не вижда всички неща, които се случват с притежанията Му или не знае какво 

са извършили ангелите. 

3. Ако все пак нещата, които споменахме, са били извършени не срещу волята 

Му, но с Неговото позволение и знание както някои (от тези хора) смятат, ангелите или 

Създателя на света (който и да е той) няма да са причината за това сътворение, а 
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волята на Бога. Защото, ако Той е Създател на света, Той също така е направил и 

ангелите или поне е бил причината за тяхното сътворение; и за създател на света може 

да се смята Този, Който е подготвил причините за неговото сътворение. Макар те да 

твърдят, че ангелите са били създадени от дълга низходяща последователност или че 

Създателя на света е произлязъл от Върховния Отец, както твърди Василид, все пак 

причината за нещата, които са били създадени, трябва да бъде проследена до Автора 

на тази последователност. Това е същото, както и в случая, когато победата в една 

война е приписвана на царя, който е подготвил нещата, станали причина за победата. 

По подобен начин, творението на всяко условие или работа се приписва на този, който 

е подготвил материалите за осъществяване на тези резултати, които след това са били 

постигнати. Следователно, ние не казваме, че брадвата е отсякла дървото или че 

триона го е разрязал; но съвсем правилно можем да кажем, че го е отсякъл или нарязал 

човека, който е направил брадвата и триона за тази цел, и който също така е приготвил 

много по-рано всички пособия, посредством които брадвата и триона са били 

направени. Справедливо е следователно, чрез аналогични разсъждения, Отец на 

всичко да бъде обявен за Творец на този свят, а не ангелите, нито някой друг (така 

наречен) създател на света, освен Този, Който е неговият Автор и Който преди това е 

бил причината за подготовката на едно такова сътворение.  

4. Подобен начин на изразяване може да изглежда убедителен или 

правдоподобен за тези, които не познават Бога и които Го смятат за подобен на 

човеците, и за тези, които не са в състояние веднага и без ничия помощ, а единствено 

чрез много средства да направят това, което желаят. Но той не може по никакъв начин 

да бъде приет от тези, които знаят, че Бог не се нуждае от нищо и че Той е създал и 

направил всички неща чрез Своето Слово, докато Той нито се нуждае от ангели, които 

да Му помагат в сътворението, нито от някаква сила много-по малка от Него и невежа 

по отношение на Отца, нито от някакъв дефект или невежество, за да могат тези, които 

Го познават да станат хора2. Но Самият Той е Себе Си по начин, който ние нито можем 

да опишем, нито да разберем, предопределяйки всичко, създавайки го както Му е 

угодно, носейки хармония на всички неща и определяйки подобаващите им места , и 

началото на тяхното сътворение. По този начин, Той е дал на духовните неща една 

духовна и невидима природа, на свръх-небесните неща една небесна, на ангелите-  

ангелска, на животните -  животинска, на тези, които плуват – природа, подходяща за 

водата и на тези, които живеят на земята - такава, която е подходяща за земята – на 

всички накратко, природа подходяща за характера на живот, който им е бил определен. 

                                                           
2 Мисълта е неясна 
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Той е направил всички неща, които са били създадени чрез Своето Слово, Което никога 

не се уморява. 

5. Защото за превъзвишеността на Бога е характерно да не изпада в нужда от 

други инструменти за сътворението на нещата, които са призовани в съществуване. 

Неговото Собствено Слово е както подходящо, така и достатъчно за създаването на 

всичко, както Йоан, ученикът Господен, казва за Него: „Чрез Него стана всичко и без 

Него не е станало нищо от това, което е станало” (Йоан 1:3). Сред това „всичко”, 

трябва да бъде включен и нашия свят. Следователно, той също е бил направен чрез 

Неговото Слово, както Писанието в книгата Битие ни казва, че Той е направил всички 

неща в нашия свят чрез Своето Слово. Давид изразява същата истина, когато казва: 

„Защото Той каза и стана, заповяда и се създаде” (Псалм 33:9). На кого тогава да 

вярваме за създаването на света – на тези еретици, които бяха споменати, които 

дърдорят толкова глупаво и объркано по въпроса или на Господните ученици и Мойсей, 

който е бил какт верен Божий слуга, така и пророк? Той е описал сътворението на света 

със следните думи: „В началото Бог създаде небето и земята” (Битие 1:1) и всички 

останали неща в последователност; но нито боговете, нито ангелите имат някакъв дял 

в това. 

Това е Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, заявява също и апостол Павел 

(казвайки): „Има един Бог Отец, който е над всички, чрез всички и във всички” 

(Ефесяни 4:6) Аз вече показах, че има само един Бог; но по-нататък ще покажа това от 

самите апостоли и от думите на Господа. Защото, що за поведение би било, ако ние 

изоставим думите на пророците, на Господа и на апостолите, за да слушаме хората, 

които не казват дори една смислена дума? 

 

~ Глава 3 ~ 
Доказва, че Битус и Плеромата на Валентин , както и бога на 

Маркион са абсурдни. Света е бил създаден от същото Същество, 
което е родило идеята за него и не е резултат на дефект или 

незнание 
1. Следователно Битус, за когото те говорят, и неговата Плерома, и богът на 

Маркион са безсмислени. Ако наистина, както твърдят те, има нещо под и отвъд него, 

което те наричат празнота и сянка, тази празнота е по-голяма от тяхната Плерома. Но 

не подобава дори да мислим, че докато той съдържа всички неща в себе си, творението 

е било създадено от някой друг. Защото те настояват като абсолютна необходимост за 

един празен и хаотичен вид съществуване (под духовната Плерома), в който тази 
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вселена е била създадена, а Пропатора съзнателно е оставил този хаос да съществува 

като или е знаел какво ще се случи в него, или не е знаел. Ако наистина не е знаел, 

тогава Бог не е всезнаещ. Но дори и в този случай, те не са способни да предложат 

причина, поради която Той е оставил това място празно за един толкова дълъг период 

от време. Ако, отново, Той е всезнаещ и е предвидел творението, което ще се появи на 

това място, тогава го е направил този, който отначало го е създал в себе си.  

2. Нека следователно те да престанат да твърдят, че света е бил  направен от 

някой друг. Защото веднага щом Бог създаде в Своя ум мисълта, това, което Той 

умствено Си е представил се появява. Защото не е възможно едно същество да трябва 

мислено да създаде една концепция, а друго в действителност да направи това, което 

е било създадено от Него в умът Му. Но Бог, според тези еретици, умствено е създал 

или вечния свят, или един временен, като не е възможно и двете неща да бъдат 

едновременно верни. Все пак, ако Той е мислел за него като за вечен, духовен и видим, 

той също така е бил създаден такъв. Но ако е бил създаден такъв, какъвто е в 

действителност, тогава такъв го е направил този, който умствено го е видял като такъв; 

или е пожелал той да съществува в съвършенството на Отца, според идеята на Неговия 

ум, такъв какъвто е сега, сложен, променлив и преходен. Понеже съществува само това, 

което Отец е създал според Своята воля, то трябва да бъде достойно за Отца. Но да 

се твърди, че това, което е било мисловно създадено и предсътворено от Отец на 

всичко, точно както е било сътворено в действителност, е резултат на дефект и от 

незнание, означава да бъдем виновни в голямо богохулство. Защото според тях , Отец 

на всичко трябва да бъде смятан за Създател, според Собствената Си умствена идея 

на еманацията на един дефект и плод на невежество, понеже нещата, които е създал в 

Своя ум, действително са били създадени. 

 

~ Глава 4 ~ 

Абсурда на твърдението на еретиците, че съществува празнота и 
дефект са доказани  

1. Причината за подобна диспенсация от страна на Бога трябва да бъде 

изследвана; но сътворението на света не трябва да се приписва на никой друг. За 

всички неща трябва да се говори като за така подготвени от Божието управление, че 

след това да бъдат направени такива каквито са; но сянката и празнотата не са били 

извикани в съществуване. Но откъде, нека да попитам, произлиза тази празнота, за 

която те говорят? Ако наистина е била създадена от Този, Който според тях е Отец и 

Автор на всички неща, тогава тя трябва да е еднакво почтена и свързана с останалите 
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еони, вероятно дори по-древна от тях. По-нататък, ако тя произлиза от същия източник 

като тях, тя трябва да бъде подобна по природа на Този, Който я е направил, както и на 

тези, заедно с които е била направена. Тогава би съществувала една абсолютна 

необходимост Битус, за когото те говорят, и Сиге, да бъдат подобни по природа на 

една празнота, т.е. Той наистина да бъде една празнота; и останалите от еоните, 

понеже са братя на празнотата, също трябва да бъдат празни3 по своята същност. Ако, 

от друга страна, не е била създадена по този начин, тя трябва да е произлязла от само 

себе си и по този начин тя би била еднаква по възраст с този Битус, който е, според 

тях, Отец на всичко; и по този начин празнотата би била от същата природа и на същата 

почит както Този, Който е, според тях, Отеца на вселената. Понеже по абсолютна 

необходимост тя трябва или да бъде създадена от някого или да произлиза от самата 

себе си. Но ако празнотата наистина е била създадена, тогава нейния създател 

Валентин също е една празнота, както и неговите последователи. Ако, отново, тя не е 

била сътворена, но е произлязла от самата себе си, тогава това, което е празнота е 

подобно на, и брат на, и също толкова достойно както този Отец, Който е проповядван 

от Валентин; и е по-древна и започва своето съществуване от един период много 

предшестващ, и е по-велика от останалите еони на самият Птоломей и Хераклион, и 

всички останали, които поддържат подобни мнения. 

2. Но ако доведени до отчаяние от това, те признаят, че Отец на всичко съдържа 

всички неща и че няма нищо извън Плеромата (защото е абсолютно необходимо ако 

има нещо извън нея то да бъде обкръжено и съдържано от нещо по-велико от себе си), 

те могат да решат да говорят за това, което е вън и това, което е вътре по отношение 

на познание и невежество, а не по отношение на местоположение. Но това, в 

Плеромата или в тези неща, които се съдържа в Отец, цялото творение, за което 

знаем, че е било създадено или от Демиурга или от ангелите, се съдържа в едно 

неизговоримо величие, така както центъра се намира в кръга  – тогава, на първо място, 

какво същество може да е този Битус, Който позволява да се появи петно в самата Му 

пазва и някой друг да създава или да твори в Неговата територия, противно на волята 

Му? Подобен начин на действие оправдано заслужава обвинение в израждане върху 

цялата Плерома, понеже тя е можела от самото начало да отсече този дефект и тези 

еманации, които водят началото си от нея, и да не позволи създаването на творението 

или по незнание, или поради страст, или поради дефект. Защото този, който е в 

състояние след това да поправи един дефект и прави това, като избърсва едно петно, 

може и много по-рано да се погрижи подобно петно да не се появи сред неговите 

притежания. Или ако отначало той позволява нещата, които са били направени да 

                                                           
3 Буквално също да притежават празна субстанция 
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станат каквито са, понеже те не могат на практика да се създадат по някакъв друг начин, 

тогава следва, че те винаги трябва да продължат да съществуват в същите условия. 

Защото как е възможно нещата, които първоначално не могат да получат одобрение, 

след това да получат такова? Или как може да се каже, че те са призовани към 

съвършенство, когато именно за тези същества, които са причината, от която хората 

водят своя произход – или самият Демиург, или ангелите – се казва, че съществуват 

поради дефект? И ако, както се твърди, върховното Същество понеже е благо, накрая 

се смилява над човека и му дава съвършенство То трябва от самото начало да 

съжалява тези, които са създатели на човека и да даде съвършенство и на тях. По този 

начин, човека също би споделил Неговата милост бивайки сътворен съвършен от тези, 

които са били направени по този начин съвършени. Понеже, ако Той се съжалява над 

делото на тези същества, Той трябва дълго преди това да се е съжалил над самите 

тях и да не допуска да паднат в такава ужасна слепота. 

3. По подобен начин и техните приказки за празнота и сянка, в които твърдят, че 

самото творение, за което говорим е било създадено, няма да постигнат нищо, ако 

нещата, за които говорим са били създадени на територията, която  се съдържа в Отца. 

Защото ако твърдят, че светлината от техния Отец е такава, че изпълва всички неща, 

които са в Него и ги осветява всички, как е възможно на тази територия да съществува 

празнота и сянка, която се съдържа в Плеромата и от светлината на Отца? Защото, в 

този случай, те трябва да посочат някое място в Пропатора или в Плеромата, които 

не са осветени, нито пък принадлежат на някого, в което или ангелите , или Демиурга 

да създават каквото си поискат. И това не може да бъде малко място, защото в него 

трябва да може да се побере едно толкова велико творение както това, което е 

сътворено. Следователно, съществува абсолютна необходимост в Плеромата или в 

Отца, за Когото говорим те да приемат, че има някакво място, празно, безформено и 

пълно с мрак, в което тези неща са създали това, което е било създадено. Но такова 

едно твърдение в светлината на техния Отец би заслужило порицание , като че ли Той 

не е в състояние да освети и да запълни нещата, които са в Него самия. По този начин 

когато твърдят, че тези неща са плод на дефект и резултат на грешка , те още повече 

вменяват дефект и грешка в Плеромата, и в пазвата на Отца. 
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~ Глава 5 ~ 
Този свят не  е създаден от никакво създание, което се съдържа в 

територията на Отца  

1. Следователно забележките, които направих по-рано4, са подходящ отговор на 

тези, които твърдят, че този свят е бил създаден извън Плеромата или под един „добър 

Бог”; и такива хора, заедно с Отеца, за Kогото те говорят, ще бъдат отхвърлени извън 

Плеромата, в която желаят да намерят покой. Отново, в отговор на тези, които твърдят, 

че този свят е бил създаден от някакво друго същества в територията, която е 

съдържана от Отца, всички неща, които сега бяха казани5 ще им покажат собствените 

им абсурди и непоследователност; и те ще бъдат принудени или да признаят всички 

тези неща, които са в Отца, за светли, пълни и действени, или да осъдят светлината на 

Отца, като че ли Той не е в състояние да осветява всички неща; или като част от една 

друга Плерома (така описана), която трябва да е изцяло празна, хаотична и пълна с 

мрак. Те обвиняват всички останали сътворени същества като че ли са временни или 

(в най-добрия случай) ако са вечни все пак са материални6. Но тези (еоните) трябва да 

се смятат за свободни от подобно обвинения, понеже те са в Плеромата, в противен 

случай споменатите обвинения ще паднат и върху самата Плерома; и по този начин 

Христос, за Kогото те говорят се явява източник на невежество. Защото, според техните 

твърдения, когато давал форма на субстанцията на Майката, от която произлязъл, Той 

я изхвърлил извън Плеромата; т.е. лишил я от познание. Следователно, Този, Който я 

отделил от познанието, в действителност създал това незнание в нея. Как тогава 

същата тази личност дава дарът на познанието на останалите еони, тези, които Го 

предшествали по произход и все пак е автор на невежеството в своята Майка? Защото 

Той я оставил извън сферата на познанието, когато я изхвърлил извън Плеромата. 

2. По-нататък, ако те обяснят съществуването в и извън Плеромата като 

свързани с познанието и респективно с невежеството, както правят някои от тях (понеже 

този, който има познание е в този, когото познава), тогава те по необходимост трябва 

да признаят, че самият Спасител (когото те наричат Всички неща) е бил в състояние на 

невежество. Защото те казват, че при своето излизане извън Плеромата, Той дал 

форма на своята майка (Ахамот). Ако тогава те твърдят, че това, което е извън 

(Плеромата) е невежо за всички неща и ако Спасителя е излязъл, за да даде форма на 

своята Майка, тогава Той се е намерил на място извън познанието на всички неща; т.е. 

Той е пребивавал в невежество. Как тогава е могъл Той да й даде познание, когато Сам 

                                                           
4 Виж гл. 1 
5 Виж гл. 2,3,4 
6 Пасажът е неясен и много труден за превод 
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се е намирал извън обхвата на познанието? Защото ние също, казват те, сме извън 

тази Плерома, докато оставаме без познанието, което те притежават. И още веднъж: 

Ако Спасителя действително е излязъл от Плеромата, за да търси изгубената овца, но 

познанието (съществува в) Плеромата, тогава Той се е поставил извън мястото на 

познанието, т.е. в невежество. Защото е необходимо те или да признаят, че това, което 

е извън Плеромата е такова в смисъл на място, в който случай всички по-горни 

забележки ще бъдат повдигнати срещу тях; или, ако говорят за това, което е вътре във 

връзка с познанието и за това, което е вън като свързано с невежеството , тогава 

техният Спасител и Христос, много преди Него трябва да са били създадени в 

невежество, понеже Той е излязъл отвъд Плеромата, т.е. отвъд познанието, за да даде 

форма на своята майка. 

3. Тези аргументи могат да бъдат адаптирани, за да посрещнат вижданията на 

всички тези, които, по някакъв начин, твърдят, че света е бил създаден  или от ангели 

или някой друг, а не от истинския Бог. Понеже обвиненията, които те повдигат срещу 

Демиурга и нещата, които са били създадени материални и временни, всъщност ще 

паднат върху Отца; тъй като самите неща, които са били създадени в лоното на 

Плеромата започват и завършват според позволението и волята на Отца. Тогава 

непосредствения създател не е истинския автор на това дело, мислейки, както той е 

правел, че е създал всичко твърде добро, но Този, Който одобрява и позволява 

създаването на един дефект и една грешка да се появи сред Неговите притежания, и 

временните да се смесят с вечните, тленните с нетленните и тези, които са свързани с 

грешка с тези, които са от истината. Все пак, ако тези неща са били създадени без 

позволението или одобрението на Отца на всичко, тогава съществото направило тези 

неща в територията, която принадлежи на Него (Отца) и то без Негово позволение 

трябва да е по-силно, по-могъщо и по-царствено. Ако отново, както казват някои, техния 

Отец е позволил тези неща без да ги одобрява, тогава Той е дал позволение поради 

някаква необходимост, като или е бил в състояние да спре това, или не е бил в 

състояние. Но ако не е бил в състояние да спре това, тогава Той е слаб и безсилен; 

докато, ако е можел, Той е изкусител, лицемер и роб на една необходимост, тъй като 

не е одобрявал това действие и все пак го е позволил, като че ли го одобрява. И 

позволявайки грешката да се появи от първото и да продължи да нараства , Той по-

късно е решил да го унищожи, когато мнозина вече са загинали нещастно поради 

първоначалния дефект. 

4. Но за Този, Който е Бог над всички, понеже Той е свободен и независим, не 

подобава да се казва, че е роб на необходимост или че нещо се случва без Негово 

позволение и все пак срещу волята Му; иначе те правят необходимостта по-голяма и 
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по-царствена от Бога, понеже това, което е по-силно е по-висше от всички останали. И 

Той трябва от самото начало да е отсякъл всички причини за въображаемата 

необходимост и да не позволи на Себе Си да бъде принуден да се подчини на някаква 

необходимост, позволявайки нещо повече от това, което Сам желае. Понеже би било 

много по-добре, по-последователно и по-божествено да се отсече от самото начало 

принципа от този вид необходимост, отколкото след това, като че ли движен от 

покаяние, да се заеме с изкореняване на резултатите от необходимостта , когато те вече 

са достигнали подобно развитие. И ако Отец на всички е роб на необходимост , и трябва 

да се покорява на съдбата, като против Своята воля одобрява нещата, които се правят, 

но в същото време е безсилен да направи нещо противно на необходимостта на 

съдбата (подобно на Омировия Юпитер, който казва за необходимостта „Давам ти 

доброволно, и все пак с недоброволен ум”), тогава според тези разсъждения, Битус за 

когото те говорят се оказва роб на необходимостта и съдбата. 

 

~ Глава 6  ~ 
Ангелите и Създателя на света не може да не притежават 

знание за истинския Бог  

1. Могат ли ангелите или Създателя на света да не знаят за Всемогъщия Бог, 

виждайки, че те са Негова собственост и Негови създания и че се съдържат в Него? Той 

наистина може да е невидим за тях поради Своето превъзходство, но по никакъв начин 

не би могъл да бъде неизвестен поради провидението си. Но, макар това, което те 

казват да е истина, а именно че ангелите са разделени от Него поради низостта на 

природата, все пак тъй като Неговото владичество се разпростира над всички тях, техен 

дълг е те да познават своя Владетел и по специално да разбират, че Този, Който ги е 

създал е и Господар на всички. И понеже Неговата невидима природа е могъща, тя дава 

на всички една пълна умствена интуиция и съзнание за Неговото мощно и всемогъщо 

величие. Откъдето, макар че „никой не познава Отца, освен Сина и тези, на които 

Синът Го открие” (Йоан 11:27), все пак всички същества знаят поне този факт, понеже 

причината, поставена в техните умове ги движи и им открива истината, че има един Бог, 

Господ над всички. 

2. Поради тази причина, всички неща са били по общо съгласие поставени под 

властта на Този, Който е наречен Всемогъщ и Всевишен. Викайки към Него, дори преди 

идването на нашия Господ, хората са били спасявани от най-злите духове и от всякакви 

демони, и от всякакъв вид отстъпническа сила. Земните духове и демони не са Го 

виждали, но са знаели за съществуването на Този, Който е Бог над всички, от Чийто 
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думи те треперят, както трепери и всяко създание, началство, власт и всичко, което е 

надарено с енергия от Неговото владичество. По аналогия , няма ли тези, които са 

покорни на Римската империя, макар че никога не са виждали императора, но са 

разделени от него както от земя, така и от море, да знаят много добре, понеже са 

опитали неговото управление, кой е този, който притежава върховната власт? Как 

тогава е възможно тези ангели, които ни превъзхождат по природа и дори Този, когото 

те наричат Създател на света, да не познават Всемогъщия, когато дори неразумните 

животни треперят и се покланят пред произнасянето на името Му? И както, макар че не 

са Го виждали, все пак всички неща са покорни на името на нашия Господ , така трябва 

да е и Този, Който е създал и утвърдил всички чрез Своето Слово, понеже няма друг 

освен Него, Който да е създал света. Поради тази причина , евреите дори и досега 

обръщат демоните в бяг посредством това заклинание, тъй като всички се страхуват от 

името на Този, Който ги е направил. 

3. Ако се засрамят от твърдението, че ангелите са по-глупави от безумните 

животни, те ще открият, че на тях, макар че не са виждали Този, Който е Бог над всички, 

подобава да познават Неговата сила и власт. Понеже би било твърде странно да 

твърдят, че самите те, които живеят на земята, познават Този, Който е над всички и 

Когото никога не са виждали, но не позволяват на Този, който според тяхното мнение, 

е направил тях и целия свят, макар че живее на високо и над небесата, да знае тези 

неща, с които самите те, макар че живеят долу, са запознати. Такъв е случая, освен ако 

случайно те не кажат, че Битус живее в Тартара под земята и че поради тази причина 

те са придобили знание за Него преди тези ангели, чието обиталище е нависоко. Така 

те се хвърлят в такава бездна на лудостта, че правят Създателя на света лишен от 

знание. Те наистина заслужават съжаление, понеже с подобна крайна глупост твърдят, 

че Този (Създателя на света) нито познава Своята Майка, нито нейното потомство, нито 

Плеромата на еоните, нито Пропатора, нито какви са нещата, които Той е направил; 

но че те все пак са образи на нещата, които са в Плеромата, които Спасителя тайно 

изработил, така че те да бъдат направели (от незнаещия Демиург) в чест на горните 

неща. 

 

~ Глава 7 ~ 
Създадените неща  не са образи на еоните  в Плеромата 

1. Макар че Демиурга не знаел всички неща, те ни казват, че Спасителя почел 

Плеромата чрез сътворението (което Той призовал в съществуване) , посредством 

своята Майка, понеже го създал по образ и подобие на горните неща. Но аз вече 
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показах, че е невъзможно да съществува нещо отвъд Плеромата (в които външни 

области, твърдят те, били създадени образите на нещата, които са в Плеромата) или 

този свят да е създаден от някой друг различен от върховния Бог. Но понеже е приятно 

да ги побеждаваме във всичко и да доказваме, че те говорят лъжи , нека да кажем, 

противно на тях, че ако тези неща били направени от Спасителя за слава на горните 

неща, които са по тяхно подобие, тогава тези неща, които са били почетени , трябва 

постоянно да пребъдват в слава. Но ако те на практика преминават, каква е ползата от 

този съвсем кратък момент на слава – една слава, която скоро вече я няма и която 

отново ще се превърне в нищо? В този случай аз ще докажа, че Спасителя по -скоро се 

домогва до празна слава. Защото каква слава могат да дадат временните неща на тези, 

които са вечни и пребъдват довека? Или тези, които преминават на тези, които остават? 

Или тези, които са тленни на нетленните? – когато дори хората, които сами са смъртни, 

не ценят славата, която бързо преминава, но тази, която остава колкото се може по -

дълго. Така за нещата, които веднага щом са направени свършват, може справедливо 

да се каже, че по-скоро са направени за презрение на тези, за които се смята, че са 

прославяни чрез тях; и че това, което е вечно оскърбявано, когато неговият образ е 

развален и изличен. Но какво би станало, ако тяхната Майка не е плакала и не се смяла, 

и не била въвлечена в отчаяние? Тогава Спасителя не би имал никаква възможност да 

прослави Пълнотата, понеже нейното последно положение на обърканост7 е нямало 

собствена субстанция, чрез която да може да прослави Пропатора. 

2. Жалко за празната слава, която изведнъж преминава и повече не се явява! 

Защото в този случай някои еони няма да получат подобна чест и тогава горните неща 

ще бъдат обезчестени; или ще бъде необходимо да създадем още една плачеща и 

отчаяна Майка, за получи Плеромата слава. Колко неугледен и в същото време 

богохулен образ! Ще твърдите ли, че един образ на Единородния е бил създаден от 

Предишния8 на света, който вие все пак желаете да бъде смятан за Ноус (ум) на Отца 

на всичко и (все пак твърдите), че този образ е нямал знание за себе си, за създанието 

– не е знаел също за Майката – невеж за всичко, което съществува и за нещата, които 

са били направени чрез него? И не се ли срамувате, докато, противоречейки на самите 

себе си, приписвате незнание дори на самия Единороден? Защото, ако (долните) неща 

са били направени от Спасителя по подобие на горните, докато този (Демиурга), който 

е бил направен по това подобие е бил в голямо неведение, то по необходимост следва, 

че около Него и в съгласие с Него, по това подобие този, което той е създал в 

                                                           
7 Това се отнася до предполагаемото окаяно положение на Ахамот, като лежаща в сенчести места, пустота и 
на практика в несъществуване, докато не била съжалена от горния Христос, Който й дал Нейната форма по 
отношение на същността 
8 Има се в предвид Спасителя, Който е създал всички неща посредством Ахамот и Демиурга 
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невежество, такова невежество, за което говорим, съществува духовно. Понеже не е 

възможно, понеже и двете са били създадени духовно, в някои да бъде съхранено 

подобието на образа, докато в други то да бъде разрушено, така че образа, който тук е 

бил създаден да може да съответства на образа на горните неща. Но ако не е подобен , 

тогава ще обвиним Спасителя, Който е създал един неподобен образ, за това, че е, да 

се изразим така, неумел работник. Защото не е в техните сили да твърдят, че Спасителя 

не е имал качество да твори, понеже го наричат Всички неща. Тогава, ако образа не е 

подобен, Той е лош работник и обвинението пада, според тяхната хипотеза, върху 

Спасителя. Ако, от друга страна, той е подобен, тогава същото невежество трябва да 

съществува и в Ноус (умът) на техния Пропатор, т.е. в Единородния. Ноус на Отца в 

този случай, е бил невеж за самия Себе Си; невеж също за Отца; невеж по-нататък за 

самите неща, които са създадени от Него. Но ако Той има познание, то по-необходимост 

следва също, че Този, който е бил направен по Негово подобие от Спасителя , трябва 

да знае нещата, които са подобни; и по този начин, според собствените им твърдения, 

тяхното чудовищно богохулство е отхвърлено. 

3. Освен това, как е възможно различните, многообразни и неизброими неща, 

които принадлежат на творението, да бъдат образи на тези 30 еона, които са в 

Перомата, чийто имена, измислени от тези хора, аз изложих в предходната книга? И 

те не само са неспособни да пригодят огромното многообразие на творението към 

относително малката си Плерома, но не са в състояние да направят това дори по 

отношение на част от него, без значение дали се отнася за небесните или земните неща 

или от тези, които живеят във водата. Защото самите те казват, че тяхната Плерома се 

състои от 30 еона; но всеки може да покаже, че в една единствена област на 

сътворение, същества, които бяха споменати, има не само 30, а много хиляди видове. 

Как тогава могат съществата, които съставляват такова многообразно творение и които 

по природа се противопоставят едно на друго, и се различават помежду си, и се 

унищожават едно друго да бъдат образи и подобие на 30-те еона в Плеромата, ако 

наистина, както те твърдят, тези същества имат еднаква природа, еднакви или подобни 

съставки и между тях не съществува различие? Това е невъзможно , ако тези неща са 

образи на еоните – тъй като за някои от тях тези хора казват, че са зли по природа, за 

някои, от друга страна, че са естествено добри, понеже те трябва да покажат подобно 

различие между своите еони и да твърдят, че някои от тях са естествено добри, а други 

естествено зли, за да може предположението за подобие да съответства с еоните. По 

нататък, понеже някои създания в света са нежни, а други огнени, някои са невинни, 

докато други нараняват и унищожават останалите; някои имат своето обиталище на 

земята, други във водата, други във въздуха; и други в небето; по подобен начин те за 

длъжни да покажат, че еоните притежават подобни качества, ако наистина едните са 
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образи на другите. И освен това, понеже съществува „вечния огън, който Отец е 

приготвил за дявола и за неговите ангели” (Матей 24:41) – те трябва да кажат кои от 

тези еони горе са образ на последните; защото и те са част от творението.  

4. Ако те все пак кажат, че тези неща са образ на Ентимезиса на този еон, който 

изпаднал в страст, тогава, първо те биха действали нечестиво срещу своята Майка, 

казвайки за нея, че е първата причина за злите и покварени образи. И отново, как е 

възможно нещата, които са многообразни, различни и противни по своята природа да 

бъдат образ на едно и също същество? Ако кажат, че ангелите на Плеромата са 

многобройни и че тези многобройни неща са техни образи – дори и по този начин те 

няма да успеят. Защото, на първо място, тогава те са задължени да покажат различията 

между ангелите на Плеромата, които си противоречат взаимно един на друг, точно 

както долните неща се противопоставят едно на друго. И тогава отново, тъй като има 

много, да, неизброим брой ангели, които заобикалят Създателя, както признават всички 

апостоли – (казвайки например) „Десетки хиляди по десетки хиляди стояха пред него 

и хиляди по хиляди му слугуваха (Данаил 7:10 9 ), тогава според тях ангелите на 

Плеромата ще имат за образи ангелите на Създателя и цялото творение остава в 

образа на Плеромата, но така че 30-те еона вече не кореспондират с многообразието 

на творението. 

