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Въведение 

1. Предавайки ти, мой най-скъпи приятелю, четвъртата книга, която е (наречена) 

Откриване и оборване на лъжливото познание, аз, както обещах, добавям чрез 

Господните думи тежест към това, което вече достигнах. Така и ти, който помоли, 

можеш да получиш от мен средставата за оборване на всички еретици навсякъде и да 

не им позовлиш, победени във всичко, да се хвърлят в дълбоките грешки и да не се 

удавят в морето на невежеството, но обръщайки ги към убежището на истината да ги 

доведеш до спасение. 

2. Все пак човекът, който реши да започне тяхното обръщение , трябва да 

притежава подобаващо знание за техните системи или схеми на учение. Понеже не е 

възможно за никой да изцели болния, ако няма знание за болестите на пациентите. 

Това е причината моите предшественици – хора много по-велики от мен самият –все 

пак да са неспособни задоволително да оборят валентианите, понеже са били невежи 

за системите на тези хора, които аз с голямо внимание ти предоставям в първата книга 

и в която също така показах, че тяхното учение е взето от други еретици. Така също, на 

второ място, ние имаме като в огледало един знак за осуетяване на техните планове. 

Понеже тези, които се противят на тези хора (валентианите) по правилен начин, така 

се противят и на всички със зъл ум; и тези, които ги оборват, на практика оборват всяка 

ерес. 

3. Понеже, тяхната система е по-богохулна от всички (останали), тъй като те 

казват, че Създателят и Творецът, Който, както показах, е единственият Бог, е бил 

създаден чрез един дефект или падение. Те също така говорят богохулства срещу 

нашия Господ, като разсичат и разделят Исус от Христос, и Христос от Спасителят и 

отново Спасителят от Словото, и Словото от Единородния. И така както казват, че 

Създателят произлиза от един дефект или падение, така те също учат, че Христос и 

Светия Дух са създадени по причина на този дефект; така че сред тях не се намира 

нищо освен богохулство. В предишната книга идеите на апостолите относно всичко това 

бяха изложени (с цел) не само да се види, че тези, „които от началото са били 

свидетели и служители на Словото” (Лука 1:2) на истината не са имали подобни 

мнения, но и че те също така са проповядвали да избягваме подобни учения (2 Тимотей 

2:23), предвиждайки чрез Духа тези слабоумни хора, които ще се отклонят.  

4. Защото, както змията измами Ева обещавайки й това, което сама нямала (2 

Петър 2:19), така също и тези хора, претендирайки (че притежават) по-висше знание и 

(че са запознати с) неизразимите тайни; и обещавайки достъп до Плеромата, за който 

говорят, хвърля тези, които им вярват в смърт, карайки ги да отстъпват от Този, Който 

ги е направил. По това време отстъпилият ангел накарал човечеството да бъде 
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непокорно чрез змията мислейки, че не е забелязан от Господа; поради което Бог му 

дал образът (Откровение 12:9) и името (на змия). Но сега , понеже последните времена 

(са дошли върху нас), злото се е разпростряло широко сред хората и не само ги кара 

да отстъпват, но и по много начини (дяволът) повдига богохулници срещу Твореца, а 

именно, чрез всички вече споменати еретици. Защото всички те, макар да създават 

различни религии и да разпространяват различни (мнения) , все пак са съгласни със 

същия бохогулен план, наранявайки (хора) до смърт, учейки богохулства срещу Бога, 

нашият Създател и Поддържник и отклонявайки се от спасението на хората. Човекът е 

една смесена организация от душа и плът, създаден по Божие подобие и направен от 

ръцете Му, т.е. от Сина и Светия Дух, на Които Той казва: „Да направим човека” (Битие 

1:26). Тази тогава е целта на този, който завижда за живота ни, да накара човеците да 

не вярват в собственото си спасение и да богохулстват срещу своя Създател. Понеже 

в каквото и да напредват еретиците с най-голяма тържественост накрая те достигат до 

това, че хулят Твореца и отричат спасенето на Божието творение, каквото наистина е 

плътта. Поради тази причина, аз доказах по множество различни начини, че Божият Син 

извършл цялата диспенсация (на милостта) и показах, че никой друг не е наречен Бог 

от Писанията освен Отец на всичко, и Синът, и тези, които притежават осиновлението.  

 

~ Глава 1 ~ 
Господ признава само един Бог Отец 

1. Следователно, тъй като е сигурно и установено, че никакъв друг Бог или 

Господ не е бил изявяван чрез Духа, освен Този, Който като Бог владее над всичко 

заедно със Своето Слово и тези, които приемат Духа на осиновление (виж 3.6.1) , т.е. 

тези, които вярват в единия истински Бог и в Исус Христос Божия Син; и по подобен 

начин, че апостолите на свой ред не наричали никой друг Бог или Господ; и което е по -

важно, (понеже е вярно) че нашия Господ (правел същото) и също така заповядвал да 

не наричаме никой друг Отец, освен Този, Който е на небесата, Който е единственият 

Бог и единственият Отец – тези неща ясно са показани като лъжливи. Но тези лъжливи 

и напълно извратени софисти продължават да твърдят, че този, когото самите те са 

измислили е по природа Бог и единственият Отец; но че Демиургът природно не е нито 

Бог, нито Отец, а е наречен така единствено поради учитивост (verbo tenus), понеже той 

управлява творението. Тези извратени митологизатори говорят поставяйки своите 

мисли срещу Бога; и пренебрегващи учението на Христос, и гадаещи лъжи те спорят 

срещу самата Божия диспенсация. Понеже те казват, че техните еони, и богове, и бащи, 
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и господари са по-нататък наречени небеса, заедно с тяхната Майка, която те също 

така наричат „Отецът” и „Ерусалим”, и с още много други имена. 

2. Сега за кого не е ясно, че ако Господ беше знаел много други отци и  богове, 

Той не би учил Своите ученици да познават (само) един Бог и само Него да наричат 

Отец? Но Той ясно разграничил тези, които само (verbo tenus) са наречени богове от 

Този, Който е истинският Бог, за да не могат да грешат що се отнася до Неговото 

учение, нито да приемат единия (по погрешка) за другия. Ако Той наистина ни научил 

да наричаме Един Отец и Бог, докато Самият Той от време на време признавал други 

отци и богове в същия мисъл, тогава би изглеждало, че Той учи на едно нещо Своите 

ученици, а Сам върши друго. Все пак подобно поведение не препоръчва учителят като 

добър, а като лъжлив и омразен. Също и апостолите според тези хора, са доказани като 

нарушители на заповедта, понеже те изповядвали Създателя като Бог и Господ, и Отец 

както показах – ако самият Той не е единственият Бог и Отец. Следователно Исус ще 

бъде за тях авторът и учителят на това престъпление, тъй като Той заповядвал само 

Един да бъде наричан Отец (Матей 23:9), налагайки по този начин върху тях 

необходимостта да изповядват Създателя като техен Отец,акто беше посочено. 

 

~ Глава 2 ~ 
Доказателства от ясното свидетелство на Мойсей и на другите пророци, 

чийто думи са думите на Христос, че има само един Бог, Създател на света, 
Когото нашият Господ проповядвал и Когото наричал Отец 

1. Следователно, Мойсей, правейки рекапитулация на целия закон, който приел 

от Създателя (Демиурга) говори по следния начин във Второзаконие: „Дайте ухо 

небеса и ще говоря; и слушай, замльо, думите на устата ми” (Второзаконие 32:1). И 

отново, Давид казва, че помощта му идва от Господа заявявайки: „Помощта ми е от 

Господа, Който е направил небето и земята” (Псалм 74:8). И Исая изповядва, че 

думите били изгорени от Бога, Който е направил небето и земята, и ги управлява. Той 

казва: „Чуй небе и дай ухо земльо: защото Господ е говорил” (Исая 1:2). И отново: „Така 

казва Господ, който е направил небето и го е прострял; който е основал земята и 

всичко в нея; и Който дава дишане на хората и дух, които вървят по нея” (Исая 62:5). 

2. Oтново, нашият Господ Исус Христос изповядва Този Същия като Свой Отец, 

когато казва: „Изповядвах Тебе, о Отче, Господ на небето и змята” (Матей 11:25; Лука 

10:21). Кой ще искат да приемем за Отец тези хора (чрез тези думи), тези, които са най-

извратените софисти на Пандора? Дали това ще е Битус, за когото са измисли от себе 

си басни; или тяхната Майка; или единородния? Или ще е този, когото маркионитите 
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или други са измислили като бог (за когото аз умело показах, че изобщо не е бог); или 

това ще е (какъвто наистина е случаят) Създателят на небето и земята, Когото 

прогласяват всички пророци – Когото и Христос изповядва за Свой Отец – за Когото 

заповядва и законът казвайки: „Слушай, Израильо; Господ, твоят Бог е един Бог” 

(Второзаконие 6:4). 

3. Но тъй като писанията на Мойсей ( literae) са думите на Христос, Самият Той 

казва на евреите, както и Йоан е записал в евангелието: „Ако вярвахте на Мойсей, 

бихте вярвали и в Мене. Но ако не вярвате на неговеите писания, няма да повярвате 

и на Моите думи” (Йоан 5:46-47). Така Той показва по най-ясен начин, че писанията на 

Мойсей са Негови думи. Ако тогава (такъв е случаят по отношение) на Мойсей така 

също, без всякакво съмнение, думите на останалите пророци са Негови (думи), както 

аз посочих. И отново, Самият Господ представя Авраам като говорещ на богаташа за 

все още живите: „Ако не слушат Мойсей и пророците, и от мъртвите да възкръсне 

някой, пак няма да му повярват” (Лука 16:31). 

4. Той не просто ни разказва една история за беден и богат човек; но ни учи, на 

първо място, че никой не трябва да води разкошен живот, нито живеейки в земни 

удоволствия и постоянно пируване да стане роб на собствените си страсти и да забрави 

Бога. „Имаше един богаташ,” казва Той, „който всеки ден се обличаше в мораво и 

висон, и всеки ден се веселеше бляскаво” (Лука 16:19). 

5. За този човек също говори Духът в Исая: „а не се взират в делото Господне, 

нито са внимавали в действието на ръцете Му” (Исая 5:12). Затова, за да не си 

навлечем същото наказание като този човек, Господ (ни) открил неговия край; 

показвайки в същото време, че ако те се покоряват на Мойсей и пророците биха вярвали 

в Него, за Когото те са проповядвали, Божият Син, Който възкръсна от мъртвите и ни 

даде живот. И той показва, че всички са от една природа , т.е. от Авраам и Мойсей, и 

пророците, и Самият Господ, Който възкръсна от мъртвите, в Когото повярвали мнозина 

от обрязаните, които също така слушали Мойсей и пророците, обявяващи идването на 

Божия Син. Но тези, които се подиграват (на истината) твърдят, че тези хора били от 

друга природа и не познавали първороденият от мъртвите; разбирайки Христос като 

различно същество, Който продължил, като че ли бил непреходен , докато Исус, Който 

пострадал, бил напълно разделен (от Него). 

6. Понеже те не получили от Отца познанието за Сина; нито пък научили Кой е 

Отца от Сина, Който учел ясно и без притчи -  Този, Който е истински Бог. Той казва: 

„Никак да не се кълнете; нито в небето, понеже е престол на Бога; нито в земята, 

понеже е Негово подножие; нито в Ерусалим , понеже е градът на великия Цар” (Матей 

5:34). Тези думи очевидно са изговорени по отношение на Създателя, както казва и 
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Исая: „Небето Ми е престол и земята е Мое подножие” (Исая 61:1). И освен това 

Същество няма друг Бог; иначе Той не би бил наричан от Господа „Бог” или „великият 

Цар;” понеже едно същество, което може да бъде описано по този начин не признава 

никое друго сравнимо с Него или над Него. Понеже този, който има някой над себе си и 

е под чужда власт, и в този случай това същество никога не може да бъде наречено 

нито „Бог”, нито „великият Цар.” 

7. Тези хора няма да бъдат в сътояние да покажат, че тези думи са изговорени 

иронично понеже самите думи доказват, че са сериозни. Понеже Този, Който ги 

изговорил бил Истината и наистина въздигнал Своя дом, изгонвайки от него 

среброменителите, които купували и продавали, казвайки им: „Домът Ми ще се нарече 

дом за молитва, а вие го превърнахте в разбойнически вертеп” (Матей 21:13). И каква 

причина би имал Той да каже и направи това, и да издигне Собствения Си дом, ако 

проповядвал друг Бог? Но (Той направил това), за да може да посочи на прегрешилите 

законът на Своя Отец; но Той нито повдигнал някакво обвинение срещу домът , нито 

обвинил законът, който дошъл да изпълни; но укорил тези, кито използвали домът Му 

по лош начин и тези, които престъпвали закона. Затова книжниците и фарисеите, които 

от времето на закона започнали да презират Бога, не приели Неговото Слово , т.е. не 

повярвали в Христос. За тях Исая казва: „Твоите князе са бунтовници и съучастници 

на крадци; всеки от тях обича подкупи и тича след възнаграждения; те не осъждат 

право сирачето, нито идва при тях делото на вдовицата.” (Исая 1:23) и Еремия по 

подобен начин: „Защото Моят народ е безумен, не Ме познават; глупави деца са и 

нямат разум; мъдри са да вършат зло, но да вършат добро не умеят” (Еремия 4:22). 

8. Но тези, които се боят от Бога и са ревностни за закона Му, тичат към Христос 

и са всички спасени. Понеже Той казва на учениците Си: „Идете при разпръснатите 

овце от Израилевия дон, които погиват” (Матей 10:6). И е казано, че още много 

самаряни, когато Господ престоял при тях два дена „повярваха поради думите Му и 

казаха на жената, Сега вярваме не поради твоите думи, но понеже сами чухме (Него) 

и знаем, че този човек наистина е Спасителят на света” (Йоан 4:41). По подобен 

начин Павел заявява: „И така целият Израел ще се спаси” (Римляни 11:26), но той 

също така казва, че законът бил наш детеводител (за да ни доведе) при Христос Исус 

(Галатяни 3:24). Нека тогава да не приписваме на закона неверието на някои (от тях). 

Понеже законът никога не е пречил да вярват в Божия Син; не, но дори ги наставлява 

(Числа 21:8) да правят това казвайки1, че човек не може да се спаси по друг начин от 

старите рани на змията, освен като вярва в Този, Който в подобието на греховна плът 

                                                           
1 Този пасаж е цитиран от Августин в неговата книга за първородния грях написана, за да се противопостави 
на Пелагий около 400 г. 
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е издигнат от земята на мъченическото дърво и привлича всички към Себе Си и 

съживява мъртвите (Йоан 12:32; 3:14) 

 

~ Глава 3 ~ 
Отговор на възраженията на гностиците. Не трябва да се мисли, че 

истинският Бог може да се променя или да престане да съществува понеже 
небесата, които са Неговият престол и земята, която е подножието Му ще 

преминат 

1. Отново, що се отнася до техните злобни твърдения, че ако небето наистина е 

трон на Бога и земята Му е подножие и ако наистина е казано, че небето и земята ще 

преминат, тогава, когато те преминат, Богът, Който стои горе трябва също да премине 

и следователно, Той не би могъл да е върховният Бог; на първо място те не разбират 

какво означават изразите, че небето е (Неговият) престол и земята (Негово) подножие. 

Понеже те не разбират какъв е Бог, но си представят, че Той стои подобно на човеци и 

се съдържа в определени граници, а не съдържа. Те също така не са запознати със 

(значението на) преминаването на небето и земята. Но Павел не е невеж когато казва: 

„Понеже образът на този свят преминава” (1 Коринтяни 7:31). На следващо място, 

Давид обяснява техните въпроси понеже казва, че когато премине образът на този свят , 

не само, че Бог ще остане, но и Неговите служители, изразявайки се по следния начин 

в Псалм 102: „Отдавна Ти, Господи, си основал земята, И дело на Твоите ръце са 

небесата. Те ще изчезнат, а Ти ще пребъдваш; Да! те всички ще овехтеят като 

дреха; Като облекло ще ги смениш, и ще бъдат изменени. Но Ти си същият, И Твоите 

години няма да се свършат. Чадата на слугите Ти ще се установят, И потомството 

им ще се утвърди пред Тебе” (Псалм 102:25-28), показвайки ясно кои неща ще 

преминат и кои ще пребъдват довека – Бог, заедно със Своите служители. И по подобен 

начин казва Исая: „Повдигнете очите си към небето и погледнете към земята долу, 

защото небето ще изчезне като дим и земята ще овехтее като дреха, и онези, 

които живеят на нея, подобно ще измрат; но Моето спасение ще трае довека и 

правдата Ми няма да се отмени” (Исая 51:6). 
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~ Глава 4 ~ 
Отговор на друго възражение, показващо, че разрушението на Ерусалим, 

който е градът на великия Цар, не отнема нищо от върховното величие и 
сила на Бога, понеже това разрушение се случило поради премъдрата воля на 

същия Бог 

1. По-нататък относно Ерусалим и Господа те се опитват да твърдят, че ако това 

е „градът на великия Цар” (Матей 5:35), той не би бил запустен (Ер. 7:4). Това е все 

едно някой да каже, че ако сламата беше Божие творение, тя никога не би била 

oтделена от житото и че ако лозовите пръчки са направени от Бога, никога не биха били 

обирани и отделяни от гроздовете. Но както тези (лозовите конки) първоначално не са 

били предназначени да бъдат сами за себе си, а за плод, който расте от тях, и когато 

узрее бива отделен, а те са оставяни и тези, които не съдействат за плодобразуването 

са отрязвани напълно, така (било и с) Ерусалим, който сам отхвърлил ярема на игото 

(под което човекът бил поставен, който в миналото не бил поданик на Бога , когато 

смъртта царувала и бивайки покорен, станал подходящ поданик за свободата), когато 

плодът на свободата дошъл, и узрял, и бил обран, и складиран в хамбарите, и когато 

тези, които можели да произвеждат плодове били отнети от него (т.е. от Еруалим) и 

разпръснати по целия свят. Както казва Исая: „В бъдещите поколения Яков ще се 

вкорени, Израел ще напъпи и цъфне, и те ще напълнят лицето на света с плод” (Исая 

27:6). Следователно, когато плодът бил разпръснат по целия свят, той (Ерусалим) бил 

заслужено напуснат и тези неща, които преди това давали изобилно плод, били отнети; 

понеже от тях, по плът, Христос и апостoлите получили сила да дават плод. Но сега те 

вече не са способни да дават плод. Понеже всички неща, които имат начало във 

времето, трябва разбира се, да имат и край. 

2. Тъй като тогава законът започва с Мойсей, той приключва с Йоан като 

необходимо следствие. Христос дошъл, за да го изпълни: следователно „законът и 

пророците бяха” с тях „до Йоан” (Лука 16:16). И следователно, Йерусалим започвайки 

от Давид (2 Самуил 5:7) и изпълнявайки собственото си време, трябва да има край на 

законодателството, когато новият завет е открит. Понеже Бог върши всички неща с мяра 

и ред; нищо не е непремерено от Него, понеже нищо не е безредно. Добре е говорил 

този, който е казал, че неизмеримият Отец Сам Се е покорил на мярка в Сина; понеже 

Синът е мярката на Отца, понеже Той Го обхваща. Но определенията (на евреите) са 

временни, казва Исая: „И сионовата дъщеря е оставена като колиба в лозе, като 

навес в градина с краставици, като обсаден град” (Исая 1:8). И кога тези неща ще 

преминат? Не е ли когато плодът бъде прибран и останат само листата, които нямат 

силата да произвеждат плод? 
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3. Но защо говорим за Ерусалим, когато образът на целия свят трябва да 

премине, когато настъпи времето за неговото изчезване, за да може плодът да се 

събере в хамбара, но плявата останала след него да бъде изгорена с огън? „Защото, 

ето, иде денят, който ще гори като пещ; и всички горделиви, и всички, които вършат 

нечестие, ще бъдат плява. И този ден, който иде, ще ги изгори, казва Господ на 

Силите, и няма да остане нито корен, нито клонче” (Малахий 4:1). Кой е този Господ, 

Който носи този ден ни посочва Йоан Кръстител, когато казва за Христос: „Той ще ви 

кръсти със Светия Дух и с огън, понеже добре ще почисти гумното си; и Той ще 

събере зърното в житница, а плявата ще изгори с неугасим огън” (Матей 3:1 и сл.). 

Понеже Този, Който прави зърното и Този, Който прави плявата не са различни 

личности, но един и същ, Който ги съди, т.е. Който ги разделя. Но плявата и зърното, 

бивайки неодушевени и неразумни, са направени такива по природа. Но човека, който 

е надарен с разум и в това отношение подобен на Бога, е направен свободен според 

своята воля и с власт над себе си, сам е причина за себе си понякога да става жито, а 

понякога плява. Поради което той ще бъде справедливо осъден , понеже бивайки 

създаден като разумно същество, той изгубил истинският разум и живеейки неразумно 

се противопоставил на Божията праведност, предавайки себе си на земния дух и 

служейки на всички страсти; както казва пророкът: „Но човекът не пребъдва в чест; 

прилича на животните, които загиват” (Пс. 49:12). 

 

~ Глава 5 ~ 
 Авторът се връща към предишният си аргумент и показва, че има само един 

Бог, изявен от законът и пророците, Kогото Исус изповядвал като Свой 
Отец и Kойто, чрез Своето Слово, един жив Бог с Него, се откривал на 

човеците и в двата завета. 

1. Следователно Бог е един и същ, Който навива небето като книга и подновява 

лицето на земята; Който е направил всяко нещо на времето му за човека, така че 

идвайки до зрялост в тях, той да може да даде плод на безсмъртие; и Който, чрез 

Своята милост също му е дал вечни неща, ”за да може в бъдещия век да покаже 

превъзходните богатства на Своята благодат” (Еф. 2:7); Който бил изявен чрез 

закона и пророците, Когото Христос изповядал за Свой Отец. Той е Създателят и Той 

е Този, Който е Бог над всичко, както казва Исая: ”Аз изявих и Аз спасих” (Исая 43:10 и 

сл.). И отново: „Аз съм първият Бог и Аз съм преди нещата да станат” (Исая 12:4). 

Понеже нито по неясен, нито по арогантен начин, нито надувайки се , Той казва тези 

неща; но понеже било невъзможно без Бога да се достигне до познание за Бога, Той 

учи човеците чрез Своето Слово да познаят Бога. На тези следователно, които са 



ПРОТИВ ЕРЕСИТЕ – Ириней Леонски 

 Книга IV  
 
 

           Към съдържанието ~ 8 ~ 

 

невежи по тези въпроси и поради тази причина си представят, че са открили друг Отец , 

Той справеделиво казва: „Заблуждавате се, понеже не познавате писанията, нито 

Божията сила (Матей 22:29). 

2. Понеже нашият Господ и Господар, в отговорът, който дал на садукеите, които 

казвали, че няма възкресение, и които по този начин безчестели Бога и намалявали 

значението на закона, сочи към възкресеието и открива Бога, казвайки: „Заблуждавате 

се понеже не знаете писанията и Божията сила.” „А за възкресението на мъртвите,” 

казва Той, „не сте ли чели, че този, който говорел чрез Бога казал: Аз съм Бог 

Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?” (Матей 22:29; Изх. 3:6). И Той добавя: „Той не е 

Бог на мъртвите, но на живите; защото за Него всички са живи.” Чрез тези аргументи 

Той направил несъмнено ясно, че Този, Който говорил на Мойсей от храста и се открил 

като Богът на бащите му, е Бог на живите. Понеже Кой е Бог на живите , освен Този, 

Който е Бог и над Когото няма друг Бог? Кого също Данаил пророкът, когато персиецът 

цар Кир му казал: „Защо не почиташ Вил2?”, изявил казвайки: „Понеже не се покланям 

на идоли направени от човешки ръце, а на живия Бог, Който е направил небето и 

земята и владее над всяка плът.” Отново той казва: „Ще почитам Господа моя Бог, 

понеже Той е живия Бог.” Този тогава, Който бил почитан от пророците като живия Бог, 

Той е Богът на живите; и Неговото Слово е Този, Който говорил на Мойсей, Който също 

така смълчал садукеите, Който дал дарът на възкресението, по този начин откривайки 

истината на слепите, т.е. възкресението и Бог (в Неговият истински характер). Понеже, 

ако Той не е Бог на мъртвите, а на живите и все пак е наречен Бог на отците, които спят, 

те без съмнение са живи за Бога и не са преминали в небитие, понеже са деца на 

възкресението. Но нашият Господ Сам е възкресението, както Самият Той казва: „Аз 

съм възкресението и животът” (Йоан 11:25). Но отците са Негови деца; понеже е 

казано от пророците: „Вместо бащите Ти ще бъдат децата Ти, които ще поставиш 

за князе по цялата земя” (Пс. 45:16). Следователно, Христос Сам, заедно с Отца, е 

Богът на живите, Който говорил на Мойсей и Който също така бил изявен на отците.  