5. По-нататък, ако долните неща са направени по подобие на горните, по подобие 

на кои са били направени тези? Понеже, ако създателя на света не е направил сам тези 

неща, но подобно на неспособен архитект или на момче, което получава първия си урок , 

ги е копирал от някакви чужди архетипове, тогава откъде техния Битус е взел формите 

на това творение, което отначало е създал? Явно, Той е взел модела от някой друг, 

който е над него и този някой на свой ред от някой друг. И по този начин (заради техните 

суеверия), разговорът за образи, както и за богове, ще се разтегне до безкрайност, ако 

веднага не спрем умът си на единия Архитект, Който Сам е направил сътворените неща. 

Или обикновените хора сами са измислили това, което е полезно за целите на живота, 

но Бога, Който е създал света не може Сам да създаде формите на тези неща, които 

са били направени и да ги постави в подобаващ ред? 

6. Отново, как е възможно долните неща да бъдат образи на горните , когато те 

всъщност са противоположни на тях и по никакъв начин не показват прилика? Защото 

нещата които са противоположни едно на друго могат наистина да бъдат разрушени от 

това, на което са противоположност, но по никакъв начин не могат да бъдат техни 

образи – както например водата и огъня; или отново, светлината и тъмнината и други 

                                                           
9 Цитатът не съвпада напълно нито с гръцкия, нито с латинския текст 
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подобни неща никога не могат да бъдат образи едно на друго. По подобен начин, тези 

неща, които са тленни и земни и от сложна природа, и преходни не могат да бъдат 

образи на нещата, които са, според тези хора, духовни; освен ако не се приеме, че 

самите тези неща са сложни, ограничени по своето място и с определена форма и по 

този начин вече не са духовни, и разпрострени, и обхващащи голямо пространство, и 

неразбираеми. Понеже те по необходимост трябва да бъдат обладани от някаква 

фигура и ограничени в определени граници, за да могат да бъдат истински образи; и по 

този начин решаваме, че те не са духовни. Ако все пак тези хора твърдят, че те са 

духовни и разпрострени и не могат да бъдат схванати как е възможно нещата, които са 

обладани от фигури и ограничени в определени граници, да бъдат образи на нещата 

лишени от форма и неспособни да бъдат схванати? 

7. Ако, отново, те кажат, че нито според конфигурацията , нито според 

сътворението, но според броя и реда на сътворението, тези горни неща са образи (на 

долните), тогава на първо място за тези неща (долните) не трябва да се говори като за 

образ и подобие на тези еоните горе. Понеже как е възможно нещата, които нито са 

модел, нито форма на тези (горе) да бъдат техен образи? И на следващо място, те 

трябва да адаптират както броя така и сътворението на еоните горе, така че да се 

представят като идентични с и подобни на тези, които принадлежат на (долното) 

творение. Но тъй като те говорят единствено за 30 еона и казват, че огромното 

многообразие на нещата, които съставляват творението (долу) са образи на тези, които 

са само 30, ние справедливо можем да ги осъдим като изцяло лишени от разум.  

~ Глава 8 ~ 
Сътворените неща не са образи на Плеромата  

1. Но ако те кажат, че (долните) неща са сянка (на горните), както някои от тях са 

достатъчно дръзки да твърдят, така че в това отношение те са образи, тогава за тях ще 

бъде необходимо да признаят, че горните неща притежават тела. Защото горните тела 

хвърлят сянка, но духовните субстанции не правят така, понеже те в никаква степен не 

затъмняват другите. Дори, ако ние все пак признаем (макар че това на практика е 

невъзможно), че има сянка принадлежаща на тези природи, които са духовни и 

прозрачни, в които те твърдят, че слязла тяхната Майка; все пак понеже (горните) неща 

са вечни и сянката, която те хвърлят пребъда довека (от това следва, че) (долните) 

неща също не са временни, но пребъдват заедно с тези, които хвърлят своята сянка 

върху тях. Ако, от друга страна, (долните) неща са временни , необходимо следствие е, 

че (горните), на които тези са сянка, също преминават; докато ако те пребъдват, тяхната 

сянка също пребъдва. 
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2. Ако все пак те кажат, че сянката, за която говорим не съществува като 

създадена от сянката на (горните), а единствено в смисъл, че (долните неща) са много 

отдалечени от (горните), тогава те ще затъмнят светлината на своя Отец със слабост 

и недостатъчност, като че ли Той не може да се простре до тези неща, да запълни това, 

което е празно и да премахне сянката и то когато никой не Му пречи да направи това. 

Защото, според тях, светлината на техния Отец ще се промени в тъмнина, ще бъде 

погребана в забрава и ще се прекрати в празните места, понеже не е в състояние да 

проникне и да запълни всички неща. Нека тогава те да не твърдят, че техния Битус е 

пълнотата на всички неща, ако Той всъщност нито запълва, нито осветлява това, което 

е празнота и сянка; или, от друга страна, нека да престанат да говорят за празнота и 

сянка, ако светлината на техния Отец наистина изпълва всички неща.  

3. Тогава освен първоначалния Отец – т.е. Богът, Който е над всичко – не може 

да съществува никаква Плерома, в която те да говорят за празнотата на Ентимезиса, 

на еона, който изпаднал в страст, слязъл (така че самата Плерома или първия Бог, да 

бъде ограничен и отделен чрез това, което е отвъд и трябва, на практика, да се  съдържа 

в него); нито може празнотата или сянката да имат някакво съществуване , понеже Отец 

съществува отнапред, така че Неговата светлина не може да изчезне и да свърши в 

празнотата. Още повече, че е неразумно и нечестиво да мислим за едно място, в което  

Този, Който е, според тях, Пропатора и Проарха, и Отец на всичко, и на тази Плерома 

свършва и има край. Нито е допустимо, поради вече изложените причини10, да приемем, 

че някое друго същество е създало едно толкова велико творение в лоното на Отца със 

или без Неговото позволение. Понеже е еднакво нечестиво и глупаво да твърдим, че 

едно толкова велико творение е било създадено от ангели или от някакво друго 

сътворено същество, лишено от знание за истинския Бог в Собствената му територия. 

Нито пък е възможно нещата, които са земни и материални, да са създадени в тяхната 

Плерома, понеже тя е изцяло духовна. И по-нататък, не е дори възможно тези неща, 

които принадлежат на многообразното творение и са създадени с противоположни 

свойства (да са били създадени) по образа на горните неща, тъй като за тези (т.е. 

еоните) се говори, че са малко, с подобна формация и хомогенни. Техните твърдения 

за сянката на кенома – т.е. на празнотата – също се оказват изцяло лъжливи. Тогава 

тяхната измислица (както и да бъде представяна) е доказано безпочвена11, а учението 

им незащитимо. Празни също, са и тези, които ги слушат и те сигурно слизат в бездната 

на смъртта. 

                                                           
10 Виж гл. 2 и 5 
11 Буквално празна – игра на думи с гностическата идея за празнота 
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~ Глава 9 ~ 
Има само един Създател на света, Бог Отец:  

 това е единодушната вяра на църквата  

1. Че Бог е Създателят на света, се приема дори от тези, които по много начини 

говорят против Него. Макар да правят това, те все пак Го признават, наричайки Го 

Създател и един ангел, да не споменаваме, че всички писания говорят (за същото) и 

Господ ни учи за Отца (ср. Мат. 5:16, 45; 6:9), Който е на небесата и че няма друг, както 

ще покажа по-нататък. Все пак, за настоящия момент, доказателството извлечено от 

тези, които учат неща противни на нашите, е само по себе си достатъчно. Всички хора 

се съгласяват с тази истина: древните пазят със специална грижа, от традицията за 

първия създаден човек, това убеждение, докато се покланят на единия Бог, Създателя 

на небето и земята; на други, дошли след тях, им бива напомнено за този факт чрез 

Божите пророци, докато самите езичници научават това от самото творение. Защото 

дори творението открива Този, Който го е направил, и самото дело сочи към Този, Който 

го е сътворил и самият свят изявява Този, Който го е наредил. Вселенската църква по 

целия свят е приела тази традиция от апостолите. 

2. Тогава, ако този Бог, бива признат, както казах, и приема свидетелство от 

всички за факта на Своето съществуване, техният Отец, Който те призовават в 

съществуване е без съмнение несъстоятелен и няма свидетелства (за неговото 

съществуване). Симон Магьосника бил първия, който е казал, че самият Той е Бог над 

всички и че света е създаден от неговите ангели. Тези, които дошли след него, както 

показах в първата книга12, покварили (учението) чрез своите нечестиви и безбожни 

учения срещу Твореца. Тези (еретици, за които сега говорим13), бивайки последователи 

на този, когото споменахме, твърдят неща по-лоши дори от езичниците. Защото 

първите, макар да „служат на творението, вместо на Твореца” (Римляни 1:25) и на 

„тези, които не са богове” (Галатяни 4:8), все пак приписват първото място в 

Божеството на този Бог, Който е Създател на вселената. Но вторите твърдят, че Този 

(т.е. Създателя на света) е резултат от дефект и го описват като притежаващ 

животинска природа и като лишен от познание за Силата, която е над Него, понеже Той 

казва: „Аз съм Бог и освен Мене няма Бог” (Исая 56:9). Потвърждавайки, че Той лъже 

самите те са лъжци, приписвайки му всякакъв вид слабост и мислейки за един, който 

всъщност не е над Него, като по този начин са обвинени от собствените си виждания в 

богохулство срещу Бога, Който наистина съществува, докато извикват в съществуване 

един бог, който не съществува за собственото си осъждение. По този начин тези, които 

                                                           
12 Виж особено гл. 23 за различните им мнения 
13 Т.е. валентианите 
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наричат себе си „съвършени” и притежаващи познание за всички неща , се оказват по-

лоши от езичниците и богохулстват дори срещу своя Създател. 

 

~ Глава 10 ~ 
Извратените тълкувания на писанията на тези еретици: Бог е 

създал всички неща от нищото, а не от предсъществуваща 
материя  

1. Следователно, във висша степен неразумно е, да не държим сметка за Този, 

Който е истинския Бог и за Който свидетелствуват всички, докато търсим дали над Него 

има някакво (същество), което всъщност не съществува и което никога не е било 

откривано от никого. За това, че никога нищо не е било казвано и за него 

свидетелствуват самите те; защото от това, че те, с окаян успех, приписват на това 

измислено от тях същество, притчите (от писанието), които, без значение под каква 

форма са били изговорени, са подходящи (за тази цел), е явно, че сега те създават  друг 

(бог), който никога преди не е бил търсен. Така те си поставят за цел да обяснят 

неясните пасажи от писанието (неясни все пак, не понеже говорят за друг бог, но по 

отношение на повелите на (истинския) Бог) като създават друг бог, тъчейки, както казах  

преди, въжета от пясък и добавяйки един по-важен към друг по-маловажен въпрос. 

Защото никой въпрос не може да бъде разрешен посредством друг, който сам очаква 

разрешение; нито според мнението на разумните, може една неяснота да бъде 

обяснена посредством друга или енигмата чрез друга, по-голяма енигма, но нещата от 

такъв характер получават разрешение от тези, които са явни, и последователни, и ясни.  

2. Но тези (еретици), докато се опитват да обяснят пасажите от писанието и 

притчите, извеждат друг по-важен и нечестив въпрос, а именно: „Дали наистина има 

друг бог над Този, Който е Творец на света?” Те не решават въпроса (който задават); 

защото как биха могли да намерят средства да направят това? Но те свързват един по -

важен въпрос с друг от по-малко значение и по този начин въвеждат (в своите 

спекулации) една трудност, която не може да бъде разрешена. Защото, за да могат да 

познаят самото „познание” (все пак без да научат, че Господ, когато станал на 30 години 

приел кръщението на истината), те нечестиво презират този Бог, Който е Творец и 

Който Го е изпратил за спасение на хората. И за да могат да станат способни да ни 

кажат каква е същността на нещата, докато не вярват в този Бог, според Чието 

намерение в упражняване на Собствената Му воля и сила са направени всички неща 

(така че нещата, които съществуват сега са дошли в съществуване) от това, което преди 

това не е съществувало, те са събрали (едно множество) от празни твърдения. По този 
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начин, те ясно откриват своето безбожие; те не вярват в това, което вече съществува 

и са започнали да (вярват на) това, което, на практика, не съществува.  

3. Защото, когато ни казват, че всички влажни субстанции произхождат от 

сълзите на Ахамот, всички светли природи от усмивката й, твърдите природи от 

нейната тъга, всички подвижни природи от нейния ужас и по този начин те притежават 

възвишено познание, поради което превъзхождат останалите човеци – как е възможно 

тези неща да не бъдат сметнати за достойни за презрение и наистина смешни? Те не 

вярват, че Бог (бивайки силен и богат на възможности) Сам е създал материята, понеже 

не знаят какво може да постигне една духовна и божествена природа. Но те вярват, че 

тяхната майка, която наричат жена от жена, е създала от своята страст, за която 

говорихме по-рано, една толкова необятна материална природа на творението. Те 

питат също, откъде е била доставена природата на творението от Твореца; но те не си 

задават въпроса откъде (е било дадено) на тяхната Майка (която те наричат Ентимезис 

и импулса на еона, който отпаднал) толкова голямо количество сълзи, или пот, или тъга, 

или това, което е създало останалата материя. 

4. Защото да припишем материята на сътворените неща на силата и волята на 

Този, Който е Бог на всичко, е достойноq както за доверие така и за приемане. То също 

така е в съгласие (с разума) и за една такава вяра може с право да се каже, че „това, 

което е невъзможно за човеците за Бога е възможно” (Лука 18:27). Докато човеците 

наистина не могат да направят нещо от нищо, но единствено от вече съществуваща 

материя, все пак в това отношение Бог ги превъзхожда много в това, че Сам извиква в 

съществуване природата на Своето творение, което преди това не е съществувало. Но 

твърдението, че материята е била създадена от Ентимезиса на един еон, който 

отпаднал и че еона (за когото говорим) бил твърде отдалечен от своя Ентимезис и че, 

отново, нейната страст и чувства извън самата нея се превърнали в материя – е 

невероятно, глупаво, невъзможно и незащитимо. 

~ Глава 11 ~ 
Еретиците, от своето неверие в истината са паднали в една 

бездна от грешки: причини, поради които изследваме на техните 
виждания  

1. Те не вярват, че Този, Който е Бог над всичко, е създал чрез Своето Слово, в 

Собственото Си притежание и така както Му е било угодно различните и разнообразни 

(дела на творението, които съществуват), понеже Той е преди всички неща, подобно на 

архитект и най-могъщ владетел. Но те вярват, че ангели или някаква сила, различна от 

Бога и която не знае за Него, е създала вселената. По този начин, без да признават 
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истината, но въргаляйки се в лъжа, те са изгубили хляба на истинския живот и са 

изпаднали в безумие. Те приличат на кучето на Езоп, което пуснало хляба и се опитало 

да хване собствената си сянка като по този начин изгубило (истинската) храна. Лесно е 

да докажем от истинските думи на Господа, че Той признава един Отец и Създател на 

света и Творец на човека, Който е изявен от закона и пророците и не познава друг и че 

Той наистина е Бог над всички; и че Той учи, че осиновяването принадлежащо на Отца, 

което е вечен живот, става чрез Него, разпростиращо се (както Той прави) над всички 

праведни. 

2. Но понеже тези хора изпитват удоволствие да ни нападат и намеренията им 

са устремно да ни съборят чрез аргументи, които всъщност изобщо не говорят срещу 

нас, посочвайки срещу нас множество притчи и (заядливи) въпроси, намерих за добре 

от своя страна преди всичко да ги запитам относно собствените им учения, да покажа 

тяхната невероятност и да сложа край на безочието им. След като това бъде направено , 

(възнамерявам) да покажа думите на Господа, така че те не само да нямат основание 

да ни нападат, но когато не могат разумно да отговорят на въпросите, които им са 

поставени да видят, че собствените им аргументи са победени и по този начин или да 

се върнат към истината, да се смирят и да престанат със своите разнообразни 

фантазии и да умилостивят Бога за богохулствата, които са изговорили срещу Него и 

да получат спа сение; или ако продължават да упорстват в своята самохвална система, 

която е завладява умовете им, да видят най-после необходимостта да променят 

аргументите, които използват срещу нас. 

 

~ Глава 12 ~ 
Триакондата на еретиците греши както в дефекта така и в 

излишъка: София никога не би могла да създаде нещо отделена от 
своя съпруг; Логос и Сиге не могат да съществуват по едно и също 

време  

1. На първо място, по отношение на Триаконтада можем да отбележим, че 

цялото учение се срутва от две страни, т.е. заради дефект и на излишък. Те казват, че 

за да го покаже, Господ дошъл да се кръсти на възраст 30 години. Но това твърдение 

всъщност съдържа оборването на целият им аргумент. Що се отнася до дефекта, той 

първо се открива в това, че те поставят Пропатора сред останалите еони. Защото Отец 

на всичко, не следва да бъде поставян наравно с останалите сътворени неща; Този, 

Който не е бил създаден, с това, което е създадено; Нероденият - с роденото; 

Немислимият - с мислимото от Него и Който поради самата тази причина е Немислим; 
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и Този, Който е без образ - с това, което притежава определена форма. Понеже тъй 

като превъзхожда останалите, Той не трябва да бъде приравняван с тях и това, което 

не може да направи грешка и да премине, не трябва да бъде поставяно наравно с един 

еон, който е подвластен на страст и на грешка. В предишната книга аз показах, че 

започвайки от Битус те свързват Триаконтада със София, която описват като еон 

изпднал в грешка; там също аз изброих имената на техните (еони); но ако Той не е 

приравняван, според самите тях, вече няма 30 поколения еони, а само 29. 

2. На следващо място по отношение на поколенията на Енокея, която те наричат 

също така и Сиге, и от която казват, че произлезли Ноус и Алатея, те грешат двойно. 

Понеже не е възможно мисълта (Енокея) на някого или неговата тишина (Сиге) да бъдат 

мислени отделно от тази личност; и това, което е било изпратено отвъд него, трябва да 

притежава собствен образ. Но ако те твърдят, че (Енокея) не е била отделна от Този, 

но продължава да бъде едно с Пропатора, защо тогава я слагат заедно с останалите 

еони – с тези, които не са едно (с Отца) и поради тази причина са невежи за Неговото 

величие? Ако все пак тя е така свързана (нека да обмислим и това), тогава съществува 

една абсолютна необходимост от тази единна и неразделима същност, която все пак 

съставлява само едно същество, да произлиза едно неразделимо и обединено 

поколение, което не трябва да се различава от Този, който го е родил. Но ако това е 

така, тогава точно както Битус и Сиге, така и Ноус и Алатея, ще съставляват едно и 

също същество, макар да съдържат в себе си множественост. И ако едното не може да 

бъде мислено без другото, точно както водата не може да бъде мислена без влажността 

или огънят (не може да бъде мислен) без топлината, или камъкът без (мисълта за) 

твърдост (защото тези неща са взаимно свързани и едното не може да бъде разделено 

от другото, но винаги съществува заедно с него), така трябва и Битус да бъде свързан 

по същия начин с Енокея, и Ноус с Алатея. Отново Логос и Сиге, бивайки родени от 

тези, които са обединени по този начин, трябва сами да бъдат свързани и да 

съставляват едно същество. Но ако следваме подобен път на разсъждение , Хомо и 

Еклесия, също както и всички останали двойки на родените еони, трябва да бъдат 

обединени и винаги да съществуват заедно, едното с другото. Понеже в това мнение 

съществува една необходимост женския еон да съществува заедно с мъжкия като, да 

се изразим така, отговор на неговото привличане. 

3. Ако тези неща са така и ако това се твърди от тях, как се опитват те, без да се 

изчервят, да учат, че един по-млад еон от Дуодекадата, който те също така наричат 

София, извън връзката със своя съпруг, когото те наричат Телетус, изпаднал в страст 

и отделно, без всякаква помощ от негова страна, родил поколение, което нарекъл „жена 

от жена.” По този начин те изпадат в такова крайно безумие, че формират две напълно 
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противоположни твърдения по един и същ въпрос. Понеже ако Битус е едно със Сиге, 

Ноус с Алатея, Логос със Зое и т.н,. по отношение на останалите как е възможно София 

без единение със своя съпруг да страда или да роди нещо? И ако тя наистина е 

изпаднала в страст отделно от него, то по необходимост следва останалите също да 

не се смятат за свързани, а за разделени – нещо, което вече показах, че не е възможно. 

Следователно, също така невъзможно е София да изпадне в страст отделно от 

Телетус; и по този начин цялата им система от аргументи отново е съборена. Понеже 

те също така извличат всичко свързано с останалата (материална субстанция) подобно 

на една трагедия от тази страст, която твърдят, че тя изпитала отделно от своя съпруг.  

4. Ако те все пак безочливо твърдят, за да защитят своите празни фантазии, че 

останалите връзки също са били разделени една от друга поради тази последна връзка , 

тогава ( аз отговарям) на първо място, че те твърдят нещо, което е невъзможно. 

Понеже, как могат да разделят Пропатора от Енокея или Ноус от Алатея, или Логос 

от Зое и така нататък с останалите? И как самите те могат да твърдят, че те отново са 

единство и на практика са едно цяло, ако самите тези връзки, които са в Плеромата не 

защитават единството, но са разделени една от друга; и то до такава степен, че те 

едновременно изпитват страст и раждат без връзка със своя партньор , точно както 

правят кокошките без връзка с петлите. 

5. Техният първи и първороден Огдаод ще бъде съборен както следва: Те трябва 

да признаят, че Битус и Сиге, Ноус и Алатея, Логос и Зое, Антропос и Еклесия 

индивидуално живеят в същата Плерома. Но не е възможно Сиге (тишина) да 

съществува в присъствието на Логос (слово) или обратното за Логоса да се мисли в 

присъствието на Сиге. Понеже тези двете са взаимно унищожаващи се, точно както 

светлината и мрака не могат да съществуват заедно на едно и също място: понеже ако 

светлината надделее не може да има мрак; и ако надделее мрака не може да има 

светлина. По същия начин, там където е Сиге не може да има Логос; и където е Логоса 

не може да има Сиге. Но ако те кажат, че Логоса просто съществува в14, то и Сиге ще 

съществува в и няма да бъде по-малко унищожена от Логоса. Но че реалността не е 

просто създадена в умовете им, показва самото раждане на техните еони. 

6. Нека тогава те да не казват, че първият и основният Огдаод се състои от Логос 

и Сиге, но (по необходимост) нека изключват или Сиге, или Логос; и тогава техният 

първи и основен Огдаод изчезва. Понеже, ако те описват връзката (на еоните) като 

обединена, тогава целият им аргумент се разпада на парчета. Тъй като , ако те са 

съединени, как може София да генерира един дефект без общение със своя съпруг? 

                                                           
14 Т.е. само помислена, а не реализирана 
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Ако, от друга страна, те твърдят, че при раждането, всеки от еоните притежава своя 

собствена природа, как тогава е възможно Сиге и Логос да съществуват на едно и също 

място? Дотук следователно, по отношение на дефекта. 

7. И отново, техният Триаконтад е съборен чрез излишък чрез следните 

разсъждения. Те представят Хорос (когото наричат с множество имена, които споменах 

в предишната книга) като произлязъл от Моноген, точно както останалите еони. Някои 

от тях твърдят, че този Хорос е бил създаден от Моноген, докато други, че е бил роден 

от самия Пропатор по неговият образ. По-нататък те твърдят, че Моноген създал като 

потомство Христос и Святия Дух; и те не смятат тези в числото на Плеромата, нито 

пък Спасителя, когото те също така наричат Тотум (всички неща). Сега дори и за 

слепия е очевидно, че са били създадени не само 30 поколение, както твърдят те, но 4 

повече заедно с тези 30. Понеже те смятат самият Пропатор в Плреромата, както и 

тези, които последователно били родени един от друг. Защо тогава тези (другите) не са 

смятани като съществуващи с останалите в същата Плерома, когато са били създадени 

по същия начин? С какъв здрав разум те не се причисляват към останалите еони нито 

Христос, за когото казват, че по волята на Отца е бил създаден от Моноген или Святия 

Дух, или Хорос, когото те също така наричат Сотер (Спасител) и дори самият 

Спасител, Който дошъл, за да окаже помощ и да даде форма на тяхната майка? Дали 

това е по причина, че последните били по-слаби от първите и заради това недостойни 

да носят името еони или да бъдат наречени заедно с тях, или понеже са били по-

съвършени и превъзхождащи ги? Но как е възможно да бъдат по-слаби, когато са били 

създадени за помощ и изправяне на останалите? Освен това, те не биха могли да 

превъзхождат първата Тетрада, чрез която самите те са били създадени; защото тя 

също е смятана в споменатия по-горе брой. Тогава тези последни същества трябва 

също да бъдат прибавени към Плеромата на еоните, защото в противен случай ще 

отнемат от славата на еоните, които носят това име (Тетрада). 

8. Тъй като по този начин техният Триаконтад е сведен до нищо, както показах, 

както по отношение на излишък така и на дефект (понеже когато говорим за това , както 

излишъка така и дефекта (в каквато и да е степен) ще направи броят несъстоятелен, а 

колко повече такива големи разлики?), то следва, че това, което те твърдят по 

отношение на Огдаода и Дуодекадата са басни, които не могат да устоят. По-нататък 

цялата им система пада на земята, когато самата й основа е унищожена и погълната 

от Битус15 т.е. в това, което не съществува. Нека тогава те да изложат други доводи 

защо Господ дошъл да се кръсти на възраст 30 години и (да обяснят по някакъв друг 

                                                           
15 Ириней по обичая си играе с думата Битус (дълбочина), която във фразеологията на валентинианите е била 
името на Пропатора, но в този пасаж е използвана в смисъл на бездънна бездна. 
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начин) Дуодекадата на апостолите; и (историята за) жената, която страдала от 

кръвотечение; и всички останали неща, относно които те с такава лудост се трудят 

напразно. 

 

~ Глава 13~ 
Първото поколение, за което говорят тези еретици е изцяло 

незащитимо 

1. Продължавам, за да покажа, както следва, че първото поколение, така както е 

разбирано от тях, трябва да бъде отхвърлено. Защото те твърдят, че Ноус и Алатея са 

родени от Битус и Еноея, което е противоречие. Понеже Ноус е сам по себе си глава, 

и най-висш, и принцип, и източник на всяко разбиране. Еноея, която произлиза от него, 

е някакъв вид емоция по отношение на някакъв обект. Тогава не е възможно Ноус да 

произлиза от Битус и Еноея; по-правилно би било за тях да се казва, че Еноея е била 

родена като дъщеря на Пропатора и на този Ноус. Защото Еноея не е дъщерята на 

Ноус, както твърдят те, а Ноус е станал баща на Еноея. Защото как е възможно Ноус 

да бъде създаден от Пропатора, когато той държи главното и най-висше положение на 

тази скрита и невидима любов, която е в него? Чрез тази любов е създаден разумът и 

Еноея, и Ентимезис и другите неща, които са просто синоними на самия Ноус. Както 

вече казах, те са просто някакви определени проявления на умът на тази сила, относно 

някакъв конкретен обект. Ние разбираме (няколкото) термина според тяхната дължина 

и дълбочина на значение, а не според някаква (фундаментална) промяна (на 

важността); и (различните прояви на мисълта) са ограничени от (същата сфера) на 

познание, и са изразени чрез (същия израз), и (същото) значение оставайки в тях, 

създавайки, управлявайки и свободно владеейки чрез собствената си сила и както им 

е угодно, нещата, които бяха споменати преди това16. 

2. Защото първата проява на тази (сила) по отношение на нещо е наречена 

Еноея; но когато продължава и набира сила и завладява цялата душа , тя е наречена 

Ентимезис. Този Ентимезис, когато изразява себе си за дълго време и по един и същ 

начин, и бива доказан е наречен Чувство. И това Чувство, когато се е развило много, 

се превръща в Ум. Нарасналото и твърде развито проявление на този Ум става 

Преценка на ума; и тя оставайки в умът е най-удачно наричана Логос (разум), от когото 

произлиза изговорения Логос (дума). Но всички (прояви на умът), които бяха споменати 

                                                           
16 Това изречение е изключително неясно. Общия смисъл изглежда е, че каквото и име да е дадено на 
умствените действия, които са наричани Еноея, Ентимезис или по някакъв друг начин, те всички са просто 
проявления на същата фундаментална сила наречена Ноус. 
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са (фундаментално) едно и също, получавайки своя произход от Ноус и получавайки 

(различно) име според своето нарастване. Точно както човешкото тяло, което някога, в 

началото на живота, е младо, а след като остарее получава различно име според 

своето нарастване и държание, но не и поради някаква промяна на субстанцията или 

поради някаква (реална) загуба на тялото, така е и с тези (умствени прояви). Защото 

когато някой (умствено) съзерцава нещо, той също така и мисли за него; и когато мисли 

за него, той също така има и познание за него; и когато го познава , той също така го 

взема под внимание; и когато го взема под внимание, той също така умствено го държи; 

и когато умствено го държи, той също така говори за него. Но, както вече казах, Ноус е 

този, който управлява всички тези (умствени процеси), докато самият той е невидим и 

говори посредством тези процеси, които бяха споменати, като че ли посредством лъчи 

(произлизащи от него), но без самият той на произлиза от никого.  

3. Може да се каже, че тези неща описват добре хората, понеже те са съставни 

по природа и се състоят от тяло и душа. Но тези, които твърдят, че Еноея произлиза от 

Бога и Ноус от Еноея, и след това последователно, от тях Логос, на първо място, могат 

да бъдат обвинени, че използват неправилно това родословие; и, на следващо място, 

когато описват чувствата, страстите и умствените тенденции на хората , те (по този 

начин доказват, че са) невежи по отношение на Бога. Говорейки по този начин , те 

приписват нещата свойствени за човека на Отец на високо, Когото те също така описват 

като непознат на никого; и те отричат, че Той Сам е създал света, за да не бъде той 

обвинен в липса на сила17; докато в същото време го надаряват с човешки чувства и 

страсти. Но ако познаваха писанията и бяха научени от истината , те щяха да знаят без 

съмнение, че Бог не е такъв, каквито са хората; и че Неговите мисли не са като 

човешките мисли (Исая 55:8). Защото Отец на всичко е много далеч от подобни чувства 

и страсти, които действат сред човеците. Той е проста, несъставна същност, без 

отделни части и изцяло подобен и еднакъв на Себе Си, понеже Той е изцяло разбиращ, 

и изцяло дух, и изцяло мисъл, и изцяло интелект, и изцяло разум, и изцяло слух, и 

изцяло зрение, и изцяло светлина, и изцяло източник на всичко, което е добро – така 

че дори добрите и религиозните хора не са в състояние да говорят за Бога.  

4. Все пак, Той е над (всички) тези качества и следователно не може да бъде 

описан. Понеже Той удачно може да бъде наречен едно разбиране, което обхваща 

всички неща, но Той не е (поради тази причина) подобен на човешкото разбиране; и 

Той най-удачно може да бъде наречен светлина, но Той по никакъв начин не е като 

светлината, която ние познаваме. Така и по отношение на всичко останало , Отец на 

всичко по никакъв начин не е подобен на човешката слабост. За Него се говори с тези 

                                                           
17 Т.е. за да не каже някой, че Той няма сила, понеже не е бил в състояние да предотврати злото в творението. 
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думи според любовта (която имаме към Него); но по отношение на величието , нашите 

мисли за Него надвишават тези изрази. Ако тогава, дори в случая с хората, самото 

разбиране не произлиза от еманация, нито е този интелект, който създава неща 

различни от живите хора, когато проявява своите действия и чувства, много повече 

умът на Бога, Който е изцяло разбиране, никога и по никакъв начин не може да бъде 

разделен от Себе Си; нито може нещо18 (в Неговия случай) да бъде създадено, както 

че от различно същество. 

5. Понеже, ако Той създава интелект, тогава този, който прави това трябва да 

бъде разбиран, според техните виждания, както съставно и веществено същество; така 

че този бог, който ражда (интелекта, за който говорим) е разделен от него и интелекта, 

който е роден е разделен (от него). Но ако те твърдят, че интелекта е роден от интелект , 

тогава те разрязват интелекта на Бога и го разделят на части. И докъде достигнахме? 

Откъде е роден? Понеже, ако нещо е родено от някакво място, то по необходимост 

принадлежи към същия ред. Но какво съществуване е по-древно от Божият интелект, 

от който те твърдят, че то е било родено? И какво огромно пространство трябва да е 

било способно да приеме и съдържа Божията интелект! Ако, все пак, те твърдят (че 

изтичането се е случила), точно както един лъч произлиза от слънцето, тогава точно 

както по-ниско разположения въздух, който приема лъча трябва да съществува преди 

него така (по тази логика) те показват, че е имало нещо съществуващо, в което божият 

интелект е бил роден, способно да го съдържа и по-древно от него. Следвайки това, 

ние трябва да приемем, че както виждаме слънцето, което е по-далечно от всички неща, 

изпращайки от себе си лъчи на огромни разстояния, така по подобен начин виждаме и 

Пропатора, изпращащ лъчи отвъд и на голямо разстояние от себе си. Но какво може 

да бъде това, което е отвъд и на голямо разстояние от Бога, в което Той изпраща своите 

лъчи? 

6. Ако те кажат, че (интелекта) не е бил роден извън Отца, но в Самия Отец 

тогава, на първо място, става излишно да казваме, че той изобщо е бил роден. И как е 

възможно да е бил роден, ако продължава да бъде в Отца? Понеже една емисия е израз 

на това, което е изпратено отвъд това, което изпраща.Тогава , на следващо място този 

(интелект), бивайки роден както този Логос, който излиза от него, ще бъде все още в 

Отца, както ще бъдат и бъдещите емисии произлизащи от Логоса. В този случай те не 

могат да не знаят за Отца, понеже се намират в Него; нито, бивайки всички еднакво 

заобиколени от Отца, не може някоя да го познава по-малко (от другите) според 

низходящия ред на тяхната емисия. И всички те трябва в еднаква степен да бъдат 

непреходни, понеже съществуват в лоното на Отца и никоя от тях никога не може да 

                                                           
18 Т.е. неговият Ноус, Еноея и т.н. да имат самостоятелно съществуване 
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потъне в състояние н дегенерация или деградация. Понеже в Отца няма дегенерация, 

освен ако не приемем, че в големия кръг се съдържа друг, по-малък, и в този друг още 

по-малък; или ако те не твърдят за Отца, че подобно на сфера или на квадрат, Той 

огражда в себе си от всички страни подобието на една сфера или родословието на 

останалите еони под формата на квадрат като всеки от тях е заобиколен от този, който 

е над него по величие и на свой ред обгражда този, който е след него; и по този начин 

най-малкият от всички, който се намира в центъра, и по този начин е най-отдалечен от 

Отца, е невеж по отношение на Пропатора. Но ако твърдят подобно нещо, те трябва 

да лишат своя Битус от някаква определена форма и място, понеже той едновременно 

заобикаля останалите и е заобиколен от тях; понеже те по необходимост трябва да 

признаят, че има нещо извън него, което го заобикаля. И по този начин разговорът за 

тези, които така съдържат и тези, които са съдържани продължава до безкрайност; и 

всички (еони) ще се окажат съвсем ясно тела затворени (един от друг).  

7. По-нататък, те също така трябва да признаят или че той е просто една 

празнота, или че цялата вселена е в него; и в този случай всички в еднаква степен 

участват в Отца. Точно както, ако някой начертае кръг във вода, или обли или квадратни 

фигури, всички те в еднаква степен ще участват във водата; точно както тези отново, 

които са начертани във въздуха трябва по необходимост да участват във въздуха, и 

тези, които (са начертани) в светлината, в светлината; така трябва и тези, които са в 

него в еднаква степен да участват в Отца и не могат да бъдат невежи за него. Къде 

тогава е това участие на Отца, който запълва (всички неща)? Ако Той наистина запълва 

(всички неща), между тях не би имало невежество. На тази основа тяхното твърдение 

за предполагаема дегенерация изчезва, както и сътворението на материята със 

сътворението на останалата част от света; които неща те твърдят, че получават своята 

субстанция от страст и невежество. Ако, от друга страна, те признаят, че той е празнота 

тогава те изпадат в най-голямото богохулство; те отричат неговата духовна природа. 

Понеже как е възможно той да бъде духовно същество, ако не може да запълни дори 

тези неща, които са в него? 

8. Тези забележки, които бяха направени относно емисията на интелекта са по 

подобен начин приложими към мнението на тези, които принадлежат към школата на 

Василид, както и към мненията на останалите гностици, от които тези също 

(валентианите) са взели своите идеи за емисии и бяха оборени в първата книга. Но сега 

аз ясно показах, че първото поколение на Ноус, т.е. на интелекта, за когото те говорят 

е неприемливо и невъзможно мнение. Нека да видим как стоят нещата по отношение 

на останалата част (от еоните). Понеже те твърдят, че Логос и Зое били родени от него 

(т.е. от Ноус) като творци на тази Плерома; докато те мислят за някаква емисия на 
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Логос, т.е. Словото аналогична на човешките чувства и прибързано правят догадки за 

Бога, като че ли са открили нещо прекрасно в своето твърдение, че Логос е бил 

създаден от Ноус. Наистина всички смятат, че това може да бъде логически подържано 

по отношение на човека19.  Но в този, който е бог над всичко понеже е изцяло Ноус и 

изцяло Логос, както казах преди и няма в себе си нищо по-древно или по-късно от друго, 

и нищо не се различава от друго, но са завинаги равни, подобни и хомогенни, вече няма 

основание да се вярва на такова потомство по реда, който беше споменат. Точно както 

не греши този, който казва, че Бог е изцяло зрение и изцяло слух (понеже по начина, по 

който Той вижда, Той също така и чува; и по начина, по който чува, Той също така и 

вижда), така също, който твърди, че Той е изцяло интелект и изцяло слово и че, в 

каквото отношение Той е интелект, Той е също така и слово, и че този Ноус е Неговият 

Логос, все още ще има неправилна представа за Отца на всичко, но ще изразява много 

(по-верни мисли за Него) отколкото този, който пренася начинът, по който се появява 

думата при човека, който я изрича към вечното Слово на Бога приписвайки начало и 

ред на сътворение (на Него) така, както прави със своите собствени думи. И в какво 

отношение Божието слово – да, по-скоро самият Бог, понеже Той е Словото – се 

различава от словото на човека, ако Той следва същия ред и процес на произход? 

9. Те грешат също така и за Зое като казват, че тя е била създадена на шесто 

място, когато на нея подобава да има първенство пред всички (останали) , понеже Бог 

е живот и нетленност, и истина. Тези и други подобни атрибути не са били създадени 

според една постепенна низходяща градация, но са имена на съвършенствата, които 

винаги съществуват в Бога дотолкова, доколкото е удачно за хората да слушат и да 

говорят за Бога. Понеже с името на Бога следващите думи ще са в хармония: интелект, 

слово, живот, нетленност, истина, мъдрост, доброта и други подобни. И нито някой 

може да твърди, че интелекта е по-древен от живота, понеже самият интелект е живот; 

нито, че живота е по-древен от интелекта, така че този, който е интелект на всичко , т.е. 

Бог се налага по някое време да е бил лишен от живот. Но ако те кажат, че живота е 

бил преди това в Отца, но е бил роден на шесто място по ред, за да може да живее 

Словото, със сигурност е необходимо Той да е бил роден много по-рано (според това 

разсъждение) на четвърто място, така че Ноус да може да живее; и още по-нататък, 

дори преди Него, (той трябва да е бил) с Битус, за да може да живее техния Битус. 

Понеже да се поставя Сиге заедно с техния Пропатор и да се описва като негова 

съпруга, докато те не свързват Зое с числото – не превъзхожда ли това всяко друго 

безумие? 

                                                           
19 Т.е. че при хората мисълта (Ноус) предшества думите (Логос) 
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10. Отново, що се отнася до второто раждане, което произлиза от тези (еони, 

които бяха споменати) – т.е. Хомо и Еклесия – самите им бащи, лъжливо наричани 

гностици, се карат помежду си като всеки се стреми да издигне собственото си мнение 

и по този начин показват, че са зли крадци. Те твърдят, че е  по-удачно по отношение 

на (теорията за) раждането – че на практика е достоверно – словото да е родено от 

човек, а не човека от Словото; и че този човек е съществувал преди словото и че именно 

той е този, който е Бог над всички. И така, както отбелязах по-рано, те вземат с някакъв 

вид на достоверност всички човешки чувства, умствени проявления, форми на интелект 

и произнесени думи и ги пренасят без каквото и да е основание към Бога. Понеже , 

докато могат да припишат нещата, които се случват с хората и всичко, което изпитват 

на божия разум, те приличат на тези, които понеже са невежи за Бога твърдят за него 

нещата, които им изглеждат достоверни. И чрез тези човешки страсти, отхвърляйки 

своя интелект, докато описват произхода и раждането на божието слово на пето място, 

те твърдят, че по този начин учат чудни тайни, неизговорими и висши, незнайни от 

никой друг освен от тях. (Те твърдят) че за тези неща Господ казал „Търсете и ще 

намерите” (Матей 7:7), т.е. те трябва да търсят как Ноус и Алатея произлезли от Битус 

и Сиге; дали Логос и Зое са произлезли от тях и дали Антропос и Еклесия са 

произлезли от Логос и Зое. 

I 

~ Глава 14 ~ 
Валентин и неговите последователи са взели принципите на 

своята система от езичниците; променени са единствено имената  

1. Много по-подобно на истина и много по-приятно е описанието, което Антифан, 

един от древните поети-комици, ни дава в своята Теогония за началото на всички неща. 

Той казва, че Хаоса бил роден от Нощта и Тишината; Любовта произлязла от Хаоса и 

Нощта; отново от тях Светлината; и от тези, според неговото мнение, били създадени 

всички останали от първото поколение богове. След това той говори за едно второ 

поколение богове и за сътворението на света; след това описва сътворението на 

човечеството от второто поколение богове. Тези хора (еретиците) са приели тези басни 

като свои и са изградили мненията си около тях като един вид естествен процес , 

променяйки единствено имената на нещата, за които се говори и представяйки точно 

същото начало на всички неща и техните поколения. На мястото на Нощта и 

Мълчанието те поставят Битус и Сиге; вместо Хаоса те поставят Ноус; и Любовта (чрез 

която, казва комикът, всички други неща били сложени в ред) те заменят със Словото; 

докато за първите и най-велики богове те създават еоните; а за вторите богове ни 
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казват, че са създадени чрез тяхната майка, която е извън Плеромата, наричайки това 

втория Огдаод. Те ни казват, подобно на писателя, за който споменах, че от този 

(Огдаод) станало сътворението на света и на човека, твърдейки, че единствено те са 

запознати с тези неизговорими и непознати тайни. Тези неща, които навсякъде сред 

езичниците с най-ясен глас са представяни от комедиантите те пренасят в своята 

собствена система поучавайки ги без съмнение чрез същите аргументи и просто 

променяйки имената. 

2. Те не само се оказват виновни за това, че представят като свои (първоначални 

идеи) тези неща, които могат да се намерят сред поетите-комици, но също така твърдят 

и неща, които са били изговорени от всички тези, които не познават Бога и които са 

наречени философи; и съшивайки ги заедно като цветна дреха съставена от окаяни 

дрипи чрез своя изтънчен начин на изказване, те се покриват с едно наметало, което 

всъщност не е тяхно. Наистина те въвеждат едно ново учение, което като че ли чрез 

едно ново изкуство е било заменено (за старо). Все пак на практика то е едновременно 

старо и безполезно, понеже тези учения са били съшити заедно от древните догми 

миришещи на невежество и безбожност. Така например Талес от Милет твърди, че 

водата е била творческия и първоначален принцип на всички неща. Сега, няма 

значение дали казваме вода или Битус. Поетът Омир20 също е на мнение, че от Океан 

и от майка му Тетис произлезли боговете. Тази идея тези хора са пренесли към Битус 

и Сиге. Анаксимандър казва, че променливостта е първия принцип на всички неща, 

бивайки творческа сама по себе си и давайки начало на безброй поколения; и от това 

той твърди, че били създадени безброй светове (които съществуват). Това също те 

обличат в нови дрехи и отнасят към Битус и еоните. Отново, Анаксагор наричан също 

така Атеист, е на мнение, че животните са създадени от семе, което пада от небето на 

земята. Тази идея тези хора са пренесли към „семето” на тяхната Майка, за което 

твърдят, че са самите те; по този начин едновременно признавайки, като присъда от 

страна на тези, които притежават разум, че самите те са потомство на безбожния 

Анаксагор. 

3. Отново, приемайки (идеите за) сянката и празнотата от Демокрит и Епикур , те 

свързват тези неща с останалите си виждания, следвайки тези (учители), които вече са 

говорили много за вакуума и атомите, едното от които те наричат това, което е, а 

другото, това, което не е. По подобен начин, тези хора наричат нещата, които са в 

Плеромата реално съществуващи, точно както философите правят с атомите; докато 

те казват, че тези, които са извън Плеромата нямат истинско съществуване, така както 

онези правят по отношение на вакуума. По този начин те изключват себе си от този свят 

                                                           
20 Илиада, xiv. 201; vii. 99 
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(понеже тук те са извън Плеромата) и се оказват на едно място, което не съществува. 

Отново, когато те казват, че (долните) неща са образи на тези, които съществуват 

истински (горните), те съвсем очевидно повтарят учението на Демокрит и Платон. 

Защото Демокрит е първият, който твърди, че многобройните и разнообразни образи са 

оформени според образите (на горните неща) и са слезли от универсалното 

пространство в света. Но Платон от своя страна говори за материя, образец и Бог. Тези 

хора, следвайки тези разграничения, представят това, което те наричат идеи и образци, 

образите на горните неща; и докато просто променят името, те се хвалят, като че ли 

са открили и достигнали до тази измислица. 

4. Също и мнението, което те поддържат, че Твореца е създал света от преди 

това съществувала материя, преди тях са държали Анаксагор, Емпедокъл  и Платон; 

както, несъмнено, те също правят по вдъхновение на своята Майка. Отново, че всичко 

по необходимост преминава в тези неща, от които те твърдят, че то също така е било 

и създадено и че Бог е роб на подобна необходимост, така че Той не може да даде  

безсмъртие на това, което е смъртно или нетленност на тленното, но всичко преминава 

в субстанция подобна на собствената му природа, се твърди от тези, които се наричат 

стоици и не познават Бога, били те поети или историци. Тези (еретици), които държат 

същата (система на) безбожие несъмнено отреждат за себе си място на духовни 

същества – тоест, които са в Плеромата, на животните междинното пространство, 

докато на телесните те приписват това, което е материално. И те твърдят, че самият 

Бог не може да направи другояче, но всеки от (различните видове субстанция), които 

бяха споменати преминава в неща от същата природа.  

5. Освен това, що се отнася до техните твърдения, че Спасителя бил създаден 

от всички еони, като всеки от тях добавял, да се изразим така, в него собствения си 

цвят, те не казват нищо ново, което да не може да бъде открито в Пандора на Хезиод. 

Понеже това, което той казва за нея, тези хора пренасят към Спасителя, представяйки 

го пред нас като един Пандорос (надарен с всичко), като че ли всеки от еоните е вложил 

в него това, което притежавал в най-пълно съвършенство. Отново, своето мнение за 

безразличието по отношение на ядене на месо, и за други действия, и за това, че 

поради благородството на тяхната природа те по никакъв начин не могат да бъдат 

омърсени от това, което ядат или от това, което вършат, те са взели от циниците, тъй 

като на практика те принадлежат към същото общество както тези (философи). Те също 

така желаят да пренесат към (въпросите свързани с) вярата това цепене на косъма и 

умело боравене с въпроси, което на практика е заимствано от Аристотел.  

6. Отново, що се отнася до стремежа им да изразят цялата тази вселена чрез 

числа, те са го научили от питагорейците. Понеже те са първите, които са определили 
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числата за първоначални принципи на всички неща и (са описали) техния първоначален 

принцип както едновременно еднакъв и нееднакъв, от които (тези две качества), които 

те смятат за разумни и нематериални, водят своето начало. И (те смятат), че една 

двойка от първите принципи дала началото на материята (на нещата), а друга на 

тяхната форма. Те твърдят, че от тези първи принципи били направени всички неща, 

точно както една статуя се състои от метала и специфичната й форма. Еретиците са 

пригодили това към нещата, които са извън Плеромата. Питагорейците твърдят, че 

принципа на интелекта е пропорционален на енергията на ума, като един получател на 

разбирането преследва своя въпрос докато се измори и бива изцяло разрешен в 

Невидимият и Единият. По-нататък те твърдят, че Хен – т.е. Единият – е първият 

принцип на всички неща и субстанцията на всичко сътворено. От него произлизат 

Диадата, Тетрадата, Пентадата и множеството други поколения. Еретиците 

повтарят тези неща дума по дума по отношение на тяхната Плерома и Битус. От същия 

източник те се опитват да направят популярни връзките, които произлизат от 

единството. Марк се хвали с подобни виждания, като че ли те са негови собствени и 

сякаш той е открил нещо по-ново от останалите, докато просто представя Тетрадата 

на питаорейците като първоначален принцип и майка на всички неща. 

7. Но аз просто ще кажа, противно на тези хора – Дали всички тези, които бяха 

споменати, с които беше доказано, че вашите твърдения съответстват, знаят или не 

знаят истината? Ако я знаят, тогава слизането на Спасителя в света е било излишно. 

Понеже защо (в този случай) Той е слязъл? Дали за да донесе тази истина, която е била 

(вече) известна до знанието на тези, които са я познавали? Ако, от друга страна, тези 

хора не са я знаели тогава как, когато вие се изразявате по същия начин както тези, 

които не знаят истината се хвалите, че само вие притежавате това познание, което е 

над всички неща, макар че тези, които са невежи за Бога (по подобен начин) го 

притежават? Така напълно извращавайки езика, те поставят незнание на мястото на 

истинското познание: и Павел добре казва (за тях), че (те използват) “противоречия на 

лъжливо нареченото знание” (1 Тимотей 6:20). Понеже това тяхно познание със 

сигурност е намерено за погрешно. Ако все пак, поемайки един безсрамен курс по 

отношение на тези забележки, те кажат, че хората наистина не са знаели истината но, 

че тяхната Майка, семето на Отца, е изявила тайните на истината чрез такива хора 

както и чрез пророците, докато Демиурга е бил невеж (за нещата), тогава аз отговарям 

на първо място, че нещата, които са били предсказани не са били от такова естество, 

че да не бъдат разбрани от никого; понеже самите хора са знаели какво казват , както и 

техните ученици и тези, които са дошли след тях. И, на следващо място, ако или 

Майката, или нейното потомство е знаела и изявявала тези неща, които са били от 

истината (и Отец е истина), тогава според тяхната теория Спасителят е говорел лъжа 
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когато е казал „Никой не познава Отец освен Сина” (Матей 11:27), освен ако те не 

твърдят, че тяхното потомство или Майка не са Никой. 

8. Дотолкова тогава посредством (приписване на техните еони) човешки чувства 

и поради факта, че техния език до голяма степен съответства езика на тези, които са 

невежи за Бога, те са отвлекли мнозина настрана (от истината). Те са ги отклонили чрез 

употребата на тези (изрази), които са им познати, чрез един разговор за всички неща, 

говорейки за раждането на Божието слово, и на Зое, и на Ноус, и въвеждайки в света 

една поредица от еманации на божеството. Отново, вижданията, които те защитават 

без правдоподобност или важност, са просто лъжи от началото до края. Точно както 

тези, които, за да подлъжат и хванат някакви животни поставят обичайната им храна 

пред тях и малко по-малко ги придърпват чрез нея, докато накрая ги хващат и със сила 

ги завличат където си искат; така също и тези хора малко по-малко и внимателно 

убеждават (другите) чрез своето убедително говорене да приемат емисиите, които бяха 

споменати, след това говорят неща, които са непоследователни за формите на 

останалите емисии, които не са такива каквито може да се очаква. Те например казват, 

че (десет) еона били родени от Логос и Зое докато от Антропос и Еклесия произлезли 

дванадесет, макар че те нямат нито доказателство, нито свидетелство, нито 

вероятност, нито изобщо каквото и да е от такава природа (което да подкрепя техните 

твърдения); и с подобна глупост и дързост те желаят да вярваме, че от Логос и Зое, 

които са еони, се родили Битус и Микс, Аграт и Хенос, Хутоп и Хедоне, Акинет и 

Сикрас, Моноген и Макариа. Освен това (твърдят те), по подобен начин били родени 

от Антропос и Еклесия, които били еони, Параклет и Пистис, Патрик и Елпис Метрик 

и Агапе, Аинос и Синезис, Еклесиаст и Макариот, Телетос и София. 

9. Страстите и грешките на тази София и как тя се изложила на риска да погине 

поради своето търсене (на природата) на Отца, както те ги описват, и какво се случило 

извън Плеромата, и от какъв вид дефект те учат, че бил създаден Създателя на света, 

аз изложих в предишната книга описвайки с голямо усърдие мненията на тези еретици. 

(Аз също така описах техните виждания) за Христос, когото те описват като създаден 

след всички тези, както и за Сотер, който (според тях) получил своето съществуване 

от еоните, които били създадени в Плеромата. Но по необходимост сега аз 

споменавам тези имена, за да може по този начин абсурда на тяхната лъжа да стане 

явен, както и обърканата терминология, която те измислят. Понеже те сами уронват 

(достойнството) на техните еони чрез множеството подобни имена. Те представят 

имена убедителни и достоверни за езичниците (понеже са подобни) на тези, с които те 

наричат своите дванадесет бога и дори казват за тях, че са образи на техните 

дванадесет еона. Но (така наречените) образи могат да създадат (свои) имена много 
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по-подобаващи и по-могъщи чрез една етимология, която да показва божественост 

(отколкото са тези на техните лъжливи прототипи). 

 

~ Глава 15 ~ 
Не може да се даде никакво обяснение за тези поколения  

1. Но нека да се върнем към предишния въпрос за поколенията (на еоните). И, 

на първо място, нека те да ни кажат причината тези поколения на еоните да не влизат 

в контакт с никое от нещата, които принадлежат на творението. Понеже те твърдят, че 

(горните) неща не са били създадени поради сътворението, а творението поради тях; и 

че първите не са образи на вторите, но вторите на първите. Следователно , ако те 

представят причина за образите като кажат, че месеца има 30 дни поради техните 30 

еона и денят 12 часа и годината 12 месеца поради 12 еона, които са в Плеромата и 

други подобни глупости, нека да ни кажат също и причината за раждането на тези еони, 

защо те са от такава природа, поради каква причина е бил роден първия и първороден 

Огдаод, а не една Пентада, или Триада, или един Септенад, или някой от тези, които 

се определят от различни числа? Освен това как станало така, че от Логос и Зое 

произлезли 10 еона, нито повече нито по-малко; докато от Антропос и Еклесия 

произлезли 12, макар че последните не били нито повече, нито по-малко на брой? 

2. И отново, по отношение на цялата Плерома, каква е причината тя да бъде 

разделена на тези трите – един Огдаод, една Декада и една Дуодекада – а не на 

някакъв друг брой различен от тези? Освен това, по отношение на самото деление, 

защо е била направена на три части, а не на 4, 5 или 6 или на някакъв друг брой сред 

тези, които нямат връзка21 с числата, които принадлежат към творението? Понеже те 

описват тези (горните еони) като по-древни от тези (създадените долни неща) и на 

които подобава да притежават техните принципи (на съществуване) в себе си и които 

са съществували преди творението, а не след творението, всички се съгласяват 

относно това22. 

3. Описанието, което ние даваме на творението е в хармония с обичайния ред 

(на нещата в света), понеже нашата схема е пригодена към нещата, които 

(действително) са били направени; но въпрос на необходимост е те, понеже са 

неспособни да приведат какъвто и да е довод, принадлежащ към самите неща по 

отношение на тези неща, които са съществували преди (творението) и остават изцяло 

                                                           
21 Става дума за числата 4,5,6 които не са свързани с никакъв конкретен факт в творението 
22 Това изречение е много неясно  
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на себе си; в противен случай ще изпаднат в голяма трудност. Понеже по отношение 

на нещата, за които те ни разпитват, твърдейки, че не знаем нищо за сътворението, 

самите те, когато бъдат разпитани за нещата отнасящи се към Плеромата, или 

започват да говорят за изцяло човешки чувства или прибягват до реч, която описва 

единствено тази хармония, която се наблюдава в творението, давайки ни неправилни 

отговори за нещата, които са вторични, но не за тези, които те твърдят, че са основни. 

Понеже ние не ги питаме за тази хармония, която принадлежи на творението, нито за 

човешките чувства; но понеже те трябва да признаят, че що се отнася до тяхната 

Плерома (образ, на която те казват, че е творението), техният Отец я е създал за този 

образ напразно и неразумно, и трябва да му припишем деформация, ако е направил 

нещо без причина. Или отново, ако те заявяват, че Плеромата е била така създадена 

в съгласие с предвиждането на Отца заради творението, както че ли Той по този начин 

симетрично е подредил самата й същност, тогава следва, че Плеромата не може 

повече да бъде смятана за създадена само за самата себе си, но заради това 

(творение), което трябва да бъде неин образ като притежаващо нейно подобие (точно 

както глиненият модел не е направен заради самия него, а заради бронзовата, златната 

или сребърната статуя, която трябва да се излее), тогава творението трябва да 

притежава по-голяма слава от Плеромата, ако (горните) неща са били направени 

заради него. 

 

~ Глава 16 ~ 
Създателят на света или е създал от Себе Си образа на нещата, 
които трябва да се направят или Плеромата е била създадена по 

образ на някаква предишна система; и така до безкрайност  

1. Но ако не се съгласят с нито едно от тези заключения, понеже в този случай 

биха се показали лишени от всякакъв разум относно потомството на тяхната Плерома, 

те по необходимост биха били смълчани от следното – че те признават, че над 

Плеромата има някаква друга система, по-духовна и по-силна, по образа и подобието 

на която, тяхната Плерома е била направена. Понеже, ако Демиурга не е направил от 

себе си образа на творението, което съществува, но по образа на горните неща , тогава 

от кого техния Битус – който, можем да бъдем сигурни, е определил, че Плеромата 

трябва да бъде именно такава – е приел образа на нещата, съществували преди него? 

Понеже, трябва да има нужда или намерението (за сътворение) да бъде в бога създал 

света, така че посредством собствената си сила и от себе си той е приел модела за 

своето творение; или, ако това не е било така, тогава възниква необходимостта 



ПРОТИВ ЕРЕСИТЕ – Ириней Лионски 

 Книга II  
 
 

съдържание ~ 40 ~ 

 

постоянно да се пита откъде е дошъл този, който е над него, който е дал образите на 

всички сътворени неща; какъв също, е бил броят на поколенията; и каква е 

субстанцията на самият модел? Ако все пак е било в силата на Битус да предаде от 

себе си една такава конфигурация на Плеромата, защо да не е било в силата и на 

Демиурга да създаде от себе си света, който съществува? И отново, ако творението е 

образ на (горните) неща, защо да не твърдим, че те са на свой ред образи на други над 

тях и тези над тях на други, и така да продължим да добавяме неизброими измислени 

образи на образите? 

2. С тези трудности се сблъсква и Василид, който след като напълно се отклонил 

от истината помислил, че посредством една безкрайна последователност на същества, 

които произлезли едно от друго, той е в състояние да избегне това объркване. Когато 

заявил, че 365 небеса били създадени чрез последователност и подобие едно от друго 

и че явно доказателство (за съществуването на) тези, бил броя на дните в годината, 

както казах преди; и че над тях имало една сила, която те наричат Безименен и едно 

разпределение – той дори и по този начин не избягва от трудността. Понеже , когато е 

запитан откъде идва образа на тази конфигурация на най-горното небе, от което той 

желае останалите да се смятат за създадени посредством наследственост, той ще 

каже, от разпределението, което принадлежи на Безименния. Тогава той трябва да каже 

или че Безименния е създал това от себе си, или ще намери за необходимо да признае, 

че има някаква друга сила над това същество, от което Безименния е взел огромния 

брой конфигурации, които според него съществуват. 