3. И учейки самите тези неща, Той казал на евреите: „Вашият отец Авраам се 

радваше, че ще види денят Ми; и видя го и се зарадва” (Йоан 8:56). Какво означава 

това? „Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда” (Римляни 4:3). На първо 

място, (той повярвал), че Той е Създателят на небето и земята, единственият Бог; и на 

следващо място, че Той ще направи потомството му като небесните звезди. Това има 

в предвид Павел (когато казва): „като светила на света” (Филяни 2:15). Праведно, 

                                                           
2 В Септуагинта и Вулгата тази история представлява 14 глава от книгата Данаил. Понеже тя не присъства в 
еврейския текст, в някои преводи тя е причислена към апокрифните книги от писанието под заглавието „Вил и 
драконът“. 
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следователно, напуснал своите земни роднини, той последвал Божието Слово, 

вървейки в странстване със Словото, за да може (след това) да живее с Бога.  

4. Праведно също и апостолите, бивайки от рода на Авраам, оставили кораба на 

своя баща и последвали Словото. Праведно постъпваме и ние, притежавайки същата 

вяра като Авраам и вземайки кръста си, както Исаак носел дървата (Битие 22:6) 

следваме Него. Понеже в Авраам, хората научили отначало и били наставени да 

следват Божието Слово. Понеже Авраам, според вярата си, последвал заповедта на 

Божието Слово и с готовност принесъл, като жертва на Бога, своя единороден и 

възлюбен син, за да може Бог също да благоволи и да принесе за цялото му потомство 

Своя Собствен възлюбен и единороден Син като жертва за нашето изкупление.  

5. Следователно, тъй като Авраам бил пророк и видял в Духа денят на 

Господното пришествие, и диспенсацията на Неговите страдания, чрез Когото както 

самият той, така и всички, които следвайки примера на неговата вяра, вярват в Бога, 

ще бъдат спасени, той се зарадвал извънредно. Следователно Господ не бил непознат 

за Авраам, Чийто ден той желаел да види (Йоан 8:56); нито пък непознат бил Бог Отец, 

понеже той се учел от Словото на Господа и вярвал в Него, поради което това му се 

вменило за правда от Господа. Понеже вярата в Бог оправдава човека; и заради това 

той казва: „Ще простра ръката си към всевишния Бог, Който е направил небето и 

земята” (Битие 14:22). Но онези, които имат извратени мнения, се опитва да отхвърлят 

всички тези истини поради един текст, който те със сигурност не разбират правилно.  

 

~ Глава 6 ~ 
Обяснение на Христовите думи: „Никой не познава Отец, освен Сина” и 

т.н., които еретиците тълкуват погрешно. Доказва, че чрез Отца откриващ 
Сина и чрез Сина, бивайки открит от Отца, Отец никога не е непознат 

1. Защото Господ, откривайки на Своите ученици, че Самият Той е Словото, 

Което дава познание за Отца и укорявайки юдеите, които си представяли, че те имат 

(познание за) Бога, докато все пак отхвърляли Неговото Слово, чрез Което Бог е 

направен познат, заявява: „Никой не познава Сина, освен Отца; нито някой познава 

Отца, освен Сина и този, на когото Сина благоволи да Го открие” (Матей 11:27; Лука 

10:22). Така пише Матей, и Лука по подбен начин, и Марк 3 съвсем същото; а Йоан 

пропуска този пасаж. Все пак тези, които са по-мъдри от апостолите пишат (стиха) по 

следния начин: „Никой човек не е познавал Отца, но Сина; нито Сина, освен Отца; и 

                                                           
3 Нямаме подобен текст в Марк 



ПРОТИВ ЕРЕСИТЕ – Ириней Леонски 

 Книга IV  
 
 

           Към съдържанието ~ 10 ~ 

 

този, на когото Сина благоволи да Го открие.” Те обясняват това , като че ли Отца не 

бил познат на никого преди идването на Господа; и Този Бог, Който бил изявен чрез 

пророците, те не признават за Отец на Христос. 

2. Но ако Христос започнал да съществува (едва) тогава, когато дошъл (на света) 

като човек и (ако) Отец решил (едва) по времето на Тиберий да задоволи (нуждите на) 

човеците и е показано, че Словото не е съществувало винаги заедно с Неговите 

творения, дори и тогава не е необходимо да въвеждаме друг Бог, а (вместо това) трябва 

да бъде изследвана причината за една толкова голяма небрежност и пропуск от Негова 

страна. Понеже не трябва да възниква и да получава такава сила подобен въпрос, който 

едновременно обвинява Бога и унищожава вярата ни в Този Създател, Който ни 

поддържа посредством Своето творение. Понеже, както насочваме нашата вяра към 

Сина, така също ние трябва да притежаваме една здрава и непоклатима любов към 

Отца. В своята книга срещу маркион, Юстин4 добре казва: „Аз не бих вярвал на Самият 

Господ, ако Той беше изявил някой друг освен Себе Си като наш Създател, Творец и 

Поддръжник. Но понеже единородния Син дошъл при нас от единия Бог, Който 

едноременно е направил този свят и нас, и съдържа, и управлява всичко, събирайки 

Своето дело в Себе Си, моята вяра в Него е здрава и вярата ми в Отца непоклатима, 

като Бог ни е дал и двете.” 

3. Понеже, никой не може да познае Отца, освен чрез Божието Слово, т.е. освен 

ако Сина не му Го открие; нито пък може да има някакво познание за Сина, освен чрез 

благоволението на Отца. Но Сина изпълнява благоволението на Отца; понеже Отец 

изпраща и Сина е изпратен, и идва. И Неговото Слово знае, че Неговият Отец е, 

доколкото това се отнася до нас, невидим и вечен; и тъй като Той не може да бъде 

изявен (от никой друг), Той Сам зявява Себе Си на нас; и от друга страна, единствен 

Отец познава Собственото Си Слово. И нашият Господ изявил тези две истини. Поради 

което, Синът открива познанието за Отца чрез Собственото Си  откриване. Понеже 

откриването на Сина е познанието за Отца; понеже всичко бива изявено чрез Словото. 

Следователно, за да можем да познаем, че Синът, Който дошъл е Този, Който дава на 

вярващите в Него познание за Отца, Той казва на учениците Си: „Никой не познава 

Сина, освен Отец, нито Отец, освен Сина и тези, на които Сина благоволи да Го 

открие;” (Матей 11:27); откривайки по този начин Себе Си и Отца Такъв , какъвто Той 

(наистина) е, за да не приемаме друг отец освен Този, Който е открит чрез Сина.  

4. Но Този (Отец) е създателят на небето и земята, както е видно от думите Му; 

а не този, лъжливият отец, който е измислен от Маркион, или от Валентин, или от 

                                                           
4 Фотий споменава за подобно съчинение на Юстин Мъченик. Виж също Евревий, Църковна история, iv. c. 18 
където е цитиран този пасаж от Ириней. 
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Василид, или от Карпократ, или от Симон, или от останалите от „гностиците“, наречени 

лъжливо така. Понеже никой от тези не бил Божият Син; но Исус Христос нашият Господ 

(бил), срещу Когото те отправят своите противни учения и се осмеляват да проповядват 

един непознат Бог. Но те трябва да чуят (следното) срещу себе си: Как може да е 

непознат Този, Който им бил познат? Понеже това, което е познато дори на малцина, 

не е непознато. Но Господ не казал, че и двамата, Отец и Сина, не могат изиобщо да 

бъдат познати (in totum), понеже в такъв случай Неговото идване би било излишно. 

Понеже защо дошъл Той? Какво ни казва Той: „Няма смисъл да търсите Бога; Той е 

непознаваем и вие няма да Го намерите?” както лъжливо твърдят последоватеите на 

Валентин, че Христос казал за техните еони. Но това наистина е напразно. Понеже 

Христос ни учи, че никой човек не е способен да познае Бога, освен ако не бъде научен 

от Бога; т.е. че Бог не може да бъде познат без Бога; но че явната воля на Отца е Бог 

да бъде познат. Понеже ще Го познаят тези, на които Синът Го открие.  

5. Заради тази цел, Отец открил Сина, за да може да бъде изявен чрез Него на 

всички и да може да приеме вярващите в Него праведниците в нетление и във вечна 

радост (а да вярваш в Него означава да вършиш волята Му); но Той справедливо ще 

хвърли в тъмнината, която те са избрали за себе си тези, които не вярват и които по 

този начин избягват Неговата свелтина. Следвателно Отец открил Себе Си чрез Него 

на всички, правейки Словото Си видимо на всички; и, обратно, Словото открило на 

всички Отец и Сина, понеже Той станал видим за всички. Следователно справедливия 

Божий съд (ще падне) върху всички, които подобно на останалите са видели, но не са, 

както другите, повярвали. 

6. Понеже, посредством самото творение, Словото открива Бога Творец; и чрез 

света (Той изявява) Господа и Създателя на света; и чрез сътворението (на човека) 

Майстора, Който го е направил; и чрез Сина Този Отец, Който е родил Сина. Тези неща 

наистина се обръщат към всички човеци по еднакъв начин, но не всички вярват в тях 

по еднакъв начин. Но чрез законът и пророците, Словото проповядвало по подобен 

начин Себе Си и Отца еднакво (на всички); и всички човеци го чули в еднаква степен, 

но не всички повярвали. И чрез самото Слово, което било направено видимо и 

осезаемо, Отец бил изявен, макар че не всички еднакво повярвали в Него; но всички 

видели Отца в Сина; защото Отец е невидимото на Сина, а Сина видимото на Отца. 

Поради тази причина всички говорили с Христос когато Той присъствал (на земята) и 

Го нарекли Бог. Да, дори демоните възклицавали виждайки Сина: „Познаваме Те Кой 

Си, светият Божий” (Марк 1:24). И дяволът Го гледал и Го изкушавал казвайки: „Ако 

Си Божий Син” (Матей 4:3; Лука 4:3) – всички по този начин, наистина виждайки и 

говорейки за Сина и Отца, но не всички вярвайки (в тях).  
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7. Понеже подобавало истината да приеме свидетелтво от всички и да стане 

(едно средство за) съд, за спасение наистина на тези, които вярват, но за осъждение 

на тези, които не вярват. Понеже всички трябва да бъдат съдени справедливо и вярата 

в Отца и в Сина трябва да бъде одобрена от всички, т.е. трябва да бъде установена от 

всички (като единствено средство за спасение), приемайки свидетелство от всички, 

както от тези, които й принадлежат, понеже са нейни приятели , така и от тези, които не 

са свързани с нея, защото са й врагове. Защото това свидетелство е вярно и не може 

да бъде опровергано и предизвиква дори от неговите противници забележителни 

свидетелства в своя полза. Те биват убедени в това от собственото си просто 

размишление върху предмета и свидетелствуват за него, и го заявяват. Но след 

известно време те избухват във враждебност и стават обвинители (на това, което са 

одобрявали) и не желаят тяхното собствено свидетелство да се приема за вярно. 

Следователно Този, Който бил познат не е различен от Този, за Когото Той казва: 

„Никой човек не познава Отца,” а един и същ Отец подчинявайки Нему всичко, докато 

Той получава свидетелството от всички, че е напълно човек и напълно Бог от Отца, от 

Духа, от ангелите, от самото творение, от човеците, от падналите духове и демоните, 

от врага и последно от всички, от самата смърт. Но Синът, извършвайки всичко за Отца 

работи от началото до края и без Него никой човек не може да получи познание за Бога. 

Понеже Синът е познание на Отца; но познанието на Сина е в Отца и е било открито 

чрез Сина; и това е била причината, поради която Господ казва: „Никой не познава Сина 

освен Отца; нито Отца освен Сина и тези, на които Сина ще Го открие” (Матей 

11:27; Лука 10:22). Понеже „ще открие” не е казано единствено по отношение на 

бъдещето, като че ли тогава (единствено) Словото започнало да изявява Отца , когато 

се родило от Мария, но се отнася безразлично за всяко време. Понеже Синът 

присъствайки със Собственото Си творение от началото, открива Отец на всеки; на 

когото Той пожелае и когато пожелае, и както Отец пожелае. Поради което във всичко 

и винаги има един Бог, Отец и едно Слово, и един Син, и един Дух, и едно спасение за 

всички, които вярват в Него. 
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~ Глава 7 ~ 

Обобщение на предходните аргументи показващи, че Авраам, чрез 
откровение на Словото, познавал Отца и идването на Божия Син. Поради 

тази причина той се зарадвал да види денят на Христос, когато даденото му 
обещание щяло да се изпълни. Плодът на тази радост се пренесъл към 

потомството му, т.е. към тези, които участват във вярата на Авраам, но 
не към евреите, които отхърлили Божието Слово. 

1. Следователно Авраам също, познавайки Отца чрез Словото, Който направил 

небето и земята, Го изповядал като Бог. И научавайки, чрез откровението (което му 

било дадено), че Божият Син ще бъде един човек сред човеците, чрез Чието идване 

неговото потомство ще стане като небесните звезди, той пожелал да види този ден, за 

да може сам да приеме Христос; и виждайки го чрез духът на пророчеството, се 

зарадвал (Битие 17:17). Поради което и Симеон, един от неговите потомци, напълно 

изявил радостта на патриарха и казал: „Сега Господи отпускаш слугата си с мир. 

Защото очите ми видяха Твоето спасение, което си пригитвил пред лицето на 

всичките човеци: светлина за откровението на езичниците5 и слава за Твоя народ 

Израел” (Лука 2:29 и сл.). И ангелите по подобен начин изявявали голямата радост на 

овчарите, които пазели нощна стража (Лука 2:8). Освен това Мария казала: „Душата 

ми величае Бога и зарадва се духът ми в Бога, моето спасение” (Лука 1:46) – радостта 

на Авраам слизала върху тези, които произлезли от него – т.е., които гледали и виждали 

Христос и вярвали в Него; докато, от друга страна, имало обратна радост, която се 

движела от децата към Авраам, който също желаел да види денят на Христовото 

идване. Правилно тогава нашият Господ свидетелствува за него казвайки: „Вашият 

отец Авраам се радваше да види денят Ми; и видя го и се зарадва.” 

2. Защото не само заради Авраам Той казал тези неща, но също и за да може да 

посочи всички, които познавали Бога от началото и предсказвайки идването на Христос 

приели откровение от Самият Божий Син; Който също така в края на времената бил 

направен видим и осезаем, и говорел с човешката раса, за да може и от тези камъни 

да въздигне авраамови чада и да изпълни обещанието, което Бог му дал и за да може 

да направи потомството му като небесните звезди (Битие 15:5), както казва Йоан 

Кръстител: „Защото Бог може и от тия камъни да издигне авраамови чада” (Матей 

3:9). Този Исус ни извлякъл от служението на камъни и от едно трудно и безплодно 

размишление, и ни установил в една вяра подобна на авраамовата. За това 

                                                           
5 Текста казва oculorum, вероятно сгрешено от populorum. 



ПРОТИВ ЕРЕСИТЕ – Ириней Леонски 

 Книга IV  
 
 

           Към съдържанието ~ 14 ~ 

 

свидетелствува и Павел казвайки, че ние сме Авраамови деца според подобието на 

нашата вяра и обещанието за наследство (Римляни 4:12; Галатяни 4:28).  

3. Той следователно е същият Бог, Който призовал Авраам и му дал обещанието. 

Но Той е Творецът, Който чрез Христос създал светлините в света (а именно) тези, 

които вярват сред езичниците. Той казва: „Вие сте светлината на света” (Матей 5:14), 

т.е. подобни на небесните звезди. Него следователно аз правилно показах, че не е бил 

познат от никой човек, освен чрез Сина и от този, на когото Сина ще Го открие. Но Синът 

открива Отца на всички, на които желае Той да бъде познат; и нито без благоволението 

на Отца, нито без действието на Сина ще Го открие, нито някой човек може да познае 

Бога. Поради което Господ казва на Своите ученици: „Аз съм пътят истината и 

живота; никой не дохожда при Отеца освен чрез Мене. Ако бяхте познали Мене , 

щяхте да познаете и Отца; и отсега познали сте Го и видели сте Го” (Йоан 14:6-7). 

От тези думи е очевидно, че Той е познаван чрез Сина, т.е. чрез Словото. 

4. Следователно, когато евреите се отделили от Бога като не приели Неговото 

Слово, но си представяли, че могат да познаят Отца (отделно) от Него, без Словото, 

т.е. без Сина; те били невежи за Бога, Който говорил в човешка форма на Авраам 

(Битие 18:1) и отново на Мойсей, казвайки: „Видях страданията на Моите люде в 

Египет и слязох, за да ги избавя” (Изход 3:7-8). Защото Синът, Който е Божието Слово, 

определил тези неща предварително, от началото. На Отец не му липсвали ангели, за 

да извика творението в съществуване и да направи човека, за когото било направено 

творението; нито имал нужда от някакъв инструмент за направата на сътворените неща 

или за подредбата на нещата, свързани с човека; защото (в същото време) Той 

притежавал огромно и неизборимо множество слуги. Понеже Неговото потомство и 

Неговото подобие6 действали за Него във всяко отношение; т.е. Синът и Светия Дух; 

Словото и Мъдростта; на Когото служат всички ангели и на Когото те са покорни. 

Лъжливи следователно са тези, които поради думите „Никой не познава Отец, освен 

Сина” (Матей 11:27; Лука 10:22) въвеждат друг, непознат Бог.  

 

                                                           
6 Масует смята, че отците наричат Светия Дух подобие на Сина 
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~ Глава 8 ~ 
Празните опити на Маркион и неговите последователи, които изключват 

Авраам от спасението донесено от Христос, Който освободил не само 
Авраам, но и Авраамовото потомство, изпълнявайки, а не унищожавайки 

закона, когато изцелявал в съботен ден 

1. Празен също е (опита на) Маркион и на неговите последователи , когато те (се 

опитват да) изключат Авраам от неговото наследство, за когото Духът чрез множество 

човеци и сега чрез Павел, свидетелствува, че „повярва в Бога и това му се вмени за 

праведа” (Римляни 4:3). И Господ (също свидетелствува за него) на първо място като 

въздига негови деца от камъните и прави потомството му като небесните звезди, 

казвайки: „Те ще дойдат от изток и от запад, от север и от юг, и ще седнат с 

Авраам, Исаак и Яков в небесното царство” (Матей 8:11) и когато отново казва на 

евреите: „Тогава ще видите Авраам, Исаак и Яков и всички пророци в небесното 

царство, а себе си изхърлени вън” (Лука 8:28). Тогава е ясно, че тези, които отричат 

неговото спасение и говорят за друг Бог освен Този, Който дал обещание на Авраам са 

извън Божието царство и са лишени от (дара на) нетление, отричащи и хулещи Бога, 

Който въвел, чрез Исус Христос, Авраам в Божието царство и неговото потомство, 

Църквата, на което също е дадено осиновлението и наследството обещани на Авраам.  

2. Защото Господ издигнал потомството на Авраам като го освобоодил от 

робството и го призовал към спасение, както направил и с жената, която изцелил, 

казвайки ясно на тези, които нямали вярата на Авраам: „Лицемери! в събота не 

отвързва ли всеки един от вас вола или осела си от яслите и го въвежда да го 

напоява? А тая, като е Авраамова дъщеря, която Сатана е държал цели 

осемнадесет години, не трябваше ли да бъде развързана от тая връзка в съботен 

ден?” (Лука 13:15-16). Ясно е следователно, че Той освободил и оживотворил тези, 

които вярвали в Него подобно на Авраам и когато изцелявал в събота не направил нищо 

противно на закона. Понеже законът не забранява на човека да изцелява в събота (но 

напротив), той дори обрязва в този ден и заповядва служенията да се вършат от 

свещениците за людете; да, той не отказва изцелението дори на безсловесните 

животни. Както в Силоам така и в следващите случаи, Той изцелявал в събота; и поради 

тази причина мнозина прибягвали към Него в събота. Понеже законът заповядва да се 

въздържат от всяка робска работа, т.е. от всяко търсене на обогатяване, което се 

осъществява чрез търговия и чрез други светски занимания; но ги насърчава да 

прибягват към духовни упражнения, които се състоят в размишления и да отговарят 

благосклонно на нуждите на своите ближни. Следователно Господ укорил тези, които 

несправедливо Го обвинявали заради това, че изцелявал в съботни дни. Понеже Той 
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не отменил, но изпълнил закона, изпълявайки служението на първосвещеник, 

умилостивявайки Бога заради човеците и очиствайки прокажени, изцелявайки болни и 

Сам понасяйки смърт, за да може изгоненият човек да се върне от осъждението и да 

влезе без страх в своето наследство. 

3. И отново, законът не забранява на тези, които са гладни в съботен ден да 

вземат готова храна в ръцете си; все пак той им забранява да жънат и да събират в 

хамбари. Заради това Господ казва на тези, които обвинявали учениците Му, понеже те 

късали и ядели класове, стривайки ги с ръце: „Исус в отговор им рече: Не сте ли чели 

това, което стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него,  как влезе 

в Божия дом, взе присътствените хлябове и яде, даде и на ония, които бяха с него, 

които хлябове не е позволено никой да яде, а само свещениците?”(Лука 6:3-4), 

оправдавайки Своите ученици чрез думите на закона и посочвайки на това, че е законно 

за свещениците да действат свободно. Понеже Давид бил поставен за свещеник от 

Бога, макар Саул да го преследвал. Понеже всяка праведност притежава свещеничеки 

чин7. И всички апостоли на Господа са свещеници, които тук не наследяват нито земи , 

нито къщи, но непрестанно служат на Бога и на олтара. За което говори и Мойсей във 

Второзаконие, когато благославя Левий: „Който рече за баща си и за майка си: Не 

гледай на тях; Който не призна братята си, Нито позна своите чада; Защото 

съблюдаваха Твоята дума И опазиха Твоя завет”(Второзаконие 33:9). Но кои са тези, 

които са оставили баща и майка и са казали сбогом на всичките си ближни заради 

Божието Слово и неговият завет, ако не учениците на Господа? За които отново Мойсей 

казва: „Ти да нямаш наследство в тяхната земя, нито да имаш дял между тях; Аз 

съм твоят дял и твоето наследство между израилтяните.”(Числа 18:20). И отново: 

„Ни левитските свещеници, ни цялото Левиево племе да нямат дял или наследство 

с Израиля: нека се хранят с жертвите принасяни чрез огън на Господа и с Неговото 

наследство.”(Второзаконие 18:1). Поради което и Павел казва: „Не че искам подаръка, 

но искам плода, който се умножава за ваша сметка”(Филипяни 4:17). На своите 

ученици, които имат свещенството на Господа8, за които било законно, когато са гладни 

да ядат житни зърна, Той казва: „Защото работникът заслужава заплатата си” 

(Матей 10:10). И свещениците в храма нарушавали съботата и били невинни. Защо 

били невинни? Понеже, когато били в храма, те не се занимавали със светски работи, 

но служели на Господа, изпълнявайки закона, но без да отиват отвъд него, както 

направил човекът, който самоволно носел дърва в Божия стан и справедливо бил убит 

                                                           
7 Това е цитирано по различен начин от Антоний Мелиса и Йоан Дамаскин: „Всеки праведен цар притежава 
свещенически чин” (ср. 1 Петър 2:5,9 и заедно със свидетелството за всеобщо свещенство на Петър ,сравни 
същото казано под закона в Изход 19:6). 
8 Буквало „левитската същност на Господа” Domini Leviticam substantiam 



ПРОТИВ ЕРЕСИТЕ – Ириней Леонски 

 Книга IV  
 
 

           Към съдържанието ~ 17 ~ 

 

с камъни (Числа 15:32 и сл.). „Защото всяко дърво, което не дава добър плод отсича 

се и в огъня се хвърля” (Матей 3:10) и „Който развали Божия храм него Бог ще развали” 

(1 Коринтяни 3:17). 

 

~ Глава 9 ~ 
Авторът и на двата завета е един 

1. Следователно, всички неща са от една и съща субстанция, т.е. от един и същи 

Бог; както и Господ казва на Своите ученици: „Така всеки книжник, който е учил за 

небесното царство е като човек, който изважда от съкровището си старо и ново” 

(Матей 13:52). Той не учи, че този, който изважда старото е един, а който вади новото 

друг; но че са един и същ. Понеже Господ е добрият човек в къщата, Който управлява 

целия дом на Своя Отец; и Който дава закон подходящ както за робите , така и за тези, 

които все още не са обучени; и подходящи заповеди на свободните, оправдани чрез 

вяра, както и Своето наследство на тези, които са синове. И Той нарича Своите ученици 

„книжници” и „учители на небесното царство.” На тях Той също така казва на друго  

място за евреите: „Ето, аз изпращам при вас мъдреци и книжници, и учители; и някои 

от тях ще убиете и преследвате от град в град” (Матей 23:34). Без противоречие, 

Той има в предвид под нещата, които са извадени, старите и новите, двата завета; 

стария, даването на закона, което се случило по-рано; и Той сочи към новия, начинът 

на живот изискаван от евангелието, за което Давид казва: „Пейте на Господа нова 

песен” (Псалм 96:1) и Исая: „Пейте на Господа нова песен. Неговото начало (initium) 

е превъзвишено до краищата на земята: те разказват силата Му на островите” 

(Исая 62:10 – цитирано по памет). И Еремия казва:”Ето, Аз ще сключа нов завет; не 

такъв, какъвто сключих с бащите им” (Еремия 31:31) на планината Хорив. Но един и 

същ домакин е дал и двата завета, Божието Слово, нашият Господ Исус Христос, Който 

говорил както с Авраам, така и с Мойсей, и Който отново ни върна свободата и умножи 

Своята благодат. 

2. Той казва: „Тук има един по-велик от храма” (Матей 12:6). Но (думите) по-

велики, по-малко велик, не се употребяват към неща, които нямат нищо общо помежду 

си и са от противоположна природа, и взаимно отблъкващи се; но се използват за тези, 

които са от еднаква субстанция и които притежават еднакви свойства, а се различават 

просто по брой и размер; такива са вода от вода, светлина от светлина и благодат от 

благодат. Следователно, по-велико е това законодателство, което носело свобода от 

това, което поробвало; и затова то било разпространено не (само) сред един народ, но 

по целия свят. Понеже един и същ Господ, Който е по-велик от храма, по-велик от 
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Соломон и по-велик от Йона, дава дарове на човеците, т.е. Собственото Си присъствие 

и възкресението от мъртвите. Но Той не променя Бога, нито прогласява различен Отец, 

но Този същият, Който също така има да даде повече на тези в Неговия дом. И тъй като 

тяхната любов към Бога нараствала, Той давал все по-големи и по-големи (дарове); 

както казва и Господ на Своите ученици: „И по-велики неща ще видите” (Йоан 1:50). И 

Павел казва: „Не че вече съм постигнал или че вече съм оправдан, или че вече съм 

направен съвършен. Понеже отчасти знаем и отчасти пророкуваме; но когато дойде 

съвършеното, това, което е частично ще се прекрати9 .” Следователно, когато това, 

което е съвършено дойде, ние няма да видим друг Отец, но Този, Когото и сега желаем 

да видим (защото „блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога” Матей 5:8); 

нито ще търсим друг Христос и Божий Син, но Този, Който (се е родил) от дева Мария, 

Който страдал, в Когото ние вярваме и Когото обичаме; като казва Исая: „И в оня ден 

ще рекат: Ето, Тоя е наш Бог; Чакахме Го, и Той ще ни спаси; Тоя е Господ; чакахме 

Го; Ще се възрадваме и развеселим в спасението Му.” (Исая 25:9) и Петър казва в 

своето послание: „Когото любите без да сте Го видели, в Когото сте повярвали, 

радвате се с неизказана и преславна радост” (1 Петър 1:8) нито пък сме приели друг 

Свят Дух, освен Този, Който е в нас и Който вика: „Авва Отче” (Римляни 8:15). И ние 

ще растем в същите тези неща (както сега) и ще напредваме, така че вече не като че в 

огледало или неясно, но лице в лице ще се наслаждаваме на Божиите дарове. Така 

също сега, приемайки повече от храма, и повече от Соломон, т.е. адвента на Божия 

Син, на нас не ни е изявяван друг Бог, освен Творецът и Създателят на всичко, Който 

ни е бил показан от началото; нито друг Христос, Божият Син, освен Този, за Когото 

пророкували пророците. 

3. Понеже новият завет бил познат и проповядван от пророците, Този, Който 

трябвало да го установи според благоволението на Отца също бил проповядван, открит 

на човеците, както на Бог му се видяло угодно; за да могат те всякога да напредват 

вярвайки в Него, и посредством (последователните) завети постепенно да достигнат до 

пълно спасение. Понеже има едно спасение и един Бог, но правилата, които формират 

човека са множество и стъпките, които водят човека към Бога не са малко. Допустимо 

е за един земен и временен цар, макар да е (само) човек, да позволи на своите 

поданици по-големи предимства в определено време: няма ли тогава това да е законно 

за Бога, тъй като Той (винаги) е един и същ и винаги е готов да дава по-голяма (степен 

на) благодат на човешката раса и да почита многократно с много дарове тези, които са 

Му угодни? Но ако трябва да отидем по-напоред в това, (т.е.) да намерим друг Отец 

освен Този, Който е бил проповядван от началото; и отново, освен Този, за Който е 

                                                           
9 Това е събирателен цитат от Фил. 3:12; 1 Сол. 4:4 и 1 Кор. 13:9-10. 
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предполагало, че е бил открит на второ място, да намерим трети. Тогава напредъкът 

на тези хора ще се състои също в едно преминаване към трети и четвърти; и от този 

отново към друг и следващ; и така този, който смята, че всякога напредва никога няма 

да си почине в един Бог. Но бивайки отблъснат от Този, Който е истински (Бог) и 

обръщайки се на другата страна, той винаги ще търси и все пак никога няма да открие 

Бога (ср. 2 Тимотей 3:7), но постоянно ще плува в една бездна без край, освен ако, 

обръщайки се с покаяние, той не се върне на мястото, от което е бил хвърлен, 

изповядвайки един Бог Отецът, Творецът и не повярва (в Този), Който е бил изявен от 

законът и пророците, за Когото се свидетелствува от Христос, както Самият Той казва 

на тези, които обвинявали учениците Му в това, че не пазят преданията на 

старейщините: „Защо и вие заради вашето предание престъпвате Божията заповед? 

Защото Бог каза: „Почитай баща си и майка си“; и – „Който злослови баща или майка, 

непременно да се умъртви“(Матей 15:3-4). И отново, Той им казал втори път: „Вие 

правите празно Божието слово заради вашите предания10” Христос изповядва по най-

ясният начин, че Този е Неговият Отец и Бог, Който казва в закона: „Почитай баща си 

и майка си, за да ти бъде добре” (Изход 20:12 LXX). Понеже истинският Бог наистина 

изповядва заповедите на закона като Божие слово и не нарича никого Бог , освен Своя 

Отец. 

 

~ Глава 10 ~ 
Старозаветните писания и по-конкретно тези написани от Мойсей, 

навсякъде споменават Божия Син и предсказват Неговото идване и 
страдания. От този факт следва, че те са вдъхновени от един и същ Бог 

1. Затова също Йоан правилно разказва, че Господ казал на евреите: „Вие 

изследвате писанията, защото мислите, че в тях имате вечен живот; те за Мене 

свидетелстват. И пак не желаете да дойдете при Мене и да имате живот” (Йоан 

5:39-40). Как Писанията свидетелстват за Него, освен ако не са от един и същ Отец, 

използващ предварително човеци преди идването на Неговия Син и предсказващ 

спасението донесено от Него? „Защото, ако вярвахте на Мойсей, щяхте да вярвате 

и в Мен; защото той за Мене писа” (Йоан 5:46) (казвайки това) без съмнение понеже 

Божият Син се намира навсякъде в неговите писания: по някое време говорещ с 

Авраам, както когато ял с него; по друго време с Ной, давайки му размерите (на 

ковчега); по друго изпитващ Адам; по друго изливащ гняв върху содомците; и отново, 

                                                           
10 Друг вариант на textus receptus запазен в Кодекс Беза и някои древни варианти. 
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когато Той станал видим11 и насочил Яков в неговото пътуване и говорел с Мойсей от 

храста (Изход 3:4 и сл.). И би било безкрайно да изброяваме (случаите), в които Божият 

Син бил показан от Мойсей. Той не бил невеж и за денят на Неговите страдания, но 

пророкувал за Него, по един образен начин, чрез името на пасхата12; и на самият този 

празник, който бил провъзгласен толкова по-рано от Мойсей, нашия Господ страдал, 

изпълнявайки по този начин пасхата. И той не описва единствено денят, в който 

страданието се прекратило13, но и знакът на скрилото се слънце, казвайки: ”Не бива да 

жертвуваш пасхата в кой да е от градовете ти, които ти дава Господ твоят Бог; 

но на мястото, което избере Господ твоят Бог, за да настани Името Си там, да 

жертвуваш пасхата привечер, около захождането на слънцето” (Второзаконие 16:5-

6). 

2. Той също така описал и Неговото идване, казвайки: „Не ще липсва скиптър 

от Юда, Нито управителев жезъл отсред нозете му, Докле дойде Сило; И нему ще 

се покоряват племената. Като връзва за лозата оселчето си, И за отборната лоза 

жребчето на ослицата си, Ще опере с вино дрехата си, И с кръвта на гроздето 

облеклото си. Очите му ще червенеят от вино. И зъбите му ще белеят от 

мляко”(Битие 49:10-12 LXX). Защото нека тези, които имат репутацията, че изследват 

всичко да изпитат по кое време един принц и водач се появил от Юда , и на кого се 

надяват народите, кой също така е лозата, какво е било ослето (споменато като) 

Негово, какво е било облеклото и какви очите, какви зъбите и какво виното и по същия 

начин нека изследват всяко едно от споменатите неща; и те ще видят, че няма друго 

пророчество освен това за нашия Господ Исус Христос. Поради което Мойсей, когато 

укорявал неблагодарността на хората казал: „Така ли въздавате Господу, Люде 

глупави и неразумни”(Второзаконие 32:6)? И отново, той показва, че Този, Който от 

началото ги създал и направил, Словото, което също така ни изкупва и оживява в 

последното време, е показано като висящо на дървото, но те не повярвали в Него. 

Понеже той казва: „Животът ти ще виси пред очите ти и ти няма да вярваш на 

живота си 14 ” (Второзаконие 28:66). И отново: „Така ли въздавате Господу, Люде 

глупави и неразумни? Не е ли Той, Отец ти, Който те е усвоил? – Той, Който те е 

създал и утвърдил”(Второзаконие 32:6). 

 

                                                           
11 Виж Бит. 18:13, Бит. 21:11 и т.н. Вероятно тук има алюзия към една любима на отците идея, идваща от 
евреинът Филон, че името Израел е съставено от 3 еврейски думи означаващи „човек виждащ Бога” 
12 Вероятно Ириней, подобно на Тертулиан, свързва името пасха с гръцката дума означаваща „да страдам” 
(LXX). Вероятно ранните християни са заключили, че това съвпадение е съзнателно. Самата LXX е била смятана 
за вдъхновена, както ни казва самият Ириней. 
13 et extremitatem temporum 
14 Тертулиан, Киприан и други ранни отци са съгласни с Ириней относно този текст. 
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~ Глава 11 ~ 
Древните пророци и праведници знаели отнапред идването на Христос и 
ревностно желаели да Го видят и чуят; Той се откривал в Писанията чрез 
Светия Дух и без всякаква промяна в Себе Си, обогатявайки човеците ден 

след ден, но давайки им по-голямо изобилие на последните, отколкото в 
първите поколения 

1. Но че не само пророците, но и мнозина праведници, предвиждайки чрез Светия 

Дух Неговото идване, се молели да могат да достигнат до това време, в което ще могат 

да видят лицето на техния Господ и да чуят думите Му, Господ изявил както казал на 

Своите ученици: „Защото истина ви казвам, че мнозина пророци и праведници са 

желали да видят това, което вие виждате, но не видяха, и да чуят това, което вие 

чувате, но не чуха„ (Матей 13:17). По какъв начин тогава те желаели да видят и да чуят, 

освен ако са разбрали отнапред за бъдещото Му идване? Нo как можели да разберат , 

освен ако предварително не са приели знание от Самия Него? И как Писанията 

свидетелствуват за Него, освен ако нещата не били открити и показани на вярващите 

от един и същ Бог чрез Словото; Който по едно време дава на Своите творения и по 

друго изявява Своя закон; по едно време отново укорява, а по друго - наставлява; и 

тогава, освобожавайки Своя сужител и осиновявайки Го за син ( in filium); и на удачното 

време, давайки нетленно наследство, за да ги доведе до съвършенство? Понеже Той 

го е направил, за да расте и да нараства, и Писанието казва: „Плодете се и 

умножавайте се” (Битие 1:28). 

2. Бог се различава от човеците по това, че Бог прави, а човека е направен; и 

наистина, Този, Който прави винаги е един и същ; но това, което е направено трябва да 

получи начало, среда, допълване и нарастване. И Бог наистина създава по умел начин, 

докато (що се отнася до) човека той е направен умело. Бог също така е напълно 

съвършен във всичко, Сам еднакъв и подобен на Себе Си, понеже Той е изцяло 

светлина, и изцяло ум, и изцяло субстанция, и изворът на всяко добро; но човеците, 

когато са получили своето начало от Бога, винаги ще се движат към Бога. Понеже нито 

Бог по някое време е престанал да дава блага или да обогатява човека; нито пък човека 

по някое време е престанал да получава блага и да бъде обогатяван от Бога. Понеже 

вместилището на Неговата доброта и инструмента на Неговата прослава е човека, 

който е благодарен на Този, Който го е създал. И отново, вместилището на Неговия 

свят съд е неблагодарния човек, който презира своя Създател и не се покорява на 

Словото Му; Който е обещал, че ще даде много на тези, които винаги дават плодове и 

повече (и повече) на тези, които държат парите на Господа. „Добре направено,” казва 

Той „добри и верни слуго; понеже над малкото си бил верен над много ще те поставя; 
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влез в радостта на своя Господ” (Маей 25:21-22). Така самият Господ обещава твърде 

много. 

3. Следователно, тъй като Той е обещал да даде твърде много на този, който 

сега дава плодове според дарбите на Неговата благодат, а не според променливостта 

на „знанието,” понеже Господ остава същия и същият Отец бива откриван; така един и 

същ Господ дава, посредством Своето идване, един по-голям дар на благодатта на тези 

от по-късното време, отколкото това, което дал на тези под диспенсацията на Стария 

Завет. Понеже наистина те били навикнали да чуват, чрез (Неговите) слуги, че ще дойде 

Царят, и се радвали до известна степен на Неговото идване; но тези, които Го видели 

действително присъстващ, поучили свобода и били направени участници в Неговите 

дарове, притежават по-голяма благодат и по-голямо ликуване, радвайки се поради 

идването на Царя, както казва и Давид: „А моята душа ще се весели в Господа, Ще се 

радва в избавлението Му.” (Псалм 35:9). И поради тази причина при Неговото влизане 

в Ерусалим, всички, които били на пътя 15 разпознали Давид, техния цар в неговата 

опечалена душа, застлали дрехите си за Него и украсили пътя със зелени клони, 

викайки с голяма радост и веселиие: „Осана на Давидовия Син; Благословен който иде 

в Госодното име; Осанна във висините” (Матей 21:8). Но на завистливите и зли слуги, 

които подтискали тези под тях и господствали над тези, които не били особено умни16 

и поради тази причина не желаели царят да дойде и които Му казали: „Не чуваш ли 

какво казват тези?” Господ отговорил: „Не сте ли чели: От устата на младенците и 

сучещите приготвил си Ми хвала?” (Матей 21:16; Псалм 8:3) – показвайки по този 

начин, че това, което било казано от Давид за Божия Син , се изпълнило в Него; и 

показвайки, че те наистина били невежи за значението на Писанието и за Божията 

диспенсация; но заявявайки, че Той бил изявен от прорците като Христос, Чието име е 

прославяно по цялата земя и Който приготвил хвала за Отца Си от устата на 

младенците и сучещите; поради което Неговата слава също надвишила небесата.  

4. Следователно, ако е присъствала същата личност, която била изявена чрез 

пророците, нашия Господ Исус Христос, и ако Неговото идване донесло пълната 

благодат и по-големи дарове на тези, които Го приели, е ясно, че Отец също е Същият, 

Който бил прогласен чрез пророците и че Синът, при Неговото идване, не 

разпространил познание за друг Отец, но за Същият, Който бил проповядван от 

началото; от Когото също Той дал свобода на тези, които по законен начин, с готов ум 

и с цяло сърце Му служат; докато на подигравачите и на тези, които не се покоряват на 

                                                           
15 Или „всички, които стоели на пътя на Давид” – omnes qui erant in viâ David, in dolore animæ cognoverunt 
suum regem. 
16 Латинският текст е неясен: “dominabantur eorum, quibus ratio non constabat.”. Може би значенето е: „и 
владеели над тези неща, над които нямали право” 
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Бога, но следват външното очистване за човешка похвала (които заповеди били дадени 

като предобрази на бъдещите неща – законът предизобразявал определени неща като 

сянка и подчертавал вечните неща чрез временни, небесни и земни) и на тези, които 

претендират, че самите те пазят повече от предписаното, като че ли предпочитайки 

собствената си ревност пред Самия Бог, докато сами са пълни с лицемерие, алчност и 

всякакво нечестие – (за такива) Той е определил вечна погибел като ги отсече от 

живота. 

 

~ Глава 12 ~ 
Става ясно, че има само един автор и на Стария, и на Новия Завет от 
факта, че Христос проклина традициите и обичаите отхвърляни от 

първия, но потвърждава най-важните заповеди и учи, че Самият Той е краят 
на мойсеевия закон 

1. Защото традицията на самите старейшини, която те претендирали, че пазят от 

закона, била противна на закона, който дал Мойсей. Заради това Исая казва: 

„Среброто ти стана шлак; Виното ти се смеси с вода” (Исая 1:22), показвайки, че 

старейшините имали навика да смесват една разводнена традиция с простата Божия 

заповед; т.е. те поставяли един лъжлив закон, противен на (истинския) закон; както и 

Господ прави ясно, когато им казва: „Защо заради вашето предание, нарушавате 

Божията наредба?” (Матей 15:3). Защото не само чрез действително престъпване те 

нарушвали Божия закон, смесвайки вода с вино; но също така поставили своя собствен 

закон против него, което се нарича, дори до днес, фарисейство. В този (закон) те 

забранявали определени неща, добавяли други и тълкували трети така , както се 

виждало угодно на техите учители; и желаейки да утърдят тези традиции, те не желаели 

да се покорят на Божия закон, който ги подготвял за идването на Христос. Те дори 

обвинявали Господа заради това, че изцелявал в съботен ден, което, както аз вече 

разгледах, законът не забранявал. Понеже самите те, в един смисъл, извършвали едно 

изцеляващо действие в събота, когато обрязвали човека (в този ден); но те не 

обвинявали себе си, че престъпват Божията наредба чрез преданията и фарисейския 

закон, за който говорихме, и за това, че не пазят заповедта на закона, която е да обичаш 

Бога. 

2. А че това е първата и най-голяма заповед, и че следващата (по отношение на 

любовта) към ближния, Господ ги научил, когато казал, че целия закон и пророците 

стоят върху тези две заповеди. Освен това Той Сам не донесъл (от небето) някаква 

друга заповед по-голяма от тях, но подновил тази към Своите ученици, когато им 
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заповядал да обичат Бога с цялото си сърце и ближния като себе си. Но ако Той бил 

слязъл от друг Отец, никога не би използвал първата и най-голяма заповед на закона; 

но Той без съмнение по всякакъв начин би желал да донесе нова, а не тази на 

съвършения Отец, вместо да използва тази, която вече била дадена от Бога на закона. 

И Павел казва по подобен начин: „Любовта изпълнява закона” (Римляни 13:10) и (той 

казва), че когато всички останали неща бъдат унищожени, ще останат тези „вяра, 

надежда и любов; но най-голямата от тях е любовта” (1 Коринтяни 13:13) и че без 

любов към Бога нито знанието ползва (1 Коринтяни 13:2), нито рабирането на тайните, 

нито вярата, нито пророчеството, но всички тези неща без любов са безполезни и 

празни. Освен това, любовта прави човека съвършен; и че този, който обича Бога е 

съвършен, както в този, така и в идния свят. Понеже той никога не престава да обича 

Бога; но в степета, в която продължаваме да Го съзерцаваме , толкова повече Го 

обичаме. 

3. Следователно, както в закона, така и в евангелието (по подобен начин) 

първата и най-голяма заповед е да обичаш Бог с цяло сърце и след това следва една 

заповед подобна на нея, да обичаш ближния като себе си; авторът на закона и на 

евангелието е показан като един и същ. Понеже заповедите за един напълно съвършен 

живот, понеже те са едни и същи и в двата завета, (ни) сочат един и същ Бог, Който със 

сигурност би дал конкретни закони подходящи за всеки: но по-известните и най-важните 

(заповеди), без които спасението не може (да се постигне), Той (ни е) наставил да пазим 

еднакво и в двата. 

4. Също и Господ не отхърля този (Бог), когато показва, че законът не е даден от 

друг Бог, обръщайки се към тези, които наставлявал, към множеството и към Своите 

ученици: „На Моисеевото седалище седят книжниците и фарисеите; затова всичко 

що ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте; понеже 

говорят, а не вършат. Защото свързват тежки и непоносими бремена, и ги налагат 

върху плещите на хората, а самите те не искат нито с пръста си да ги помръднат” 

(Матей 23:2-4). Следователно, Той не обвинява тези, на които е даден мойсеевия закон 

и ги наставлява да го пазят, докато Ерусалим все още не е заплашен; но Той обвинява 

онези, понеже те наистина повтарят думите на закона, но без любов. И поради тази 

причина те били държани отговорни като неправедни към Бога и към своите ближни. 

Както казва и Исая: „Тези люде ме почитат с устните си, но сърцето им отстои 

далеч от Мене. Затова напразно ме почитат, учейки човешки поучения и заповеди ” 

(Исая 29:113). Той не нарекъл Мойсеевия закон човешки заповеди, но самите традиции 

на старейшините, които те сами били измислили и поради налагането на  които 

отхвърляли Божия закон и поради тази причина не се покорявали на Неговото Слово. 
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Понеже това е, което Павел казва за тези хора: „Понеже, ако не знаят правдата, която 

е от Бога и искат да поставят своята, те не се покориха на правдата от Бога. 

Понеже Христос изпълнява целта на закона, да се оправдае всеки, който 

вярва”(Римляни 10:3-4). И как Христос е краят на закона, ако Той не е също неговата 

крайна причина? Понеже Този, Който завършва нещо, също така е причина за неговото 

начало; и Самият Той казва на Мойсей: „Видях утеснението на людете Си в Египет 

и слязох да ги избавя” (Изход 19:17-18), понеже било обичайно от началото за Божието 

Слово да слиза и да възлиза за спасение на тези, които били утеснявани.  