3. Колко по-безопасно и по-правилно е да признаем това, което е вярно: че този 

Бог, Създателя, Който е създал света, е единствения Бог и че няма друг Бог освен Него, 

и че Той приема от Самия Себе Си модела и образа на нещата, които са били направени 

– отколкото, след като сме се измъчвали с такова нечестиво и заобиколно описание, да 

се видим принудени в един или друг момент да спрем умът си на някого и да 

изповядаме, че от него произлиза конфигурацията на създадените неща.  

4. Що се отнася до обвинението повдигнато против нас от последователите на 

Валентин, когато те казват, че ние оставаме в долния Хабдомад, като че не сме в 

състояние да издигнем умовете си високо, нито да разберем горните неща, понеже не 

приемаме техните чудовищни твърдения; именно обвинението, което повдигат 

последователите на Василид, се връща на свой ред срещу тях, понеже те (василидите) 

продължават да се въртят сред долните неща, (достигайки) до първия и втория Огдаод 

и понеже неумело си представят, че веднага след 30-те еона, те са открили този, който 

е над всички неща, Отец, без да достигат в мислите си до тази Плерома, която е над 
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365 небеса, която е над 55 Огдаода23. И отново, всеки може да повдигне срещу тях това 

обвинение като си представи 4318 небеса или еони, понеже дните на годината 

съставляват такъв брой часове. Ако, отново, някой добави и нощите, по този начин 

удвоявайки споменатите часове, представяйки си, че (по този начин) е открил огромно 

множество от Огдаоди и неизброимо количество еони и така противоречи на този, който 

е над всички неща, Отец, който смята себе си за по-съвършен от всички (останали), той 

ще повдигне същото обвинение срещу всички, понеже те не са в състояние да се 

издигнат до разбирането за подобно множество на небеса или еони, които той открива, 

или са толкова ограничени, че остават сред долните неща, или продължават в 

междинното пространство. 

I 

~ Глава 17 ~ 
Изследване на поколението на еоните: каквато й да е 

предполагаемата им природа тя във всеки случай е 
непоследователна; и за хипотезите на еретиците, според които 

дори Ноус и самият Отец са опетнени  с невежество  

1. Тогава тази система, която има отношение към тяхната Плерома и особено 

тази част от нея, която се отнася до първоначалния Огдаод е обременена с твърде 

големи противоречия и обърканост. Сега ние ще изследваме остатъка на тяхната 

схема. (Правейки това) по причина на лудостта им, аз ще изследвам неща, които реално 

не съществуват; все пак необходимо е да направя това, понеже разглеждането на този 

предмет беше поверен на мен и понеже желая всички хора да дойдат до познание на 

истината, както и понеже самите те пожелаха да получат от мен пълни и цялостни 

средства за отхвърляне (на вижданията) на тези хора.  

2. Тогава аз питам, по какъв начин са били създадени останалите еони? Дали те 

са били съединени с Този, Който ги е родил така, както слънчевите лъчи са свързани 

със слънцето; или са били действителни и отделни, така че всеки от тях е притежавал 

независимо съществуване и своя собствена форма, точно както един човек и друг 

човек, и едно стадо животни, и друго? Или това е станало чрез нарастване подобно на 

клоните на едно дърво? Дали те са били от една и съща природа с Този, Който ги е 

родил или приемат своята природа от някакъв друг (вид) природа? Също , дали те са 

били създадени по едно и също време, като че ли са на една възраст и в някакъв 

пределен ред или някои от тях са били по-стари, а други по-млади? И, отново, дали те 

                                                           
23 Идеята е много неясна. Вероятно автора казва, че 365 е повече от 55 Огдаода. 
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са несложни, единни, изцяло еднакви и подобни един на друг, както са създадени духът 

и светлината; или са съставни и различни, различаващи се (един от друг) в своите 

части? 

3. Ако всеки от тях е бил създаден по начин подобен на хората, действителен и 

според собственото си поколение, тогава или тези, които са били родени от Отца ще 

бъдат от еднаква с Него природа и подобни на своя Автор, или ако те се окажат 

неподобни, тогава по необходимост трябва да бъде признато, че те са били (направени) 

от някаква различна природа. Сега, ако създанията родени от Отца са еднакви на своя 

Автор, тогава тези, които са били родени, трябва да останат завинаги непреходни точно 

както Този, Който ги е създал; но ако от друга страна, те са от някаква различна 

природа, която е способна на страсти, тогава откъде идва тази различна природа, за 

да намери място в непокваримата Плерома? По-нататък, също, според този принцип, 

всеки един от тях трябва да бъде разбиран като напълно различен от всички останали, 

точно както хората не се смесват и не обединяват един с друг, но всеки има различна 

собствена форма и определена сфера на действие, и всеки един от тях е оформен по 

определен размер – качествени характеристики за едно тяло, а не за дух. Нека тогава 

те повече да не говорят за Плеромата като за духовна или за себе си като за „духовни”, 

ако наистина техните еони пируват с Отца, точно като че ли са човеци и самият Той е с 

такава форма, както откриват тези, които са създадени от Него.  

4. Отново, ако еоните са били създадени от Логоса, Логоса от Ноус и Ноус от 

Битус, точно както светлините могат да бъдат запалени от една светлина – както 

например факлите от една факла – тогава те без съмнение биха се различавали един 

от друг по поколения и размер; но понеже имат еднаква природа с Автора на тяхното 

потомство, те или трябва всички да останат завинаги непреходни, или самият им Отец 

трябва да участва в страсти. Понеже факлата, която е била запалена по-късно, не може 

да притежава светлина различна по вид от тази, която я предхожда. Така също и 

техните светлини, когато произлизат от една, се връщат към своята първоначална 

идентичност, понеже са родени от светлината, която е съществувала от началото. Но 

по отношение на самата светлина, ние не можем да кажем, че някоя част от нея е по-

скорошна по своя произход, а друга е по-древна (понеже всичко е една светлина); нито 

можем да кажем това дори за тези факли, които са приели светлината (понеже те всички 

са на една възраст по отношение на своята материална субстанция , понеже природата 

на факлите е една и съща), но просто за (времето на) тяхното запалване понеже едната 

е била запалена малко по-отдавна, а другата току що. 

5. Следователно дефекта на тази страст, която е свързана с невежество или 

трябва да се отнесе към цялата им Плерома, тъй като (всичките й части) са от една и 
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съща природа и Пропатора да споделя същия дефект на невежество – т.е. ще бъде 

невежа за Самата Себе Си; или от друга страна, всички тези светлини, които са в 

Плеромата по подобен начин ще останат завинаги безстрастни. Откъде тогава се е 

появила страстта на най-младия еон, ако светлината на Отца е тази, от която били 

запалени всички останали и която по природа е безстрастна? И как е възможно за един 

еон да се говори като за по-млад или по-стар, когато има само една светлина в цялата 

Плерома? И ако някой ги нарича звезди, те все пак ще продължат да споделят същата 

природа. Понеже „звезда от звезда се различават по блясък” (1 Кор. 15:41), но не и 

по-качества нито по това, че някои са страстни, а други безстрастни. Така и тези , понеже 

по подобен начин са произлезли от светлината на Отца, трябва или да бъдат природно 

безстрастни и неизменни, или трябва всички, заедно със светлината на Отца, да бъдат 

страстни и податливи на различни фази на тление. 

6. Същото заключение ще следва, ако те заявят, че поколението на еоните е 

произлязло от Логоса както клоните от дървото, понеже Логоса има своя произход от 

техния Отец. Защото всички (еони) са създадени от една и съща природа с Отца, 

различават се един от друг единствено по размер, но не и по природа и са изпълнени с 

величието на Отца, така както пръстите са завършек на ръката. Следователно, ако Той 

съществува в страст и невежество, такива трябва да са и еоните, които са произлезли 

от Него. Но ако е нечестиво да приписваме невежество и страст на Отца на всичко , как 

те описват един еон, който е произлязъл от Него като страстен. И когато приписват 

подобно нечестие на самата мъдрост (София) на Бога, как те все още могат да се 

наричат религиозни? 

7. Ако отново те заявят, че техните еони са били родени точно както лъчите са 

излезли от слънцето, тогава тъй като всички са от една и съща природа и произлизат 

от един и същ източник, всички трябва или да са предадени на страстност заедно с 

Този, Който ги е родил или всички да остават завинаги безстрастни. Понеже те няма 

повече да могат да твърдят, че от така създадените творения някои са безстрастни, а 

други са страстни. Тогава, ако обявят всички за безстрастни, те сами унищожават 

собствения си аргумент. Понеже как е възможно най-младия еон да е изпаднал в страст, 

ако всички са били безстрастни? Ако, от друга страна, те кажат, че всички са взели 

участие в същата страст, както наистина някои от тях се опитват да твърдят, тогава 

независимо, че произлизат от Логоса, а страстта се появила чрез София, те ще бъдат 

принудени да върнат страстта обратно до Логоса, Който е Ноуса на този Пропатор и 

така да признаят, че Ноуса на Пропатора и самият Отец са изпитали страст. Защото 

Отец на всички не трябва да се смята за някакво съставно същество, Което може да 

бъде разделяно от своя Ноус (ум) както вече показах; но Ноуса е Отец и Отец е Ноус. 
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Тогава по необходимост следва, както че тези, които произлезли от Него като Логос 

или по-скоро самият този Ноус, тъй като Той е Логос, трябва да бъдат съвършени и 

безстрастни и че всички поколения, които произлизат от Него, понеже са от същата 

природа както Него, трябва да бъдат съвършени безстрастни и трябва завинаги да 

остават подобни на Този, Който ги е създал. 

8. Следователно, не може повече да се твърди, както учат тези хора, че Логоса, 

като намиращ се на трето място в поколенията, не е познавал Отца. Такова нещо 

наистина е възможно при поколенията на хората, понеже те често не знаят нищо за 

своите родители, но е напълно невъзможно в случая с Логоса и Отца. Понеже ако, 

съществувайки в Отца, Той познава Този, в Когото съществува – т.е. не е невеж за 

самия Себе Си – тогава тези поколения, които произлизат от него и са негови сили 

(способности), винаги стоящи пред него, няма да бъдат невежи за този, който ги е 

родил, повече отколкото са лъчите за слънцето. Невъзможно е следователно София, 

(Мъдростта) на Бога, която е била в Плеромата, тъй като е била създадена по този 

начин, да падне в подобна страст и да притежава подобно невежество. Но е възможно 

тази София (мъдрост), която принадлежи към (схемата) на Валентин, понеже тя е 

създадена от дявола, да падне във всякакъв вид страст и да показва крайно 

невежество. Понеже самите те свидетелствуват за своята майка, казвайки, че тя е 

резултат от един съгрешил еон и ние няма нужда повече да се питаме защо синовете 

на една такава майка завинаги остават в дълбините на невежеството.  

9. Не съм убеден, освен това, че тези поколения (които бяха споменати) знаят 

нещо едно за друго; наистина, не ми е известно (макар че съм имал много чести 

разговори с тях относно формите от този вид) те някога да са посочвали някой друг 

конкретен вид на същество като създадено (по начина, за който говорим). Те твърдят 

единствено, че всеки един от тях е бил създаден така, че да познава единствено този, 

който го е родил, докато сам е невеж по отношение на тези, които са били родени 

непосредствено преди него. Но (в своите твърдения) те не представят никаква 

демонстрация за начина, по който са били създадени или как е възможно подобно нещо 

да се случи сред духовните същества. Понеже какъвто и начин за раждане да изберат , 

те ще се окажат задължени (понеже по отношение на истината те зависят изцяло от 

правилното разсъждение) да продължат дотам, че да кажат за тяхното Слово, което е 

произлязло от Ноуса на Пропатора – да твърдят, казвам, че той е бил създаден в едно 

състояние на изроденост. Понеже (те казват), че съвършения Ноус, преди това роден 

от съвършения Битус, не е бил способен да създаде съвършено потомство, но (е 

можал да го роди единствено) изцяло сляпо относно познанието и величието на Отца. 

Те също така твърдят, че Спасителят показал своята тайна чрез случая със 
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сляпородения човек (Йоан 9:1) и т.н., тъй като еонът бил в този случай създаден от 

Моноген сляп, т.е. невеж, по този начин лъжливо приписвайки невежество и слепота на 

Божието Слово, което, според собствената им теория, има второ (място) в 

родословието от Пропатора. Те са добри софисти и изследователи на величието на 

незнайния Отец, повтарящи свръх-тайните мистерии „в които и ангелите желаят да 

надникнат” (1 Петър 1:12), откъдето научават, че от Ноуса на Отца, Който е над всичко 

Словото е било създадено сляпо, т.е. невежо за Отца, Който го е създал! 

10. Но, вие, нещастни софисти, как може Ноуса на Отца или по-скоро самият 

Отец, понеже Той е Ноус и е съвършен във всичко, да създаде собственият си Логос 

както един несъвършен и сляп еон, когато също така е бил способен да създаде заедно 

с него знанието на Отца? Ако вие твърдите, че Христос е бил роден след останалите и 

все пак казвате, че бил създаден съвършен, много повече трябва Логоса, който го 

превъзхожда по възраст, да бъде създаден от същия Ноус без съмнение съвършен, а 

не сляп; нито пък той може да създаде еоните дори още по-слепи от него, докато 

последния от тях, София, винаги напълно заслепена, да роди множеството злини. 

Вашият Отец е причината за всички тези нещастия; и все пак вие казвате, че огромната 

сила на вашия Отец е причината за невежеството, сливайки го с Битус и приписвайки 

това на Този, Който е безименния Отец. Но ако невежеството е зло и вие твърдите, че 

всичкото зло получава силата си от Него, докато твърдите, че великата сила на Отца е 

причината за това невежество, вие по този начин правите Него автора на (всички) 

злини. Понеже вие представяте като причина за злото факта, че (никой) не може да 

съзерцава Неговото величие. Но ако е било наистина невъзможно за Отца да се открие 

от самото начало на тези (същества), които са под Него, Той трябва в този случай да 

бъде освободен от вината, тъй като не е можел да премахне невежеството от тези, 

които идват след Него. Но ако, в някакъв последващ период, когато Той е пожелал това, 

Той е можел да премахне това невежество, което е нараствало с всяко следващо 

поколение и по този начин е било посято дълбоко в еоните, много повече, ако е бил 

пожелал преди това, Той е можел да предотврати това невежество, което все още не е 

съществувало. 

11. Тогава, ако веднага щом му се е видяло угодно, Той е станал познат не само 

на еоните, но също така и на тези хора, които са живели в по-късно време; но, тъй като 

не му се е видяло угодно да бъде познат от самото начало Той е останал непознат – 

причината за невежеството е, според вас, волята на Отца. Понеже, ако е предузнал, че 

тези неща в бъдеще ще се случат по този начин, защо не е опазил от невежество тези 

същества преди то да се намери сред тях, вместо след това, като че ли под влияние на 

някакво покаяние, да се справи с него чрез раждането на Христос? Понеже познанието, 
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което довел до всички чрез Христос, Той е можел много преди това да даде чрез 

Логоса, който също така е бил първородният на Моноген. Или ако, познавайки ги 

отнапред, Той е пожелал тези неща да се случат (както и е станало), тогава делата на 

невежество трябва да продължат завинаги и никога да не престанат. Понеже нещата, 

които са били извършени според волята на вашия Пропатор трябва да продължат 

според волята на Този, Който ги е пожелал; или ако престъпят волята на Този, Който е 

постановил те да съществуват, тя ще премине заедно с тях. И защо еоните намират 

почивка и получават съвършено познание, научавайки (най-накрая), че Отец е изцяло 

непознаваем? Те със сигурност са можели да получат това знание преди да изпаднат в 

страст; понеже величието на Отца не намаляло отначало, така че те да могат да 

познаят, че Той е напълно непознаваем. Понеже, ако по причина на Неговото безкрайно 

величие, Той остава непознат, Той трябва поради Своята безкрайна любов да запази 

безстрастни тези, които са били създадени от Него, понеже нищо не е пречело, а 

целесъобразността дори е изисквала, те да знаят от самото начало, че Отец е изцяло 

непознаваем. 

~ Глава 18 ~ 
София никога не е изпадала в невежество или страст; Нейният 

Ентимезис не е бил разделен от нея и не е имал собствени желания  

1. Как може да се смята за друго освен за абсурд това, което те твърдят, че 

София (мъдростта) била обзета от невежество, деградация и страст? Понеже тези 

неща са чужди и противни на мъдростта, нито пък някога могат да бъдат качества, които 

са й присъщи. Понеже, където има липса на знание и невежество за това, което е 

полезно, мъдростта не съществува. Нека тогава те да не наричат този страдащ еон 

София, а да се откажат или от нейното име или от страданието й. И нека по-нататък да 

не наричат цялата Плерома духовна, ако този еон има място в нея, понеже той е бил 

въвлечен в една толкова безредна страст. Понеже дори една силна душа, да не кажа 

духовна субстанция, не е в състояние да понесе нещо такова.  

2. И отново, как може нейният Ентимезис, роден (от нея) заедно със страстта, 

да придобие самостоятелно съществуване? Понеже Ентимезиса (мисълта) се схваща 

във връзка с някаква личност и не може никога да притежава самостоятелно 

съществуване. Понеже един лош Ентимезис е унищожен и погълнат от един добър, 

точно както болестта от здравето. Какъв тогава е бил този Ентимезис, който 

предшествал страстта? (Такъв: да изследва природата на) Отца и да разбере Неговото 

величие. Но в какво след това тя била убедена и по този начин възстановила здравето 

си? Че Отец е непознаваем и че не може да бъде открит. Тогава нейното желание да 
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познава Отца не е било правилно чувство и поради това тя станала страстна; но когато 

била убедена, че Той е непознаваем здравето й било възстановено. И дори самият 

Ноус, Който търсел природата на Отца отказал, според тях, да продължи Своето 

търсене научавайки, че Отец е непознаваем. 

3. Как е възможно тогава Ентимезиса да зачене отделни страсти, когато самите 

те също са негови чувства? Понеже чувствата по необходимост са свързани с една 

личност: те не могат да се появят или да съществуват отделени от нея. Това (тяхно) 

мнение е не само несъстоятелно, но също така противоречи и на казаното от нашия 

Господ: „Търсете и ще намерите” (Матей 7:7). Понеже Господ определил Своите 

ученици като съвършени в зависимост от това дали търсят и намират Отца; но техният 

Христос, Който е горен, ги смята за съвършени поради факта, че Той е заповядал на 

еоните да не търся Отца, убеждавайки ги, че макар да се трудят усърдно , те няма да 

го намерят. И те заявяват, че сами са съвършени поради това, че са намерили техния 

Битус; докато еоните (са били направени съвършени) посредством това, че Той е 

неизследим от тези, които го търсят. 

4. Тогава, понеже Ентимезиса не може да съществува самостоятелно разделен 

от еонът (е очевидно, че), те представят дори още по-голяма лъжа свързана с неговата 

страст, когато продължават по-нататък да го разделят от нея, докато заявяват, че той 

е нейната субстанция. Като че ли Бог не е светлина и не съществува Слово, което е в 

състояние да ги убеди и да отхвърли тяхното нечестие. Понеже несъмнено е вярно, че 

каквато и да е мисълта на еоните, те също така страдат; и че каквото страда, то също 

така е мислено. И неговият Ентимезис не е бил, според тях, нищо друго освен страстта 

на едно мислене как тя може да познае непознаваемото. И по този начин Ентимезиса 

(мисълта) била страстта; понеже тя мислела за невъзможни неща. Как тогава могат 

чувствата и страстите да бъдат разделени от Ентимезиса, така че да станат 

субстанция на толкова огромно материално творение, когато самата Ентимезис била 

страстта и страстта била Ентимезис? Нито, следователно, е възможно страстта да 

съществува отделно от еона, нито чувствата отделно от Ентимезиса притежават 

субстанция; и по този начин още веднъж тяхната система пада и бива разрушена.  

5. Но как се е случило така, че еонът е бил едновременно разделен (на своите 

съставни части) и станал предмет на страст? Той без съмнение има същата природа 

като Плеромата; но цялата Плерома е била от Отца. Сега, всяка субстанция, когато 

влезе в контакт с подобна природа няма да се смали до нищо, нито ще бъде в  опасност 

да загине, а по-скоро ще продължи да нараства така, както огънят в огън, духът в дух и 

водата във вода; но тези, които притежават противоположна една на друга природи 

(когато се срещнат) страдат и са в опасност да бъдат унищожени. И, по подобен начин, 
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ако има някакво поколение на светлината, то няма да изпитва страст или да изпадне в 

опасност в самата светлина, но по-скоро би заблестяло с още по-ярък блясък и би 

нараснало, както става с дните при (увеличаване на яркостта) на слънцето; защото те 

твърдят, че самият Битус е образ на техния Отец24. Тези животни, които са чужди (по 

навици) и странни едно на друго или са противни по природа, изпадат в опасност 

(срещайки се) и са унищожавани; докато, от друга страна, тези, които са привикнали 

едно към друго и са в хармонични отношения не са в опасност, когато са заедно на едно 

място, а по-скоро защитават своята сигурност и живот от този факт. Следователно , ако 

този еон е роден от Плеромата със същата субстанция както цялото, тя никога няма 

да претърпи промяна, понеже е в съгласие със същества подобни и познати на самия 

себе си, една духовна природа сред тези, които са духовни. Понеже страха, ужаса, 

страстта, разпадането и други подобни неща вероятно могат да се появят чрез борба 

на противоположности сред такива същества каквито сме ние, които притежават тела; 

но сред духовните същества и сред тези, които имат светлина разпръсната сред тях 

такива нещастия не могат да се случат. Но на мен ми се струва, че тези хора надаряват 

своя еон със страст като образът на поета-комик Менадър, който бил дълбоко влюбен, 

но обект на омраза (от страна на своя любим). Понеже тези, които измислят подобни 

мнения, по-скоро имат идея и умствена представа за някакъв нещастно влюбен сред 

хората, отколкото за духовна и божествена субстанция. 

6. По-нататък, мисленето как да търсим (природата на) съвършения Отец и 

желанието да съществуваме с Него и да познаваме Неговото (величие) не би опетнило 

с невежество и страст един духовен еон; а по-скоро (би го издигнало) до съвършенство, 

безстрастност и истина. Понеже те не казват, че дори те, макар че са само човеци, чрез 

разсъждение за Този, Който е бил преди тях – и докато сега, схващайки съвършения и 

бивайки поставени в познанието за Него – по този начин са въвличани в една страст на 

объркване, но по-скоро получават познание и разбиране на истината. Понеже те 

твърдят, че Спасителя казал: „Търсете и ще намерите” на Своите ученици, за да могат 

те да търсят Този, Който чрез тяхното въображение е смятан за стоящ над Твореца на 

всичко – неизразимият Битус; и те желаят сами да бъдат смятани за „съвършените”; 

понеже са търсели и са намерили Съвършения, докато все още се намират на земята. 

Все пак те заявяват, че този еон, който е бил в Плеромата, едно изцяло духовно 

същество, търсейки Пропатора, желаейки да намери място в неговото величие и 

стремейки се към разбиране за истината на Отац паднал в страст и то такава страст, 

която ако не е бил срещнат от Силата, която държи всички неща би се разтворил в 

                                                           
24 Макар София да е била женски еон, тя е била считана за баща на Ентимезиса, който от своя страна е бил  
майка на валентианите. 
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общата субстанция (на еоните) и по този начин би достигнал до края на своето 

(личностно) съществуване. 

7. Подобно твърдение е абсурдно и може да бъде изказано единствено от хора 

изцяло лишени от истината. Понеже това, че този еон е по-велик и по-древен от тях 

признават и те според своята собствена система, когато твърдят, че са плод на 

Ентимезиса на еона, който изпаднал в страст, така че този еон е баща на тяхната 

майка, т.е. техен дядо. И за тях, неговите внуци, търсенето на Отца носи, както те 

твърдят, истина, съвършенство, твърдост, избавление от нестабилната материя и 

примирение с Отца; но на техния дядо същото това търсене донесло невежество, 

страст, ужас и объркване, от която (бъркотия) те също така казват, че била създадена 

субстанцията на материята. Да говорим, следователно, че търсенето на съвършения 

Отец и желанието за общение и единение с Него са неща много полезни за тях, но за 

един еон, от когото те водят своето начало, тези неща станали причина за разпадане и 

унищожение, как може подобно твърдение да бъде виждано, освен като изцяло 

непоследователно, глупаво и нелогично? Тези, които слушат подобни учители наистина 

ослепяват себе си; и понеже имат слепи водачи справедливо (са оставено да) паднат 

заедно с тях в пропастта на невежеството, която лежи под тях.  

 

~ Глава 19 ~ 
Абсурдите на еретиците относно техния произход: техните 
мнения за Демиурга са също толкова незащитими и глупави  

1. Но какво е това, което те говорят за тяхното семе – че то е било заченато от 

Майката, според формата на ангелите, които очакват Спасителя – безформено, без 

образ и несъвършено; и че то е било положено в Демиурга без неговото знание, за да 

може чрез него да придобие съвършенство и форма в неговата душа (да се изразим 

така) изпълнена със семе? Това означава да се твърди, на първо място, че тези ангели, 

които очакват своя Спасител са несъвършени и без образ и форма; ако наистина това, 

което е било заченато според тяхната представа е дало началото на някакво 

съществуване (както беше казано.) 

2. На следващо място, що се отнася до техните думи, че Създателя е бил невеж 

за полагането на това семе в Него, както и за влагането на семето, което е било 

направено от него в хората, техните думи са лъжливи и празни и по никакъв начин не 

могат да бъдат доказани. Защото как е възможно Той да не знае това , ако семето 

притежава някаква субстанция и конкретни качества? Ако, от друга страна, то е било 
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без субстанция и без качества, и по този начин в действителност е било нищо, тогава, 

Той наистина е бил невеж за него. Понеже тези неща, които имат определено собствено 

движение и качества като топлина, или бързина, или сладост, или които се различават 

от другите по блясък, не убягват от погледа дори на хората, понеже пребивават в 

сферата на човешките действия; много по-малко те (могат да бъдат скрити от) Бога, 

Създателя на тази вселена. Все пак разумно (е казано, че) тяхното семе не Му е било 

известно, понеже то е било без всякакво качество за обща полза и без субстанцията 

необходима за някаво действие, и е на практика, напълно несъществуващо. На мен 

наистина ми се струва, че Гопод е казал следното за подобно мнения: „За всяка празна 

дума човеците ще отговарят в съдния ден” (Матей 12:356). Понеже всички такива 

учители, които пълнят ушите на хората с празни думи, когато застанат пред съдния 

престол, ще трябва да дадат отчет за нещата, които празно са си  представяли и 

лъжливо са говорели срещу Господа, достигайки, както правят и те, до такава висина 

на безочливост, че да заявяват за себе си, че поради субстанцията на своето семе те 

са приети в духовната Плерома, понеже човекът, който обитава вътре им е открил 

истинският Отец; понеже животинската природа изисква 25  да бъде дисциплинирана 

чрез сетивата. Но (те твърдят, че) Демиурга, докато приемал в себе си цялото това 

семе, което било вложено в Него от Създателя, все пак останал в пълно неведение и 

не знаел нищо за Плеромата. 

3. Те казват, че са напълно „духовни”, тъй като определени частици от Отца на 

вселената са били вложени в душите им и според техните твърдения, те притежават 

души оформени от същата субстанция както самият Демиург. Но Той, макар че веднъж 

завинаги е приел от Майката цялото (божествено) семе и го е притежавал в себе си, 

все пак е останал в животинска природа и е нямал дори най-малко знание за горните 

неща, за които неща те се хвалят, че сами знаят, докато все още са на земята. Не е ли 

това върхът на всеки възможен абсурд? Понеже да си представяш, че едно и също семе 

носи знание и съвършенсво на душите на тези хора, докато единствено води до 

невежество у Бога, Който ги е създал е мнение, което може да бъде поддържано 

единствено от тези, които са пълни фанатици и изцяло лишени от от здрав разум.  

4. По-нататък също така е напълно асурдно и безпочвено те да твърдят, че така 

вложеното семе е било смалено и след това увеличено, и по този начин е подготвило 

за всички приемането на съвършения разум. Понеже така то се е смесило с материята 

– тази субстанция, за която те казват, че е следствие от дефект и невежество; (и това  

доказва, че е) тя е по-пригодена и полезна, отколкото светлината на техния Отец, ако 

наистина, когато е било родено, според съзерцанието на тази (светлина) , то е било без 

                                                           
25 Ср. 1.6.1 
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форма и образ, но е взело от тази (материя) форма, и подобие, и разтеж, и 

съвършенство. Понеже, ако светлината, която води началото си от Плеромата е била 

причината за духовното същество, което не е притежавало нито форма, нито подобие, 

нито своя собствена величина, когато е слязло в този свят, но е добавило към себе си 

всички тези неща и го е довело до съвършенство, тогава един пришелец тук (когото те 

също така наричат мрак) изглежда е много по ефикасен и полезен , отколкото е била 

светлината на техния Отец. Но как може да бъде смятано за нещо друго , освен за 

безумно твърдението, че тяхната Майка е поела риска почти да изчене в материята и е 

била на прага да бъде унищожена от нея, ако не се е протегнала с мъка навън и не е 

скочила извън себе си, приемайки помощ от Отца; но нейното потомство по този начин 

нарастнало, приело форма и било направено пригодно за приемане на съвършения ум; 

и това също, докато се носело сред субстанции различни и неподобни на самото него, 

според собствените им твърдения, че земното е противно на духовното и духовното на 

земното? Как тогава „една малка частица” – една малка емисия – както казват те, е 

нарастнала, приела е форма и е достигнала съвършенство сред субстанции противни 

и непознати за самата нея? 

5. Но по-нататък и в добавка към това, което беше казано се появява въпроса: 

Дали тяхната Майка, когато видяла ангелите, дала всички семена изведнъж или едно 

по едно (в последователност)? Ако е дала всички изведнъж , това, което е било 

създадено по този начин, не може да бъде вечно; следователно неговото слизане в 

тези хора, които сега съществуват трябва да е ненужно26. Но ако е било едно по едно, 

тогава тя не е създала своето зачатие според образа на ангелите, които видяла; понеже 

съзрцавайки ги всички заедно и веднъж завинаги, така че да зачене от тях, тя би 

трябвало да роди веднъж завинаги потомството на тези, от които форми тя веднъж 

завинаги е заченала. 