5. А това, че законът от самото начало учел хората на необходимостта от 

следването на Христос, Самият Той прави ясно, когато отговаря както следва на този, 

който го запитал какво да направи, за да наследи вечен живот: „Ако искаш да влезеш в 

живота, пази заповедите” (Матей 19:17-18 и сл.). Но другият попитал „Кои?” на което 

Господ отговорил: „Не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъжесвидетелствай, 

почитай баща си и майка си, и обичай ближния си както себе си” – поставяйки като 

една възходяща серия (velut gradus) пред тези, които желаели да Го следват, 

заповедите на закона като вход към живота; и това, което Той казал на един , казва го 

на всички. И когато първият казал: ”Всичко това съм опазил” (и най-вероятно той не ги 

бил опазил, понеже в този случай Господ не би му казал: „Пази заповедите”), Господ, 

показвайки неговата алчност, му казал: „Ако искаш да си съвършен иди, продай всичко, 

кото имаш и го раздай на бедните; и ела, и Ме следвай;” обещавайки на този, който 

направи това, делът определен за апостолите (apostolorum partem). И Той не 

проповядвал на Своите ученици друг Бог Отец, освен Този Който бил изявен от 

началото от закона; нито друг Син; нито Майката, Ентимезиса на еона, който паднал 

в страдание и оттъпление; нито Плеромата от 30 еона, която доказахме, че е лъжлива 

и в която не може да се вярва; нито басните измислени от останалите еретици. Но Той 

учел, че те трябва да се покоряват на заповедите, които Бог заповядвал отначало и да 

се разделят със своята алчност чрез добри дела и да следват Христос. А че 

милостинята показана на бедните прекратява алчността, Закхей направил очевидно, 

когато казал: „Ето, отсега давам половината от всичко, което имам на сиромасите; 

ако съм ощетил някой връщам му го четверократно” (Лука 19:8). 
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~ Глава 13 ~ 
Христос не отменил естествените заповеди на закона, а вместо това ги 

разширил и изпълнил. Той премахнал хомота и игото на стария закон, така 
че човечеството, сега освободено, да може да служи на Бога с довереното 

благочестие на синове 
1. И че Господ не премахнал естествените (заповеди) на закона, чрез които 

човек17 се оправдава, които и оправданите чрез вяра Божии угодници пазели преди 

даването на закона, но които Той разширил и изпълнил, е показано от Неговите думи: 

„Защото,” казва Той, „казано е от старовременните: Не прелюбодействай. Но Аз ви 

казвам, че всеки, който погледне жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с 

нея в сърцето си” (Матей 5:27-28). И отново: „Казано е: Не убивай. Но Аз ви казвам, че 

всеки, който се гневи на брата си, без причина, излага се на съд” (Матей 5:21-22). И 

„Казано е: Не престъпвай клетвите си. Но Аз ви казвам: В нищо не се кълнете; но 

нека говоренето ви да бъде Да, да и Не,не.” (Матей 5:33 и сл.). И други подобни 

твърдения. Понеже всички тези не съдържат и не внушават някакво противопоставяне 

и премахване на (заповедите) от миналото, както последователите на Маркион 

настоятелно твърдят; но (те показват) тяхното изпълнение и разширение , както Самият 

Той казва: „Ако вашата праведност не надмине правдата на книжниците и 

фарисеите, няма да влезете в небесното царство.” За какво надминаване се говори 

тук? На първо място, (ние трябва) да вярваме не само в Отца, но също така и в Неговият 

Син, Който сега е открит; понеже Той е Който води хората към общение и единение с 

Бога. На следващо място, (ние трябва) не само да говорим, но също така и да вършим; 

понеже те говорели, но не вършели. И (ние трябва) не само да се въздържаме от зли 

дела, но също така и да не ги желаем. Той не учи тези неща като противни на закона, 

но като изпълнение на закона и посяващи в нас разнообразната праведност на закона. 

Противно на закона би било, ако Той беше заповядал на Своите последователи да 

вършат нещо, което законът забранява. Но това, което Той заповядал – а именно, не 

само да се въздържаме от нещата забранени от закона, но дори да не ги желаем – не 

е противно (на закона), както аз отбелязах, нито са думи на един, който унищожава 

закона, но на един, който го изпълнява и разширява и неговия обхват.  

2. Понеже законът, тъй като е даден за тези, които се намират под робство, 

наставлявал душата чрез телесни обекти, които били от външна природа, 

принуждавайки я, сякаш с връзка, да се покорява на неговите заповеди, за да може да 

се научи да служи на Бога. Но Словото освободило душата и учело, че чрез това душата 

трябва доброволно да се очисти. Когато това бивало извършено следвало естествено, 

                                                           
17 Може би се има в предвид естественият човек с поред описанието в Римляни 2:27. 
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че връзките на робството, на което сега човек бил навикнал, били развързани, и че той 

трябва да следва Бога без окови. Освен това, законът на свободата трябвало да бъде 

разширен и покорството на царя да нарастне, така че никой да не се явява недостоен 

пред Този, Който го е осовободил, но благочестието и покорството , подобаващо на 

Господаря на къщата да бъде еднакво показвано както от слугите , така и от децата; 

като децата притежават по-голяма сигурност (от слугите), тъй като действието на 

свободата е по-голямо и по-славно от това покорство, което се показва (в условията) 

на робство. 

3. Поради тази причина, Господ вместо тази (заповед) „Не прелюбодействай,” 

забранил дори пожеланието; и вместо тази, която казвала: „Не убивай” Той забранил 

гнева; и вместо законът заповядващ да се дава десятък, (Той ни казал) да споделяме 

(виж Матей 5:20) всичките си притежания с бедните; и да не обичаме само ближните 

си, но дори и враговете си; и не само свободно да даваме, но дори да принесем 

благодарствен дар на тези, които отнемат от нас. Защото „на този, който ти взема 

ризата”, казва Той, „не отказвай и горната си дреха; и не искай обратно от този, 

който взема от тебе; и това, което искате хората да правят на вас, това правете 

и вие на тях” (Матей 7:12) така че да не скърбите като тези, които не желаят да бъдат 

повредени, а да се радвате като тези, които дават доброволно и сякаш правите услуга 

на своите ближни, отколкото биващи принудени от необходимостта. „И ако някой”, казва 

Той, „ви принуди да вървите с него една миля, идете две” (Матей 5:41), така че да не 

го следвате като роб, а като свободен човек да вървите пред него, показващи себе си 

във всичко любезно разположени и полезни на ближните си, без да гледате на злите 

им намерения, но извършващи любезна служба, подражвайки на Отца, „Който прави 

слънцето да изгрява и на злите, и на добрите, и дава дъжд и на праведните, и на 

неправедните” (Матей 5:45). Всички тези (заповеди) както вече разгледах, не са 

(дадени) от Един, Който няма нищо общо със закона, но Един, Който ги изпълнява, 

разширява сред нас; точно както човек може да каже, че по-пълната употреба на 

свободата изисква от нас едно по-цялостно подчинение и любов към освободителя. 

Понеже Той не ни е освободил за тази цел, за да се отделим от Него (наистина никой, 

докато е поставен извън обсега на Господните облаги, няма силата да изработи за себе 

си средставата за спасение), но че колкото повече получаваме Неговата благодат , 

толкова повече ще Го обичаме, Колкото повече Го обичаме, толкова повече слава ще 

получаваме от Него, когато постоянно сме в присъствието на Отца. 

4. Дотогава, докато всички естествени заповеди са общи за нас и за тях 

(евреите), те наистина имат в себе си начало и произход; но в нас те са получили разтеж 

и завършек. Понеже, да се съгласиш с Бога и да следваш Неговото Слово и да Го 
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обичаш повече от всичко, и ближния като себе си (човека е ближен на човека), и да се 

въздържаш от всяко зло дело, и от всички други неща от подобна природа, които са 

общи и за двата (завета), наистина открива един и същ Бог. Но това е нашият Господ, 

Божието Слово, Който отначало наистина взел роби за Бога, но след това освободил 

тези, които Му били поданици, както Сам казал на Своите ученици: „Не ви наричам вече 

слуги, понеже слугата не знае какво върши господаря му; но вас наричам приятели 

понеже ви изявявам всичко, което съм чул от Моя Отец” (Йоан 15:15). Понеже с това, 

че казва: „Не ви наричам слуги,” Той показва по най-ясен начин, че е Този, Който 

първоначално определил за човека робството към Бога чрез закона и че след това му 

дал свобода. И за това Той казва: „Защото слугата не знае каво прави господарят 

му” показвайки, чрез Собственото Си идване, невежеството на хората поставени в 

робско положение. Но когато нарича Своите ученици „приятели на Бога” , Той ясно 

заявява, че е Божието Слово, което Авраам също следвал доброволно и без 

принуждение (sine vinculis), поради благородната природа на своята вяра и така станал 

„Божий приятел” (Яков 2:23). Но Божието Слово не приело приятелството на Араам, 

като че ли се нуждаело от него; защото То било съвършено от самото начало („Преди 

да е бил Авраам”, казва Той, „Аз съм” – Йоан 8:58), но така че Неговата доброта да 

може да даде вечен живот на самият Авраам, тъй като приятелството с Бога дава 

безсмъртие на тези, които го приемат. 

 

~ Глава 14 ~ 
Ако Бог изисква покорство от човека, ако Той е създал човека, призовал го е и 
го е постави под закона, това е било единствено заради доброто на човека; не 
понеже Бог се нуждае от човека, а за да дава свободно на човека Своите блага 

по всеки възможен начин 

1. Отначало Бог направил Адам не понеже Той се нуждаел от човека, но за да 

има (някой), върху когото да излива Своите благодеяния. Понеже не само преди Адам, 

но и преди цялото творение, Словото прославяло Своя Отец, оставайки в Него; и Само 

било прославено от Отца, както Сам Той казва: „Отче, прослави Ме със славата, 

която имах от Теб преди създанието на света” (Йоан 17:5). Нито пък То се е нуждаело 

от неговото служение, когато ни заповядало да Го следваме; но по този начин ни дал 

спасение. Понеже, да следваме Спасителя означава да бъдем причастни на 

спасението; и да следваме светлината, означава да приемем светлина. Но тези, които 

са в светлина не просветляват светлината, а са просветлявани и открити от нея: те със 

сигурност не допринасят нищо за това, но приемайки ползата, са осветени от 

свелтината. Така също службата на Бога наистина не ползва с нищо Бога, нито пък Бог 
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се нуждае от човешкото покорство; но Той дава на тези, които Го следват и Му служат 

живот, нетление и вечна слава, давайки облаги върху тези, които (Му) служат, понеже 

те Му служат и на тези, които Го следват, понеже Го следват; но не получава никава 

полза от тях; защото Той е богат, съвършен и не се нуждае от нищо. Но Бог желае 

човешката служба по тази причина, за да може, бивайки добър и милостив, да даде 

облаги на тези, които постоянстват в Негова служба. Понеже , толкова колкото Бог не 

се нуждае от нищо, толкова човеците се нуждаят от общение с Бога. Поради което и 

Господ казва на Своите ученици: „Не вие избрахте Мене, а Аз избрах вас” (Йоан 15:16) 

показвайки, че те не Го прославят, когато Го следват; но, че следвайки Божия Син, те 

са прославени от Него. И отново: „Желая където съм Аз да бъдат и те, за да видят 

славата Ми” (Йоан 17:24) не хвалейки се суетно поради това, но желаейки Неговите 

ученици да споделят славата Му; за което говори и Исая: „От изток ще доведа 

потомството ти и от запад ще те събера, ще кажа на севера: Върни обратно!, и на 

юга: Не задържай! Доведи синовете Ми отдалеч и дъщерите Ми – от земния край: 

всички, които се наричат с Моето име, които сътворих за славата Си ;” (Исая 43:5-

7). Понеже „където е мършата, там ще се съберат и орлите” (Матей 24:28) ние 

присъстваме в славата на Господа, Който ни е създал и подготвил за това, така че 

бивайки в Него, да участваме в славата Му. 

2. Така също Господ отнапред направил човека поради Своята щедрост; но 

избрал патриарсите заради тяхното спасение; и отнапред приготвил люде, учейки 

упоритите да следват Бога; и издигал пророци на земята, приучавайки човеците да 

носят Неговия Дух (в себе си) и да се съединяват с Бога: Самият Той, Който не се 

нуждае от нищо, но дава единение със Себе Си на тези, които се нуждаят от това, и  

приготвяйки подобно на архитект плана за спасение на тези, които са Му угодни. И Той 

направил Себе Си ясно водителство за тези, които не Го видели в Египет, докато за 

тези, които станали непокорни в пустинята, Той дал един много подходящ (за тяхното 

положение) закон. След това на хората, които влезли в добрата земя , Той дал велико 

наследство; и заклал угоения телец за тези, които се обърнали към Отца и ги 

представил с прекрасни облекла (Лука 15:22-23). Така по много начини Той учел 

човешката раса на съгласие със спасението. И поради тази причина Йоан казва в 

Апокалипсиса: „И гласът Му беше като на много води” (Йоан 1:15). Понеже (Божия) 

Дух наистина е (като) много води, понеже Отец е едновременно богат и велик. И 

Словото, преминавайки през всички тези (хора), доброволно давало облаги на Неговите 

поданици като написало един закон удачен и пригоден за всеки клас (сред тях). 

3. Така също, Той дал на евреите плана на скинията, изграждането на храма, 

избирането на левитите, също и жертвите, и възлиянията, законовите наставления и 
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всички други служби на закона. Самият Той не се нуждаел от нито едно от тези неща, 

понеже Той винаги е пълен с всяко добро и има в Себе Си всеки благ аромат , и всяко 

благоуханно миро, дори преди Мойсей. Освен това, Той наставил хората, които били 

склонни да се обръщат към идолите, наставлявайки ги чрез постоянни призиви да 

устояват и да служат на Бога, призовавайки ги към най-важните неща посредством 

второстепенните; т.е. към нещата, които са истински, чрез тези, които са единствено 

предобрази; и чрез временните към вечните; и чрез плътските към духовните; и чрез 

земните към небесните; както казал и на Мойсей: „Да направиш всичко по образеца, 

който ти показах на планината” (Изход 25:40). Понеже в продължение на 40 дена той 

се учел да пази (в умът си) Божиите думи и небесните образци, и духовните образи, и 

преобразите на идните неща; както казва и Павел: „Понеже пиха от канарата, която 

ги придружаваше и тая канара бе Христос” (1 Коринтяни 10:11). И отново, 

споменавайки за първи път съдържанието на закона, той продължил и казал: „А всичко 

това им се случи за примери, и се написа за поука нам, върху които са стигнали 

последните времена.” Понеже посредством предобрази те се научили да се боят от 

Бога и да се посвещават в служба на Него. 

 

~ Глава 15 ~ 
Отначало Бог сметнал за достатъчно да запише естествения закон, или 

Декалога, на съцата на човеците; но след това Той намерил за необходимо да 
сложи юзда, чрез бремето на Мойсеевия закон, на пожеланията на евреите, 

които злоупотребявали със своята свобода; и дори да добави някои сециални 
заповеди, поради закоравялостта на сърцата им. 

1. Следователно, те (евреите) имали един закон, едно наставление в дисциплина 

и едно пророчество за бъдещи неща. Защото по-напред Бог, предупреждайки ги 

посредством естствените заповеди, които от началото Той вложил в човеците, т.е. чрез 

средствата на Декалога (който, ако някой не пази, няма да види спасение), не изисквал 

нищо повече от тях. Както Мойсей казва във Второзаконие: „Тия думи Господ изговори 

на планината на всички вас събрани, изсред огъня, облака и мрака, със силен глас; и 

друго не притури. После ги написа на две каменни плочи, които даде на мене” 

(Второзаконие 5:22). Поради тази причина (Той направил това), за да могат тези, които 

желаят да Го следват да пазят заповедите. Но когато те се отвърнали и си направили 

теле и се върнали в умовете си в Египет, желаейки да бъдат роби вместо свободни 

хора, били поставени занапред в положение на роби в съответствие с волята им – (едно 

робство), което наистина не ги откъсвало от Бога, но ги поставяло под един робски 

ярем; както казва и Езекиил, пророкът, обяснявайки причината за даването на такъв 
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закон: „Защото не извършиха съдбите Ми, но отхвърлиха повеленията Ми, 

оскверниха съботите Ми, и очите им бяха към идолите на бащите им” (Езекиил 

20:24). Лука също така записал, че Стефан, който бил първият избран за  дяконство от 

апостолите (Деяния 6:3-7) и който пръв бил убит заради свидетелството за Христос, 

говори за Мойсей както следва:„Този човек прие животворни думи, да ги предаде на 

нас: когото нашите бащи не искаха да послушат, но го отхвърлиха, и се повърнаха 

със сърцата си в Египет, казвайки на Аарона: „Направи ни богове, които да ходят 

пред нас, защото тоя Моисей, който ни изведе из Египетската земя, не знаем що му 

стана“. И през ония дни те си направиха теле, и принесоха жертва на идола и, се 

веселяха с това, което техните ръце бяха направили. Затова Бог се отвърна от 

тях, и ги предаде да служат на небесното войнство, както е писано в книгата на 

пророците: „Доме Израилев, на Мене ли принасяхте заклани животни и жертви  

Четиридесет години в пустинята? Напротив, носехте скинията на Молоха, И 

звездата на бога Рефана, Изображенията, които си направихте“(Деяния 7:38 и сл.), 

показвайки ясно, че законът не им бил даден от друг Бог, но че, пригоден към тяхното 

положение на робство, (той произлизал) от същия (Бог, на Когото и ние се покланяме). 

Затова Той също така казва на Мойсей в Изход: „И ще изпратя пред тебе ангел, и ще 

изгоня ханаанеца, аморееца, хетееца, ферезееца, евееца и евусееца; и той ще ви 

заведе в земя, гдето текат мляко и мед; понеже Аз няма да вървя помежду  ви, 

(защото сте коравовратни люде), да не би да ви довърша из пътя” (Изход 33:2-3). 

2. И не само това, но Господ показал, че някои заповеди били дадени от Мойсей, 

поради тяхното закоравяване (на сърцата) и поради нежеланието им да бъдат покорни, 

когато на думите им: „Защо Мойсей ни е заповядал да й напише разводно писмо и да 

отпрати жена си” Той отговорил: „Поради вашето коравосърдечие са били позволени 

тези неща; но отначало не е било така” (Матей 19:7-8), оневинявайки по този начин 

Мойсей като верен слуга, но признавайки един Бог, Който отначалото направил мъж и 

жена и укорявайки ги като коравосърдечни и непокорни. Следователно този закон за 

развода, който те приели от Мойсей, бил пригоден към тяхната природа. Но защо 

казвам тези неща свързани със Стария Завет? Понеже и в Новия намираме апостолите 

да правят същото, по вече споменатата причина, когато Павел ясно заявява: „Но това 

казвам аз, не Господ” (1 Коринтяни 7:12). И отново: „Но това казвам като позволение, 

не като заповед” (1 Коринтяни 7:6). И отново: „А относно девиците нямам заповед от 

Господа, но давам мнение като един получил милост да се нарече верен” (1 Коринтяни 

7:25). Но по-нататък, на друго място, той казва: „За да не би сатана да ви изкуши в 

невъзможността си да се въздържате” (1 Коринтяни 7:5). Следователно, ако дори в 

Новия Завет виждаме, че апостолите дават някои заповеди с оглед на човешката 

слабост, поради невъзможността на някои да се въздържат, да не би тези хора, 
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ставайки упорити и отчайвайки се напълно за своето спасние, да отпаднат от Бога – не 

трябва да се учудваме, че в Стария Завет, същия Бог позволил подобно снизхождение 

за полза на Своите люде, привличайки ги чрез вече споменатите заповеди, така че 

посредством тях да могат да получат дара на спасението, докато се покоряват на 

Декалога и са въздържани от Него, и да не се обърнат към идолопоклонството , нито да 

отпаднат от Бога, но да се научат да Го обичат с цялото си сърце. И ако някои хора 

порди непокорните и паднали израилтяни, твърдят, че дарителят (doctor) на закона е 

имал малка сила, те ще намерят в нашата диспенсация, че „мнозина са призвани, а 

малцина са избрани” (Матей 20:16); и че има такива, които вътрешно са вълци и все пак 

носят овчи кожи в очите на света (foris); и че Бог винаги запазвал свободата и силата 

на себеуправлението на човека, докато в същото време Той е давал Своите 

наставления, за да могат тези, които не Му се покоряват да бъдат справедливо съдени, 

понеже не са Му се покорили; и тези, които са Му се покорили и са повярвали в Него да 

бъдат почетени с безсмъртие. 

 

~ Глава 16 ~ 
Съвършената праведност не била дадена нито чрез обрязването, нито чрез 

някоя друга законова церемония. Все пак Декалога не бил отменен от 
Христос, но винаги е в сила: хората никога не са освободени от неговите 

заповеди 

1. Освен това, ние научаваме от самото Писание, че Бог дал обрязването не като 

пълна праведност, а като един знак, за да може родът на Авраам да бъде разпознаван. 

Понеже то казва: „Пази ти завета Ми, ти и потомците ти след тебе, през всичките 

си поколения. Ето Моят завет, който трябва да пазите между Мене и вас и 

потомците ти след тебе: всеки между вас от мъжки пол да се обрязва. Да обрязвате 

краекожието на плътта си; и това ще бъде знак на завета между Мене и вас” (Битие 

17:9-11). Същото казва и Езекиил, пророкът за съботата: „Дадох им и съботите Си да 

бъдат знак между Мене и тях, за да познаят, че Аз Господ ги освещавам ” (Езекиил 

20:12). И в Изход, Бог казва на Мойсей: „Да пазите съботата Ми; понеже тя ще е знак 

между Мен и потомството ви” (Изход 21:13). Тогава тези неща били дадени за знак; 

но знаците не са несимволични, т.е. нито без значение, нито без цел, понеже те били 

дадени от един мъдър Създател; но обрязването по плът било преобраз на това по Дух. 

Понеже „ние,” казва апостолът „бяхме обрязани с обрязване извършено не с ръце” 

(Колосяни 2:11). И пророкът казва: „Обрежете закоравялостта на сърцето си” 

(Второзаконие 10:16 LXX). А съботите учат, че ние трябва да постоянстваме ден след 
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ден в служба на Бога18. „Защото убивани сме заради Тебе цял ден,” казва апостол 

Павел, „считани сме като овце за клане” (Римляни 8:36), т.е. посветени (на Бога), 

постоянно служещи на нашата вяра, устояващи в нея, въздържащи се от всяка алчност 

и не събиращи или притежаващи съкровища на земята (Матей 6:19). Освен това , 

Божията събота (requiletio Dei), т.е. царството, била изявена чрез сътворените неща; в 

което (царство) човекът, който е постоянствал в служба на Бога (Deo assistere), ще 

почива на Божията трапеза. 

2. А това, че човек не е оправан чрез тези неща, a че е били дадени като знак за 

хората подсказва следния факт – че самият Авраам, без обрязване и без пазене на 

съботите „повярва в Бога и това му се вмени за правда и се нарече Божий приятел” 

(Яков 2:23). И отново, Лот без обрязване бил изведен от Содом, приемайки спасение от 

Бога. Така също и Ной, угаждайки на Бога, макар да бил необрязан приел размерите 

(на ковчега) за света на втората раса (човеци). Също и Енох, угаждайки на Бога, без 

обрязване, изпълнявал службата на Божий легат пред ангелите, макар да бил човек, 

бил взет и е пазен дори до сега като свидетелство за праведния Божий съд. Понеже 

ангелите, когато съгрешили паднали на земята за съд, но човекът, който угодил (на 

Бога), бил взет за спасение. Освен това, останалото множество от тези праведни 

човеци, които живели преди Авраам и патриарсите, които били преди Мойсей, били 

оправдани независимо от по-горе споменатите неща и без законът на Мойсей. И самият 

Мойсей казва на людете във Второзаконие: „Бог направи завет на Хорив. Господ не 

сключи завет с башите ви, но с вас” (Второзаконие 5:2). 

3. Защо тогава, Господ не направил завет с оците? Понеже „законът не се дава 

зарди праведния” (1 Тимотей 1:9). Но праведните отци имали значението на Декалога 

написано в техните души, т.е. те обичали Бога, Който ги е направил и не вредели на 

своя ближен. Следователно нямало причина те да бъдат предупреждавани чрез 

забранителни заповеди (correptoriis literis) понеже те имали праведността на закона в 

себе си. Но когато праведността и любовта към Бога били забравени и изчезнали в 

Египет, Бог по необходимост, поради голямата Си доброта към човеците, Се открил 

чрез глас и извел със сила людете от Египет, за да могат те отново да станат ученици 

и последователи на Бога; и Той поразил непокорните, за да не презират своят 

Създател; и ги хранил с манна, за да могат да приемат храна за душите си (uti rationalem 

acciperent escam), както и Мойсей казва във Второзаконие: „И те смири, и като те 

остави да огладнееш, храни те с манна, (която беше храна непозната на тебе и 

непозната на бащите ти), за да те научи, че човек не живее само с хляб, но че човек 

                                                           
18 Латинският тест е: “Sabbata autem perseverantiam totius diei erga Deum deservitionis edocebant;” който може 
да се преведе „Съборите учат, че ние трябва да служим на Бога цял ден”, но Харви смята, че гръцкият 
оригинал е бил τὴν καθημερινὴν διαμονὴν τῆς περὶ τὸν Θεὸν λατρείας 
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живее с всяко слово, което излиза из Господните уста.” (Второзаконие 8:3). И Той 

добавил любовта към Бога и учел правилно отношение към ближния, за да не бъдем 

ние нито несправедливи, нито недостойни за Бога, Който приготвя люде за Свои 

приятели посредством Декалога и по подобен начин за съгласие със своите ближни – 

неща, които със сигурност са от полза за самият човек; макар че самият Бог няма нужда 

от нищо, което човек може да Му даде. 

4. Поради тази причина Писанието казва: „Тия думи Господ изговори на 

планината на всички вас събрани, изсред огъня, облака и мрака, със силен глас; и 

друго не притури” (Второзаконие 5:22), защото, както аз вече отбелязах, Той не се 

нуждае от нищо от човека. И отново Моисей казва: „А сега, Израилю, какво иска от 

тебе Господ твоят Бог, освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във 

всичките Му пътища, да Го любиш и да слугуваш на Господа твоя Бог с цялото си 

сърце и с цялата си душа” (Второзаконие 10:12)? Тези неща наистина правят човека 

велик, давайки му това, което му липсва, а именно, приятелство с Бога; но те не ползват 

Бога по никакъв начин, понеже Бог не се нуждае по никакъв начин от човешката любов. 

Понеже Божията слава липсвала на човека и той не може да я придобие по друг начин , 

освен като служи на Бога. Заради това Моисей отново казва за тях: „Днес викам небето 

и земята за свидетели против вас, че положих пред вас живота и смъртта, 

благословението и проклетията; за това, изберете живота, за да живееш, ти и 

потомството ти; избери да любиш Господа твоя Бог, да слушаш гласа Му, и да 

бъдеш привързан Нему, (защото това е животът ти и дължината на дните ти), за 

да живееш на земята, за която Господ се е клел на бащите ти, на Авраама, Исаака 

и Якова, че ще им я даде.” (Второзаконие 30:19-20). Подготвяйки за този живот Самия 

Господ говорил на всички думите на Декалога; и следователно по подобен начин те 

остават постоянно с нас, получавайки посредством Неговото идване в плът разширение 

и нарастване, а не отмяна. 

5. Законите на робството все пак били давани един по един на людете от Моисей, 

подходящи за тяхното наставление или за наказанието им, както самият Моисей казва: 

„И в онова време Господ ми заповяда да ви науча повеления и съдби, за да ги вършите 

в земята, към която преминавате да я притежавате” (Второзаконие 4:14). Тези неща 

следователно, които били дадени за робство и като един знак за тях, Той прекратил 

чрез Новият Завет на свободата. Но Той увеличил и разширил естествените, 

благородни и общите за всички закони, давайки на човека в голяма степен и без 

нежелание, посредством осиновлението, да познае Бога Отца, да Го обича с цялото си 

сърце и да следва Неговото слово неотклонно, докато се въздържа не само от зли дела, 

но дори от желание за тях. Но Той също така увеличил чувството на почит;  понеже 
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синовете трябва да са по-почтителни от робите и повече да обичат своя баща. Затова 

Господ казва: „За всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния 

ден” (Матей 12:36). И „който погледне жена, за да я пожелае, той вече е 

прелюбодействал с нея в сърцето си” (Матей 5:28) и „който се гневи на брата си без 

причина, излага се на съд” (Матей 5:22). (И това е казано), за да можем ние да знаем, 

че ще даваме отчет пред Бога не само за делата си, като слуги, но дори за думите и 

мислите си, подобно на тези, които наистина са приели силата на свободата, в което 

(условие) човек е изпитван по-сурово дали ще има почит, страх и любов към Бога. И 

поради тази причина Петър казва: „да не употребяваме свободата за покривало на 

злото”(1 Петър 2:16), а като средство за изпитване и доказване на вярата. 

 

~ Глава 17 ~ 
Доказателство, че Бог не дал левитската диспенсация заради Себе Си, или 
като изискващ подобно служение; защото Той не се нуждае от нищо, което 

човек може да Му даде 

1. Освен това, пророците показват по най-ясен начин, че Бог не се нуждае от 

тяхното робско покорство, но заради самите тях добавил някои конкретни заповеди в 

закона. И отново, че Бог не се нуждаел от техните възлияния, но (ги изисквал) поради 

самият човек, който ги принася, Господ ясно учи, както аз посочих. Понеже, когато 

видял, че той пренебрегнал правдата и се отдръпнал от Божията любов и започнал да 

смята, че Бог може да бъде умилостивен чрез примирителни жертви и други 

типологични ритуали, Самуел говорил по следния начин: „Всеизгарянията и жертвите 

угодни ли са тъй Господу, както слушането Господния глас? Ето, послушанието е 

по-приемливо от жертвата, и покорността – от тлъстината на овни” (1 Царе 

15:22). Давид също казва: „В жертва и приноси Ти нямаш благоволение; Отворил си 

уши в мене, Всеизгаряне и принос за грях Ти не си поискал” (Псалм 40:6). Така Той ги 

учи, че желае покорство, което ги прави сигурни, вместо жертви и изтребления, които 

не принасят нищо що се отнася до праведността; и (чрез това заявление) той в същото 

време пророкува за Новият Завет. Още по-ясно той говори за това в петдесетия псалм: 

„Защото не щеш да Ти принеса жертва; Всеизгаряния не Ти са угодни. Жертви на 

Бога са дух съкрушен; Сърце съкрушено и разкаяно, Боже, Ти няма да презреш” (Псалм 

51:16-17). А че Бог не се нуждае от нищо, Той казва в предишния псалм: „Не ща да 

приема юнец от къщата ти, Нито козли от стадата ти; Защото Мои са всичките 

горски зверове, И добитъкът, който е по хиляди хълмове. Познавам всичките 

планински птици, И полските зверове са в ума Ми. Ако огладнеех, не щях да кажа на 

тебе; Защото Моя е вселената и всичко що има в нея. Ще ям ли Аз месо от юнци? 



ПРОТИВ ЕРЕСИТЕ – Ириней Леонски 

 Книга IV  
 
 

           Към съдържанието ~ 36 ~ 

 

Ще пия ли кръв от козли?”(Псалм 50:9-13). След това, за да не решат, че отхвърля 

всички тези неща в гнева Си, Той продължава, давайки му (на човека) съвет: „Принеси 

Богу жертва на хваление, И изпълни на Всевишния обреците си; И призови Ме в ден 

на напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.”(Псалм 50:14-15), отхвърляйки 

наистина тези неща, чрез които грешниците си представят, че могат да умилостивят 

Бога; и показвайки, че Самият Той не се нуждае от нищо; но наставлявайки и съветвайки 

към тези неща, чрез които човек е оправдан и приближен към Бога. Същото казва и 

Исая: „Защо Ми е множеството на жертвите ви? Казва Господ; Сит съм от 

всеизгаряне на овни И от тлъстина на угоени; И не Ми е угодна кръв от юнци, Или 

от агнета, или от едри козли” (Исая 1:11). И когато Той отхвърля убийствата, 

жертвата и възлиянията, и по подобен начин новолунията, съботите и празниците и 

всички останали служения съпътстващи тези, Той продължава, наставлявайки ги към 

това, което съпътства спасението: „Измийте се, очистете се, Отмахнете от очите 

Ми злото на делата си, Престанете да вършите зло, Научете се да струвате 

добро, Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя,  Отсъждайте право на 

сирачето, застъпвайте се за вдовицата. Дойдете сега та да разискаме, казва 

Господ;” (Исая 1:16-18). 

2. Понеже, не защото бил гневен, подобно на човек, както мнозина казват, Той 

отхвърлил техните жертви; но поради съжаление към слепотата им и за да ги подтикне 

към истинската жертва, принасянето на която ще умилостиви Бога, за да могат те да 

приемат живот от Него. Както Той на друго място казва: „Жертва на Бога е съкрушено 

сърце: благоуханна миризма за Бога е сърце прославящо Този, който го е направил19.” 

Защото ако, когато бил гневен, Той отхвърлил тези техни жертви, като че ли са човеци 

недостойни да приемат Неговото състрадание, Той със сигурност не би настоявал да 

вършат същите тези неща, чрез които те можели да се спасят. Но понеже Бог  е 

милостив, Той не отнел благоволението Си от тях. Понеже след като казва чрез Еремия: 

„Защо Ми е ливанът що донасят от Сава, И благовонната тръстика от далечна 

страна? Всеизгарянията ви не Ми са приятни, Нито жертвите ви угодни.” (Еремия 

6:20) Той прдължава: „Застани в портата на дома Господен, Та възгласи там това 

слово, като кажеш: Слушайте словото Господно, всички юдейци, Които влизате през 

тези порти, за да се преклоните Господу. Така казва Господ на Силите, Израилевият 

Бог: Поправете пътищата си и делата си, И Аз ще ви утвърдя на това място.” 

(Еремия 7:2-3). 

                                                           
19 Този текст не се намира в Писанието. Някои предполагат, че той може да е взет от апокалиптичното 
евангелие според египтяните. Забележително е, че ние откриваме същите думи при Климент Александрийски 
(Pædagogue, b. iii. cap. Xii), който обаче го свързва с Пс. 51:19, който тук е изрично цитиран. 
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3. И отново, когато посочва, че Той не ги извел от Египет,  за да могат да Му 

принасят жертви, но за да могат, забравяйки идолопоклонството на египтяните, да чуят 

Божия глас, който бил за тях спасение и слава, Той казва чрез същият Еремия: „Така 

казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Притурете всеизгарянията си на 

жертвите си, И яжте месото и от тях. Защото не говорих на бащите ви, нито им 

дадох заповеди, За всеизгаряния и жертви в деня, когато ги изведох из Египетската 

земя. Но това им заповядах като рекох: Слушайте гласа Ми, И Аз ще ви бъда Бог, И 

вие ще Ми бъдете люде! И ходете по всичките пътища, които ви заповядам, За да 

благоденствувате. Не послушаха, нито преклониха ухото си, Но ходиха по 

намеренията и по упоритостта на своето нечестиво сърце,  И отидоха назад, а не 

напред.” (Еремия 7:21-24). И отново, когато казва, чрез същия човек: „Но който се 

хвали, нека се хвали с това, Гдето разбира и познава Мене, Че съм Господ, Който 

извършвам милост, Правосъдие и правда на земята;” (Еремия 9:24) Той добавя: 

„Защото в това се наслаждавам, казва Господ”, но не в жертви, нито в приноси, нито 

във възлияния. Понеже людете не приели тези заповеди като най-важни (principaliter), 

а като второстепенни и поради вече изложената причина, както Исая казва отново: „Не 

си Ми принасял агънцата на всеизгарянията си, Нито си Ме почитал с жертвите си. 

Аз не те заробих с приноси, И не ти дотегнах с ливан. Не си купил за Мене 

благоуханна тръстика с пари, Нито си Ме наситил с тлъстината на жертвите си; 

Но ти си Ме заробил с греховете си, Дотегнал си Ми с беззаконията си,” (Исая 44:23-

24). Затова Той казва: „Ще погледна на този, който е кротък и смирен и който 

трепери от словото Ми” (Исая 46:2) „Защото тлъстината и угоените няма да 

отмахнат неправдата ти.” „Не това ли е постът, който Аз съм избрал, – Да 

развързваш несправедливите окови, Да разслабваш връзките на ярема, Да пускаш на 

свобода угнетените, И да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш хляба си с 

гладния, И да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив? Когато видиш голия да го 

обличаш, И да се не криеш от своите еднокръвни? Тогава твоята светлина ще 

изгрее като зората, И здравето ти скоро ще процъфне; Правдата ти ще върви пред 

тебе, И славата Господна ще ти бъде задна стража. Тогава ще зовеш, и Господ ще 

отговаря! Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме!„ (Исая 58:6-9). И Захарий също, сред 

дванадесетте пророка, сочи на людете Божията воля, казвайки: „Така е говорил Господ 

на Силите, като е рекъл: Съдете справедливо и показвайте милост и състрадание 

всеки към брата си, не угнетявайте вдовицата, сирачето, чужденеца, или сиромаха, 

и никой от вас да не измислюва зло в сърцето си против брата си. ” (Захарий 7:9-10). 

И отново, той казва: „Ето какво трябва да правите: Говорете истина всеки на 

ближния си; и отсъдете в портите си съдбата на истина и на мир.  Никой от вас да 

не измисли зло в сърцето си против ближния си, и не обичайте лъжлива клетва; 
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защото всички тия са неща, които мразя, казва Господ” (Захарий 8:16-17). Освен това, 

Давид също казва по подобен начин: „Желае ли човек живот, Обича ли дългоденствие, 

за да види добрини? – Пази езика си от зло И устните си от лъжливо говорене. 

Отклонявай се от злото и върши доброто, Търси мира и стреми се към него.” (Псалм 

34:12-14). 

4. От всичко това е очевидно, че Бог не търси жертви и приноси от тях, но вяра, 

покорство и праведност, заради тяхното спасение. Така Бог като ги учи на волята Си в 

Осия пророкът казва: „Защото милост искам, а не жертва, И познаване Бога повече 

от всеизгаряния.” (Осия 6:6). Освен това, нашият Бог също ги наставлява за същото, 

когато казва: „Но ако бяхте знаели що значи тая дума: „Милост искам, а не жертва“, 

не бихте осъдили невинните” (Матей 12:7). Така Той свидетелствува за пророците, че 

те проповядвали истината; но обвинява тези хора (Неговите слушатели), че оглупели 

поради своята собствена вина. 

5. Отново, давайки насоки на учениците Си да принасят на Бога първите плодове 

от Неговото, неща сътворени – не понеже Той се нуждаел от тях, но за да могат самите 

те да не бъдат нито безплодни, нито неблагодарни – Той взел това сътворено нещо, 

хляба, и благодарил и казал: „Това е Моето тяло” (Матей 26:26). И по подобен начин 

и чашата, която е част от творението, към което принадлежим и ние, Той изповядвал, 

че това е Неговата кръв и прогласил новото възлияние на Новия Завет; което църквата , 

получила от апостолите, принася на Бога по целия свят, на Този, Който ни дава като 

средства за препитание първите плодове на Собствените Си дарове в Новия Завет, за 

което Малахия, сред дванадесетте пророка, казва по следния начин отнапред: „Дано 

някой от вас би затворил вратата на храма, За да не палите огън на олтара Ми 

напразно! Аз не благоволя към вас, казва Господ на Силите, Нито ще приема принос 

от ръката ви. Защото от изгрева на слънцето до захождането му, Името Ми ще 

бъде велико между народите, И на всяко място ще се принася на името Ми темян и 

чист принос. Защото Моето име ще бъде велико между народите,  Казва Господ на 

Силите;” (Малахия 1:10-11) – показвайки по най-ясен начин, чрез тези думи, че 

предишните люде (евреите) наистина ще престанат да принасят на Бога, но на всяко 

място ще Му бъде принасяна жертва и то чиста; и Неговото име е прославено сред 

езичниците. 

6. Но кое друго име е прославено сред езичниците, освен това на нашия Господ, 

чрез Когото също така се прославят и Отца, и човека? И понеже това е (името на) 

Собствения Му Син, Който бил направен от Него човек, Той Го нарича Свое Собствено. 

Точно както един цар, ако сам нарисува картина на сина си, има правото да нарича тази 

картина своя собствена, поради две причини, понеже това е (картина) на сина му и 
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понеже е направена от самия него; така също Отец изповядва името на Исус Христос, 

което по целия свят е прославено в църквата, като Свое Собствено, понеже Той е Негов 

Собствен Син и понеже Той Го е нарекъл така и го е дал за спасение на човеците. Тъй 

като следователно името на Сина принадлежи на Отца, Той добре казва поради тези 

две причини: „И на всяко място, на името Ми ще се принася тамян и чиста жертва.” 

А сега в Апокалипсиса казва, че тамянът е „молитвите на светиите” (Откровение 5:8). 

 

~ Глава 18 ~ 

За жертвите и възлиянията, и тези, които 
истински ги принасят 

1. Следователно, възлиянията на църквата, които Господ наредил да бъдат 

принасяни по целия свят, се смятат от Бога за чист принос и са приемливи за Него; не 

понеже Той Сам се нуждае от нашите жертви, но поради това, че принасящият сам се 

прославя чрез това, което принася, ако дарът бъде приет. Понеже чрез дарът се 

показват едновременно любов и почит към царя; и Господ , желаейки ние да принасяме 

това с пълна простота и невиност се изразява по следния начин: „И тъй, като 

принасяш дара си на олтара, ако там си спомниш, че брат ти има нещо против тебе, 

остави дара си там пред олтара, и иди, първо се помири с брата си, тогава  дойди и 

принеси дара си”(Матей 5:23-24). Следователно, ние сме длъжни да принaсяме на Бога 

първите плодове на Неговото творение, както казва и Моисей: „Да не се явяваш пред 

Господа твоя Бог с празни ръце” (Второзаконие 16:16), така че човека бивайки сметнат 

за благодарен, чрез нещата, с които той показва своята благодарност, да може да 

получи честта издваща от Него. 

2. И групата на приносите като цяло не била премахната; понеже има възлияния 

както там (сред евреите), така и тук (сред християните). Жертви имало сред людете; 

жертви има също в църквата; но самият вид бил променен, тъй като приноса, който ние 

сега правим не е от роби, а от свободни хора. Понеже Господ (винаги) е един и същ, но 

характерът на робското възлияние е свойствен, както и този на свободните, за да може 

по този начин, чрез самото възлияние, да бъде изявена реалността на свободата. 

Понеже в Него няма нищо безцелно, нито без значение, нито без план. Поради тази 

причина, те (евреите) наистина давали десятък от всичките си притежания на Него,  но 

тези, които са получили свобода, оставят всичките си притежания на разположение на 

Господа, давайки свободно и радостно, а не по-малоценните притежания от своята 
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собственост, понеже имат надежда за едни по-добри неща; както направила бедната 

вдовица, пускайки целия си имот в храмовата каса (Лука 21:4).  

3. Понеже от началото Бог погледнал благосклонно на приноса на Авел, понеже 

той принесъл единомислено и праведно; но не благоволил в приноса на Каин , понеже 

сърцето му било раздвоено от завист и злоба срещу брат му, както казва Бог, 

укорявайки (тайните) му мисли: „Макар да си принесъл правилно, все пак, ако не 

разделяш правилно няма ли да съгрешиш? Спри се” (Битие 4:7 LXX) понеже Бог не се 

умилостивява от жертви. Понеже, ако някой реши да принесе жертва единствено 

външно, обичайно, по правилния начин и според определеното, докато в душата си не 

носи към своя ближен това общение, което е правилно и редно, нито пък се бои от Бога; 

– този, който държи тайни грехове няма да измами Бога чрез това, че жертвата му  е 

принесена външно правилно; нито пък подобно възлияние го ползва по някакъв начин, 

но (единствено) отказа от злините, които са в него, така че греха да не може повече, 

чрез лицемерни действия, да го превърне в самоубиец20. Поради това Господ също 

казва: „Горко вам книжници и фарисеи, лицемери!, защото приличате на варосани 

гробници, които отвън се виждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и 

с всякаква нечистота. Също така и вие от вън се виждате на човеците праведни, 

но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие”(Матей 23:27-28). Защото макар да 

били научени да принасят по правилния начин, що се отнася до външното, все пак в 

себе си те били завистливи като Каин; затова убили Праведния, пренебрегвайки волята 

на Словото, както направил и Каин. Понеже (Бог) му казал: „Спри се”, но той не 

послушал. Какво друго означава „Спри се”, освен да се откаже от замисленото 

злодейство? И казвайки подобни неща на тези хора, Той заявява: „Слепи фарисеино, 

първо очисти вътрешността на чашата и тогава ще бъде чиста и  отвън” (Матей 

23:26). Но те не Го послушали. Защото Еремия казва: „Твоите очи и твоето сърце не 

са в друго, Освен в нечестната си печалба, и в проливане невинна кръв, И в 

извършване насилство и угнетение.” (Еремия 22:17). И отново Исая казва: „Горко на 

непокорните чада, казва Господ, Които се съветват, но не с Мене, И които сключват 

договори, но не чрез Моя Дух, Та притурят грях на грях;” (Исая 30:1). За да могат, 

следователно, да бъдат извадени на светлина тези вътрешни мисли и желания и за да 

се види, че Господ не е виновен и не върши зло – този Бог, Който открива скритото (в 

сърцето), но не върши зло – когато Каин не се спрял по никакъв начин, Той му казва: 

„Грехът се стреми към тебе, но ти трябва да го владееш” (Битие 4:7). Така, по 

подобен начин, Той говори на Пилат: „Ти не би имал никаква власт над Мене, ако не 

                                                           
20 Латинският текст е “ne per assimulatam operationem, magis autem peccatum, ipsum sibi homicidam faciat 
hominem.” 
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ти беше дадена отгоре” (Йоан 19:11). Бог винаги оставя праведния (в този живот да 

страда), за да може той, смирен от това, което е пострадал и претърпял да може 

(накрая) да бъде приет; но злосторника, бивайки съден според делата извършени от 

него, да може да бъде отхвърлен. Следователно жертвите не освещават човека, 

понеже Бог не се нуждае от жертви; но съвестта на принасящия освещава приноса 

когато е чиста и по този начин кара Бога да приеме (жертвата) като от приятел. „Но 

грешникът”, казва Той, „който жертва юнец е като този, който пресича врата на 

куче” (Исая 66:3) 

4. Тъй като тогава църквата принася единомислено, нейният дар справедливо е 

приет за чиста жертва от Бога. Както Павел също казва на филипяните: „Но приех 

всичко, и имам изобилно: задоволих се като приех от Епафродита проводеното от 

вас, благоуханна миризма, жертва приятна, благоугодна Богу” (Филипяни 4:18). 

Понеже на нас подобава да правим възлияние на Бога и във всичко да се намерим  

благодарни на Бога нашият Създател, с чист ум, и с нелицемерна вяра, със здрава 

надежда, в ревностна любов, принасяйки първите плодове на създадените от Самия 

Него неща. И единствено църквата принася тази чиста жертва на Създателя, 

принасяйки Му, с благодарност, (нещата) от Собственото Му творение. Но евреите не 

принасят това: понеже ръцете им са пълни с кръв; понеже те не приели Словото, чрез 

което това се принася на Бога. Нито отново някое от еретическите събрания (принасят 

това). Понеже някои от тях, твърдейки, че Отец е различен от Твореца, когато Му 

принасят това, което принадлежи на нашето творение, го представят като алчен за 

чужда собственост и желаещ това, което не е Негово. Тези, отново, които твърдят, че 

нещата около нас са произлезли от едно отпадане, невежество и страст, докато Му 

принасят плодове на невежество, страст и отстъпление, съгрешават срещу своя Отец, 

като по-скоро Го обиждат, отколкто Му принасят благодарност. Но как могат те да бъдат 

в съгласие със себе си (когато казват), че хлябът върху, който се благодари е тялото 

на техния Господ и чашата Неговата кръв, ако не Го наричат Син на Твореца на света, 

т.е. Неговото Слово, чрез Което дърветата дават плод, изворите избликват и земята 

дава „първо стъбло, после клас и накрая зърно” (Марк 4:28). 

5. И отново, как могат те да кажат, че плътта, която е подхранвана чрез тялото 

на Господа и с Неговата кръв отива в тление и не участва в живота? Нека те 

следователно или да се откажат от своите мнения, или да престанат да принасят 

нещата, които току що споменахме. Но нашето мнение е според евхаристията, и 

евхаристията в края на краищата установява нашето мнение. Понеже ние принасяме 

на Него Неговото Собствено, обявявайки последователно общението и единството на 

плътта и Духа. Понеже, тъй като хляба, който е създаван от земята, когато приеме 
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призоваването на Бога, не е вече обикновен хляб, но евхаристия, състояща се от две 

реалности, небесна и земна; така и нашите тела, когато приемат евхаристията, не са 

повече тленни, понеже имат надежда за възкресение за вечността. 

6. Ние принасяме на Него, не защото Той има нужда от това, но благодарейки за 

Неговия дар и по този начин освещавайки сътвореното. Понеже , дори Бог да не се 

нуждае от нашите притежания, така ние имаме нужда да принасяме нещо на Бога; като 

казва Соломон: „Който показва милост към сиромаха заема Господу” (Притчи 19:17). 

Защото Бог, Който не се нуждае от нищо, взема нашите добри дела за Себе Си за тази 

цел: „Елате благословени от Отца и наследете царството приготвено  за вас. 