6. Защо също така, виждайки ангелите заедно със Спасителя тя е заченала 

техните образи, а не този на Спасителя, Който е много по-красив от тях? Не й ли се 

е харесал Той; и тя поради тази причина не заченала по Неговото подобие? Как също 

така Демиурга, когото те наричат животинско същество има, както те твърдят, свой 

собствен образ и форма и е бил създаден съвършен по отношение на своята природа; 

докато това, което е духовно и което също така би трябвало да е по-ефективно от 

животинското, е било родено несъвършено и се е наложило да слезе в една душа, за 

да може да получи форма, и по този начин да стане съвършено, и да може да приеме 

съвършен разум? Ако то е получило форма в един земен и животински човек, за него 

                                                           
26 Т.е. не би имало нужда за неговото слизане в тях, за да може то да нарастне, да приеме форма и по този 
начин да бъде подготвено за приемане на съвършения разум. 
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не може повече да се твърди, че е според образа на ангелите, които те също така 

наричат светлина, а (според подобието) на долните човеци. Понеже в този случай , той 

няма да има образа и подобието на ангелите, а на тези души, в които е получил образ; 

точно както водата, когато е налята в съд приема формата на този съд и ако се случи 

да замръзне в него, тя ще приеме формата на съда, в който е замръзнала, понеже 

самите души имат форма; понеже те самите са се адаптирали към този съд (в който 

обитават), както казах по-рано. Тогава, ако това семе (за което говорим) е втвърдено и 

оформено в една определена форма, то ще притежава форма на човек, а не на ангел. 

Как тогава е възможно това семе да има формата на ангелите , когато виждаме, че е 

получило образа на човеци? Защо, отново, когато е било в духовна природа е имало 

някаква нужда да слиза в плът? Понеже това, което е плътско, се намира в нужда от 

това, което е духовно, ако наистина трябва да бъде спасено, за да може да се освети в 

него и да се очисти от всяка нечистота, и за да може това, което е смъртно да бъде 

погълнато от безсъртието (ср. 1 Кор. 15:44; 2 Кор. 5:4), но това, което е духовно няма 

никава нужда от долните неща. Понеже не ние му носим полза, а се 

облагодетелствуваме от него. 

7. Още по-явно е, че това, което те говорят за тяхното семе е лъжливо и то по 

начин, който трябва да е очевиден за всеки от факта, че те твърдят, че душите, които 

приели това семе на тяхната майка, превъзхождат всички останали; поради което те са 

почетени от Демиурга и са принцове, царе и свещеници. Понеже, ако това беше вярно, 

първосвещениците Каиафа и Анна, и останалите първосвещеници, и законниците, и 

управниците на хората, биха били първите, които да повярват в Господа; и дори преди 

тях би трябвало да бъде цар Ирод. Но тъй като нито той, нито главните свещеници, 

нито управниците, нито важните между хората се обърнали към Него (с вяра) но, точно 

обратното, тези, които просят по пътищата, глухите и слепите, докато Той е бил 

отхвърлен и презрян от останалите, според това, което Павел казва: „Понеже вижте 

братя, че между вас няма мнозина мъдри измежду човеците, нито мнозина знатни 

нито силни; но Бог избра презрените неща на света” (1 Кориняни 1:26,28 – цитирано 

неточно). Тези души следователно, не превъзхождат другите поради семето вложено в 

тях, нито пък поради тази причина са били почетени от Демиурга. 

8. Дотук следователно, беше казано достатъчно, за да покаежм, че тяхната 

система е слаба, незащитима и напълно измислена. Понеже няма нужда да повтаряме 

познатата пословица, че този, който желае да научи, че водата му е солена, трябва да 

изпие океана. Но както при една статуя, която е направена от кал, но е боядисана отвън, 

за да могат хората да мислят, че е от злато, докато тя всъщнот е от кал, всеки, който 

вземе едно мало парченце ще покаже явно калта и ще осовободи тези, които търсят 
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истината от погрешни менния. По същия начин и аз (показвайки не само малка част, но 

няколко важни части от тяхната система, които са от най-голяма значение) показах на 

всички, които не желаят съзнателно да бъдат заблуждавани, какво е слабо, измамно, 

съблазнително и гибелно по отношение на школата на валентианите и всички тези 

останали еретици, които превъзнасят нечестивите мнения за Демиурга, т.е. Създателя 

и Оформителя на тази вселена, и Който е всъщност единственият истински Бог – 

показвайки (както направих) колко лесно техните виждания са съборени.  

9. Понеже кой човек, който има ум и притежава дори малка частица от истината 

може да ги подкрепя, когато те твърдят, че има друг Бог над Създателя; и че има друг 

Моноген, както и друго Божие Слово, Което те също така описват като сътворено в 

(състояние на) дегенерация; и друг Христос, за Когото казват, че бил създаден, заедно 

със Светия Дух, след останалите еони; и друг Спасител, Който, те казват че не 

произлиза от техния Отец на всичко, но е бил един вид допънително създаден от тези 

еони, които са били създадени в състояние на дегенерация, и че Той е бил създаден 

именно поради тази дегенерация? Такива са техните мнния, че ако еоните не са били 

в едно състояние на невежество и дегенерация, нито Христос, нито Светия Дух, нито 

Хорос, нито Спасителя, нито ангелите, нито Майката, нито семето, нито останалата 

част от света не би била изобщо създадена; но вселената би представлявала една 

пустиня, лишена от множеството добри неща, които съществуват в нея. Следователно, 

те не само могат да бъдат обвинени в богохулство срещу Създателя, заявявайки, че 

Той е резултат на един дефект, но също така и срещу Христос и Светия Дух, понеже 

казват, че е са били създадени поради този дефект; и по подобен начин, че Спасителя, 

(е бил създаден) заради (съществуването) на този дефект. И кой ще толерира 

останалите от техните празни приказки, които те изкусно се опитват да вмъкнат в 

притчите и по този начин да въвлекат както себе си така и тези,  които внимават на тях 

в една бездна на нечестие? 

I 

~ Глава 20 ~ 
Празнотата на твърденията добавени, за да покажат страданието  

на дванадесетия еон от притчите, предателството на Юда и 
страданията на Спасителя 

1. Това, че те неправилно и нелогично прилагат както притчите, така и действията 

на Господа към своята лъжливо-измислена система, аз доказвам по следния начин: Те 

се опитват, например, да покажат, че страстта, за която твърдят, че се случила с 

дванадесетия еон, от факта, че страстта на Спасителя била разказана от дванадесетте 
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апостола и се случила в дванадесетия месец. Понеже те твърдят, че Той проповядвал 

(само) една година след Своето кръщение. Те твърдят също, че това било показано 

ясно и от случая с жената, която страдала от кръвотечение. Понеже жената страдала в 

продължение на дванадесет години и докосвайки се до края на дрехата на Спасителя 

била възстановена от силата, която излязла от Спасителя и която, твърдят те, 

съществувала и по-рано. Понеже тази сила се протягала отвъд себе си и то твърде 

много и била заплашена да се разтвори в общата субстанция (на еоните); но 

докосвайки се до първоначалната Тетрада, която е представена чрез края на дрехата, 

тя била хваната и се изцелила от своята страст. 

2. Що се отнася до техните твърдения, че страстта на дванадесетия еон била 

доказана чрез поведението на Юда, как е възможно Юда да бъде сравняван (с този 

еон) и да бъде негов тип – този, който бил изключен от числото на дванадесетте и 

никога не бил възстановен на мястото си? Понеже този еон, чийто тип е Юда, след като 

бил разделен от своя Ентимезис, бил възстановен (на своята предишна позиция); но 

Юда бил лишен (от този чин) и отхвърлен, докато Матия бил избран на негово място, 

според както е писано: „Друг нека вземе чина му” (Деяния 1:20, цитат от Пс. 59:8). 

Тогава те би трябвало да твърдят, че дванадесетия еон е бил изгонен от Плеромата и 

бил създаден друг, който да заеме неговото място. Така той наистина би бил сравнен с 

Юда. По-нататък те ни казват, че самият еон страдал, но Юда бил предателя (а не 

страдащия). Дори самите те признават, че страдал Христос, а не Юда. Как тогава би 

могъл Юда, предателят на Този, Който пострадал за нашето спасение да бъде тип и 

образ на еона, който страдал? 

3. Страданието на Христос не било нито подобно на страданието на еона, нито 

пък се случило при подобни обстоятелства. Понеже еонът изпаднал в страст на 

разтваряне и разрушение, така че този, който страдал бил в опасност също да бъде 

униожен. Но Господ, нашият Христос, претърпял една съзнателна, а не просто случайна 

страст; не само, че Той не бил в опасност да бъде униожен, но също така подкрепил 

падналия човек чрез Собствената Си сила и го върнал към нетление. Отново, еонът 

претърпял страст, докато търсел Отца и не бил в състояние да го намери; но Господ 

пострадал, за да върне тези, които се отдалечили от Отца обратно към общение с Него. 

Търсенето на величието на Отца станало за него страст водеща към унищожение; но 

Господ, страдайки и предавайки знанието за Отца ни дал спасение. Неговата страст, 

като казват те, дала произход на едно женско потомство, слабо, неоформнео, нездраво 

и безполезно; но Неговата страст дала началото на сила и мощ. Защото Господ, 

посредством страдание „възлезе на високо и като плени плен даде дарове на 

човеците” (Ефесяни 4:18) и дал на тези, които вярват в Него силата „да настъпват на 
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змии и скорпии, и над цялата сила на врага” (Лука 10:19 ср. Марк 16:17-18), т.е. водача 

на отстъплението. Също така нашият Господ чрез Своето страдание униожил смъртта, 

рапръснал грешкиите, сложил край на покварата и унищожил незнанието като изявил 

живота, открил истината и дал дара на нетлението. Но техният еон, когато страдал, 

установил невежество и родил една субстанция без форма, от която било създадено 

всичко материално – смъртта, покварата, грешката и други подобни. 

4. Тогава Юда, дванадесети по ред от апостлите, не бил тип на страдащия еон, 

нито на страстта на Господа; понеже беше показано, че тези две неща са във всяко 

отношение взаимно противоречиви и несъвпадащи. Такъв е случаят не само по 

отношение на въпроса, който аз вече разгледах, но и относно самото число. Понеже с 

това, че предателят Юда е дванадесети по ред са съгласни всички; както и че е имало 

дванадесет апостоли, споменати по име в евангелията. Но този еон не е бил 

дванадесети, а тринадесети; понеже, според мнението, което разглеждаме не е имало 

дванадесет еона, създадени по волята на Отца, нито пък той е изпратил дванадесетия 

по ред: те го смятат (напротив) като създаден на тринадесето място. Как тогава може 

Юда, дванадесетия по ред, да бъде тип и образ на този еон, който заема тринадесето 

място? 

5. Но ако те кажат, че Юда в своята смърт е образ на техния Ентимезис, дори и 

така този образ няма да има никаква аналогия с истината, която трябва да 

кореспондира с него. Понеже Ентимезиса, бивайки разделен от еона и след това 

приемайки форма от Христос, бил направен от Спасителя участник в интелекта и 

създавайки всички неща, които са извън Плеромата, най-накрая бил приет от тях в 

Плеромата и според (принципа на) съединението бил обединен със Спасителя, Който 

бил създаден от всички. Но Юда, бивайки веднъж завинаги отхвърлен, никога не се 

върнал в числото на учениците; иначе нямаше да бъде избран различен човек, който 

да заеме мястото му. Освен това Господ казва за него: „Горко на този, човек чрез 

когото Човешкия Син бива предаден” (Матей 26:24) и „За този е по-добре да не се 

беше раждал” (Марк 14:21); и бил наречен „син на погибелта” (Йоан 17:12) от Него. Ако 

те все пак кажат, че Юда бил тип на този Ентимезис не като разделен от еона, а като 

страстта обитаваща в него, дори и в този случай числото две не може да бъде виждано 

като (отговарящо) на числото три. Понеже в единия случай Юда бил изхвърлен и Матия 

бил определен вместо него; но в другия случай за еона се казва, че бил в опасност от 

разтваряне и погибел и (съществува също и) неговият Ентимезис и страст: понеже те 

явно разграничават Ентимезиса от страстта; и те предсавят еонът като възстановен и 

Ентимезиса като приел форма, но страстта, когато била отделена от тях, се 

превърнала в материя. Тогава следователно, имаме тези трите, еонът, неговият 
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Ентимезис и нейната страст, а Юда и Матия, бивайки само двама и не могат да бъдат 

техни типове. 

~ Глава 21 ~ 
Дванадесетте апостола не са типове на еоните  

1. Ако, отново, те твърдят, че дванадесетте апостола са тип единствено на тази 

група от дванадесет еона, които родили Антропос и Еклесия, нека да призведат още 

десет апостола като типове на оставалите десет еона, които, според техните думи, били 

родени от Логос и Зое. Защото е неразумно да предполагаме, че по-младите и поради 

тази причина по-нисши еони, били изпратени от Спасителя чрез избора на апостолите, 

докато по-старите и поради тази причина по-висши, не били показани по никакъв начин; 

понеже Спасителят (ако, да се изразим така, избрал апостлите, за да покаже чрез тях 

еоните, които са в Плеромата) можел да избере още десет апостола и още осем преди 

тях и по този начин да покаже първоначалния Огдаод. Той не може27 по отношение на 

втората (дуо) декада да покаже (някакъв неин символ) чрез броя на апостолите. Понеже 

(Той не е избрал други такива ученици; но) след дванадесетте апостоли нашият Господ 

изпратил още седемдесет пред Себе Си (Лука 10:1). Седемдесет не е възможно да бъде 

тип нито на Огдаода, нито на една Декада, нито на един Триоконтад. Каква е тогава 

причината по-нисшите еони, както казах, да бъдат представяни чрез апостолите, но по-

висшите, от които по-нисшите също водят своето начало да не са представени по 

никакъв начин? Но ако дванадесет апостоли били избрани, за да може броят на 

дванадесет еона да бъде изявен чрез тях, тогава седемдесетте също би трябвало да 

изявяват седемдесет еона; и в този случай те трябва да казват, че еоните вече не са 

30, а 82 на брой. Защото Този, Който избрал апостолите, за да могат да бъдат типове 

на еоните в Плеромата, никога не би определил те да бъдат типове на едни, но не и 

на други; но чрез апостолите, Той се опитал да запази един образ и да представи един 

тип на тези еони, които съществували в Плеромата. 

2. Освен това, ние не трябва да мълчим за Павел, но да изискваме от тях 

обяснение като образ на какъв еон ни е бил даден той, освен ако случайно (те не кажат, 

че той е един представител) на Спасителя съставен от всички тях, който води своето 

начало от събраните дарби на цялото и когото те наричат Всички неща  понеже бил 

създаден от всички тях. Поетът Хезоид ясно казва това наричайки го Пандора – т.е. 

„Дар на всички” – по причина, че най-добрите дарове от всички били събрани в него. За 

даването на тези дарове е дадено следното описание: Хермес вложил в умът им думи 

                                                           
27 Текстът на това място е повреден. Има различни предположения за неговото значение 
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на лъжа, измама и крадливи навици, за да подвежда глупавите човеци, така че те да 

вярват на техните лъжи. Понеже тяхната Майка – т.е. Лето – тайно ги подбуждала 

(поради което тя е нарчена Лето) без знанието на Демиурга, да изявят напълно 

неизговорими тайни в сърбящите уши (2 Тимотей 4:3). И не само, че тяхната майка 

направила тази тайна да бъде позната от Хезоид; но също така, много умело, и от 

лириката на поета Пиндар, когато той приписва на Демиурга случилото се с Пелопс, 

чиято плът била разкъсана на парчета от Отца и след това събрана и обновена от 

всички богове (сравни Пиндар Olimp 1.28 I sl.). Дали той по този начин показва 

Плеромата и чрез нея хората с прегоряла съвест (виж 1 Тимотей 4:2), заявявайки, както 

казват те, че същите неща са (доказани) от същото семейство и дух както другите?  

 

~ Глава 22 ~ 
Тридесетте еона не са представени от  факта, че Христос бил 

кръстен в тридесетата Си година: Той не страдал в дванадесетия 
месец след Своето кръщение, но бил на повече от тридесет години 

когато умрял  

1. Показах, че числото тридесет ги предава във всяко отношение; еоните в 

Плеромата са твърде малко за това, което те твърдят и твърде много (за да 

кореспондират с това число). Следователно, няма тридесет еона, нито пък Спасителят 

дошъл да се кръсти когато бил на тридесет години, за да изяви тридесетте тайни еона 

на тяхната система. В противен случай, те първо трябва да разделят и да изведат 

самият (Спасител) от Плеромата. По-нататък те твърдят, че Той пострадал в 

дванадесетия месец, понеже проповядвал в продължение на една година след Своето 

кръщение; и се опитват да докажат това чрез пророка (понеже е писано: „Да изявя 

годината на Господното благоволение и денят на въздаяние„ (Исая 61:2). Те са пълно 

слепи и макар да твърдят, че са открили мистериите на Битус, все пак не разбират 

какво е това, което Исая нарича благоприятната Господна година и денят на 

въздаяние. Понеже пророкът нито говори за един ден, който включва дванадесет часа , 

нито за една година, състояща се от дванадесет месеца. Понеже дори самите те 

признават, че пророците много често се изразяват с притчи и алегории и не трябва да 

се разбират според прякото значение на думите. 

2. Тогава това е било наречено ден на въздаяние, в който Бог ще въздаде на 

всеки според делата му – т.е. на съд. А благоприятната Господна година е това 

настоящо време, в което тези, които вярват в Него са призовани от Него и стават 

приемливи за Бога – т.е. цялото време от идването Му до свършека (на всички неща), 
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през което време Той взема за Себе Си като плодове ( на милостта) тези, които са 

спасени. Защото, според фразеологията на пророка, денят на въздаяние следва 

(благоприятната) година; и пророкът би излъгал, ако Господ е проповядвал само една 

година и ако той говори за нея. Понеже къде е денят на въздаяние? Понеже годината е 

минала, а денят на въздаяние все още не е дошъл; но Той все още „прави слънцето да 

изгрява и за злите и за добрите и дава дъжд и на праведните и на неправедните ” 

(Матей 5:45). И праведните понасят гонения, наскърбявани са, и са убивани , докато 

грешниците имат изобилие и „И с арфа и псалтир, с тъпанче и свирка, и с вино са 

техните угощения; а не се взират в делото Господне, нито са внимавали в 

действието на ръцете Му.” (Исая 5:12). Но според езикът (използван от пророка) те 

трябва да се съчетаят и денят на въздаяние да следва (благоприятната) година. 

Понеже думите са: „да изявя благоприятната Господна година и денят на въздаяние”. 

Следователно, настоящото време е това, през което хората са призовавани и 

спасявани от Господа, и е удачно да бъде свързано с „благоприятната Господна 

година”; а това, което е след него с „денят на въздаяние”, т.е. на съда. И времето, за 

което това се отнася, не е наречено само „година”, но също така и „ден”, както от 

пророка, така и от Павел, което апостолът, цитирайки писанието, казва в посланието 

на Римляните: „Както е писано: убивани сме заради тебе цял ден, считани сме като 

овце за клане” (Римляни 8:36). Но тук изразът “цял ден” e използван за цялото това 

време, през което сме преследвани и сме убивани като овце. И както този ден не 

обозначава само един ден, който се състои от дванадесет часа, но цялото време, през 

което вярващите в Христос страдат и са убивани заради Него, така и годината, която 

е спомената не обозначава една, която се състои от дванадесет месеца, а цялото време 

на вяра, през което хората чуват, вярват на проповядването на благовестието и стават  

приемливи за Бога, Който ги свързва със Себе Си. 

3. Много чудно как е станало така, че докато са открили тайните на Бога , те не 

са изследвали евангелията, за да видят колко често след кръщението Си Господ по 

време на пасхата е отивал в Ерусалим, според практиката на евреите от всяко място 

да се съберат в Ерусалим и да празнуват там празника пасха. Преди всичко, след като 

превърнал водата във вино в Кана галилейска, Той отишъл на празника пасха, поради 

което e писано: „И мнозина повярваха в Него поради знаменията, които вършеше” 

(Йоан 2:39) както Йоан, Господният ученик е записал. Тогава отново, отделяйки се (от 

Юдея), Той отишъл в Самария; при който случай Той разговарял със самарянката и от 

разстояние изцелил сина на центуриона чрез една дума, казвайки: „Иди си, синът ти 

е жив” (Йоан 4:50). След това Той станал, втори път, за да спази денят на празника 

Пасха (Йоан 5:1 и сл.) в Ерусалим, по което време изцелил паралитика лежащ до 

къпалнята в продължение на тридесет и осем години, заповядвайки му да стане, да  
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вземе постелката си и да си отиде. Отново, преминавайки на другата страна на 

Тивериадското море (Йоан 6:1 и сл.) и виждайки голямо множество, което Го следвало, 

нахранил всички с пет хляба, от които останали повече от дванадесет кошници. Тогава, 

след като възкресил Лазар от мъртвите и фарисеите направили заговор срещу Него, 

Той се отдръпнал в един град наречен Ефрем и от това място, както е пиано: „Дойде 

във Витиния шест дена преди пасхата” (Йоан 11:54; 12:1) и от Витания отишъл в 

Ерусалим и там ял пасхата, и страдал на следващия ден. Сега, че тези три пасхи не са 

се случили в една година всеки човек може да разбере. И че специалния месец, в който 

се е празнувала пасхата и в който е пострадал Господ, не е дванадесетия, а първия, 

тези хора, които се хвалят, че знаят всичко, макар че не знаят това, могат да научат от 

Мойсей. Следователно, тяхното обяснение както за годината така и за дванадесетия 

месец е доказано лъжливо и те трябва да отхвърлят или своето обяснение , или 

евангелието; иначе (този въпрос, на който нямат отговор тежи върху тях) как е 

възможно Господ да е проповядвал само една година? 

4. Бивайки на тридесет години, когато отишъл да Се кръсти и така достигнал 

необходимата възраст за Учител, Той отишъл в Ерусалим, за да може да бъде признат 

от всички за Учител. Понеже Той не изглеждал един, докато всъщност бил друг, както 

твърдят тези, които Го описват. Бивайки Учител, Той също така имал и възрастта за 

Учител, без да презира или пренебрегва никаква необходимост на човечността, нито 

пък нарушавайки в Себе Си този закон, който Той определил за човешката раса, но 

осветил всяка възраст, чрез съответния й период, в който самият Той пребивавал. 

Защото Той дошъл да спаси всички чрез Себе Си – всички, казвам, които чрез Него се 

новородили от Бога и малки деца, и момчета, и младежи, и възрастни. Следователно, 

Той преминал през всяка възраст, ставайки бебе заради бебетата и по този начин 

освещавайки бебетата; дете заради децата, по този начин освещавайки тези, които са 

на такава възраст, бивайки в същото време пример за тях в благочестие, праведност и 

покорство; младеж за младежите, ставайки пример за младежите и по този начин 

освещавайки ги за Господа. Той бил възрастен човек за възрастните, за да може да 

бъде съвършен Учител за всички, не само в това, че изявявал истината, но също и по 

отношение на възрастта, освещавайки в същото време и възрастта и ставайки по този 

начин пример за тях. Тогава, най-накрая Той достигнал до самата смърт, за да бъде 

„първороден от мъртвите за да има първенство във всичко” (Кол. 1:8), Царят на 

живота (Деяния 3:15), съществувайки преди всички и бивайки преди всички. 

5. Все пак, за да могат да докажат своите лъжливи твърдения по отношение на 

това, което е писано, „да проглася благоприятната Господна година,” те твърдят, че 

Той проповядвал само една година и след това пострадал на дванадесетия месец. 
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(Говорейки това) те забравят за своя собствено вреда, унищожавайки цялото Му дело, 

и ограбвайки Го от тази възраст, която е едновременно по-необходима и по-достойна 

от всяка друга; тази по-напреднала възраст имам в предвид, по време на която Той като 

Учител надминал всички останали. Понеже как може Той да е имал ученици , ако не е 

поучавал? И как е възможно да е поучавал, ако не е достигнал възрастта на Учител? 

Понеже, когато отишъл да се кръсти, Той все още не бил навършил тридесетата си 

година, но бил на около тридесет години (понеже така се изразява Лука, който говори 

за възрастта Му: „Исус беше на около тридесет години” – Лука 3:23, когато отишъл, за 

да приеме кръщение.); и (според тези хора) Той проповядвал само една година смятана 

от кръщението Му. Навършвайки тридесет години, Той пострадал, бивайки все още на 

практика младеж, който по никакъв начин не е достигнал напреднала възраст. Сега 

това, че първата част от живота включва тридесет години и че след това се простира 

към четиридесетте това ще признае всеки; но че от четиридесет и петдесет години 

нататък човек започва да слиза надолу към старост, която нашият Господ преживял , 

когато все още изпълнявал длъжността Учител, свидетелствуват евангелието и всички 

стареи. Тези, които са говорили в Азия с Йоан, ученикът Господен, (твърдят) че Йоан 

им предал тази информация. И той останал с тях до времето на Траян. Някои от тях , 

освен това, са виждали не само Йоан, но и други от апостолите, научили са от тях 

същото и свидетелствуват за верността му. На кого тогава трябва да вярваме повече? 

На хора като тези или на Птолемаус, който никога не е виждал апостолите и който 

никога дори в сънищата си не е достигал дори до най-малката следа от апостол? 

6. Но освен това самите евреи, които говорели с Господ Исус Христос , съвсем 

ясно казват същото нещо. Понеже когато Господ им казал: „Баща ви Авраам се радваше 

да види денят Ми; и видя го и се зарадва”, те му отгорили „Петдесет години още 

нямаш и Авраам ли си видял?” (Йоан 8:56-57). Сега, такъв език може да бъде правилно 

отнесен към човек, който вече е преминал четиридесет години без все още да е 

достигнал петдесет, но не е далеч от тази възраст. Но на някой, който е само на 

тридесет години без съмнение биха му казали: „Ти още нямаш четиридесет години.” 

Тези, които желаели да Го хванат в измама, със сигурност не биха надвишили годините 

Му повече от тези, които виждат, че е навършил; но те споменават възраст близка до 

действителната, без значение дали са я научили като са погледнали в официалния 

регистър или просто заключават от вида Му, че Той е над четиридесет години и че със 

сигурност не е само на четиридесет годни. Понеже е съвсем неправдоподобно да 

смятаме, че те са се объркали с двадесет години, когато са искали да Го представят 

като по-млад от времето на Авраам. Понеже това, което са виждали те също и са 

казали; и Този, Когото са виждали не е бил само една фантазия, но действително 

същество от плът и кръв. Тогава Той не е бил далеч от петдесет години и в съгласие с 
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този факт те Му казват: „Петдесет години още нямаш и Авраам ли си видял?” Той 

следователно не е проповядвал само една година нито пък е пострадал на 

дванадесетия месец от тази година. Понеже период, който се простира между 

тридесетата и петдесетата година никога не може да бъде смятан за една година, освен 

наистина ако сред техните еони има толкова дълги години приписвани на тези, които 

стоят по своя ранг с Битус в Плеромата; за които същества поетът Омир също е 

говорил, без съмнение, вдъхновен от Майката на тяхната лъжлива (система): 

Οἱ δὲ θεοὶ πὰρ Ζηνὶ καθήμενοι ἠγορόωντο 

Χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ:   (Илиада, iv. 1.) 

 

~ Глава 23 ~ 
Жената, която страдала от кръвотечение не е тип на страдащия 

еон 

1. По-нататък, тяхното невежество излиза наяве в случая с жената страдаща от 

кръвотечение, която се докоснала до края на дрехата на Господа и така се изцелила. 

Понеже те казват, че чрез нея била показана тази дванадесета сила, която паднала в 

страст и в необятността, т.е. дванадесетия еон. (Това тяхно невежество се вижда) 

първо, понеже, както показах, според собствената им система, няма дванадесети еон. 

Но дори ако им отстъпим това (междувременно), и ако има дванадесет еона, за 

единадесет от тях се казва, че останали безстрастни, докато дванадесетия изпаднал в 

страст; но за жената, от друга страна, която била изцелена на дванадесетата година е 

ясно, че страдала в продължение на единадесет години и била изцелена на 

дванадесетата. Ако те наистина искат да кажат, че единадесетте еона са били 

въвлечени в страст, но дванадесетия бил изцелен, тогава би било разумно да се каже, 

че жената е техен тип. Но понеже тя страдала в продължение на единадесет години и 

(през цялото това време не намерила лек), но била изцелена на дванадесетата година, 

по какъв начин тя би могла да бъде тип на дванадесетте еона, единадесет от които 

(според тази хипотеза) не страдали изобщо, а единствено дванадесетия участвал в 

страданието? Понеже един тип или емблема е, без съмнение, нещо различно от 

истината (която то представя), що се отнася до материята и субстанцията; но то трябва, 

що се отнася до общите форма и качества, да има едно подобие (на това, на което е 

тип) и по този начин да изявява посредством тези неща това, което предстои да дойде.  

2. Но не само в случая с тази жена, годините на нейната болест (които те твърдят, 

че съответстват на тяхната измислица) са споменати, но и една друга жена също била 
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изцелена, след като страдала по подобен начин осемнадесет години; за която нашият 

Господ казва: „Не трябва ли тази Авраамова дъщеря, която сатана е държал вързана 

за осемнадесет години да бъде изцелена в съботен ден?” (Лука 13:16). Тогава, ако 

първата е била един тип на дванадесетия еон, който пострадал, тогава втората трябва 

да е тип на осемнадесетия еон. Но те не могат да твърдят това; иначе техният основен 

и първоначален Огдаод би бил включен в числото на страдащите еони. Освен това, има 

също така и един друг човек (Йоан 5:5) изцелен от Господа, след като страдал тридесет 

и осем години. Те следователно трябва да кажат, че еонът, който заема тридесет и 

осмо място е страдал. Но ако те твърдят, че нещата извършени от Господа са типове 

на това, което става в Плеромата, типовете трябва да бъдат представени цялостно. 

Но те не могат да пригодят към лъжливата си система нито случаят с жената, която 

страдала осемнадесет години, нито на човекът, който бил изцелен след тридесет и 

осем години. Така във всяко отношение е абсурдно и непоследователно да твърдим, че 

Спасителят представил типовете в определени случаи, но не го направил в други. 

Следователно показано е, типът на жената (с кръвотечението) няма аналогия с тяхната 

система от еони. 

 

~ Глава 24 ~ 
Лъжливостта на аргументите, които еретиците извличат от 

числа, букви и срички 

1. Самото това нещо, по-нататък показва, че техните мнения са лъжливи и 

измислената им система, за която те се опитват да приведат доказателства, понякога 

чрез числа и срички взети от имена, понякога чрез букви от срички, а друг път чрез тези 

числа, които са, според практиката на гърците, съставени от (различни) букви е 

незащитима; (това, казвам) показва по най-ясен начин тяхното поражение или 

объркване както и незащитимия, и извратен характер на тяхното (лъжливо) знание. 