Понеже гладен бях и ме нахранихте; жаден бях и ме напоихте; странник бях и ме 

прибрахте; гол бях и ме облякохте; болен бях и ме посетихте; в тъмница бях и 

дойдеохте за Мен” (Матей 25:34 и сл.). Тъй като, следователно, Той не се нуждае от 

тези (служения), все пак желае ние да ги вършим заради собствената ни полза, нека да 

не бъдем безплодни; защото Словото дава на хората именно тази заповед като един 

вид възлияние, макар че То не се нуждае от тях, за да се научим да служим на Бога: 

така, това също е Неговата воля, ние също да принасяме дарове на олтара често и без 

прексъване. Олтарът следователно е на небето (понеже към това място са насочени 

нашите възлияния и молитви); храмът по подобен начин (е там), както казва Йоан в 

Апокалипсиса: „И отвори се Божият храм” (Откровение 11:19); също и скинията: „Ето,” 

казва Той, „скинията на Бога, в която Той ще обитава с човеците.” 

 

~ Глава 19 ~ 
Земните неща могат да са предобраз на небесните, но вторите не могат да са 

предобраз на други още по-превъзходни; нито можем ние, без да станем 
напълно луди, да казваме, че Бог ни е познат единствено като предобраз на 

едно все още непознато и по-превъзходно същество 

1. Даровете, приносите и всички жертви, които хората приели били предобрази, 

както било показано на Моисей на планината от един и същ Бог, Чието име сега е 

прославено в църквата сред всички народи. Но е удачно всички тези земни неща, които 

са се разпрострели около нас, да бъдат фигури на небесните, но все пак създадени от 

същия Бог. Понеже по никакъв друг начин, Той не може да направи един образ на 

духовните неща (да подобава на нашето разбиране). Но да твърдят, че тези неща, които 

са свърх-небесни и духовни и по отношение на нас, невидими и неизговорими, са на 

свой ред типове на небесните неща на друга Плерома и (да казват), че Бог е образ на 

друг Отец, означава да играят ролята на заблудил се от истината и на напълно глупав , 
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и неразумен човек. Понеже, както многократно показах, такива хора намират за 

необходимо да изнамират типове на типовете и образи на образите , и никога (няма да 

бъдат в състояние) да спрат умът си на единият и истински Бог. Понеже тяхното 

въображение се носи отвъд Бога, те в сърцето си са надминали дори Самият Господар, 

по мисли са въодушевени и издигнати над (Него), но на практика се отвръщат от 

истинския Бог. 

2. На тези хора човек с право може да каже (както предлага самото Писание): 

Колко над Бога сте издигнали своето въображение, о безумно въодушевени хора? Чули 

сте, че „Той е премерил небето с шепа” (Исая 40:12); кажи ми мярката и ми дай 

безбройното множество лакти 21 , обясни ми пълнотата, ширината, дължината и 

височината, началото и краят на мярката – неща, които човешкото сърце не разбира, 

нито пък схваща. Понеже небесните съкровища наистина са велики: Бог не може да 

бъде измерен в сърцето и неразбираем е Той с умът: Той, Който държи земята в ръката 

Си. Кой може да схване размерите на десницата Му? Кой знае пръста Му? Или кой 

разбира ръката Му – тази ръка, която измерва огромното; тази ръка, която чрез 

собственият си размер измерва размерите на небето и която събира в дланта си земята 

заедно с бездната; която съдържа в себе си ширината, дължината и дълбочината долу 

и височината горе на цялото творение; която е виждана, която е чувана и разбирана, и 

която е невидима? Поради тази причина Бог е „над всяко началство и власт, и сила, и 

над всяко име, с което се именуват” (Ефесяни 1:21) всички неща, които са били 

създадени и затвърдени. Той е Този, Който изпълва небето и вижда бездната, Който 

също така е до всеки един от нас. Понеже Той казва: „Аз само отблизо ли съм Бог, 

казва Господ, А не Бог и отдалеч” (Еремия 23:23)? Понеже ръката Му държи всички 

неща и тя осветява небето и нещата, които са под небето и изпитва вътрешностите и 

сърцата, и също така присъства в скритите неща, и в нашите тайни (мисли), и явно ни 

насища, и пази. 

3. Но ако човек не разбира пълнотата и величието на ръката Му , как някой ще 

може да разбере или да знае сърцето на един толкова велик Бог? Да, и макар че не са 

Го премерили и огледали напълно и не са Го изследвали от всяка страна, те 

претендират, че отвъд Него съществува друга Плерома от еони и друг Отец; със 

сигурно без да гледат на небесните неща, но истински слизайки в бездната (Битус) на 

лудоста; твърдейки, че техният Отец съществува единствено на границата на нещата, 

които са отвъд Плеромата, но че от другата страна Демиурга не достига до 

Плеромата. По този начин те не представят никой от тези като съвършени и разбиращи 

всичко. Понеже, първото би било дефектно по отношение на целия свят създаден извън 

                                                           
21 В случая думата е използвана за мерна единица 
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Плеромата; а второто по отношение на този (съвършен) свят, който е създаден вътре 

в Плеромата; и (следователно) нито едно от тях не може по никакъв начин да бъде 

Бог. И че Неговото величие не е дефектно, но съдържа всичи неща,  достига дори до 

нас и е в нас, ще изповяда всеки, който държи достойно разбиране за Бога.  

 

~ Глава 20 ~ 
Че един Бог е направил всички неща в света чрез Словото и Светия Дух: и че 
макар в този живот за нас Той да е невидим и недостижим,  все пак Той не е 
непознат; тъй като делата Му Го изявяват и Словото Му показало, че по 

много начини, Той може да бъде видян и познат 

1. Следователно, що се отнася до Неговото величие, не е възможно да се 

познава Бога, понеже не е възможно Отец да бъде измерен; но по отношение на 

любовта Му (понеже това е, което ни води към Бога, чрез Неговото Слово), когато Му 

се покоряваме, ние винаги научаваме, че няма по-велик Бог и че Той е Този, Който в 

Себе Си е установил, избрал, украсил и съдържа всички неща; както нас , така и целият 

ни свят. Ние също сме били направени, заедно с нещата, които се съдържат в Него. И 

Той е, за Когото Писанията казват: „И Бог направи човека от пръст от земята и 

вдъхна в ноздрите му жизнено дихание” (Битие 2:7). Тогава не ангели са ни направили, 

нито са ни създали, нито пък ангелите имат силата да направят Божий образ, нито някой 

друг освен Господното Слово, нито някоя Сила много отдалечена от Отца на всичко. 

Понеже Бог не се нуждае от тези (същества), за да може да осъществи това, което Сам 

отнапред е определил в Себе Си да извърши, като че ли Той няма Свои Собствени 

ръце. Понеже с Него винаги присъстват Словото и Мъдростта, Синът и Духът, чрез 

Които и в Които, свободно и спонтанно, Той е направил всичко, за Които Той също така 

говори, когато казва: „Нека да направим човека по наш образ и по наше подобие” (Битие 

1:26), вземайки от Себе Си субстанцията на (направените) творения, образът на 

направените неща и вида на цялата украса на света.  

2. Тогава Писанието вярно казва: „Преди всичко22 вярвайте, че има само един 

Бог, Който е направил и завършил всички неща; и от това, което не е било , всичко е 

дошло в съществуване.” Този е, Който съдържа всички неща и Сам не се съдържа от 

никого. Правилно казва и пророк Малахия: „Не ни ли е направил всички Бог? Нямаме 

ли всички един Отец” (Малахий 2:10)? В съгласие с това и апостолът казва: „Има един 

Бог, Който е над всички и във всички” (Еф. 4:6). По подобен начин Господ казва: 

„Всичко ми е предадено от Отца Ми” (Матей 11:27), очевидно от Този, Който е направи 

                                                           
22 Това е цитат от Пастир на Ерм 2.1 
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всичко; понеже Той не Му е дал чужди неща, но Своите Собствени. Но под всички неща 

(се показва, че) нищо не е задържано (от Него) и поради тази причина Същият е и Съдия 

на живите и мъртвите „и има ключовете на Давид: Той ще отваря и никой няма да 

затваря и ще затваря, и никой няма да отваря” (Откровение 3:7). Понеже никой не е 

способен на това, нито на небето, нито на земята, да отвори книгата на Отца, или да Го 

гледа, освен Агнето, Което е било заклано и Което ни е изкупило с кръвта Си, приемайки 

власт над всичко от същия Бог, Който е създал всичко чрез Словото и ги е украсил чрез 

(Неговата) Мъдрост, когато „словото стана плът.” (Той е направил това,) за да може 

Божието Слово да има власт както на небето, така и на земята, понеже е праведен 

човек, който „не е извършил грях, нито се е намерила измама в устата Му” (1 Петър 

2:23). и за да може да има превъзходство над нещата, които са под земята, Самият Той 

е направен „първороденият от мъртвите” (Кол. 1:18) и да могат всички неща, както 

вече казах, да видят своя Цар; и за да може светлината на Отца да се срещне с плътта 

на нашия Господ, и да достигне до нас чрез Неговата блестяща плът, и по този начин 

човеците отново да постигнат безсмъртие, надарени със светлината на Отца.  

3. Аз също така в голяма степен показах, че Словото, а именно Синът, винаги е 

бил с Отец. А че и Мъдростта, Която е Духът, е била с Него, предхождащ творението, 

Той казва чрез Соломон: „С мъдрост Господ основа земята, С разум утвърди небето. 

Чрез Неговото знание се разтвориха бездните и от облаците капе роса.” (Пр. 3:19-

20). И отново: „Когато приготовляваше небето, аз бях там; Когато разпростираше 

свод над лицето на бездната. Когато закрепваше облаците горе, Когато усилваше 

изворите на бездната, Когато налагаше закона Си на морето, Щото водите да не 

престъпват повелението Му, Когато нареждаше основите на земята. Тогава аз бях 

при Него, като майсторски работник, И всеки ден се наслаждавах, Веселях се винаги 

пред Него. Веселях се на обитаемата Му земя; И наслаждението ми бе с човешки 

чада” (Притчи 8:27-31). 

4. Следователно има един Бог, Който чрез Своето Слово и Мъдрост е създал и 

оформил всички неща; но това е Създателят (Демиурга), Който е дал този свят на 

човешката раса и Който, по отношение Своето величие, наистина не е познат на никое 

Свое творение (защото никой човек не е претърсил височината Му, нито от древните, 

отишли вече в своята почивка, нито от сега живеещите); но що се отнася до Неговата 

любов, Той винаги е познат на тези, посредством Които Той е направил всичко. Това е 

Неговото Слово, нашият Господ Исус Христос, Който в последното време беше 

направен човек сред човеците, за да може да съедини краят с началото, т.е. човека с 

Бога. Заради това пророците, получавайки пророчески дар от Същото Слово, обявили 

идването Му по плът, чрез което станало смесването и общението на Бога с човека 
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според благото намерение на Отца. Божето Слово отначалото предсказало, че Бог ще 

бъде видян от човеците и че ще говори с тях на земята, че трябвало да се предостави 

на тях и да бъде със Собственото Си творение, спасявайки го и ставайки способно да 

бъде разбрано от него и освобожавайки ни от ръката на всички, които ни мразят, т.е. от 

всеки нечестив дух; и давайки ни да Му служим в святост и праведност през всичките 

си дни (Лука 1:71,75), за да може човек, прегърнал Божия Дух, да премине в славата на 

Отца. 

5. Тези неща пророците изложили по пророчески начин, но те не (казали) както 

някои смятат, че Този, Който бил видян от прорците е различен (Бог), Отец на всички 

невидими неща. Все пак това казват тези (еретици), които са напълно невежи за 

естеството на пророчеството. Понеже пророчеството е предсказване на бъдещите 

неща, т.е. изказване отнапред на нещата, които ще се случат след това. Тогава 

пророците показали, че Бог ще бъде видян като човек; както казва и Господ: „Блажени 

чистите по сърце, понеже те ще видят Бога” (Матей 5:8). Но по отоншение на 

величието Му и Неговата велика слава „никой човек не може да види Бога и да остане 

жив” (Изход 33:20) защото Отец е непознаваем; но по отношение на Неговата любов и 

милост и що се отнася до безкрайната Му сила, дори това Той дава на тези, които Го 

обичат, т.е. да видят Бога, което пророците също така предсказали: „Понеже 

невъзможното за човеците е възможно за Бога” (Лука 18:27). Понеже човеците не 

виждат Бога със собствената си сила; но когато Той пожелае е виждан от човеците, от 

когото Той пожелае в това време, пророчески чрез Духа и виждан също, по един 

вторичен начин чрез Сина. Той също така ще бъде видян като Отец в небесното 

царство. Духът приготвя човека в Божия Син23 и Сина го води към Отца, докато Отца 

също дава (върху него) нетление за вечен живот, което идва до всеки поради факта, че 

вижда Бога. Понеже както тези, които виждат светлината са в светлината и участват в 

нейния блясък така и тези, които виждат Бога са в Бога и приемат от Неговото 

великолепие. Но (Неговото) великолепие ги оживява; следователно тези, които виждат 

Бога приемат живот. И поради тази причина Той (макар) да е непознаваем, неограничен 

и невидим прави Себе Си видим и познаваем, и в способността на тези, които вярват, 

за да може да оживи тези, които Го приемат и виждат чрез вяра 24 . Понеже както 

Неговото величие не може да бъде намерено, така и добротата Му не може да се 

изрази. Но когато тези неща бъдат видени, Той дава живот на тези, които Го виждат. 

Не е възможно да се живее без живот и средството за живот се намира в общение с 

                                                           
23 Някои четат “in filium” вместо “in filio,” както по-горе. 
24 На това място е запазена част от гръцкия текст и е следван като даващ по-добро значение. 
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Бога; но общението с Бога означава да познаваме Бога и да се раздваме на Неговата 

доброта. 

6. Следователно човек ще види Бога, за да може да живее, ставайки безсмъртен 

чрез това виждане и достигайки дори до Бога. Това, както аз вече казах, е било изявено 

образно от пророците, че Бог ще бъде видян от човеците, които носят Неговия Дух (в 

себе си) и винаги очакват Неговото идване. Както казва и Мойсей във Второзаконие: 

„Ето, Господ нашият Бог ни показа славата Си и величието Си, и чухме гласа Му 

изсред огъня; днес видяхме, че Бог говори с човека, и той остава жив ” (Второзаконие 

5:24). Защото някои от тези хора видели пророческия Дух и Неговото активно влияние 

излято като разообразни дарове; други (видели) идването на Господа и тази 

диспенсация, която приели от началото, чрез която Той изпълнил волята на Отца по 

отношение както на небесните ,така и на земните неща. Други (видели) славата на Отца 

пригодена за времето и за тези, които видели и които чули, както и за всички, които 

чули след тях. Така следователно Бог се открил; защото Бог Отец е изявен чрез всички 

тези (действия), Духът наистина действа и Сина служи, и Отец одобрява и спасението 

на човеците се осъществява. И Той също така казал чрез  пророк Осия: „Аз,” казва Той, 

„говорих още и чрез пророците, И явих им много видения; И чрез думите на 

пророците служих си със сравнения” (Осия 12:10). Но апостолът обяснява точно този 

пасаж, когато казва: „Дарбите са различни; но Духът е същият. Службите са 

различни; но Господ е същият. Различни са и действията; но Бог е същият, Който 

върши всичко във всичките човеци. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща 

полза” (1 Коринтяни 12:4-7). Но тъй като Този, Който изработва всички тези неща във 

всички човеци е Бог (за да покаже) от каква природа и колко велик е, и че (Бог) е 

невидим и неизразим за всички създадени от Него, но по никакъв начин не е непознат: 

понеже всички научили чрез Неговото Слово, че има един Бог Отец, Който съдържа 

всичко, и Който дава съществуане на всичко, както е писано в евангелието: „Никой не 

е видял Отца, освен Сина, Който е в лоното на Отца; Той Го изяви” (Йоан 1:18). 

7. Следователно Синът на Отца (Го) изявил от началото, тъй като Той от 

началото бил с Отца. Той също така показвал на човешката раса пророчески видения, 

разнообразни дарове, Собствените Си служения и славата на Отца, по обичайния ред 

и връзки, в удачното време и за полза (на човечеството). Понеже там където има 

редовна приемственост, има също така и неизменност и където има неизменност, има 

и стабилност във времето; и където има стабилност, там има и единство. И поради тази 

причина Словото станало дарител на благодатта на Отца за полза на човеците, за които 

Той направил толкова велики диспенсации, откривайки Бога на човеците, но 

представяйки човека на Бога и в същото време запазвайки невидимостта на Отца, за 



ПРОТИВ ЕРЕСИТЕ – Ириней Леонски 

 Книга IV  
 
 

           Към съдържанието ~ 48 ~ 

 

да не би по някое време човекът да презре Бога и за да може Той винаги да притежава 

нещо, към което човеците да трябва да се стремят; но от друга страна, откривайки Бога 

на човеците чрез множество диспенсации, за да не би човекът, отпадайки напълно от 

Бога, да престане да съществува. Понеже, ако откриването на Бога, което става чрез 

средствата на творението, дава живот на всички живеещи на земята, много повече 

откровението на Отца, което идва чрез Словото, ще даде живот на тези, които виждат 

Бога. 

8. Тогава, тъй като Божият Дух сочи чрез пророците към идните неща, оформяйки 

и адаптирайки ни предварително за целта на нашето съществуване , да бъдем 

подчинени на Бога, но все още е предстоящо човек, чрез волята на Светия Дух, да види 

(Бога), то по необходимост е нужно тези, чрез чието действие идните неща са изявени, 

да видят Бога, Когото те познават отблизо, като че ли видян от човеците, за да може 

Бог, и Божият Син, и Синът и Отец, не само да бъдат пророчески изявени, но Той също 

да бъде видян от всички Свои членове, които са осветени и наставени в Божиите неща, 

за да може човек да бъде дисциплиниран предварително и отнапред да се упражнява 

в приемане в тази слава, която след това ще се открие на тези, които обичат Бога. 

Понеже пророците не пророкували единствено с думи, но също така и с видения, и с 

начина си на живот, и с действията, които извършвали, според водителството на Духа. 

Следователно по този невидим начин те виждали Бога, както казва Исая: „Очите ми 

видяха Царя, Господа на силите” (Исая 6:5) сочейки, че човек ще види Бога с очите си 

и ще чуе гласът Му. По този начин, следователно, те също така виждали Божия Син, 

като човек говорещ с човеци, докато пророкували какво щяло да се случи, говорейки за 

Този, Който все още не бил дошъл като за присъстващ и изявявайки също така 

безстрастния като страдащ и заявявайки, че Този, Който по това време бил в небето е 

слязъл в земния прах (Пс. 22:15). Освен това (по отношение на) другите постановления 

за това, че Той ще събере всичко, което ще направи, някои от тези те видиели във 

видения, други изявили чрез думи, а други показали типологично посредством (външни) 

действия, показвайки видимо нещата, които трябвало да бъдат видени; изявявайки чрез 

думите на устата си тези, кото трябвало да бъдат чути; и представяйки чрез действия 

това, което трябвало да се случи по този начин; но (в същото време) изявявайки всичко 

пророчески. Поради това Моисей също заявявил, че Бог наистина е огън пояждащ 

(igneum – Втор. 4:24) за людете, които са нарушили закона и заплашил, че Бог ще 

донесе над тях един огнен ден; но за тези, които имали страх от Бога той казал: „Господ, 

Господ, Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив, Който изобилва с милост и с 

вярност, Който пази милост за хиляди поколения, прощава беззаконие, 

престъпление и грях” (Изход 34:6-7). 
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9. И Словото говорило на Моисей, явявайки се пред него „както човек говори с 

приятеля си” (Числа 12:8). Но Моисей желаел да види открито Този, Който му говорел 

и му било казано следното: „Не можеш видя лицето Ми; защото човек не може да Ме 

види и да остане жив. Ето място при Мене; ти ще застанеш на канарата; и когато 

минава славата Ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата, и ще те прикрия 

с ръката Си догде премина” (Изход 33:20-22). Така са показани две неща: че не е 

възможно за човек да види Бога и че чрез Божията Мъдрост човек ще Го види в 

последното време, в цепнатината на скалата, т.е. в Неговото идване като човек. И 

заради тази причина Той (Господ) говорел с него лице в лице на планината, където 

присъствал и Илия, както ни казва евангелието (Матей 17:3 и сл.), изпълнявайки по този 

начин древните обещание. 

10. Следователно пророците не видели ясно самото лице на Бога, но (те видели) 

диспенсациите и тайните, чрез които човек след това трябва да види Бога. Както било 

казано също и на Исая : „Излез та застани на планината пред Господа. И, ето, Господ 

минаваше и голям силен вятър цепеше бърдата и сломяваше скалите пред Господа, 

но Господ не бе във вятъра; а подир вятъра земетръс, но Господ не бе в земетръса; 

И подир земетръса огън, но Господ не бе в огъня; а подир огъня тих и тънък глас ” 

(vox auræ tenuis) (1 Царе 19:11-12). Понеже по такъв начин пророкът – много възмутен 

поради прегрешението на своите люде и избиването на пророците – бил научен да 

действа по един по-благ начин; и било посочено как Господ ще дойде като човек след 

закона даден на Моисей – нежен и тих, Който нито ще скърши премазана тръстика, нито 

ще угаси замъждял фитил (Исая 43:3). Нежното и мирно установяване на Неговото 

царство било по подобен начин показано. Понеже, след вятърът, който разцепвал 

планинините, и след земетресението, и след огънят дошли тихите и мирни времена на 

Неговото царство, в което Божият Дух, по най-нежен начин, оживява и увеличава 

човечеството. Това било видяно още по-ясно от Езекиил, когато пророкът видял 

отчасти Божиите диспенсации, но не и Самият Бог. Понеже, когато този човек видял 

видението на Бога и херувимите, и техните колелета, и когато му била разказана 

тайната на целия този ред и видял над тях подобието на трон, и върху трона подобие 

на човешка фигура, и нещата, които били над кръста му като кехлибар, а по-долу като 

огън и когато видял всички останали видения на тронове, за да не си помисли някой, че 

видял самият Бог, той добавил: „Това беше изгледът и подобието на Божията слава” 

(Езекиил 2:1). 

11. Тогава, ако нито Моисей, нито Илия, нито Езекиил, които имали множество 

небесни видения не видели Бога; но това, което те видели било подобие на Господното 

величие и пророчества за идните неща; явно е, че Отец наистина е невидим. Същото 
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казва и Господ: „Никой човек, никога не е видял Бога” (Йоан 1:18). Но Неговото Слово, 

както Самият Той желаел и за полза на тези, които видели, показало светлината на 

Отца и обяснило целта Му (както казва и Господ: „Единородния Син, Който е в лоното 

на Отца, Той Го изяви.” Той също така обяснил Словото на Отца, бивайки богат и 

велик). Не в един образ и не в един характер Той се явил на виделите Го, но според 

причините и за целта желана от Неговите диспенсации, както е писано в Данаил. 

Понеже веднъж Той бил видян с тези, които били около Анания, Азария и Мисаил, 

присъстващ с тях в пламенната пещ, в огъня и предпазващ ги от неговата сила: „И 

изгледът на четвъртия,” е казано, „е като Божият Син” (Данаил 3:26). В друго време 

(Той е представен като) „камък отсечен от планината без ръце” (Данаил 7:13-14) и 

като удрящ всички временни царства, като отвяващ ги (ventilans ea) и като Сам 

запълващ цялата земя. Тогава същата тази личност е видяна като Човешкия Син идещ 

на небесните облаци и достигащ до Древния по дни, и получаващ от Него цялата слава  

и царство. „Владичеството Му,” е казано, „е вечно владичество и царството Му не 

ще има край” (Данаил 7:4). Също и Йоан, ученикът Господен, когато видял свещеното 

и славно идване на Неговото царство, казва в Апокалипсиса: „И обърнах се да видя 

Този, Който ми проговори; и като се обърнах, видях седем златни светилника;  и 

всред светилниците видях Един, Който приличаше на Човешкия Син, облечен в дълга 

дреха и препасан около гърдите със златен пояс; косите Му бяха бели като бяла 

вълна, като сняг, и очите Му, като огнен пламък; и нозете Му приличаха на лъскава 

мед, като в пещ пречистена: а гласът Му беше като на много води; и имаше в 

десницата Си седем звезди; и от устата му излизаше меч остър и от двете страни; 

и лицето Му светеше, както свети слънцето в силата си” (Откровение 1:12-16). 