Защото прехвърляйки името Исус, което е на друг език, на номерацията на гърците, те 

понякога го наричат Еписемон28, което се изписва с 4 букви, а друг път „Множеството 

на Огдаодите” като съдържащо числото 888. Но неговото (кореспондиращо) гръцко 

име, което е „Сотер”, т.е. Спасител, понеже не съответства на тяхната система, както 

по отношение на числената стойност, така и по отношение на буквите, те подминават с 

мълчание. Все пак със сигурност, ако те зачитат Божиите имена и смятат, че според 

предвечното намерение на Отца, техните числени стойности и букви, включително 

числата в Плеромата, трябва да разкриват тайната на Плеромата, Сотер, като едно 

                                                           
28 Ср. 1.14.4 
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гръцко име трябва да показва това. Но случаят не е такъв понеже то е дума състояща 

се от 5 букви и тяхната числена стойност е 140829. Но тези неща по никакъв начин не 

кореспондират с тяхната Плерома; следователно връзката, която те твърдят, че има с 

Плеромата, не може да бъде вярна. 

2. Освен това Исус, дума която идва от еврейския език, съдържа, както учените 

сред тях казват, две букви и половина и обозначава, този Господ , който побира небето 

и земята30 защото Исус на древен еврейски език означава „небе”, докато „земята” е 

изразена чрез думите sura usser 31 . Следователно думата, която съдържа небето и 

земята е Исус. Тогава тяхното обяснение за Еписемон е погрешно и числените 

изчисления също са явно отхвърлени. Защото, на техния собствен език, Сотер е гръцка 

дума състояща се от 5 букви; но, от друга страна, в еврейският език, Исус съдържа само 

две букви и половина. Сумата, до която те достигат, т.е. 888 следователно не е вярна. 

Освен това еврейските букви не съответстват на гръцките, макар че точно тези, като 

по-древни и непроменими, трябва да показват изчислението свързано с имената. 

Защото тези древни, оригинални и наричани свещени букви32 на евреите са 10 на брой 

(но са изписват чрез 1533), като последната буква е свързана с първата. По този начин 

те изписват някои от тях в естествена последователност, точно както правим и ние, но 

други в обратен ред от дясно наляво, поставяйки по този начин буквите отзад  напред. 

Името Христос също трябва да може да се пресметне в хармония с еоните на тяхната 

Плерома, тъй като, според техните твърдения, Той е бил създаден, за да я утвърди и 

поправи. Отец по същия начин трябва, както чрез букви така и чрез числена стойност, 

да съдържа числата на тези еони, които са създадени от Него; Битус, по подобен начин 

и не на последно място Моноген; но най-вече името, което е над всички останали, чрез 

което е наречен Бог и което на еврейски е изразено чрез Варух34 (една дума), която 

също така съдържа две букви и половина. От този факт следва, че по-важните имена, 

както в еврейския, така и в гръцкия език, не са в съгласие с тяхната система, както по 

отношение на броя на буквите, така и на изчисленията извличани от тях и изкуственият 

характер на останалите им пресмятания става явен. 

3. Защото, избирайки от закона тези неща, които са в съгласие с числата приети 

в тяхната система, те ревностно се стремят да намерят доказателства за нейната 

                                                           
29 Σωτήρ ( σ = 200, ω = 800, τ = 300, η = 8, ρ = 100 ) = 1408. 
30 Това е един от най-неясните пасажи при Ириней 
31 Не е известно каво означават тези думи. Възможно е да са били повредени от преписвачите 
32 Literæ sacerdotales – друга неяснота,, за която няма задоволително обяснение 
33 Отново трудно обяснимо 
 ך Варух, благословеният, е едно от най-често използваните думи за Всемогъщия.  Последния му знак ,ָברּוְך 34
може да се смята за половин буква и е различен по своята форма от това, което е когато е придружаван от 
гласна буква в началото или в края на думата.. 
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валидност. Но, ако целта на тяхната Майка или на Спасителя е била да покажат чрез 

Демиурга типовете на нещата, които са в Плеромата, те е трябвало да се погрижат 

системата им да бъде основана на неща по-добре кореспондиращи и по-свети; и над 

всичко, в случая с ковчега на завета, заради който е била направена  цялата скиния на 

свидетелството. Тя е била направена по следния начин: нейната дължина (Изх. 25:10) 

е била 2,5 кубита, ширината и 1,5 кубита и височината и 1,5 кубита; но тези мерки на 

кубитите по никакъв начин не съответстват на тяхната система, в която типът би 

трябвало да бъде изявен повече от всичко. Престола на милостта (Изх. 25:17) по същия 

начин съвсем не съответства с тяхното изложение. Освен това, трапезата от ситимово 

дърво (Изх. 25:23) била 2 кубита дълга, докато височината й е била 1,5 кубита. Тези са 

стояли пред светая светих и все пак в тях няма дори едно единствено число, което да 

съдържа индикация за Тетрадата или Огдаода, или за останалата част от Плеромата. 

Какво да кажем за свещника (Изх. 25:31) и т.н., който има седем 35  клона и седем 

светилника, докато ако беше направен според своя тип, той е трябвало да има 8 клона 

и също толкова светила според вида на първоначалния Огдаод, който блести над 

всички еони и осветява цялата Плерома. Те внимателно са преброили, че завесите 

(Изх. 26:1) са 10 на брой, заявявайки, че са преобраз на 10 еона; но са забравили да 

сметнат покривалата от кожи (Изх. 26:7), които са 11 на брой. Нито пък, отново, те са 

измерили размерите на същите тези завеси, всяка от които (Изх. 26:2) е 8,5 кубита 

дълга. И те излагат дължината на стълбовете, които са 10 кубита по отношение на 

Декадата на еоните. „А ширината на всеки стълб е 1,5 кубита” (Изх. 26:16) и това те 

не обясняват повече, отколото целия брой на стълбовете или на техните пръчки, 

понеже не помагат на тяхната цел. Но какво да кажем за маслото за помазване (Изх. 

26:26), което осветявало цялата скиния? Вероятно то е убягнало от вниманието на 

Спасителя или докато тяхната Майка е спяла, Демиурга сам е дал инструкците за 

неговото тегло; и поради тази причина то не хармонира с тяхната Плерома, съдържайки 

(Изх. 30:23) 500 сикъла мирта, 500 касия, 250 аромати, 250 ароматна тръстика и масло 

в добавка, така че то било съставено то 5 различни съставки. Тамянът (Изх. 30:34) бил 

по подобен начин (съставен) от стакти, ониха, галбан, аромати и чист ливан, които по 

никакъв начин нито по своя състав, нито по тегло са в хармония с техните твърдения. 

Следователно нямаме основание и е напълно абсурдно (да твърдим), че типовете не 

са били запазени в по-възвишените и внушителните изявления на закона, но в другите 

места, където числата съвпадат с техните твърдения да твърдим, че това са типове на 

Плеромата. Истината е, че всяко число се среща в много различни случаи в Писанието, 

така че ако някой пожелае може да състави не само един Огдаод, една Декада или една 

                                                           
35 В изход 25:32 са споменати само 6 клона, а не 7 
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Дуодекада, но всякакъв брой от Писанията и след това да твърди, че това е тип на 

лъжливата система, която сам си е измислил. 

4. Че това е вярно за числото обозначаващо живот, което по никакъв начин не 

съответства на техните твърдения и не е в съгласие със системата им, нито пък е 

подходящо за тип изявяващ нещата в Плеромата, ще бъде показано по следния начин 

от Писанието. Сотер е име състоящо се от 5 букви; Патер също съдържа 5; Агапе 

(любов) също се състои от 5 букви и нашият Господ (Мат. 14:19,21; Марк 6:41,44; Лука 

9 13-14; Йоан 6:9-11), след благословението на 5 хляба, нахранил с тях 5000 души. 

Петте девици (Матей 25:2) били наречени мъдри от Господа; по подобен начин 5 били 

глупави. Отново, за 5 човека е казано, че били с Господа , когато Той поучил 

свидетелство от Отца (Матей 17:1) – а именно Петър, Яков, Йоан, Мойсей и Илия. Също 

и Господ влязъл като пети човек в къщата на мъртвото момиче и го възкресил от 

смъртта; защото (Писанията) казват ”Не остави да влезе никой освен Петър и Йоан36, 

бащата и майката на момичето (Лука 8:51). Богатият човек (Лука 16:28) казва, че има 

петима братя, при които искал някой възкръснал от мъртвите да отиде. Изворът, при 

който Господ казал на паралитика да отиде у дома си имал 5 източника. Самата форма 

на кръста има 5 края; два на дължина, два на ширина и един в средата, като на 

последния се поставя човекът прикован с гвоздеи. Всяка от ръцете ни има по 5 пръста; 

ние имаме и 5 сетива; вътрешните ни органи също могат да бъдат определен като 5: 

сърцето, черния дроб, белия дроб, далака и бъбреците. Освен това, дори и човекът 

като цяло може да бъде разделен на това число (на части) – главата, гърдите, корема, 

торса и краката. Човешката раса преминава през 5 възрасти: бебешка, детска, младост, 

зрелост и след това старост. Мойсей дал на хората закона в 5 книги. На всеки скрижал, 

който получил от Бога били написани по 5 заповеди. Покривалото на светая светих (Изх. 

26:37) имало 5 стълба. Олтарът на всеизгаряне също бил широк 5 кубита (Изх. 27:1). 

Петима свещеника били избрани в пустинята – а именно Аарон (Изх. 28:1), Надад, 

Авуид, Елеазар и Итамар. Ефода, нагръдника и останалите свещенически одежди били 

направени от 5 материала (Изх. 25:5); понеже съдържали в себе си злато, синьо, 

мораво, алено и фин висон. Имало петима царе на аморейците (Ис. Н. 10:17), които 

Исус, син на Нун, затворил в пещера и заповядал на хората да стъпчат с краката си. И 

човек на практика може да събере много хиляди други подобни неща , както по 

отношение на това число или на някое друго, както от Писанието, така и от естествения 

свят, който наблюдаваме пред нас. Но макар случаят да е такъв , ние не твърдим, че 

има 5 еона над Демиурга; нито пък освещаваме една Пентада, като че ли тя е нещо 

божествено; нито пък се борим да установим неща, които са недоказуеми, нито 

                                                           
36 Св. Йоан е пропуснат странно 
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бълнуваме (както правят те) посредством такива празни работи; нито пък изопачаваме 

творението добре подредено от Бога (за целта, за която трябва да служи) да бъде 

променяно в типове на неща, което нямат реално съществуване; нито пък се опитваме  

да изведем нечестиви и извратени учения, откриването и оборването на които е лесно 

за всеки, които притежава интелигентност. 

5. Защото кой може да се съгласи с тях, че годината има само 365 дена, за да 

може по този начин да има 12 месеца от по 30 дена всеки по подобие на 12 еона, когато 

това е изцяло несъответстващо (с антитипа)? Понеже в единия случай, всеки от еоните 

е 1/13 част от Плеромата, докато в другия те заявяват, че един месец е 1/12 част от 

годината. Наистина, ако годината беше разделена на 13 части, а месеците на 12, тогава 

можеше да се твърди, че имаме подходящ аналог на тяхната измислена система. Но, 

напротив, тяхната Плерома е разделена на 30 части и всяка част от нея на 12; докато 

годината е разделена на 12 части, а всяка отделна част на 30. Следователно, 

Спасителят е действал неразумно, определяйки месеца като тип на Плеромата, а 

годината е тип единствено на тази Дуодекада, която съществува в Плеромата; понеже 

е по-удачно да се раздели годината на 30 части, така както е разделена цялата 

Плерома, а месеците на 12, точно както са еоните в тяхната Плерома. Освен това, те 

разделят цялата Плерома на три части – а именно един Огдаод, една Декада и една 

Дуодекада. Но една година се дели на 4 части – а именно на пролет, лято, есен и зима. 

И отново, не само че месеците, за които те твърдят, че са тип на Триоконтада се 

състоят от 30 дена, но някои са от повече, а други от по-малко, докато 5 дена остават 

в излишък. Също и денят не винаги се състои точно от 12 часа, но расте от 9 до 15 и 

след това намалява от 15 до 9. Следователно не може да се твърди, че месеца от 30 

дена е направен, за да бъде (тип) на еоните; понеже в този случай, те биха се състояли 

точно от 30 дена; нито, отново, дните на тези месеци, посредством това, че се състоят 

от 12 часа, могат да символизират 12 еона; защото в този случай те винаги биха се 

състояли точно от 12 часа. 

6. По-нататък, относно това, че те наричат материалната субстанция „от лявата 

ръка” и твърдят, че нещата, които по този начин са от лявата ръка по необходимост 

изпадат в поквара, докато те също така твърдят, че Спасителят е дошъл за изгубената 

овца, за да я прехвърли в дясната ръка, т.е. при 99 овце, които са на сигурно място и 

няма да погинат, но остават в кошарата, тези все пак са били от лявата ръка37 и те 

трябва да признаят, че насладата на останалите не говори за спасение. И това, което 

по подобен начин не е същия брой, те ще бъдат принудени да признаят, че принадлежи 

                                                           
37 Според някои това е свързано с обичая на древните да сумират числата под 100 чрез различни позиции на 
лявата ръка и нейните пръсти; 100 и числата над него били показвани чрез дясната ръка 
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на лявата ръка, т.е. на покварата. Тогава гръцката дума agape (любов), според гръцките 

букви, по които се пресмятат числата, при тях има числова стойност 93 38 и по подобен 

начин намира своето място сред останалите от лявата ръка. Алатея (истина) също по 

подобен начин, според по-горе споменатите принципи, получава числена стойност 64 и 

попада сред материалните субстанции. И по този начин те ще бъдат принудени да 

признаят, че всички тези свети имена, които не достигат числена стойност 100, а 

съдържат единствено числата на лявата ръка са тленни и материални.  

~ Глава 25 ~ 
Бог не може да бъде търсен посредством букви, срички и числа; 

необходимостта от смирение за подобно т  ърсене  

1. Все пак, ако някой каже в отговор на тези неща: И какво тогава? Случайно и 

инцидентно ли е, че броят на имената и избирането на апостолите, действията на 

Господа, уредбата на сътворените неща са такива каквито са? – ние отговаряме: Със 

сигурност не; но с велика мъдрост и старание всички неща явно са били направени от 

Бога, подходящи и подготвени (за техните подходящи цели); и Неговото слово е 

оформило както древните неща, така и тези, които принадлежат на по-късните времена; 

и хората не трябва да свързват тези неща с числото 30, а с това, което действително 

съществува или с правилното разсъждение. Нито пък те трябва да търсят Бога 

посредством числа, срички и букви. Понеже това са несигурни начини , поради техните 

разнородни и различаващи се системи и понеже така могат да бъдат измислени 

всякакви хипотези; така че те могат да изказват доводи против истината от самите тези 

теории, тъй като последните се обръщат на всички страни. Но, противно на това, те 

трябва да пригаждат самите числа и нещата, които те съставят към истинската теория 

лежаща пред тях. Понеже системата не се появява от числа, а числата от някаква 

система; нито пък Бог води началото си от сътворените неща, а сътворените неща от 

Бога. Понеже всички неща водят началото си от един и същ Бог.  

2. Тъй като сътворените неща са много и разнообразни, те са добре пригодени и 

подходящи за цялото творение. Все пак, когато бъдат разглеждани по отделно, те са 

взаимно противоположни и нехармонични, точно както звукът на лирата, който се 

състои от много и противоположни ноти, създава една непрекъсната мелодия 

посредством интервала, който разделя всяка една от другите. Следователно , обичащия 

истината не трябва да бъде лъган чрез интервалите между всяка една нота, нито пък 

трябва да си представя, че едната е дело на един музикант, а другата на друг, нито пък 

че един човек е подходящ за дисканта, друг за баса, а друг за тенорната струна; но 

                                                           
38 Αγάπη ( α = 1, γ = 3, α = 1, π = 80, η = 8 ) = 93 
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трябва да вярва, че един и същ човек (формира цялото), така че да покаже решението, 

добротата и умелото изпълнение на цялата работа от (различните страни на) 

мъдростта. Също и тези, които слушат мелодията, трябва да хвалят музиканта, да 

оценяват противопоставянията в някои ноти и да внимават на нежността на други, да 

хванат звука на трети, които се намират между тези две крайности и да разсъждават 

върху специалния характер на други, така че да търсят каква е целта на всяка една и 

каква е причината за тяхното различие, като никога не престават да прилагат нашето 

правило, нито да се отказват от единия музикант, нито да отвхърлят вярата в един Бог, 

Който е направил всички неща, нито да похулват Създателя. 

3. Все пак, ако някой не намери причината за всички неща, които изследва , нека 

да разсъди, че човек е безкрайно по-нищожен от Бога; че той е получил благодат само 

отчасти и не е подобен на своя Създател; и освен това, че той не може да има опитност 

или да формира едно разбиране за всички неща подобно на Бога; но единствено в 

някаква пропорция, така както този, който е направен едва днес и получава начало на 

съществуването си, е по-нисш от Този, Който е несътворен и Който винаги е един и 

същ. В такава пропорция е и той по отношение на знанието и на способността да 

изследва причините за всички неща, по-нисш от Този, Който го е направил. Понеже ти 

човече, не си несътворено същество, нито пък винаги си съществувал39 заедно с Бога, 

както е Неговото Собствено Слово. Но сега, чрез Неговата превъзходна мъдрост, 

приемайки началото на своето съществуване, ти малко по малко учиш от Словото 

съдбите на Бога, Който те е направил. 

4. Пази следователно, удачното място на своето знание и не търси, невеж за 

нещата, които са истински добри, да се надигаш над Самия Бог, понеже Той не може 

да бъде надминат; нито пък търси някой над Твореца, понеже няма да намериш такъв. 

Понеже твоят Създател не може да бъде поставен в някакви ограничения; нито така , 

както не можеш да измериш цялата тази (вселена) и да преминеш през цялото Му 

творение, и да го разбереш в цялата му дълбочина, и дължина, и височина, ти няма да 

бъдеш способен да си представиш някой над Самият Отец. Понеже не можеш да не 

мислиш за Него, но отдавайки се на размишления противни на твоята природа ще се 

окажеш глупак; и ако продължиш в тази посока ще достигнеш до пълна лудост, докато 

се смяташ за по-велик и по-голям от твоя Създател и си въобразяваш, че можеш да 

проникнеш отвъд владението Му. 

 

                                                           
39 Алюзия към измисленият еон Антропос, който е съществувал от вечността 
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~ Глава 26 ~ 
„Знанието възгордява, но любовта назидава”  

1. Следователно, по-добро и по-полезно е да принадлежим към една по-ниска и 

неучена класа и посредством любовта да се приближим до Бога , отколкото като си 

представяме, че сме учени и умели, да се намерим (сред тези, които са) богохулстващи 

срещу техния Бог, докато призовават друг Бог като Отец. Поради тази причина Павел 

възкликва: „Знанието възгордява, а любовта назидава.” (1 Кор. 8:1). Не че той има 

намерение да хули истинското познание за Бога, понеже в този случай би обвинил 

самия себе си; но понеже знае, че някои се надуват претендирайки че имат знание и са 

отпаднали от Божията любов, и си представят, че са съвършени понеже говроят за един 

несъвършен Създател, за да сложи край на тяхната гордост, породена от едно такова 

познание, той казва: „Знанието възгордява, а любовта назидава.” Не е възможно да 

съществува по-голямо самомнение от това, някой да си представя, че е по-добър и по-

съвършен от Този, Който го е направил, вдъхнал му е дъха на живота и го е довел в 

съществуване. Следователно по-добре е, както казах, човек да няма никакво знание за 

начина, по който е било направено дори едно единствено нещо от цялото творение, но 

да вярва в Бога и да стои в Неговата любов, отколкото да се надува поради знание от 

този вид и да отпадне от тази любов, която е животът на човеците;  и той не трябва да 

търси никакво друго знание освен (познанието на) Исус Христос, Божия Син, Който 

беше разпънат за нас, отколкото чрез хитри въпроси и чрез странни прически да падне 

в неблагочестие. 

2. Понеже, как някой, който все повече се възгордява чрез опити подобни на тези, 

които споменахме, може според думите на Господа: „на вас дори и космите на гавата 

ви са преброени” (Матей 10:30) да изследва космите на всяка една глава и да търси 

причината, поради която човек има толкова, а друг толкова, понеже не всички имат 

еднакъв брой, а могат да се намерят хиляди и хиляди с различен брой по причина, че 

някои имат по-голяма, а други по-малка глава, някои имат по-буйна, а други по-рядка, 

а трети едва имат коса – и след това въобразявайки си, че е открил броя на космите да 

се опитва да намери в това някаква подкрепа за собствената си секта? Или отново, ако 

някой желае поради израза, който се среща в евангелието: „Не продават ли се две 

врабчета за един асарай? И нито едно от тях не пада на земята без волята на Отца 

ви” (Матей 10:29) да намери повод да пресмята броя на врабчетата хващани ежедневно 

по целия свят или в някоя конкретна област и да изследва причината защо толкова са 

били хваната вчера, толкова предишния ден и толкова днес, и след това да събере 

всички тези числа, и да види дали не се заблуждава изцяло в тази своя хипотеза , и не 
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тласка към пълна лудост тези, които са съгласни с него, понеже хората винаги искат да 

слушат подобни неща и да научат нещо по-необичайно, отколкото техните господари? 

3. Но ако някой ни запита, дали всяко число от всичко създадено е познато на 

Бога и дали някое от тези (числа), според Неговото провидение е получило това 

специално количество, което съдържа; и от нашето съгласие, че такъв е случаят и от 

признанието, че нито едно от нещата, които са били или са, или ще бъдат направени 

не убягва от Божието знание, но чрез Неговото провидение всяко от тях получава 

своята природа, ранк, брой и конкретно количество и че нищо нито е било , нито е 

станало напразно или случайно, но със съвършена удачност (за възнамеряваната цел) 

и чрез действието на трансцедентното познание, и че това е дело на един прекрасен и 

божествен интелект, който може както да определи, така и създаде точните причини в 

една такава система: ако (казва аз) някой, получавайки нашето съгласие и признание 

за това, продължи да пресмята песъчинките и камъчетата по земята, вълните в морето 

и звездите на небето, и се опита да разбере причините за числата, които той си 

представя, че е открил, няма ли делото му да е напразно и няма ли такъв човек 

справедливо да бъде обявен за луд, лишен от разум от всички разумни хора? И колкото 

повече той се занимава с подобни въпроси и си предсатвя, че е открил нещо повече от 

останалите, наричайки ги неумели, невежи и животни, понеже те не се занимават с тази 

толкова безполезна работа, толкова повече той (наистина) е луд, глупак, сякаш ударен 

от мълния, понеже действително не смята себе си в нищо по-малък от Бога; но чрез 

знанието, което си представя, че притежава, той променя самия Бог и възвишава 

собственото си мнение над величието на Твореца. 

 

~ Глава 27 ~ 
Правилният начин за тълкуване на притчите и неясните 

текстове от Писанието 
1. Един здрав разум, който не излага на опасност своя притежател и е отдаден 

на чистота и на любов към истината, с готовност ще размишлява над нещата, които Бог 

е поставил в силата на хората и е подчинил на нашето познание , и лесно ще напредва 

в (познанието) чрез ежедневно изучаване. Тези неща, които можем да наблюдаваме са 

ясно и точно казани в Светите Писания. Следователно притчите не трябва да се 

адаптират към странни изрази. Така този, който ги обяснява ще бъде в безопасност, и 

притчата ще бъде тълкувана еднакво от всички, и тялото на истината остава цяло, в 

хармония със своите части и без всякакво противоречие (в различните си части). Но да 

се прилагат изрази, които не са ясни или очевидни към тълкуването на притчите , така 
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както всеки е воден от склонностите си (е абсурдно). Понеже по този начин, никой няма 

да притежава правилото на истината, но колкото е броят на хората, които обясняват 

притчата, толкова ще бъдат и различните системи на истината, взаимно противни една 

на друга и излагащи противоположни учения, подобно на въпросите, за които спорят 

езическите философи. 

2. Така хората винаги ще търсят, но никога няма да намират, понеже са 

отхвърлили самият начин, по който това може да бъде направено. И когато 

Младоженецът (Матей 25:5) дойде, този, който не е остригал агнетата си и не гори ярко 

със силна светлина ще бъде определен между тези, които замъгляват тълкуването на 

притчите и предават Този, Който чрез Своето ясно обяснение, свободно дава дарове 

на всички, които идват при Него и ще бъде изключен от брачните Му чертози. 

Следователно, цялото Писание, пророците и евангелията, могат да бъдат разбирани 

ясно, непротиворечиво и хармонично от всички, макар че не всички вярват в тях. И тъй 

като те твърдят, че има само един Бог, отричайки всички останали, Който е направил 

всички неща чрез Своето Слово видимо и невидимо, небесно и земно, във водата и под 

земята, както показах от самите думи на Писанието; и тъй като самата система на 

творението, към което ние принадлежим свидетелствува чрез това, което можем да 

видим, че Един е направил всичко и управлява всичко – хората, които ослепяват очите 

си са наистина глупави при една толкова ясна демонстрация и не могат да видят 

светлината на изявлението (отправено към тях), но се надуват и всеки от тях чрез 

собствените си неясни тълкувания на притчите си представя, че е открил някакъв негов 

бог. А за това, че няма нищо ясно, непосредствено и непротиворечиво , казано в никоя 

част на Писанията за този Отец, за който мислят тези, които поддържат противни 

мнения, те сами свидетелстват, когато твърдят, че Спасителя тайно научил на тези 

неща не всички, а само някои от Своите ученици, които можели да ги разберат и които 

разбрали това, което Той искал, посредством аргументи, загадки и притчи. (В края на 

краищата) те достигат до това, че има Един, Който е изявен като Бог и друг като Отца, 

Който е изявен чрез притчи и загадки. 

3. Но тъй като притчите могат да бъдат тълкувани по много начини , кой обичащ 

истината няма да се съгласи, че да търсят Бога в тях, докато се отричат от това, което 

е сигурно, непротиворечиво и истинно, означава ревностно да се подлагат на опасност 

и да действат сякаш са лишени от разум? И не означава ли едно такова поведение да 

градиш къщата си на подвижни пясъци (Матей 7:25), а не на канара, която е здрава, 

силна и поставена на открито? Следователно, да се събори едно такава здание е лесно. 
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~ Глава 28 ~ 
Съвършеното знание не може да бъде достигнато в настоящия 

живот: много въпроси трябва покорно да бъдат оставени в  
Божиите ръце  

1. Следователно, имащи истината за правило и свидетелството за Бога ясно 

положено пред нас, ние не трябва, тичайки след числа и разнообразни отговори на 

цитати, да захвърляме здравото и истинно познание за Бога. Но по-удачно е, 

насочвайки по този начин нашето търсене, да се учим да търсим тайните и повеленията 

на живия Бог и да напредваме в Неговата любов, която е направила, прави и ще 

направи толкова велики неща за нас; но никога не трябва да отпадаме от вярата, чрез 

която тя е най-ясно изявена, че единствено тази Личност е единственият истински Бог 

и Отец, Който е направил този свят, оформил човека, дал способност на Собственото 

Си творение да нараства и го е повикал от по-малките неща към тези по-големи, които 

са в Неговото присъствие, точно както вика едно невръстно дете заченато в утробата в 

светлината на слънцето и полага зърното в хамбара, след като е умножил класа. Но 

един и същ е Създателя, Който създава утробата и слънцето; и един и същ Господ, 

Който изразстява житния клас, нараства и умножава житото и подготвя хамбара.  

2. Все пак, ако не сме в състояние да намерим в Писанието обяснение на всички 

неща, които търсим, нека поради тази причина да не търсим някакъв друг Бог освен 

Този, Който наистина съществува. Понеже това е твърде голямо нечестие. Ние трябва 

да оставим подобни неща на Бога, Който ни е създал, съвършено уверени, че 

Писанията наистина са съвършени, понеже са изговорени от Божието Слово и Неговият 

Дух; но ние, понеже сме по-нищожни от и по-късно съществуващи от Божието Слово и 

Неговият Дух, поради самата тази причина 40  сме лишени от познание за Неговите 

тайни. И няма причина да се чудим, ако такъв е случаят с небесните и духовните неща, 

които трябва да ни бъдат открити чрез откровение, понеже много дори от нещата, които 

лежат в нозете ни (има в предвид тези, които принадлежат на този свят, които можем 

да пипнем и да видим, и с които имаме близък досег) надвишават нашето познание, 

така че дори и тях трябва да оставим на Бога. Понеже на Него подобава да превишава 

всички (в знание). Понеже, ако например се опитаме да открием и да обясним 

причината за надигането на Нил, можем да кажем много, вероятно или не, по въпроса; 

но това, което е истинно, сигурно и непротиворечиво принадлежи единствено на Бога. 

Отново, обиталищата на птиците – има в предвид на тези, които идват при нас през 

пролетта, но отлитат с настъпването на есента – макар да са свързани с този свят, 

                                                           
40 Или в също такава степен 
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убягват от познанието ни. Какво обяснение, отново, може да бъде дадено за надигането 

нивото на океана, макар че всеки ще признае, че трябва да съществува някаква причина 

(за това)? Или какво да кажем за природата на тези неща, които лежат зад него. Какво 

може да бъде казано за създаването на дъжда, светкавиците, гръмотевиците, 

събирането на облаците, изпарението, духането на вятъра и други подобни неща; или 

какво да кажем за складовете за снега, градушката и други подобни неща? (Какво знаем 

за) условията необходими за създаване на облаците или каква е действителната 

природа на изпаренията в небето? Каква е причината луната да се уголемява и да 

намалява или каква е причината за разликата в природата на различните видове вода, 

метали, камъни и други подобни неща? За всичко това ние наистина можем да кажем 

твърде много, докато търсим техните причини, но единствено Бог, Който ги е направил 

може да ни каже истината. 