Понеже с тези думи той показва нещо от славата (която Той е получил) от Своя Отец 

както (когато Той споменава) главата; споменато е също така и нещо за свещеническото 

Му положение както в случая с дългата дреха, която достига до нозете. И това била 

причината, поради която Моисей облякъл първосвещеника по този начин. Загатнато е 

и нещо за края (на всичко) като (когато Той говори за) мед пречистена с огън, която 

обозначава силата на вярата и постоянството в молитва, поради поглъщащия огън, 

който ще дойде в края. Но когато Йоан не е в състояние да издържи на изгледа (защото 

той казва: „Паднах при нозете Му като мъртъв – Откровение 1:16, за да може да се 

сбъдне писаното: „Никой човек не може да види Бога и да остане жив – Изход 33:20); 

и че Словото го оживява и Му напомнило, че на Неговото лоно той се е облягал на 

трапезата, когато попитал кой ще Го предаде и казал: „Аз съм първият и последният 

и живият; бях мъртъв и ето живея до вечни векове, и имам ключовете на смъртта 

и на ада.” И след тези неща, виждайки същият Господ във второ видение, той казва: „И 

видях между престола и четирите живи същества между тях и старците, че стоеше 
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Агне като заклано, което имаше седем рога и седем очи, които са седемте Божии 

духове, разпратени по цялата земя” (Откр. 5:6). И отново, той казва, говорейки за 

същото Агне: „След това видях небето отворено, и ето бял кон, и Оня, Който яздеше 

на него, се наричаше Верен и Истинен, и съди и воюва праведно. Очите Му бяха огнен 

пламък, на главата Му бяха много корони и носеше написано име, което никой не 

знаеше, а само Той; и беше облечен в дреха, попръскана с кръв; и името Му беше 

Божието слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир 

Него на бели коне. Из устата Му излизаше остър меч, за да порази с него народите; 

и Той ще ги управлява с желязна тояга, и ще стъпче лина на лютия гняв на Бога 

Всемогъщий. И на дрехата, и на бедрото Му имаше написано име: Цар на царете, и 

Господ на господарите. После видях един ангел, стоящ в слънцето; и, извиквайки със 

силен глас, каза на всичките птици, които летят посред небето: Дойдете, 

събирайте се за великата Божия вечеря,”(Откровение 19:11-17). Така Божието Слово 

винаги запазва същността на бъдещите неща и показва на човеците разнообразните 

форми (species) на диспенсациите на Отца, учейки ни на нещата принадлежащи на 

Бога. 

12. Все пак не само чрез виденията, които били виждани и изречените думи, но 

също така и чрез действия, Той бил видян от пророците, за да може чрез тях Той да 

покаже предобраз и предварително бъдещите неща. Поради тази причина Осия 

пророкът взел „жена блудница,” пророкувайки чрез действие „Иди, вземи си блудна 

жена, и добий чада от блудство, защото земята с многото си блудствуване се 

отклони от Господа. И тъй, той отиде та взе Гомер, дъщеря на Девлаима, която 

зачна и му роди син” (Осия 1:2-3), т.е. човеците, които са по земята; и от тези хора 

Божието благо намерение е да издигне една църква, която ще бъде осветена чрез 

единение с пророка. И поради тази причина Павел казва, че „невярващата жена се 

освещава чрез вярващия съпруг” (1 Коринтяни 7:14). Тогава отново пророкът 

споменава нейните деца „Не получили милост” и „Не люде” (Осия 1:6-9), за да може, 

както казва апостолът: „както и в Осия казва:– „Ще нарека мои люде ония, които не 

бяха мои люде, И тая възлюбена, която не беше възлюбена“; И на същото място, 

гдето им се казва: „Не сте мои люде, Там ще се нарекат чада на живия Бог” (Римляни 

9:25-26). Това, което било направено типологично чрез неговите действия от пророкът , 

апостолът доказва, че било направено наистина от Христос в църквата. Така и Моисей 

също взел за жена една етиопка, която по този начин направил израелка, показвайи 

предварително, че дивата маслина е присадена на питомната и направена участник в 

нейната тлъстина. Защото както Този, Който се родил Христос по плът настина бил 

търсен от людете, за да бъде убит, но оставен свободен в Египет, т.е. сред езичниците, 

за да освети тези, които се намирали там в невръстно състояние, от които Той също 
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така усъвършенствал Своята църква на това място (защото Египет бил езически от 

самото начало както и Етиопия); поради тази причина, чрез женитбата на Мойсей ние 

показваме женитбата на Словото; и чрез етиопската невеста, била изявена църквата 

взета изсред езичниците и тези, които се отделят от нея, обвиняват я и я презират няма 

да се считат за чисти. Понеже те ще бъдат целите прокажени и изгонени от стана на 

праведните. Така също и блудницата Раав, докато осъждала себе си, понеже тя била 

езичничка, виновна за всякакви грехове, все пак приела тримата съгледвачи25, които 

съглеждали земята и ги скрила в дома си; (които трима били) без съмнение (един 

предобраз на) Отец, Сина, заедно със Светия Дух. И когато целия град, в който тя 

живеела паднал в руини при звука на седемте тръби, блудницата Раав била пощадена, 

когато всичко приключило [in ultimis], заедно с целия й дом, чрез вяра в червения знак; 

както Господ също казва на всички, които не приели Неговото идване. Защото 

фарисеите, без съмение, отхвърлили знака на червената прежда, която означавала 

пасхата, изкуплението и изхода на людете от Египет – когато Той казва: „Блудниците 

и бирниците ви изпреварват в небесното царство” (Матей 21:31). 

 

~ Глава 21 ~ 
Вярата на Авраам е еднакава с нашата; тази вяра била предобразена чрез 

думите и действията на древните патриарси 

1. Но че нашата вяра също така е била предобразена в Авраам и че той е бил 

патриарх на нашата вяра, и неин пророк, апостолът ясно учи, когато казва в посланието 

към Галатяните: „Прочее, Тоя, Който ви дава Духа и върши велики дела между вас, 

чрез дела, изисквани от закона ли върши това, или чрез вяра в посланието,  както с 

Авраама, който повярва в Бога, и му се вмени за правда? Тогава познайте, че тия, 

които упражняват вяра, те са Авраамови чада; и писанието, като предвидя, че Бог 

чрез вяра щеше да оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на 

Авраама, казвайки: „В тебе ще се благославят всичките народи“.  Така щото тия, 

които имат вяра се благославят заедно с вярващия Авраам.” (Галатяни 3:5-9, Бит. 

12:3). Поради (които причини апостолът) казва, че този човек бил не само пророк на 

вярата, но и баща на тези от езичниците, които повярвали в Исус Христос , понеже 

неговата вяра и нашата са една и съща; понеже той вярвал във всички бъдещи неща, 

като че ли те вече се били случили поради Божието обещание; и по подобен начин ние 

също, поради Бижието обещание, гледаме чрез вяра това наследство (поставено пред 

нас) в (бъдещото) царство. 

                                                           
25 Вероятно Ириней пише по памет затова бърка двама с трима 
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2. Историята на Исаак също не е без символичен характер. Понеже в посланието 

към римляните апостолът казва: „Освен това, когато Ревека зачна от едного, т.е. от 

нашия отец Исаак” тя получила отговор от Словото „за да почива Божието обещание 

не на дела, а на Този, който призовава каза й се: „По-големият ще слугува на по-

малкия„ (Римляни 9:10-12; Битие 25:23). От което е очевидно, че това не били само 

пророчества за патриарсите, но също, че децата родени от Ревека били едно 

предсказание за два народа; и че единият ще бъде по-велик, а другия по-малък; че 

единият ще бъде поробен, а другият свободен; но (и двата ще бъдат) от един и същи 

баща. Нашият Бог, един и същ, е също техен Бог, Който знае скритите неща преди те 

да се случат; и поради тази причина Той казал: „Яков възлюбих, а Исав намразих.” 

(Римляни 9:13; Малахий 1:2). 

3. Отново, ако някой разгледа действията на Яков, той няма да ги намери за 

лишени от значение, но важни по отношение с диспенсациите. Така, на първо място, 

при раждането му, понеже държал петата на брат си (Битие 25:26) той бил наречен 

Яков, т.е. изместващ, един, който държи, а не е държан; хващащ петата, но без сам да 

е хванат; борещ се и побеждаващ; сграбчващ с ръцете си петата на врага си, т.е. 

победа. За тази цел се родил Господ, предобраз на Чието раждане Той поставил 

отнапред, за Когото също Йоан казва в Апокалипсиса: „Излезе да побеждава и победи” 

(Откровение 6:2). На следващо място (Яков) получил правата на първородството, 

когато брат му ги презрял; така както по-младият народ Го приел, Христос, 

първороденият, когато по-старият народ Го отхвърлил казвайки: „Нямаме друг цар 

освен кесаря” (Йоан 19:15). Но в Христос всяко благословение (е събрано) и по този 

начин вторите отнели благословенията на първите от Отца, точно както Яков отнел 

благословението на Исав. Поради тази причина, той понесъл заговори и преследване 

от брат си, точно както църквата пострадала същото от евреите. В чужда страна се 

родили дванадесетте племена, народът на Израел, така както и Христос в чужда страна 

основал дванадесетте стълба на църквата. Различни по цвят овце се паднали на Яков 

като заплата и заплатата на Христос са човеците, които от множество и различни 

страни се събрали заедно в кохортата на вярата, както Отец Му обещал казвайки: 

„Поискай от Мен и аз ще Ти дам езичниците за Твое притежание и земните краища 

за Твое наследство” (Псалм 2:8). И тъй като от множеството на синовете му (по-късно) 

се явили Господните пророци, било необходимо Яков да роди синове от двете сестри, 

точно както Христос направил от двата заавета на един и същ Отец; и по подобен начин 

и от слугините, показвайки, че Христос ще роди Божии синове както от свободните , така 

и робите по плът, давайки върху тях по еднакъв начин, дарът на Духа, който ги оживява. 

Но Яков вършел всичко заради по-малката, тази, която имала хубави очи, Рахил, която 

е предобраз на църквата, заради която Христос понасял търпеливо; която също така 
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чрез Неговите патриарси и пророци била предобразена и изявена преди бъдещите 

неща, изпълнявайки Своята част в Божиите диспенсации, и учейки наследството Си да 

се покорява на Бога и да премине през света като през едно пътуване, да следва 

Неговото слово и да покаже отнапред бъдещите неща. Понеже в Бога няма нищо 

безцелно или без своето значение. 

~ Глава 22 ~ 
Христос не дошъл единствено заради хората от едно поколение, но за всички, 

които живели праведно и благочестиво и повярвали в Него; също и за тези, 
които щели да повярват 

1. Сега, в последните дни, когато е дошло времето на свободата, Самото Слово 

„изми нечистотата на сионските дъщери” (Исая 4:4), когато измил краката на 

учениците със Собствените Си ръце (Йоан 13:5). Понеже това е целта на човешкта раса 

наследяваща Бога; както в началото, чрез нашите първи (родители) ние всички сме 

били подчинени на робство, бивайки подчинени на смъртта така накрая, посредством 

Новия Човек, всички, които отначалото (били) Негови ученици, очистени и измити от 

нещата принадлежащи на смъртта, да дойдат до Божия живот. Поради тази причина 

също, Той им раздал храна в полулегнала поза, показвайки, че лежащите на земята 

били тези, за които Той дошъл, за да даде живот. Както казва Еремия: „Светият 

Израилев спомни мъртвият Си Израел, който спи в земята на гробището; и Той 

слезе над тях, за да им покаже Своето спасение, за да могат да се спасят26.” Поради 

тази причина също така очите на учениците натегнали, когато набижавали Христовите 

страдания; и когато първия път ги заварил да спят, Той ги оставил – това показва 

Божието дълготърпение по отношение на състоянието на покой, в което човек лежал; 

но идвайки втори път, Той ги разбудил и ги накарал да станат като знак, че Неговите 

страдания ще вдигнат спящите ученици. Поради тази причина „Той слезе в места по-

ниски от земните” (Еф. 4:9), за да види с очите Си състояните на тези, които си 

почивали от трудовете си; за което Той също така казал на учениците Си: „Мнозина 

пророци и праведници са желали да видят и чуят това, което вие виждате и чувате” 

(Матей 13:17). 

2. Понеже не само за тези, които повярвали в Него по времето на цезаря Тиберий 

дошъл Христос, нито пък Отец упражнява Своето провидение само за тези, които сега 

живеят, но за всички хора, които отначалото, според способностите си, в своите 

поколения са се бояли и са обичали Бога и са упражнявали правда и въздържание 

спрямо своите ближни, и ревностно са желаели да видят Христос и да чуят гласът Му. 

                                                           
26 Този фaлшив цитат се среща и в 3.20.4, но приписан на Исая. 
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Заради което, при второто си идване, Той първо ще събуди от сън всички хора, които 

отговарят на това описание и ще ги възкреси както и останалите, които ще бъдат съдени 

и ще им даде място в Своето царство. Понеже наистина е „един Бог, Който” насочвал 

патриарсите към Своите диспенсации и Който „ще оправдае обрязаните с вяра и 

необрязаните чрез вяра” (Римляни 3:30). Понеже както отначало ние сме били 

предизобразени така, от друга страна, те са представени в нас, т.е. в църквата, и 

приемат награда за това, което са направили. 

 

~ Глава 23 ~ 
Сочейки към идването на Христос, патриарсите и пророците утвърждавали 
пътя на потомството за вяра в Христос; и така трудовете на апостолите 

били намалени, тъй като те събирали плодовете от чужди трудове 

1. Поради тази причина, Господа казал на учениците: „Ето, казвам Ви: 

Повдигнете главите си и вижте, че нивите са побелели за жертва. Понеже 

жътварите приемат заплата и събират плод за вечен живот, за да може както 

този, който сади, така и този, който жъне да се радват заедно. Защото наистина 

е вярно, че един сади, а друг жъне. Аз ви изпратих да жънете това, което не сте 

сели; един се труди, а друг влиза в трудът му” (Йоан 4:35 и сл). Кои тогава са тези, 

кoито се трудили и помагали за Божиите диспенсации? Ясно е, че това са 

проповедниците и пророците, които предобразили нашата вяра и засели по земята 

идването на Божия Син, Кой и Какво ще бъде Той; така че потомството, имащо страх от 

Бога, да може лесно да приеме идването на Христос, наставено от пророците. И поради 

тази причина, когато Йосиф разбрал, че Мария е непразна и мислел да я остави тайно, 

ангелът му казал в сън: „Не бой се да вземеш жена си, Мария, защото зачнатото в 

нея е от Светия Дух. Понеже тя ще роди син, когото ще наречеш Исус, защото Той 

ще спаси людете Си от греховете им” (Матей 1:20 и сл.). И наставлявайки го (в това), 

той добавил: „А всичко това стана, за да се изпълни реченото от Господа чрез 

пророка, който казва: „Ето, девица ще зачне и ще роди син и ще го наречеш Емануил ;” 

въздействайки му чрез думите на пророка и премахвайки укора от Мария, посочвайки 

по този начин, че тя е девицата спомената преди това от Исая, която щяла да роди 

Емануил. Заради което, когато Йосиф бил убеден без всякакво съмнение, той взел 

Мария и с радост се покорил за всичко останало свързано с Христос, предприемейки 

пътуване до Египет и обратно, и след това се върнал в Назарет. (Поради тази причина) 

тези, които не познават нито Писанията, нито Божието обещание, нито Христовите 

диспенсации, накрая го нарекли баща на детето. Поради тази причина също , Господ в 

Капернаум прочел пророчеството от Исая (Лука 4:18): „Духът на Господа е на Мене 
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понеже Ме е помазал; изпрати ме да проповядвам благовестие на бедните; да изцеля 

сърцесъкрушените, да проглася освобождение на пленниците и зрение на слепите” 

(Исая 61:1). И за да покаже, че Самият Той бил предсказан чрез пророк Исая, Той им 

казал: „Днес се изпълни това писание във вашите уши.” 

2. Поради тази причина и Филип, когато намерил евнухът на етиопската царица 

да чете написаните думи: „Като овца водена на клане и както агне пред стригачите 

си не издава глас, така и Той не отвори устата си; в унижение отне се съдът Му” 

(Деяния 8:27; Исая 53:7) и всичко останало, което пророкът продължил да обяснява по 

отношение на Неговите страдания и Неговото идване в плът и как бил опозорен от тези, 

които не вярвали в Него; лесно го убедил да повярва, че Той бил Христос Исус, Който 

бил разпънат по времето на Понтий Пилат и претърпял това, което пророкът предсказал 

и че Той бил Божият Син, Който дава вечен живот на човеците. И веднага , когато 

(Филип) го кръстил, той се отдалечил от него. Понеже нищо друго (освен кръщението) 

не липсвало на този, който вече бил наставен от пророците; той не бил невеж за Бог 

Отец, нито за правилата свързани с (удачния) начин на живот; но бил единствено невеж  

за идването на Божия Син, което, когато научил за едно кратко време, продължил по 

пътя си радостен, за да бъде вестител в Етиопия за идването на Христос. Така Филип 

не положил много усилия за този човек, понеже той вече бил подготвен в страх от Бога 

от пророците. Поради тази причина също, апостолите, събирайки погиващите овце от 

Израел и запознавайки ги с Писанията показали, че този разпънат Исус бил Христос, 

Синът на живия Бог; и те убедили голямо множество, които все пак (вече) имали страх 

от Бога. И в един ден се кръстили 3 и 4, и 5 000 души (Деяния 2:41; 4:4). 

 

~ Глава 24 ~ 
Обръщението на езичниците било по-трудно от това на евреите; 

следователно трудовете на апостолите, свързани с първата задача, били по-
големи от тези, които извършили втората 

1. Затова Павел, понеже той бил апостолът на езичниците, казва: „Трудих се 

повече от всички тях” (1 Коринтяни 15:10). Понеже наставлението на първите (т.е. на 

евреите) било лесна задача, понеже те били в състояние да приемат доказателства от 

Писанията и понеже те, навикнали да слушат Мойсей и пророците, с готовност приели 

първородния от мъртвие и царят на живота на Бога – Този, Който чрез вдигането на 

ръцете си разбил Амалик и съживил човек от ухапването на змията, чрез вяра в Него. 

Както посочих в предишната книга апостолът, на първо място, наставлявал езичниците 

да се отделят от суеверията на идолите и да се покланят на единия Бог, Създателят на 
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небето и земята и Създател на цялото творение; и че Неговия Син бил Неговото Слово, 

чрез Което Той направил всичко; и че Той, на последно място, бил един човек сред 

човеците; че Той реформирал човешката раса, но унищожил и победил врагът на 

човека, и дал на Своето творение победа над неприятеля му. Но макар обрязаните да 

не се покорили на Божиите думи, понеже ги презирали, все пак те предварително били 

наставлявани да не прелюбодействат, да не блудстават, да не крадат, нито да 

повреждат; и че всички неща извършени срещу техия ближен били зло и отвратителни 

за Бога. Поради което те с готовност се съгласили да се въздържат от тези неща, 

понеже така били наставлявани. 

2. Но те били принудени да учат езичниците да не правят също и нещата, които 

по самата си природа били зли, противни, безполезни и вредни за вършещите ги. 

Поради което тези, които получили апостолство сред езичниците се трудили повече от 

тези, който проповядвали Божия Син сред обрязаните. Понеже те били подпомагани от 

Писанията, които Господ потвърдил и изпълнил, но тук (в случая с езичниците) имало 

чуждо знание и ново учение (което трябвало да бъде прието, а именно), че боговете на 

народите не само че изобщо не са богове, но дори идоли и демони; и че има един Бог, 

Който е „над всяка сила и власт, владичество и господство, и над всяко име, с което 

се именува” (Ефесяни 1:21) и че Неговото Слово, невидимо по природа станало 

достъпно на пипане и видимо сред човеците, и слязло „до смърт, дори смърт на 

кръст” (Филипяни 2:8); също, че тези, които вярват в Него ще бъдат нетленни и няма 

да страдат, и ще приемат небесното царство. Тези неща били проповядвани и на 

езичниците чрез слово без (помощта на) Писанията. Следователно тези, които 

проповядвали сред езичниците се трудили повече. Но, от друга страна, вярата на 

езичниците доказала, че е благородна, понеже те последвали Божието слово без 

наставлението (идващо) от (светите) Писания (sine instructione literarum). 

 

~ Глава 25 ~ 
И двата завета били предизобразени в Авраам, и в мъките на Тамар; все пак 

един и същ бил Богът на всеки от заветите 

1. Поради тази причина (подобавало) синовете на Авраам, които Бог му 

въздигнал от камъните (Матей 3:19) и продължил до този, който станал водач и 

предтеча на вярата ни (който също така получил и завета на обрязването , след това 

оправдание чрез вяра, което се случило, когато бил още необрязан, така че в него да 

могат да се предизобразят и двата завета, за да може той да бъде отец на всички, които 

следват Божието Слово и които водят живот на странстване в този свят, т.е. на тези 
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сред обрязаните и на тези от необрязаните, които са верни, на които Христос е 

„крайъгълният камък” (Ефесяни 2:20) държащ всичко). И Той събрал във вярата на 

Авраам тези, които, от всеки от заветите, са способни да бъдат съградени от Бога. Но 

тази вяра, която се намира в необрязаните като свързваща краят с началото , е 

направена (едновременно) първата и последната. Понеже, както аз показах, тя 

съществувала в Авраам преди обрязването, както и в останалите от праведните, които 

угаждали на Бога: и в тези последни времена тя отново се явила сред човечеството, 

чрез идването на Господа. Но обрязването и законът на делата заемат междинния 

период. 

2. Този факт наистина е виден в множество други (случки), но типологично от 

(историята на) Тамар, Юдовата снаха (Битие 38:28 и сл.). Понеже , когато тя заченала 

близнаци единият от тях първи прострял ръката си; и понеже акушерката сметнала., че 

той е първородният, завързала червена връв за ръката му. Но след като това било 

направено и той дръпнал обратно ръката си, неговият брат Фарес излязъл първи; и 

след него, Зара, на когото бил вързан червеният конец, (се родил) втори. Писанието 

ясно посочва, че човеците, които имали червен знак, т.е. вяра в състояние на 

обрязване, били посочени първи, отначало в патриарсите; но след това се дръпнали, 

за да може да се родят братята им. По подобен начин, този, който бил по-стар, се родил 

втори, (този), който бил белязан с червената връв завързана за него, т.е. страданията 

на Праведния, които били предизобразени отначалото в Авел и описани от пророците, 

но случили се в последното време в Божия Син. 

3. Понеже следва определени факти да бъдат известявани предварително от 

бащите по един отчески начин, други да бъдат предизобразявани от пророците по 

законов, а други описани чрез Христос от тези, които приели осиновлението; докато 

всички неща са изявени в един Бог. И макар че Авраам бил един, той сам предизобразил 

и двата завета, в които едни сели, а други пожънали; понеже е казано: „Вярно е това 

слово, че един сее, а друг жъне” (Йоан 4:37), но един е Богът, Който дава неща 

подходящи и за двамата – семе на сеяча, но хляб на жънещия, за да яде. Точно по 

същия начин един сади, а друг полива, но Бог прави да расте (1 Коринтяи 3:7). Понеже 

патриарсите и пророците сели словото (за) Христос, но църквата пожънала , т.е. 