3. Тогава, ако дори по отношение на творението има някои неща, (познанието за) 

които принадлежи единствено на Бога и други, които са в обхвата на нашето познание, 

какво основание имаме да се оплакваме, ако по отношение на нещата, които 

изследваме в Писанията (които са изцяло духовни) ние сме способни, чрез Божията 

благодат, да обясним някои от тях, докато други трябва да оставим в Божите ръце и то 

не само в настоящия свят, но също и в идния, така че Бог завинаги да учи и човек 

завинаги да бъде учен на нещата, на които го учи Бог? Както апостола казва по този 

повод, че когато останалите неща преминат тези трите „остават вярата надеждата и 

любовта” (1 Кор. 13:13). Защото вярата, която е свързана с нашия Господар пребъдва 

непроменима, уверявайки ни, че има само един истински Бог и че ние трябва истински 

да Го обичаме завинаги, виждайки, че единствено Той е нашият Отец; като се надяваме, 

винаги да приемаме повече и повече от Бога и да се учим от Него, понеже Той е добър 

и притежава неизброими богатства, царство, което няма край и наставления, които 

никога няма да преминат. Ако тогава, според правилото, което изложих, оставим някои 

въпроси в Божиите ръце, ние ще опазим вярата си ненакърнена и ще продължим без 

опасност; и цялото Писание, което ни е било дадено от Бога , ще стане за нас напълно 

последователно; и притчите ще са в хармония с тези пасажи, които са съвършено ясни; 

и тези твърдения, значението, на които е ясно ще служат за обяснение на притчите; и 

в множеството различни твърдения (на Писанието) ние ще чуваме една хармонична 

мелодия, хвалеща с химни този Бог, Който е създал всички неща. Ако например някой 

запита: „Какво е правел Бог преди да създаде света?” ние отговаряме, че отговорът на 

този въпрос лежи в Бога. Защото това, че света е бил създаден съвършен от Бога, имащ 

начало във времето, Писанията ни учат; но никое Писание не говори какво е правел Бог 

преди това. Следователно отговорът на този въпрос принадлежи на Бога и ние не 

трябва да си поставяме за цел да изказваме глупави, прибързани и богохулни 
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предположения (в отговор); така че понеже някой си въобразява, че е открил произхода 

на материята, да се налага на практика да отхвърлим самия Бог, Който е направил 

всички неща. 

4. Понеже помислете, всички вие, които държите подобни мнения, че единствено 

Отец, Който съществува истински, е наречен Бог, но Когото вие наричате Демиург. По-

нататък, тъй като Писнаията признават единствено Него за Бог; и все пак тъй като 

Господ изповядва единствено Него за Свой Отец и не познава друг, както аз ще покажа 

чрез Собствените Му думи – когато вие наричате това Същество резултат от 

недостатък и потомство на невежество, и го описвате като невеж за нещата, които са 

над Него и изказвате много други твърдения свързани с Него – размислете за 

ужасяващото богохулство (за което сте виновни по този начин) срещу Този, Който  е 

истински Бог. Вие изглежда искрено и убедено казвате, че вярвате в Бога; но след това, 

макар че сте напълно неспособни да покажете някакъв друг Бог, заявявате, че този 

именно Бог, в Когото казвате, че вярвате, е резултат от дефект и потомство на 

невежество. Тази слепота и глупаво говорене е във вас поради факта, че не оставяте 

нищо за Бога, но желаете да знаете призхода на самия Бог, на Неговата Еноея, на 

Неговия Логос и Живот и Христос; и всичко това не чрез друго, а единствено чрез 

човешки опит; без да разбрате, както казах по-рано, че не е възможно за хората, които 

са сътворени същества да говорят по този начин с човешки ум и с човешки мисли. Как 

казвате, че мисълта (еноея) произлиза от ума (сенсус), намерението (ентимезис) от 

мисълта и словото (логос) от намерението (Но кой логос? Понеже сред гърците има 

един логос, който е принципа, който мисли и друг, който е инструмента, чрез който 

мисълта бива изразявана); и (можем да кажем, че) понякога човек е спокоен и в тишина , 

докато друг път говори и е активен. Но тъй като Бог е41 изцяло ум, изцяло разум, изцяло 

активен дух, изцяло светлина и винаги съществува един и същ, тъй като за нас е 

едновременно полезно да мислим за Бога и да учим за Него, според Писанията, 

подобни чувства и деления (на действията) не могат удачно да Му бъдат приписани. 

Понеже нашият език, който е плътски, не може достатъчно да отговори на нуждите на 

скоростта на човешкия ум, понеже последният е от духовна природа, поради което 

нашето говорене е ограничено42 в нас и не се изразява мигновено така, както се схваща 

от ума, но чрез последователни усилия, така както езикът може да ни послужи.  

5. Но Бог, Който е изцяло ум и изцяло логос, говори точно каквото мисли и мисли 

точно каквото говори. Понеже Неговата мисъл е Логос и Логоса е Ум, и Умът, разбиращ 

всички неща е Самият Отец. Следователно този, който говори за Божият ум , приписва 

                                                           
41 Сравни 1.12.2 
42 Идеята е, че докато идеите мигновено се формират в ума те могат да бъдат изразени чрез думи единствено 
частично и чрез последователни думи 
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специалният му произход на самия него и го определя като едно съставно същество 

като че ли Бог е едно нещо, а първоначалният ум друго. Така и по отношение на Логоса, 

някой му приписват трето място в творението от Отца; поради което те предполагат, че 

той е невеж за Неговото величие; и по този начин Логоса бива твърде отдалечен от 

Бога. Що се отнася до пророка, той казва по отношение на Него: „Родословието Му кой 

ще го изкаже? (Ис. 53:8). Но вие претендирате, че проследявате родословието Му от 

Отца и все пак прехвърляте създаването на човешката реч, която се случва 

посредством езика на Божието Слово и по този начин сами ясно показате, че не 

познавате нито човешките, нито Божиите неща. 

6. Но освен тези надути (с вашата собствена мъдрост) доводи , вие самонадеяно 

твърдите, че познавате неизговоримите тайни на Бога; докато дори Господ, самият 

Божий Син, признава, че единствено Отец знае точния ден и час на съда, когато ясно  

казва: „А за оня ден и час никой човек не знае, нито Синът, а само отец43” (Марк 

13:12). Тогава, ако Синът не се срамува да припише знанието за този ден единствено 

на Отца, но казва, че случаят е такъв, и аз няма да се срамувм да оставя на Бога тези 

по-големи въпроси, които се откриват пред нас. Понеже нито един човек не е по -голям 

от своя учител (ср. Мтатей 10:24; Лука 11:40). Но ако някой ни каже: „Тогава , как Синът 

е бил роден от Отца?” ние отговаряме, че никой не може да опише това раждане или 

потомство, което е изцяло неописуемо. Нито Валентин, нито Маркион, нито Сатурнин, 

нито Василид, нито ангелите, нито архангелите, нито началствата, нито силите 

(притежават това знание), но единствено Отца, Който е родил и Сина, Който е роден. 

Тогава, понеже Неговото раждане е неизговоримо, тези, които се стремят да изведат 

родословия и потомства не са с умът си, понеже са се заели да описват неща, които не 

могат да бъдат описани. Защото това, че думата се изговаря чрез връзката на мисълта 

и ума всеки човек разбира добре. Следователно тези, които представят (теорията за) 

емисията, не са открили нищо велико и не са разкрили някаква дълбока мистерия като 

просто са прехвърлили това, което всички разбират към единородното Божие Слово. 

Но макар да го наричат неизговоримо и неназовимо, все пак те говорят за раждането и 

потомството на Неговото първо поколение, като че ли самите те са помагали при 

Неговото раждане, по този начин го свеждат до човешки думи създадени чрез емисия.  

7. Няма да сбъркаме, ако кажем същите неща и за същността на материята, т.е. 

че Бог я е създал. Понеже ние сме научили от Писанията, че Бог държи първенство над 

всички неща. Но откъде или по какъв начин Той я е създал , нито едно писание никъде 

не казва; нито ни приканва да предполагаме в съгласие със собствените ни мнения и 

да формираме безкрайни предположения за Бога, но трябва да оставим това знание в 

                                                           
43 Думите „нито ангелите на небесата” тук са пропуснати, вероятно защото авторът цитира по памет. 
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ръцете на Бога. По подобен начин, ние не можем да научим причината, поради която 

макар всички неща да са създадени от Бога, някои от Неговите творения са съгрешили 

и са се разбунтували от това състояние на покорство към Бога, а други, всъщност по -

голямата част, са устояли и все още устояват в (доброволно) покорство на Този, Който 

ги е създал и също от каква природа са тези, които са съгрешили и от каква тези, които 

са устояли (Ние, казах аз, трябва да оставим причината за тези неща) на Бога и 

Неговото Слово, за Което единствено Той казва: „Седни отдясно Ми, докато положа 

враговете Ти за Твое подножие” (1 Пс. 110:1). Но що се отнася до нас, ние все още 

живеем на земята и все още не сме седнали на трона Му. Защото макар Духът на 

Спасителя, Който е в Него да „издирва всичко дори и Божиите дълбочини” (1 Кор. 2:10), 

все пак за нас „дарбите са различни, службите са различни, различни са и 

действията” (1 Кор. 12:4-6) и ние, докато сме на земята, както казва също и Павел, 

„отчасти знаем и отчасти пророкуваме” (1 Кор. 13:9). Следователно, тъй като знаем 

само отчасти, ние трябва да оставим всякакви (трудни) въпроси в ръцете на Този, Който 

в някаква степен (и единствено така) ни дава благодат. Че вечен огън (например) e 

подготвен за грешниците, и Господ казва ясно, и Писанието ясно показват. И че Господ 

е предузнал, че това ще се случи, Писанията показват по подобен начин, тъй като Той 

е подготвил вечния огън от началото за тези, които (след това) са престъпили (Неговите 

заповеди). Но самата причина за природата на тези престъпници нито едно писание не 

ни дава, нито апостола ни казва, нито пък Господ ни учи. За нас следователно остава 

да оставим знанието на тези неща на Бога, точно както Господ прави по отношение на 

деня и часа (на съда) и да не се впускаме в такава крайна опасност , като не оставяме 

нищо в Божиите ръце, макар че сме получили благодат само отчасти (от Него в този 

свят). Но когато изследваме нещата, които са над нас и по отношение на които не 

можем да достигнем до задоволителен отговор, (абсурдно е) да изявяваме такива 

крайни предположения, за които Бог не ни е казал нищо и неща, които все още не са ни 

открити, като че ли вече сме ги открили чрез празни разговори за емисии, Самият Бог, 

Създателят на всички неща и да твърдим, че Той получава Своята субстанция от 

падение и невежество и така да създадем една нечестива хипотеза противна на Бога.  

8. Освен това, те нямат доказателство за своята система, която едва наскоро са 

измислили, понякога почиваща върху определени числа, понякога върху срички и 

понякога върху имена; и има случаи когато посредством буквите съдържащи се в 

буквите, чрез погрешно тълкувани притчи или чрез определени (необосновани) 

предположения, те се опитват да установят лъжливото учение, което са измислили. 

Защото, ако някой трябва да изследва причината, поради която се казва, че Отец, Който 

във всичко е в общение със Сина, единствен знае часът и денят (на съда) , в настоящето 

той няма да намери за по-удачен, добър или сигурен разум от този (понеже наистина 
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Господ е единственият истински Господар), за да можем да научим чрез Него, че Отец 

е над всички неща. Защото „Отец”, казва Той „е по-голям от Мен” (Йоан 14:28). Отец 

следователно е бил обявен от нашия Господ за по-голям по отношение на познанието; 

поради тази причина ние също, докато сме свързани с нещата в този свят, трябва да 

оставим съвършеното познание и подобни въпроси (като тези, които споменахме) на 

Бога и по никакъв начин не трябва, докато търсим да изследваме върховната природа 

на Отца, да изпадаме в опасност да задаваме въпроса дали има друг Бог над Бога.  

9. Но ако някой обичащ да спори противоречи на това, което казах и както казва 

също и апостола, че „отчасти знаем и отчасти пророкуваме” (1 Кор. 13:9) и си 

представя, че е получил не частично, а пълно познание за всичко съществуващо – такъв 

като Валентин, Птоломей, Василид, или като някой от другите, които твърдят, че са 

изследвали дълбоките неща на Бога – нека (обличайки се в самохвалство) да не се 

хвали, че е получил по-голямо знание от другите по отношение на нещата, които са 

невидими или не могат да бъдат изследвани от нас; но нека този, който изследвайки 

прилежно и получавайки знание от Отца, да ни каже причините (които ние не знаем) за 

нещата в света – като например, броят на космите на собствената си глава, и 

врабчетата, които биват улавяни всеки ден, и други неща, с които преди това се 

запознахме – за да можем да го почетем и за по-важните неща. Но ако тези, които са 

съвършени все още не разбират дори нещата, които са в ръцете им, и в краката им, и 

пред очите им, и на земята, и особено правилото за космите на главата , как можем да 

им вярваме по отношение на духовните и над-небесните неща (Премъдрост 9:13,17) и 

за тези, които с празна увереност твърдят, че са над Бога? Това аз казвам за числата, 

и имената, и сричките, и относно техните погрешни изложения на притчите; (Аз няма да 

добавя повече за това), тъй като ти сам можеш да продължиш. 

 

~ Глава 29 ~ 
Обороване на виждането на еретиците за бъдещата съдба на 

душата и тялото 
1. Нека обаче да се върнем към останалите точки на тяхната система. Понеже 

когато те казват44, че при свършека на всички неща, тяхната Майка отново ще влезе в 

Плеромата и ще приеме Спасителя за Свой съпруг; че самите те, понеже са духовни, 

когато се освободят от животинските си души, ще станат разумни духове и съпрузи на 

духовните ангели; но Демиурга, понеже го наричат животно, ще премине на мястото на 

                                                           
44 Виж 1.7.1 
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Майката; че душите на праведниците ще си почиват физически в междинното място; – 

когато казват, че подобното ще се събере с подобното, духовните неща с духовните, 

докато материалните ще останата с тези, които са материални, те на практика сами си 

противоречат, тъй като вече не твърдят, че душите преминават, поради своята 

природа, в междинното място на подобните на тях субстанции, но (правят това) по 

причина на делата извършени (в тялото) понеже казват, че душите на праведните 

преминават (в това обиталище), а тези на неправедните остават в огъня. Защото , ако 

е по причина на тяхната природа, всички души щяха да отидат на мястото на радост и 

всички да бъдат в междинното място, просто понеже са души и са една природа с него. 

От това следва, че вярата е изцяло погрешна, както и слизането на Спaсителя (в този 

свят). Ако, от друга страна, поради своята праведност (те достигат до това място на 

почивка), тогава това вече не е понеже са души, а понеже са праведни. Но, ако душите 

могат да погинат, освен ако не са праведни, тогава праведността има сила да спасява 

също и телата (които душата обитава). Защото защо да не ги спаси , тъй като те също 

участват в праведността? Защото, ако природата и субстанцията са средство за 

спасение, тогава всички души ще бъдат спасени; но ако такива са праведността и 

вярата, защо те да не спасят и телата, които в степен еднаква с душите , ще наследят 

нетление? Защото праведността ще се окаже, по отношение на подобни въпроси, или 

неспособна или несправедлива, ако наистина спасява някаква субстанция чрез 

връзката си с нея, но не и останалите. 

2. Ясно е, че действията, които се определят като праведни се извършват в тела. 

Тогава или всички души по необходимост ще преминат в междинното състояние  и 

никога няма да има съд, или и телата, които са участвали в праведността ще достигнат 

до едно място на наслада заедно с душите, които са участвали по подобен начин, ако 

наистина праведността е достатъчно силна, за да доведе и двете субстанции, които са 

участвали в нея. Тогава учението за възкресението на телата, в което ние вярваме ще 

се окаже истинно и вярно (от тяхната система); тъй като (както ние казваме) Бог, когато 

възкреси нашите смъртни тела, които са участвали в праведността, ще ги направи 

нетленни и безсмъртни. Защото Бог е по-голям от природата и в Себе Си е склонен (да 

покаже милост) понеже е добър; и способен да направи това, понеже е силен; и може 

да доведе до край Своето намерение, понеже е богат и съвършен.  

3. Но тези хора си противоречат във всичко, когато решават, че не всички души 

ще влязат в междинното състояние, а единствено тези на праведниците. Понеже те 

твърдят, че според природата и субстанцията, Майката е създала три вида (същества): 

първите, които произлизат от обърканост, умора и страх – това е материална 

субстанция; вторите от необузданост – това е животинската природа; а тази, която тя 
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родила след като видяла тези ангели, които чакали Христос, е духовната природа. 

Тогава, ако субстанцията, която тя родила влиза в Плеромата, понеже е духовна, 

докато тази, която е материална, ще остане долу, понеже е материална и ще бъде 

напълно погълната от огъня, който гори в нея, защо цялата животинска природа не 

отива на междинното място, в което те изпращат Демиурга? Какво ще влезе в тяхната 

Плерома? Защото те твърдят, че душите остават в междинното място , докато телата, 

понеже притежават материална природа, когато се разградят на материя ще бъдат 

погълнати от огъня, който гори в тях. Но така техните тела са унищожени, а душите 

остават в междинното място и така не остава никоя част от тях, която да влезе в 

Плеромата. Защото интелекта на човека – неговият ум, мисъл, умствени намерения и 

други подобни – не е нищо друго освен душата; но емоциите и действията на самата 

душа нямат собствена субстанция различна от тази на душата. Каква част тогава 

остава, за да влезе в Плеромата? Защото самите те дотолкова доколкото са души 

остават в междинното място; докато доколкото са тела ще бъдат унищожени заедно с 

останалата материя. 

 

~ Глава 30 ~ 
Абсурда да  наричат себе си духовни, а Демиурга животно  
1. Така тези безумци твърдят, че са се издигнали над Създателя (Демиурга). Но 

когато казват, че сами са по-висши от този Бог, Който е направил и украсил небесата, 

земята и всички неща, които са в тях, че самите те са духовни, докато всъщност са 

срамно плътски по причина на своето огромно нечестие – твърдейки, че Този, Който е 

направил Своите ангели (Пс. 104:2,4) духове, облечен е със светлината като с дреха и 

държи кръговете (Ис. 40:12,22) на земята в ръката Си, пред очите на Когото земните 

жители изглеждат като скакалци и Който е Създател и Господ на всяка духовна природа , 

е от животинска природа – те без съмнение и твърде ясно откриват своята собствена 

лудост. Те заслужават да бъдат ударени от мълния дори повече  от тези гиганти, за 

които се говори в (езическите) басни, понеже издигат своите мнения срещу Бога, 

надувайки се чрез едно гордо мнение и преходна слава – хора, за пречистването на 

които всичкият кукуряк 45 няма да е достатъчен, за да се отърват от своята крайна 

глупост. 

2. По-висшият трябва да се докаже чрез делата си. По какъв начин те могат да 

докажат, че са по-висши от Създателя (Аз поради необходимостта на представения 

                                                           
45 Тук Ириней се позовава на Хораций ср. Ars. Poet., 300 
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аргумент трябва да сляза на нивото на тяхното нечестие, сравнявайки Бога и глупавите 

хора и позовавайки се на техния аргумент и да мога често да ги обровам , използвайки 

собствените им учения; но в това нека Бог да бъде милостив към мен, понеже аз говоря 

това не за да Го сравнявам с тях, но за да победя и да отхвърля техните безумни 

мнения) – тези, към които толкова много глупави хора изпитват огромно уважение, като 

че ли, без съмнение, те могат да научат от тях нещо по-ценно от самата истина! 

Следните думи от Писанието: „Търсете и ще намерите” (Матей 7:7) те тълкуват като 

казани за тях самите, че те трябва да открият, че са над Създателя, наричайки се по-

велики и по-добри от Бога, понеже сами са влезли в Плеромата, докато Той остава в 

междинното място. Нека тогава те да докажат чрез делата си, че са по-велики от 

Създателя; понеже по-великият трябва да бъде доказан не от това, което казва, а от 

това, което реално съществува. 

3. Какво дело извършено от тях, от Спасителя или от тяхната Майка, ще покажат 

те по-велико, по-славно или по-увенчано с мъдрост от делата извършени от Този, Който 

е направил всичко около нас? Какво небе са поставили? Или какви небесни светила са 

направили да светят? В какви кръгове са ги разположили? Или какви дъждове, слана 

или сняг, всяко от тези подходящо за своя сезон и за специалния климат, те са свалили 

на земята? И отново каква жега или сухота могат да поставят срещу тях? Или какви 

реки са направили да потекат? Какви извори са извадили? С какви цветя и дървета са 

украсили този земен свят? Или какви множества животни са създали, някои разумни, а 

други неразумни, но всички украсени с красота? И кой може да преброи едно по едно 

всички останали обекти, които са били направени от Божията сила и са управлявани от 

Неговата мъдрост? Кой може да изследва величието на този Бог, Който ги е направил? 

И какво може да се каже за нещата, които са над небето и които са непреходни като 

ангели, архангели, престоли, началства и сили неизброими? Срещу тези неща какво 

представят те? Какво подобно могат да покажат като направено чрез тях или от тях , 

понеже дори те самите са едно дело и творение на този (Създател)? Защото 

Спасителят или тяхната Майка (да използваме собствените им изрази, доказвайки че 

те са погрешни посредством самите термини, които използват) използвали това 

Същество, както твърдят те, за да направи образи на нещата в Плеромата и за всички 

тези същества, които тя видяла очаквайки Спасителя. И тя използвала (Демиурга) като 

същество (в един смисъл) по-висше от себе си и по-способно да изпълни нейните цели; 

понеже тя по никакъв начин не би била способна да оформи образите на толкова важни 

същества чрез един по-нисш, а не чрез по-висш агент. 

4. Понеже (нека да бъде отбелязано) самите те, според собствените им 

твърдения, тогава са съществували като едно духовно зачатие в следствие на 
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съзерцанието на тези същества, които били подредени като обикалящи около Пандора. 

Те били безполезни, без Майката да извърши нещо чрез тях – едно безполезно 

зачатие, което дължи своето съществуване на Спасителя и непотребни за нищо , 

понеже чрез тях не е било направено нищо. Но Богът, Който според тях  бил създаден, 

докато, както те настояват, бил по-нисш от тях (понеже те твърдят, че Той е от 

животинска природа), все пак бил активния агент във всички неща, ефективен и 

подходящ за работата, така че чрез Него образите на всички неща били направени. И 

не само тези неща били направени от Него, но също така и всички невидими неща: 

ангелите, властите, сили и достойнства – (чрез Него, казвам аз) като по-висш и 

способен да изпълни Своите желания. Но изглежда, че Майката не направила съвсем 

нищо чрез тях, както самите те признават; така че човек може справедливо да ги счита 

за едно помятане в резултат от родилните мъки на тяхната Майка. И все пак, те се 

описват като по-висши от Този, чрез Когото многобройните и славни дела били 

извършени и подредени, макар че според техните разсъждения са намерение 

безкрайно по-ниски! 

5. Като че ли е имало два остри предмета или инструмента, единият от които 

постоянно се намира в ръцете на майстора и е използван, чрез употребата на който той 

прави всичко, което желае и показва своите умения и способности, а другият, който 

остава неизползван и безполезен, никога не е бил употребяван, майсторът никога не е 

правил нищо с него и не е имал полза от него в нито едно от многобройните си 

занимания. И след това някой да твърди, че този безполезен и неизползван инструмент 

е по-висш по природа и стойност от този, който майсторът използва в своята работа , и 

посредством който той е придобил своята репутация. Един такъв човек, ако изобщо 

може да се намери такъв, справедливо би бил сметнат за побъркан и не на себе си. 

Така трябва да бъдат преценени и тези, които говорят, че са духовни и по-висши от 

Създателя, Който притежавал животинска природа и твърдят, че поради тази причина 

те ще възлязат нависоко и ще влязат в Плеромата на техните женихи (понеже, според 

собствените им твърдения, самите те са от женски род), но че Богът (Създател) е с по -

нисша природа и следователно остава в междинното място, докато през цялото време 

те не привеждат доказателство за тези твърдения. Понеже по-добрият човек се познава 

по делата си и всички дела са били извършени от Създателя; но тези, които нямат нищо 

достойно, което да посочат като създадено от тях действат с най-голяма и неизцелима 

лудост. 

6. Все пак ако те се опитат да докажат, че докато всички материални неща като 

небето и целия свят, който е под него наистина, са били създадени от Демиурга, но 

нещата от по-духовна природа от тях – а именно тези, които са над небесата като 
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началства, сили, ангели, архангели, власти, достойнства – са били създадени чрез един 

духовен процес на раждане (който те твърдят, че са самите те) тогава, на първо място, 

ние доказваме чрез авторитета на Писанията, че всички тези неща, които бяха 

споменати, видими и невидими, са били създадени от един Бог. Понеже на тези хора 

не трябва да се вярва повече, отколкото на Писанията; нито пък трябва да се отказваме 

от твърденията на Господа, Мойсей и останалите от пророците, които са говорили 

истината и да отстъпим на тези, които наистина не говорят нищо разумно, а бълнуват 

недоказуеми мнения. И, на следващо място, ако нещата, които са над небето наистина 

са направени чрез тях, нека те да ни кажат каква е природата на невидимите неща, да 

дадат броят на ангелите и ранга на архангелите, да ни открият тайната на престолите 

и да ни научат на разликата между началства, власти, сили и достойнства. Но те не 

могат да кажат нищо за тях; следователно не те са направили тези неща. Ако, от друга 

страна, те са били направени от Създателя, какъвто наистина е случаят, и са от духовен 

и свят характер, тогава следва, че Този, Който е направил духовните същества, Сам не 

е от животинска природа и така тяхната плашеща, богохулна система е оборена.  

7. За това, че в небесата има духовни същества, всичките Писания ясно говорят: 

и Павел специално свидетелствува, че има духовни неща, когато казва, че е бил 

занесен до третото небе (2 Кор. 12:2-4) и отново, че е бил занесен в рая и е чул 

неизговорими думи, които човек не трябва да произнася. Но какво го ползва това 

неговото влизане в рая или възлизането му на третото небе, когато всички тези неща 

са под властта на Демиурга, и когато, ако някой пожелае да твърди, той вече е започнал 

да гледа и слуша тайните, за които се твърди, че са над Демиурга? Понеже, ако е вярно, 

че той е бил запознат с реда на нещата, които са над Демиурга, той по никакъв начин 

не би останал в регионите на Демиурга и то без да е изследвал щателно дори тези 

(понеже според техните думи над него все още са лежали 4 небеса, ако е желаел да се 

приближи до Демиурга и така да остави всичките 7 под себе си); но вероятно е бил 

занесен на междинното място, т.е. в присъствието на Майката, за да може да приеме 

от нея напътствия за нещата в Плеромата. Понеже вътрешният човек, който бил в него 

и говорел в него, както казват те, чрез невидимото, не би достигнал само до третото 

небе, но дори до присъствието на тяхната Майка. Понеже, ако твърдят, че самите те, 

т.е. техният (вътрешен) човек веднага се издигнали над Демиурга и достигнали до 

Майката, тогава това много повече трябва да се е случило с вътрешнмия човек на 

апостола; понеже Демиурга не би му попречил, понеже той, както сам твърди, е бил 

поданик на Спасителя. Но ако последния се е опитал да му попречи , това усилие не би 

довело до нищо. Понеже не е възможно той да се окаже по-силен от провидението на 

Отца, когато за вътрешния човек се казва, че е невидим дори за Демиурга. Но тъй като 

той (Павел) описва как е бил занесен до третото небе като нещо велико и превъзходно , 
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не е възможно тези хора да са възлизали над седмото небе, понеже те със сигурност 

не са над апостола. Ако те твърдят, че са по-велики от него, нека да докажат това чрез 

своите дела, понеже те никога не са претендирали, че са направили нещо подобно (на 

което той описва, че сам е извършил). И поради тази причина е добавено: „В тялото 

ли, извън тялото ли, Бог знае” (2 Кор. 12:3 – цитирано неточно), за да не може за 

тялото да се смята, че е участвало във възлизането46, като че ли то може да участва в 

нещата, които е видял и чул; нито, отново, някой може да каже , че той не е занесен по -

нагоре поради тежестта на тялото; но дори без тялото е позволено единствено толкова 

да види духовните тайни, които са действията на Бога, Който е направил небето и 

земята и е създал човека и го е поставил в рая, така че да бъдат наблюдавани от тези, 

които, подобно на апостола, са достигнали голяма степен на съвършенство в любовта 

към Бога. 

8. Това същество следователно също е направило и духовните неща, на които, 

до третото небе, апостола е бил свидетел и е чул неизговорими думи, които не е 

възможно човек да произнесе, понеже те са духовни. И Самият Той дава (дарове) на 

достойните както желае, понеже раят е Негов. Той наистина е Божият Дух, а не 

животински Демиург, иначе никога не би създал духовни неща. Но ако Той настина е от 

животинска природа, нека тогава те да ни кажат чрез кого са били направени духовните 

неща. Те нямат доказателство, което могат да представят, че това е било направено 

чрез тяхното пътуване до Майката, както сами твърдят, че е. Защото, да не говорим за 

духовните неща, тези хора не могат да създадат дори една муха, или комар, или 

някакво друго малко и незначително животно, без да съблюдават този закон, чрез който 

от началото животните са били и са естествено създавани от Бога – чрез поставянето 

на семе в тези, които са от същата порода. Нито пък нещо е било създадено от 

Майката; (защото) те казват, че Демиурга е бил създаден от нея и че той е бил Господ 

(автора) на цялото творение. И те твърдят, че Този, Който е Създател и Господ на 

всичко, което е било направено е от животинско естество докато казват, че самите те 

са духовни – тези, които нито са автори, нито господари на нито едно дело, не само на 

нещата, които са външни за тях, но дори и на собствените си тела! Освен това, тези 

хора, които се наричат духовни и по-висши от Създателя, сами често понасят голяма 

телесна болка изцяло срещу волята си. 

9. Справедливо, следователно ние ги обвиняваме, че много са се отдалечили от 

истината. Понеже ако Спасителят е оформил всички неща, които са били направени 

посредством него (Демиурга) в този случай е доказано, че Той не е по-нисш, а по-висш 

от тях, понеже се оказва, че е направил дори и тях самите; понеже те също имат своето 

                                                           
46 Това изречение е много сложно 
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място сред сътворените неща. Как тогава може да се твърди, че тези хора наистина са 

духовни, но Този, Който ги е направил е от животинска природа? Или отново, ако (което 

наистина е еднственото верно предположение както доказах чрез множество аргументи 

от най-ясен характер) Той (Създателят) е направил нещата свободно и чрез 

собствената си сила ги е подредил и поставил и Неговата воля е субстанцията 47 на 

всички неща, тогава става ясно, че Той е единственият Бог, Който е създал всички неща, 

Който единствен е всемогъщ и Който е единственият Отец, създаващ и управляващ 

всички неща, видими и невидими, които могат да бъдат схванати от нашите сетива и 

такива, които не могат, небесни и земни, „чрез словото на Своето могъщество” 

(Евреи 1:3) и Той е поставил и наредил всички неща чрез Своята мъдрост , докато Той 

съдържа всички неща, но Самият Той не може да бъде обхванат от никого. Той е 

Начинателят, Той е Строителят, Той е Откриващият, Той е Творецът, Той е Господ на 

всичко; и няма никой друг освен Него, нито пък Той има Майка , както те лъжливо Му 

приписват; нито пък има втори Бог, както Маркион си представя; нито пък има Плерома 

от 30 еона, за която беше показано, че е празна представа; нито пък има същества като 

Битус или Проарх; нито пък има серии от небеса; нито девствена светлина 48; нито 

бременен еон, нито дори едно от тези неща, които те и всички еретици в лудостта си 

бълнуват. Но има само един единствен Бог, Създателят – Този, Който е над всички 

Началства и Сили, и Власти, и Достойснтва; Той е Отец, Той е Бог, Той е Основателят, 

Той е Създателят, Който е направил тези неща Сам, т.е. чрез Своето Слово и чрез 

Своята Мъдрост – небето и земята, и моретата, и всички неща, които са в тях: Той е 

праведен; Той е добър; Той е Този, Който е създал човека, Който е насадил рая, Който 

е направил света; Който надига водите, Който избавил Ной; Той е Богът на Аврам, и 

Богът на Исаак, и Богът на Яков, Бог на живите; Той е Този, Когото изявява законът, за 

Когото проповядват пророците, Когото Христос открил, Когото апостолите направили 

известен на нас, в Когото вярва църквата. Той е Отец на нашият Господ Исус Христос: 

чрез Неговото Слово, Което е Неговият Син, чрез Него Той е открит и изявен на всички, 

на които се е открил; понеже (единствено) тези Го познават, на които Го е открил Синът. 

Но Синът, вечно съществуващ заедно с Отца, от древността; да, от началото, винаги 

откривал Отец на ангелите, архангелите, Силите, Достойнствата и на всички, на които 

желаел Бог да бъде открит. 

 

                                                           
47 Т.е. всички неща имат не само своето начало, но и своите качества от Неговата воля 
48 Т.е. Барбелос, виж 1.29.1 
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~ Глава 31 ~ 
 Рекапитулация и приложение на предишните аргументи  
1. Тогава тези от школата на Валентин са победени, както и цялото множество 

еретици. Понеже всички аргументи, които представих срещу тяхната Плерома и за 

нещата отвъд нея, показвайки как Отец на всичко е затворен и ограден от това, което е 

отвъд Него (ако наистина има нещо отвъд Него), и как съществува абсолютна 

необходимост (за тяхната теория) да заключат, че съществуват много Отци, и много 

Плероми, и множество творения на света, започвайки с едното и завършвайки с 

другото, като съществуващи от всяка страна; и че всички (същества, които бяха 

споменати) остават в собствените си владения и не се бъркат любопитно с останалите , 

тъй като не съществува общ интерес, нито някакво общение помежду им; и че няма 

един Бог на всички, но това име принадлежи единствено на Всемогъщия – (всички 

аргументи си казах) по подобен начин използвани срещи учението на Маркион, и Симон, 

и Менандър или всеки друг, който, подобно на тях, откъсва творението, с което сме 

свързани от Отца. Отново, аргументът, който аз използвах срещу тези,  които твърдят, 

че Отец на всичко без съмнение съдържа всичко, но че творението, към което ние 

принадлежим не е направено от Него; но чрез някаква друга сила или от ангели, които 

нямали знание за Пропатора, която е център на една огромна вселена, точно както 

петното е заобиколено от (ограждащото го) покривало; аз показах, че не е вероятно да 

предполагаме, че някакво друго същество различно от Отец на всичко е направило 

творението, към което принадлежим ние – тези същите аргументи могат да бъдат 

използвани срещу последователите на Сатурнин, Василид, Карпократ и останалите 

гностици, които държат подобни мнения. Отново, твърденията за еманациите и еоните, 

и (предполагаемото състояние) на развала, и непоследователният характер на тяхната 

Майка, в еднаква степен побеждават Василид и всички лъжливо наречени гностици, 

които на практика, просто повтарят същите мнения под различни имена, но до голяма 

степен както предишните прехвърлят нещата, които лежат извън истината към 

системата на собственото си учение. И бележките, които направих за броя също могат 

да се използват срещу всички тези, които изопачават истината, за да подкрепят една 

подобна система. И всичко, което беше казано относно Създателят (Демиурга), за да 

покажат, че единствено Той е Бог и Отец на всичко и каквато и забележка да бъде 

направена в следващите книги аз прилагам срещу еретиците като цяло. По-умерените 

и разумните сред тях вие ще обърнете и убедите, така че да не богохулстват повече 

срещу своя Създател, и Творец, и Поддръжник, и Господ, нито да приписват Неговото 

начало на дефект и невежество; но жестоките, ужасните и неразумните (сред тях) вие 
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ще отблъснете далеч от себе си, за да не се налага повече да понасяте празното им 

бърборене. 

2. Освен това, по този начин ще бъдат оборени тези, които принадлежат към 

Симон и Карпократ и ако има и други, които твърдят, че вършат чудеса – които не правят 

това, което правят чрез Божията сила или чрез връзка с истината, нито за доброто на 

човеците, но за неговото унищожение и заблуда посредством магически измама и с 

всеобща лъжа, нанасяйки по този начин една по-голяма вреда, отколкото добро на тези, 

които им вярват, понеже ги водят в заблуда. Понеже те нито могат да дадат зрение на 

слепия, нито слух на глухия, нито да изгонят различните демони освен тези, които са  

изпратени в хората от самите тях; ако могат да направят дори и толкова. Нито могат да 

изцелят слабия, или сакатия, или паралитика, или тези, които са болни в някоя друга 

част на тялото, както често се случва по отношение на телесната болест. Нито пък 

някой от тях може да даде ефективни лекарства за тези външни недостатъци, които 

често се явяват. И толкова далеч са те от способността да възкресят мъртвите, както 

Господ възкресявал, и апостолите правили посредством молитва, и както често е било 

правено в братството по причина на някаква необходимост – цялата църква на това 

конкретно място се е молела с много пост и молитва на светиите – така че те не само 

вярват, че това е възможно да се случи (и настояват), че възкресението от мъртвите е 

просто едно знание на истината, която те прогласяват. 

3. Тъй като те грешат и са подвеждани, пред погледа им биват извършвани 

магически илюзии; но в църквата съчувствие, и състрадание, и твърдост, и истина за 

помощ, и насърчение на човечеството не само се дават без пари и награда, но самите 

ние даваме заради другите това, което имаме. И тъй като тези, които биват изцелявани 

много често не притежават нещата, от които се нуждаят, те ги получават от нас. (Понеже 

това е така) тези хора по този начин без съмнение са доказани като напълно чужди на 

божествената природа, Божията щедрост и всяко духовно съвършенство. Но те са 

изцяло пълни с всякаква измама, отстъпническо вдъхновение, демонични дела и 

идолопоклоннически фантазии и са предшественици на змея (Откровение 12:14), който 

чрез всякаква измама с опашката си ще завлече една трета от небесните звезди, така 

че да паднат от местата си и ще ги хвърли на земята. На нас подобава да бягаме от тях 

както и от него; и колкото по-велик е изгледа, с който те вършат (своите чудеса) толкова 

по-внимателно трябва ние да ги наблюдаваме като надарени с по-голям нечестив дух. 

Ако някой разгледа пророчеството, което посочих и ежедневните действия на такива 

човеци, той ще открие, че техния начин на действие е еднакъв с този на демоните.  
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~ Глава 32~ 
По-нататъшно излагане на нечестивите и богохулни учения на 

еретиците 
1. Нечестивото им мнение по отношение на действията – а именно, че за тях е 

задължително да опитат всяко дело дори и най-отвратителното – е оборено от 

Господното учение, с което е отхвърлен не само прелюбодееца, но също и този, който 

желае да прелюбодейства (Матей 5:21 и сл.) и не само действителният убиец е смятан 

за виновен за това, че е погубил някой за собственото си осъждение, но и този, който 

се гневи на брата си без причина. Господ заповядал на (Своите ученици) не само да не 

мразят хората, но и да обичат враговете си; и им наредил не само да не се кълнат 

лъжливо, но да не се кълнат изобщо; не само да не говорят зло за ближния си, но дори 

да не наричат някого Рака или глупак; (казвайки), че в противен случай те ще се изложат 

на опасността на огнения пъкъл; и да не искат обратно от този, който им е отнел нещо; 

и не само да не удрят, но когато сами бъдат ударени да подложат и другата буза на 

тези (които са ги наранили) и да се молят за тях, за да могат чрез покаяние да бъдат 

спасени – така че ние по никакъв начин да не подражаваме на чуждата арогантност, 

страст и гордост. Следователно тъй като Този, с Когото тези хора се хвалят като с техен 

Господар и за Когото твърдят, че притежавал душа много по-велика и по-високо 

настроена от тези на другите, наистина, с голяма ревност заповядвал да се вършат 

някои неща както добри и прекрасни и от други неща да страним не само от тяхното 

действително извършване, като нечестиви, гибелни и отвратителни – как тогава могат 

те да не бъркат, когато казват, че един такъв Господар има по-висок дух и е по-добър 

от останалите и все пак дават наставления изцяло противни на Неговото учение? И 

отново, ако наистина няма такова нещо като добро и зло, но някои неща са считани за 

праведни, а други за неправедни единствено според човешкото мнение, Той никога не 

би се изразил по следния начин, учейки: „Праведните ще блестят като слънцето в 

царството на Отца си” (Матей 13:43), но Той ще изпрати неправедните и тези, които 

не вършат праведни дела във вечния огън „където червеят не умира и огънят на 

угасва” (Матей 25:41; Марк 9:44). 

2. Когато твърдят по-нататък, че им е заповядано да опитат всички дела и 

поведение, така че ако е възможно, извършили това в една единствено проявление в 

този живот, те да могат (веднага) да преминат в състояние на съвършенство, те по 

никакъв начин не се стремят към нещата водещи към добродетел, които са трудни, 

славни, умели и признати навсякъде за добри. Понеже, ако беше необходимо да се 

премине през всяко дело и всяко действие, те би трябвало на първо място да изучат 

всичките изкуства: всичките (казвам) както отнасящите се до теорията , така и до 
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практиката, без значение дали се постигат чрез отричане от себе си или посредством 

упорит труд, упражнения и постоянство; като например всеки вид музика, аритметика, 

геометрия, астрономия и всички други неща свързани с интелектуалните стремежи; 

след това цялото познание по медицина и познанието на растенията, така че да се 

запознаят с тези направени за здравето на хората; изкуството на рисуването и 

скулптурата, медта и мрамора и всички близки до тях занаяти; освен това (те трябва да 

изучат) всеки вид работа на открито, ветеринарното дело, пастирското занятие, 

различните видове умела обработка, за които се казва, че включват всяко човешко 

усилие; и отново, тези свързани с морското изкуство, гимнастиката, ловът, военните и 

царските задължения и всички останали, които могат да съществуват, от които, дори с 

най-голямо усилие, те не биха могли да научат дори една десетата част през целия си 

живот. На практика се оказва, че те не се стремят да научат нито едно от тези неща , 

макар да настояват, че им е заповядано да опитат всяко дело; но, обръщайки се към 

сладострастието, страстта и отвратителните действия, те сами осъждат себе си, когато 

бъдат изпитани според собственото им учение. Понеже, тъй като са лишени от всички 

споменати (добродетели), те (по необходимост ще) бъдат унищожени с огън. Тези хора, 

докато се хвалят с Исус като с техен Господар, на практика показват философията на 

Епикур и безразличието на циниците (наричайки Исус свой Господар), Който не само 

отвърнал учениците Си от злите дела, но дори от (нечестивите) думи и мисли, както аз 

вече казах. 

3. Отново, те твърдят, че притежават души от същата сфера както Исус и че са 

като Него; понякога дори, че Го превъзхождат. Но докато (те казват, че са) създадени, 

подобно на Него, за да вършат дела за полза и сигурност на човечеството, у тях не се 

намират същите или подобни (с Неговите действия) нито нещо, което по някакъв начин 

би могло да се сравни с тях. И ако наистина са извършили нещо (забележително) 

посредством магия, те се стремят (по този начин) с измама да отвлекат настрана 

глупавите човеци, понеже не носят истинска полза или благословение  на тези, над 

които твърдят, че прилагат (свръхестествена) сила; но привеждайки единствено 

момчета (като обекти, над които практикуват) и мамейки очите им, докато вършат 

фантазии, които веднага престават и не продължават дори за миг, те доказват, че са 

подобни не на Исус, нашият Господ, а на Симон Магьосника. Това е потвърдено и от 

факта, че Господ възкръснал от мъртвите на третия ден и се явил на Своите ученици, 

и пред очите им бил приет в небето. Но понеже тези хора умрели и не възкръснали 

отново нито пък се явили на някого, те са доказани като притежаващи души, които по 

никакъв начин не са подобни на тази на Исус. 
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4. Все пак ако те твърдят, че нашият Господ също вършел такива дела само 

привидно ние ще ги препратим към пророческите писания и ще докажем от тях, че 

всички неща за Него били предсказани и несъмнено се случили и че Той е единственият 

Божий Син. Поради това също тези, които наистина са Негови ученици приемайки 

благодат от Него в Негово име вършат (чудеса) за доброто на другите човеци според 

дарбата, която всеки от тях е приел от Него. Понеже някои наистина и несъмнено 

изгонват дяволи, така че тези, които по този начин са очистени от зли духове често 

повярват (в Христос) и се присъединяват към църквата. Други имат предзнание за 

идните неща: те виждат видения и изговарят пророчества. Други изцеляват болни като 

полагат на тях ръце и те оздравяват. Да, осен това, както казах, дори мъртви биват 

възкресявани и остават с нас за много години. И какво повече да кажа? Не е възможно 

да се изброят всички дарове, които църквата (разпръсната) по целия свят е приела от 

Бога в името на Исус Христос, Който бил разпънат при Понтий Пилат и които употребява 

ден след ден за доброто на езичниците нито мамейки някого, нито приемайки награда 

(Деяния 8:9,18) от тях (поради подобни чудодейни действия). Понеже както тя е 

получила даром (Матей 10:18) от Бога, свободно тя и служи (на другите). 

5. Нито пък тя върши нещо посредством призовавания на ангели, или чрез 

напеви, или чрез някакво друго нечестиво любопитно изкуство; но, насочвайки 

молитвите си към Господа, Който е направил всичко, в един чист, искрен и нераздвоен 

дух и призовавайки името на Исус Христос, тя е навикнала да върши чудеса за полза 

на човечеството и да не ги води към грешки. Следователно ако името на нашия Господ 

Исус Христос дори сега дава облаги (на човеците) и изцелява напълно и ефективно 

всички, които навсякъде вярват в Него, а не това на Симон или Менандър, или 

Каропкрат, или на който и да е човек, явно е тогава, че когато станал човек Той влязъл 

в общение със Собственото Си творение и наистина вършел всички неща чрез Божията 

сила, според волята на Отца на всичко, както предсказали пророците. Но какви били 

тези неща ще кажем като използваме доказателствата намиращи се в пророческите 

писания. 

 

~ Глава 33 ~ 
 Абсурда на учението за трансмиграцията на душите  

1. Ние можем да оборим тяхното учение за трансмиграцията на душите от тяло 

в тяло чрез факта, че душите не помнят нищо от събитията, които са се случили в 

техните предишни състояния на съществуване. Понеже, ако бяха изпратени, за да 

преживеят всяко действие, те по необходимост би трябвало да помнят нещата, които 
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преди това са изпълнили, за да могат да допълнят останалите, които не са направили, 

а не винаги колебаещи се, без да спират нито за миг, да се въртят  в едно и също 

търсене, окаяно да хабят усилията си (понеже единението на тялото с душата само по 

себе си не би могло напълно да премахне паметта и съзерцанието на нещата, които 

преди това са направили) и особено когато те идват (на света) именно с тази цел. 

Понеже, както когато тялото е в почивка и спи, нещата, които самата душа вижда и 

прави във видение се помнят от мнозина, тя също така предава на тялото. И както 

когато някой се събуди дори след дълго време, той помни това, което е видял в съня си 

така също той без съмнение си спомня тези неща, които е правил преди да дойде в 

едно конкретно тяло. Понеже ако това, което е било видяно за едно много кратко време 

или е било схванато само като видение и единствено от душата се помни , и след като 

тя се смеси с тялото и бъде разпръсната из всичките му членове, много повече тя би 

помнила тези неща, с които е прекарала много по-дълго време през целия период на 

един предишен живот. 

2. По отношение на на тази възражения Платон, древният атинянин, който първи 

въвел това мнение, когато не можел да ги отхвърли, измислил (идеята за) една купа на 

забвение, смятайки, че по този начин може да избяга от трудностите. Той не представил 

никакво доказателство (за това мнение), а просто отговорил догматично (на 

възражението във въпроса), че когато душите влизат в този живот, те трябва да изпият 

забвението на демона, който наблюдава тяхното влизане (в света) , преди да влязат в 

телата (определени за тях). Той не забелязва, че (говорейки така) изпада в друго 

голямо объркване. Понеже, ако чашата на забвението след като бъде изпита може да 

прочисти умът от спомена за всички извършени дела, как, о, Платон, ти си получил 

знание за факта (тъй като душата ти сега се намира в тяло), че преди да влезе в тялото 

на нея й е било дадено от демона питие, което довело до забвение? Понеже, ако ти си 

спомняш демона, и чашата, и влизането (в живота), ти също така би трябвало да знаеш 

и други неща; но, ако от друга страна, ти не знаеш за тях, тогава няма никаква истина 

в историята за демона, нито за изкусно приготвената чаша на забвението. 

3. Против тези, които казват, че самото тяло е отварата на забвението , може да 

бъде направено следното наблюдение: Как тогава се случва, че всичко, което самата 

душа види, било във видение или разсъждавайки над по-раншните умствени усилия, 

докато тялото е пасивно, тя си спомня и споделя с ближните си? Но, отново, ако самото 

тяло е (причината за) забвението, тогава душата, като съществуваща в тялото, не би 

могла да си спомня дори тези неща, които е схванала преди много време или чрез 

очите, или чрез ушите, но веднага щом очите се отвърнат към това, което гледат 

паметта за тях веднага без съмнение би била унищожена. Понеже душата, като 
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съществуваща в самата (причина за) забвение не би могла да има спомен за нищо друго 

освен за това, което вижда в настоящия момент. Как също тя би могла да се запознае 

с божествените неща и да запази спомена за тях, докато съществува в тялото, ако то, 

както твърдят те, е (причината за) забвението? Но и пророците, докато били на земята, 

връщайки се в обичайното си състояние на ума, по подобен начин си припомняли 

нещата, които видели духовно или чули във видения за небесните обекти и ги предали 

на другите. Следователно тялото не кара душата да забравя нещата, на които е 

станала свидетел; но душата учи тялото и споделя с него духовното видение, на което 

то се наслаждава. 

4. Понеже тялото не притежава по-голяма сила от душата, тъй като първото е 

вдъхновено, и оживено, и нараства, и е държано в единство от второто; но душата 

притежава и владее тялото. Тя често е бавна в своята скорост пропорционално на 

скоростта, с която се движи тялото, което споделя; но тя никога не губи свойственото й 

познание. Понеже тялото може да се сравни с един инструмент; но душата притежава 

разума на артист. Така както идеята за действие бързо идва в умът на артиста, но той 

може да я извърши единствено бавно посредством инструмента тъй като материята, 

която използва не притежава пълна еластичност и по този начин бързината на неговото 

умствено действие, бивайки смесено с бавността на инструмента, води до едно 

умерено движение (към желания край); така също душата, бивайки смесена с тялото, 

което й принадлежи, е в определена степен възпрепятствана, понеже нейната бързина 

е смесена с бавността на тялото. Все пак тя не губи напълно своята свойствена сила, 

но докато споделя живота с тялото, самата тя не престава да живее. Така също , докато 

общува с други неща посредством тялото, тя нито губи своето познание за тях, нито 

нещата, за които й е било свидетелствувано. 

5. Следователно ако душата не си спомня нищо от предишното си състояние на 

съществуване, но има разбиране за нещата, които са тук, то следва, че тя нито е 

съществувала в други тела нито е правила неща, за които не знае, нито (някога) е 

знаела неща, които не може (сега умствено) да си спомни. Но така както всеки един от 

нас приема своето тяло чрез майсторското дело на Бога, така той също притежава и 

своята душа. Понеже Бог не е толкова беден или лишен от ресурси, че да не може да 

даде подходящата за него душа на всяко отделно тяло и дори я дава по един специален 

начин. Следователно, когато (определеният) брой е изпълнен (този брой), който Той 

предварително е определил по Своята воля, всички, които са били записани за живот 

(вечен) ще възкръснат отново, имащи свои собствени тела и притежаващи също и 

своите собствени души и собствени духове, в които те са бил угодни на Бога. Тези, от 

друга страна, които заслужават наказание ще отидат в него, също притежаващи 
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собствени души и тела, в които са се отдалечили от Божията благодат. Но от този 

момент ще престанат класовете на родени и раждащи, на женещи се и давани в 

женитба; така че броят на човечеството, съответстващ на предварително определения 

от Бога, когато е изпълнен, може напълно да осъществи планът на Отца.  

 

~ Глава 34 ~ 
Душите могат да се разпознаят и отделени от тялото и са вечни, 

макар някога да са имали начало  

1. Господ много ясно учи, че душите не само продължават да съществуват, не 

като преминават от тяло в тяло, а като запазват същата форма (в своето самостоятелно 

състояние) каквато е имало тялото, към което са пригодени и че те помнят делата, които 

са извършили в това състояние на съществуване, и които сега са приключили – в раказа 

за богаташа и Лазар, който намерил утеха в Авраамовото лоно. Там Той казва (Лука 

16:19 и сл.), че Дайвс познал Лазар след смъртта му, както и Авраам и че всеки от тези 

хора се намерил на удачното за него място и че този (Дайвс) помолил Лазар да бъде 

изпратен да го облекчи – (Лазар), на когото той преди това не давал дори останките, 

които падали от трапезата му. (Той също ни казва) за отговорът даден от Авраам, който 

бил запознат не само с неговата молба, но и със самият Дайвс и наставил тези, които 

той не желаел да дойдат на това мъчително място да вярват на Мойсей и на пророците 

и да приемат проповедта на Този, Който щял да възкръсне от мъртвите. Тогава чрез 

тези неща ясно е показано, че душите продължават да съществуват, че те не 

преминават от тяло в тяло, че притежават човешка форма, така че могат да бъдат 

разпознати и запазват спомените си в онзи свят; освен това, че Авраам притежавал 

пророчески дар и че всеки клас (души) приема дом какъвто заслужавал , дори преди 

съда. 

2. Но ако на това място някой каже, че тези души, които са започнали да 

съществуват само малко по-рано, не мога да издържат твърде дълго във времето; но 

че те трябва от една страна или да не бъдат родени, за да бъдат безсмъртни или ако 

са започнали съществуване чрез раждане, те да погинат заедно с тялото – нека да 

научат, че единствено Бог, Който е Господ на всичко е без начало и без край, бивайки 

истински и завинаги същият и винаги оставащ един и същ и непроменим. Но всички 

неща, които произлизат от Него, каквото и да е било направено, наистина приемат 

своето начало чрез раждане и поради тази причина са по-малки от Него, тъй като не са 

неродени. Все пак те продължават и разпростират своето съществуване през дълга 
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поредица от векове според волята на Бога техният Създател; така че Той така ги прави 

от началото, че да могат да съществуват след това.  

3. Понеже както небето, което е над нас, твърдта, слънцето, луната, останалите 

звезди и всичкото им величие, макар да нямат по-раншно съществуване, са призовани 

в съществуване и продължават за дълъг период от време според Божията воля, така и 

всеки, който мисли по подобен начин за душите, и духовете, и за сътворените същества, 

няма по никакъв начин да се отклони много, тъй като всички неща, които са били 

направени имат начало, когато са били създадени, но продължават толкова, колкото 

желае Бог те да имат съществуване и да продължат. Духът на пророчеството 

свидетелствува за това мнение, когато казва: „Той рече и станаха; заповяда и те се 

създадоха; Утвърди ги отвека и довека” (Псалм 148:5-6). И отново Той говори по 

следният начин за спасението на човека: „Той проси от Тебе живот; И Ти си му дал 

дългоденствие до вечни векове” (Псалм 21:4), показвайки по този начин, че Отец на 

всичко е Този, Който дава вечно съществуване на спасените. Понеже животът не 

произлиза от нас самите нито от собствената ни природа, но се дава според Божията 

благодат. Следователно този, който задържа даденият му живот и благодари на 

Даващият, ще приеме също и дни отвека и довека. Но този, който го отхвърли и се 

покаже неблагодарен спрямо Създателят си, за това, че е бил създаден, и по този начин 

не разпознае Този, Който му дава (даровете), се лишава от (привилегията да) продължи 

завинаги. И, поради тази причина, Господ казва на тези, които се показват 

неблагодарни към Него: Ако си неверен в малкото, кой ще ти повери голямото?, 

показвайки, че този, който в този кратък временен живот е бил неблагодарен към Този, 

Който го дава справедливо, няма да приеме от Него множество дни отвека и довека.  

4. Но както това животинско тяло само по себе си със сигурност не е душата и 

все пак има общение с душата дотогава, докато е угодно на Бога; така и самата душа 

не е живот, но участва в този живот даден й от Бога. Поради което пророческото слово 

заявява за първородният човек: „Той стана жива душа” (Битие 2:7), учейки ни, че 

участвайки в живота душата става жива; така и душата, и живота, който тя  притежава, 

трябва да се разбират като имащи самостоятелно съществуване. Следователно , когато 

Бог дава живот и вечна продължителност става ясно, че дори душите, които преди това 

не са съществували трябва по този начин да живеят (завинаги) , тъй като Бог 

едновременно е пожелал те да съществуват и да продължат да съществуват. Понеже 

Божията воля трябва да води и насочва във всичко, а всичко друго да Му дава 

предимство и да се подчинява, и да се посвети на служение на Него. Толкова тогава 

нека да бъдат думите ми за сътворението и за вечното съществуване на душата.  
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~ Глава 35 ~ 
Оборване на Василид и на мнението, че пророците изговаряли 

предска зания вдъхновени от различни богове  

1. Осен това, в добавка към вече казаното, самият Василид според собствените 

му принципи ще намери за необходимо да каже не само, че съществуват 365 небеса 

следващи едно след друго, но и огромно и неизброимо множество, които винаги са в 

процес на създаване и са били създавани, и ще бъдат създавани, така че съторението 

на небесата от този вид никога да не престане. Понеже, ако от изтичането на първото 

небе, второто е било направено по негово подобие и третото по подобие на второто , и 

така нататък по отношение на всички останали, които следват, тогава следва по 

необходимост, че от изтичането на нашето небе, което е наричано последно, се създава 

друго подобно на него и от него отново трето; и по този начин никога не може да 

престане нито процесът на изтичане от тези небеса, които вече са направени , нито 

създаването на (нови) небеса, но действието трябва да продължи ad infinitum и да 

доведе до един брой небеса, който е неопределим. 

2. Останалите от лъжливо наречените гностици, които твърдят, че пророците 

изговаряло своите пророчества вдъхновени от други богове, лесно ще бъдат оборени 

от факта, че всички пророци прогласявали един Бог и Господ, Създател на небето и 

земята и на всичко, което е в тях; докато, освен това, те обявявали и идването на 

Неговия Син, както аз ще покажа от самите Писания в следващата книга.  

3. Все пак, ако някой възрази, че в еврейският език се срещат различни изрази 

(по отношение на Бога) като Саваот, Елое, Адонай и всички останали подобни термини 

опитвайки се да докаже от това, че има различни сили и богове, нека той да научи, че 

всички подобни изрази са само изявявания и имена на едно и също Същество. Понеже 

изразът Eloë на еврейски език сочи Бога, докато Elōeim and Eleōuth на еврейски език 

означават това, което съдържа всичко. Що се отнася до името Adonai понякога то 

показва нещо, което може да бъде наречено и почитано, но в други случаи когато 

буквата Daleth е дублет и думата получава един начален гърлен звук – по този начин 

Addonai – (тя означава) Този, Който разделя и ограничава земята от водата, така че 

водата да не може да залее земята. По подобен начин и Sabaoth когато се пише с 

гръцката Омега в последната сричка (Sabaōth) показва доброволен агент; но когато се 

изписва с гръцката Омикрон – както например Sabaŏth – изразява първото небе. По 

същият начин Jaōth когато последната сричка е удължена показва една 

предопределена мярка; но когато е кратка с гръцката буква Омикрон, а именно Jaŏth 

един, който кара злото да побегне. По подобен начин всички тези изрази водят до името 

на едно и също Същество, като например Господ на силите, Отец на всичко, Бог 
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всемогъщи, Всевишният, Творецът, Създателят и други подобни. Това не са имена и 

названия на една поредица от различни същества, а на едно и също, чрез които е открит 

единият Бог и Отец, Този, Който съдържа всичко и дава съществуване на всеки.  

4. Проповядването на апостолите, авторитетното учение на Господа, 

прогласяването на пророците, записаните думи на апостолите и служението на закона 

– всички хвалят едно и също Същество, Богът и Отец на всички, а не множество 

различни същества, които получават своята субстанция от различни богове и сили, но 

(изявяват), че всички неща (били направени) от един и същ Отец (Който все пак 

пригодил Своите дела към природата и склонностите на материалите, с които работел), 

неща видими и невидими и, накратко, всичко, което е било направено (не е  било 

създадено) нито от ангели, нито от някоя друга сила, но единствено от Бога-Отца – 

всички са в хармония с нашето твърдение и това, смятам, беше достатъчно доказано, 

като чрез тези силни аргументи беше показано, че има само един Бог, Създател на 

всичко. Но за да не помисли някой, че аз се стремя да избегна доказателства, които 

могат да се извлекат от Господните Писанията (тъй като наистина същите тези Писания 

много по-ясно и очевидно прогласяват именно това) аз, за полза на тези, които поне не 

идват с покварен ум, ще посветя една цяла книга на Писанията, които споменах, която 

честно ще ги разгледа (и ще ги обяснява) и ясно ще изложа от тях доказателствата на 

божествените Писания (за да задоволя) всички, които обичат истината.  

КРАЙ НА КНИГА ВТОРА 

 