получила плода. Поради тази причина същите тези хора (пророците) също се молели 

да имат обиталище в него, както казва Еремия „Кой ще ми даде в пустинята 

последното обиталище” (Еремия 9:2)? за да могат и сеещият и жънещият да се радват 

заедно в царството на Христос, Който е с всички, които от началото на света са 

одобрени от Бога, Който им е дал Своето Слово, че ще бъде с тях. 
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~ Глава 26 ~ 
Съкровището скрито в Писанието е Христос; истинскто изложение на 

Писанията може да се намери единствено в църквата 

1. Следователно, ако някой чете Писанията с внимание той ще намери в тях едно 

описание на Христос и предобраз на новия призив (vocationis). Понеже Христос е 

съкровището, което е скрито в нивата (Матей 13:44) , т.е. в този свят (защото „нивата е 

светът” – Матей 13:38). Но съкровището скрито в Писанията е Христос, понеже те 

сочат към Него с типове и притчи. Така Неговата човешка природа не може да бъде 

разбрана преди сбъдването на предсказаните неща, т.е. преди идването на Христос. И 

затова било казано на пророк Данаил: „Затвори думите и запечатай книгата до края 

на времето, когато мнозина ще я изследват, и знанието за  нея ще се умножава… и 

когато се свърши разпръсването на силата на светите люде, всичко това ще се 

сбъде напълно” (Данаил 12:4,7). Но Еремия също казва: „Гневът на Господа няма да 

се върне догдето Той не извърши и догдето не изпълни намеренията на сърцето Си; 

В послешните дни ще разберете това напълно” (Еремия 23:20). Защото всяко 

пророчество преди своето изпълнение е за човеците (пълно с) неяснота и незнание. Но 

когато времето дойде и предказанията се изпълнят, тогава прорчеството има ясно и 

точно значение. Поради тази причина, когато в настоящото време законът се чете на 

евреите, той е като басня; понеже те не притежават обяснение на всички неща , 

принадлежащи на идването на Божия Син в човешка природа. Но когато се чете от 

християните, той е едно съкровище скрито в земята, но извадено на светло и обяснено 

чрез Христовия кръст. То едновременно обогатява разбирането на човеците, показва 

Божията мъдрост, заявява Неговите диспенсации по оношение на човеците, създава 

отнапред Христовото царство, проповядва чрез очакване наследството на светия 

Ерусалим и проповядва отнапред, че човеците, които обичат Бога ще достигнат до 

такова съвършенство, че дори ще видят Бога и ще чуят словото Му и чувайки думите 

Му, ще бъдат възвеличени до такава степен, че останалите няма да  могат да гледат 

славата на лицата им, както е казано от Данаил: „Разумните ще сияят със 

светлостта на простора, и ония, които обръщат мнозина в правда като звездите 

до вечни векове” (Данаил 12:3). Така тогава аз показах, че ще бъде, ако всеки чете 

Писанията. Защото това говорел Господ с учениците след възкресението Си от 

мъртвите, доказвайки им от самите Писания, че „Христос трябваше да пострада и 

така да влезе в славата Си и че в Неговото име тряваше да се проповядва прощение 

на греховете по целия свят” (Лука 24:26-27). И ученикът ще бъде усъвършенстван и 

(направен) като собственикът на дома, „който изважда от своето съкровище старо и 

ново” (Матей 13:52). 



ПРОТИВ ЕРЕСИТЕ – Ириней Леонски 

 Книга IV  
 
 

           Към съдържанието ~ 60 ~ 

 

2. Затова е необходимо да се покоряваме на презвитерите, които са в църквата 

– тези, които, както показах, притежават приемственост от апостолите; тези, които, 

заедно с приемствеността на епископството, са получили сигурния дар на истината, 

според благоволението на Отца. Но (също така задължително е) да подозираме 

другите, които се отделят от древната приемственост и се събират сами, на което и да 

е място (гледайки на тях) или като на еретици с извратен ум, или като на схизматици 

надуващи се за себеугаждане, или като на лицемери правещи това заради печалба и 

тщеславие. Понеже всички тези са отпаднали от истината. И наистина еретиците, които 

внасят чужд огън в Божия олтар – а имено странни учения – ще бъдат изгорени с огън 

от небето подобно на Надав и Авуид (Левит 10:1-2). А тези, които се надигат срещу 

истината и учат други срещу Божията църква, (ще) слязат в ада (apud inferos), погълнати 

от земетръса както тези, които били с Корей, Датан и Авирон (Числа 16:33). А тези, 

които се делят и разкъсват единството на църквата (ще) приемат от Бога същото 

наказание, каквото приел Еровоам (3 Царе 14:10). 

3. Все пак тези, за които се вярва, че са презвитери от мнозина, но които служат 

на собствените си страсти и нямат върховен страх от Господа в сърцата си, но презират 

останалите и се надуват с това, че седят на първите столове и тайно вършат зло, 

казвайки: „Никой човек няма да ни види”, ще бъдат обвинени от Словото, Което не съди 

по изглед (secundum gloriam), нито гледа на външноста, но на сърцето; и те ще чуят 

следните думи, които могат да се намерят в пророк Данаил: „О, семе на Ханаан, а не 

на Юда, красотата те измами и страстта изврати сърцето ти” (Сусана 56). „Вие 

сте се помазвали в зъл ден, сега греховете, които сте извършили преди , ще излязат 

на светло; понеже сте изговорили лъжливи присъди и сте навикнали да осъждате 

невинния и да пускате виновния, но Господ каза: Невинния и праведния вие няма да 

погубите” (Сусана 52 и сл. Изх. 23:7). За когото Господ също казва: „Но, ако оня слуга 

е зъл, и каже в сърцето си: Господарят ми се забави, и той почне да бие служителите 

си, и да яде и пие с пияниците, господарят на оня слуга ще дойде в ден, когато той 

не го очаква, и в час, когато не знае, и, като го бие тежко, ще определи неговата 

участ с лицемерите; там ще бъде плач и скърцане със зъби” (Матей 24:48 и сл. Лука 

12:45). 

4. Следователно от всичи такива човеци ние трябва да стоим настрана, но да се 

държим за тези, които, както вече казах, държат учението на апостолите и които, заедно 

с чина на свещенството (presbyterii ordine), показват добро говорене и неукорно 

поведение за подкрепа и поправление на останалите. По този начин  Мойсей, на когото 

било поверено едно такова водачество, уповавайки на добрата съвест, очистил себе си 

пред Бога казвайки: „Аз не съм взел нито един осел от тях, и никому от тях не съм 
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сторил зло” (Числа 16:15). По този начин също Самуил, който съдел людете много 

години и носел властта над Израел, без всякаква гордост, накрая очистил себе си 

казвайки: „Кому съм взел вола? или кому съм взел осела? или кого съм онеправдал? 

кого съм притеснил? или из ръката на кого съм взел подкуп, за да ослепя очите си с 

него, та да ви го върна” (1 Царе 12:3). И когато людете му казали: „Не си ни 

онеправдал, нито си ни притеснил, нито си взел нещо от ръката на някого ” той 

призовал Господа за свидетел, казвайки: „Свидетел ви е Господ, свидетел е и 

Неговият помазаник днес, че не намерихте нищо в ръката ми. И те отговориха: 

Свидетел е. ”По същият начин и апостол Павел, понеже имал добра съвест казал на 

коринтяните: „Понеже не сме като мнозина, които изопачават Божието слово; но с 

искреност като за Бога пред Бога говорим в Христос” (2 Коринтяни 2:17). „Никого не 

сме онеправдали, никого не сме развратили, никого не сме изкористили” (2 Коринтяни 

7:2) 

5. Такива презвитери подхранва църквата, за които пророкът казва: „Ще ви дам 

управници с мир и праведни надзорници” (Исая 40:17). За които и Господ заявява: „Кой 

е, прочее, верният и разумен слуга, когото господарят му е поставил над 

домочадието си; за да им дава храна на време? Блажен е оня слуга, чийто господар, 

като си дойде, го намери, че прави така” (Матей 24:45-46). След това Павел, когато 

ни учи къде могат да се намерят такива, казва: „Бог е поставил в църквата първо 

апостоли, второ пророци, трето учители” (1 Коринтяни 12:28). Следователно, там 

където са били дадени даровете на Господа, на нас подобава да научим истината (а 

именно) от тези, които притежават тази приемственост от църквата, която е от 

апостолите27 и сред които съществува това, което е здраво и неукорно в поведението 

както и това, което не е покварено в говорене. Понеже, тези също пазят нашата вяра в 

един Бог, Който заради нас извършил такива чудни диспенсации; и те ни обясняват 

Писанията без опасност като нито богохулстват спрямо Бога, нито безчестят 

патриарсите, нито презират пророциите. 

 

                                                           
27 Забележете ограичението; не само приемственост, но с нея: (1) чист морал и святост и (2) непокварено 
свидетелство. Никава католичност не съществува без тези неща. 
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~ Глава 27 ~ 
Греховете на древните, които предизвикали Божието неодобрение били, 

според Неговото провидение, записани, за да можем ние да бъдем наставени, а 
не да се гордеем. Следователно, ние не трябва да смятаме, че има друг Бог 
освен Този, Когото проповядвал Христос, а да се боим да не би този един и 

същ Бог, Който нанесъл наказания на древните да нанесе по-тежки върху нас 

1. Както чух от един презвитер 28 който е чул това от тези, които са виждали 

апостолите и от тези, които били техни ученици, наказанието (заявено) в Писанието 

било достатъчно за древните по отношение на това, което те вършили без 

водителството на Духа. Понеже, тъй като Бог не гледа на лице, Той нанася подходящо 

наказание за делата, които не са Му угодни. Така Давид (1 Царе 18), когато бил 

преследван от Саул заради правдата и бягал от цар Саул и който не въздал сам на 

врага си, той едновременно показал идването на Христос, наставил народите в 

мъдрост, направил всичко под водителството на Духа и бил угоден на Бога. Но когато 

страстта му го накарала да вземе Витсавее, жената на Урия, Писанието казва за него: 

„Но това, което Давид стори, беше зло в очите на Господа” (2 Царе 11:27); и пророк 

Натан бил изпратен при него, посочвайки престъплението му, за да може той, 

осъждайки сам себе си, да получи милост и прощение от Христос: „И Натан му каза: В 

един град имаше двама човека, единият богат, а другият сиромах. Богатият имаше 

овци и говеда твърде много; а сиромахът нямаше друго освен едно малко женско 

агне, което бе купил и което хранеше; и то бе пораснало заедно с него и чадата му, 

от залъка му ядеше, от чашата му пиеше, и на пазухата му лежеше; и то му беше 

като дъщеря. И един пътник дойде у богатия; и нему се посвидя да вземе от своите 

овци и от своите говеда да сготви за пътника, който бе дошъл у него, но взе агнето 

на сиромаха та го сготви за човека, който бе дошъл у него. Тогава гневът на Давида 

пламна силно против тоя човек; и той каза на Натана: В името на живия Господ, 

човекът, който е сторил това, заслужава смърт; и ще плати за агнето 

четверократно, понеже е сторил това дело, и понеже не се е смилил.  Тогава Натан 

каза на Давида: Ти си тоя човек.”(2 Царе 12:1). И след това той продължава с 

останалата (част от историята) колко неговото поведение било неугодно на Господа. 

Защото (той казва), че подобни дела не са угодни на Бога, но голям гняв е надвиснал 

върху домът му. Все пак Давид бил нападнат от разкаяние чувайки това и възкликнал: 

„Съгреших пред Господа” и изпял един покаен псалм, очаквайки идването на Господа, 

Който очиства човека вързан (с веригите на) греха. Така било и със Соломон: докато 

                                                           
28 Поликарп, Папий, Фотий и други са били предлагани като вероятни източници на това предание, но 
въпросът остава напълно несигурен. 
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той продължавал да съди справедливо и да изявява Божията мъдрост, изградил храма 

като образ на истинския, изявил Божията слава, прогласил идващия върху народите 

мир, предизобразил Христовото царство, изговорил 3000 притчи за идването на 

Господа и 5000 песни за прослава на Бога, разнесъл Божията слава в творението 

(говорейки) за естеството на всяко дърво, всяко растение и за всички птици, четириноги 

и риби; и казал: „Ще обитава ли Господ, Когото небето и земята не могат да 

поберат с човека на земята?” (1 Царе 8:27)? той угодил на Бога и бил почитан от 

всички. Всички царе по земята желаели да го видят (quærebant faciem ejus), за да могат 

да чуят мъдростта, която Бог му дал (3 Царе 4:34). Южната царица дошла при него от 

краищата на земята, за да провери мъдростта, която била в него (3 Царе  10:1); тя, за 

която Гопод също казва, че ще се яви, за да съди племената и тези, които чули думите 

Му, но не повярвали в Него и ще ги осъди, тъй като, понеже тя се покорила пред 

мъдростта на един от Божите служители, докато тези хора презрели мъдростта идваща 

направо от Божия Син. Понеже Соломон бил един слуга, а Христос наистина е Божий 

Син и Господ на Соломон. Следователно, докато служел без недостатък на Бога и 

диспенсациите Му той бил прославен; но когато си взел жени от всички народи и 

допуснал те да донесат идоли в Израел Писанието казва за него: „А цар Соломон 

залюби, освен Фараоновата дъщеря, много чужденки, моавки, амонки, едомки, 

сидонки, хетейки, от народите, за които Господ каза на израилтяните: Не влизайте 

при тях, нито те да влизат при вас, за да не преклонят сърцата ви към боговете 

си. Към тях Соломон се страстно прилепи. Имаше седемстотин жени княгини и 

триста наложници; и жените му отвърнаха сърцето му. Защото, когато остаря 

Соломон, жените му преклониха сърцето му към други богове; и сърцето му не беше 

съвършено пред Господа неговия Бог, както сърцето на баща му Давида” (3 Царе 

11:1-4). По този начин Писанието го укорява достатъчно както отбелязва презвитерът, 

за да не може никоя плът да се гордее пред Гопода. 

2. Поради тази причина също Господ слязъл в местата по-долни от земните, 

проповядвайки и там Своето идване и (заявявайки) прощението на греховете получено 

от тези, които вярвали в Него (1 Петър 3:19-20). В Него повярвали всички, които имали 

надежда в Него, т.е. тези, които прогласявали Неговото идване и се покорили на 

диспенсациите Му, праведниците, пророците и патриарсите, на които Той простил 

греховете по същия начин, както направил и с нас, за които грехове ние не можем да ги 

обвиняваме, освен ако не желаем да презрем Божията благодат. Понеже, както тези 

човеци не вменяват на нас (езичниците) нашите прегрешения, които сме извършили 

преди да ни бъде изявен Хирстос, така не е правилно и ние да слагаме обвинение върху 

тези, които са съгрешавали преди идването на Христос. Защото „всички съгрешиха и 

не заслужават да се пролавят от Бога” (Римляни 3:23) и не са оправдали сами себе 
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си, но чрез идването на Господа – тези, които искрено гледали към Неговата светлина. 

И техните дела били записани за наше наставление, за да можем ние да знаем, на 

първо място, че нашият и техният Бог са един и същ и че греховете не са Му угодни, 

макар да са извършени от високопоставени люде; и на второ място, че трябва да се 

пазим от нечестие. Понеже, ако древните люде, които ни предшествали в даровете 

(които им били дадени) и за които Божият Син все още не бил страдал, когато 

извършвали някакъв грях или служели на плътските желания, ставали обект на такова 

неодобрение, какво ще пострадат хората от нашето време, които са презрели 

Господното идване и са станали слуги на собствените си страсти? И наистина смъртта 

на Господа станала (средство за) изцеление и прощение на греховете на предишните, 

но Христос няма да умира отново за тези, които сега вършат грехове, защото смъртта 

повече няма власт над Него; но Синът ще дойде в славата на Отца, изисквайки от 

Своите слуги парите, които им поверил с лихва; и от тези, на които е дадено повече , 

повече ще се изисква. Затова ние не трябва, както отбелязва презвитерът, да се 

надуваме, нито да бъдем сурови към древните, но сами да се боим, за да не би, след 

като (сме дошли до познанието на Христос), ако вършим дела, които не са Му угодни, 

да не получим по-нататък прошка на греховете, но да бъдем изхърлени от Неговото 

царство. И заради това Павел казва: „И тъй, вярването е от слушане, а слушането – 

от Христовото слово. А за Израиля казва: – „Простирах ръцете Си цял ден към люде 

непокорни и опаки“” (Римляни 10:17,21). 

3. Вие ще забележите също, че прегрешенията на обикновените хора са описани 

по подобен начин, не заради тези, които съгрешили по този начин, а като средство за 

наше наставление и за да можем да разберем, че един и същ e Богът, срещу Когото 

тези хора съгрешили и срещу Когото не съгрешили, някои от тези, които изповядвали, 

че вярват в Него. Но това също (както презвитерът казва)  Павел е казал най-ясно в 

посланието към Коринтяните, където той казва: „Защото, братя, желая да знаете, че, 

макар да са били бащите ни всички под облака, и всички да са минали през морето, и 

в облака, и в морето всички да са били кръстени от Моисея, и всички да са яли от 

същата духовна храна, и всички да са пили от същото духовно питие, (защото пиеха 

от една духовна канара, която ги придружаваше; и тая канара бе Христос), пак в 

повечето от тях Бог не благоволи; затова ги измори в пустинята. А в тия неща те  

ни станаха примери, та да не похотствуваме за злото, както и те похотствуваха. 

Нито бивайте идолопоклонници, както някои от тях, според писаното: „Людете 

седнаха да ядат и да пият, и станаха да играят“. Нито да блудствуваме, както 

блудствуваха някои от тях, и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души. Нито 

да изпитваме Господа, както някои от тях Го изпитаха, и погинаха от змиите.  Нито 

роптайте, както възроптаха някои от тях, и погинаха от изтребителя. А всичко 
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това им се случи за примери, и се написа за поука нам, върху които са стигнали 

последните времена. Така щото, който мисли, че стои, нека внимава да не падне”(1 

Коринтяни 10: 1; Изх. 22:6). Следователно, тъй като извън всяко съмнение и 

противоречие, апостолът показва, че има един и същ Бог, Който едновременно влязъл 

в съд с тези предишни неща и Който изследва тези, които живеят сега и посочва защо 

били написани тези неща, намерени за неучени и самонадеяни, не, дори лишени от 

обикновен разум са всички тези човеци, които, поради прегрешенията на древните и 

поради непокорството на голяма част от тях, твърдят, че имало един Бог на тези люде 

и че Той бил творец на света, и съществувал в състояние на изроденост; но че имало 

друг Отец, изявен от Христос и че Той е Този, Който се намира в ума на всеки един от 

тях. Те не разбират, че както, в предишния случай, Бог не показал, че не е доволен в 

много случаи към тези, които съгрешавали, така и във втория случай „мнозина са 

призвани, но малцина са избрани” (Матей 20:16). Така както тогава неправедните, 

идолопоклонниците и блудниците погинали, така е и сега: понеже Господ казва 

едновременно, че такива люде са изпратени във вечният огън (Матей 25:41) и 

апостолът казва: „Или не знаете, че неправедните няма да наследят Божието 

царство? Недейте се лъга. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито 

прелюбодейците, нито малакийците, нито мъжеложниците, нито крадците, нито 

сребролюбците, нито пияниците, нито хулителите, нито грабителите няма да 

наследят Божието царство”(1 Коринтяни 6:9-10). И понеже не заради тези, които са 

вън той казва тези неща, но за нас, за да не бъдем изхвърлени от Божието царство, 

вършейки подобни работи, той продължава и казва: „И такива бяха някои от вас; но 

вие се измихте, осветихте се в името на Господ Исус Христос и от Божия Дух.” И 

точно както тези, които живеят покварен живот и пренебрегват останалите човеци са 

осъдени и изхвърлени вън така и сега съгрешилото око е избодено, и ръката, и крака, 

за да не погине останалата част от тялото по подобен начин (Матей 18:8 -9). И ние 

измаме заповедта: “писах да се не сношавате с някого, който се нарича брат , ако е 

блудник, или сребролюбец, или идолопоклонник, или грабител; с такъв, нито да 

ядете заедно” (1 Коринтяни 5:11). И отново апостолът казва: „Никой да ви не мами с 

празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на 

непокорството. И тъй, не бивайте съучастници на тях.”(Ефесяни 5:6-7). И тъй като 

осъждението на грешниците се простира и върху тези, които ги одобряват и се 

присъединяват към обществото им, така е и сега: „малко квас заквасва цялото тесто” 

(1 Коринтяни 5:6). И както Божият гняв тогава слязъл върху неправедните , тук също 

апосотолът казва по подбен начин: „Защото Божият гняв се открива от небето 

против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятствуват на истината 

чрез неправда” (Римляни 1:18). И както тогава Божието въздаяние дошло върху 
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египтяните, които несправедливо наказвали Израел, така и сега Господ казва истинно: 

„А Бог няма ли да отдаде правото на Своите избрани, които викат към Него ден и 

нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче, 

когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята” (Лука 18:7-8)? Същото 

казва и апостолът по подобен начин в Солунци: „Понеже е справедливо пред Бога да 

въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват, а на вас, оскърбените, да даде утеха 

(както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели, в 

пламенен огън да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които 

не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Такива ще приемат за 

наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на 

Неговата сила, когато дойде в оня ден да се прослави в Своите светии и да се 

покаже чуден между всичките повярвали, (следователно и между вас, защото вие 

повярвахте нашето свидетелство).” (2 Солунци 1:6-10). 

 

~ Глава 28 ~ 
Тези, които преувеличават милостта на Христос, но мълчат за съда и 

гледат единствено на по-изобилната благодат в Новия завет, показват, че са 
без ум; но пренебрегвайки голямото съвършенство, което се изисква от нас, 
те се опитват да покажат, че има друг Бог отвъд Този, Който създал света 

1. Така и в двата завета виждаме (изявена) същата правда на Бога , когато Той 

нанася въздаяние. Наистина в единият случай то е типологично, временно и по-

умерено, а в другия истинско, постоянно и по-сурово: понеже огънят е вечен и Божият 

гняв, който ще се открие от небето от лицето на Господа (както казва и Давид: „Но 

лицето на Господа е срещу ония, които вършат зло и потомството им ще се отсече 

от земята” – Псалм 34:16) включва едно по-тежко наказание на тези, които го понасят. 

Затова стареят посочва, че са лишени от ум тези, които (твърдейки) заради случилото 

се с хората, които по-рано не се покорявали на Бога, се опитват да намерят друг Отец, 

посочвайки срещу (тези наказания) какво голямо нещо извършил Господ чрез идването 

Си, за да спаси тези, които Го приели, смилявайки се над тях. Но те мълчат за Неговият 

съд и за всички неща, които ще дойдат върху тези, които чули Словото Му, но не са го 

пазили, и че е по-добре за тях да не се бяха раждали (Матей 26:24), и че ще бъде по-

добре на Содом и Гомор в съдния ден, отколкото на града, който не е приел думте на 

учениците Му (Матей 10:15). 

2. Понеже, тъй като в Новия Завет тази вяра на човеците (която трябвало да бъде 

поставена) в Бога нарастнала, приемайки в добавка (на вече откритото) Божият Син, за 



ПРОТИВ ЕРЕСИТЕ – Ириней Леонски 

 Книга IV  
 
 

           Към съдържанието ~ 67 ~ 

 

да могат човеците също да участват в Бога; така също и нашето ходене в живота следва 

да бъде по-предпазливо. Затова ние сме наставлявани да се въздържаме не само  от 

зли действия, но дори от зли мисли и от празни думи, и безсмислено, и цинично 

говорене (Ефесяни 5:4). По същия начин наказанието на тези, които не вярвали в Божия 

Син, презрели идването Му и обърнали към Него гърбът си, е нарастнало; бивайки 

направено не само временно, но вечно. Понеже всеки, на когото Господ каже: „Идете 

си от Мене вие проклети във вечният огън” (Матей 25:41) ще бъдат проклети навеки; 

и всички, на които каже: „Елате вие благословени от Отца и наследете царстото 

приготвено за вас от вечноста” (Матей 25:34) получават царството завинаги и имат 

постоянен достъп в него. Защото един и същ Бог Отец , и Неговото Слово винаги 

присъствало с човеците, посредством различни диспенсации, извършило много неща и 

спасило от началото тези, които са спасени (понеже те са тези, които любят Бога и 

следват Божието Слово според класа, към който принадлежат) и съдило тези, които 

билио осъдени, т.е. тези, които забравят Бога, богохулстват и престъпват словото Му.  

3. Понеже същите, вече споменати еретици, не са на себе си като обвиняват 

Господа, в Когото казват, че вярват. Понеже това, на което те обръщат внимание по 

отношение на Бога, Който нанесъл временно наказание на невярващите и ударил 

египтяните, докато спасил покорните; тези същите (факти, казвам аз) все пак ще се 

повторят в Господа, Който осъжда вечно тези, които съди и освобождава за вечността 

тези, които освобождава. И Той (по този начин) ще бъде познат, според езика използван 

от тези хора, като причнината за техния най-ужасяващ грях, на тези, които сложили 

ръце на Него и Го приковали. Понеже, ако Той не беше дошъл така, тези хора не биха 

станали убийци на техния собствен Господ; и ако не беше им изпратил пророците , те 

със сигурност не биха ги убили, нито пък апостолите. Следователно на тези, които ни 

нападат и казват: Ако египтяните не бяха засегнати от язвите и ако, преследвайки 

Израел не бяха удавени в морето, Бог не би спасил Своите хора, е даван следният 

отговор: – Ако евреите не бяха станали убийци на Господа (което наистина отнема от 

тях вечният живот) и убивайки апостолите, и преследвайки църквата не бяха паднали в 

бездната на гнева, ние не бихме били спасени. Понеже, както те били спасени чрез 

слепотата на египтяните, така и ние също от тази на евреите. Понеже смъртта на 

Господа наистина е осъждение за тези, които Го повесили на кръста и които не вярвали 

в Неговото идване, но в спасение на тези, които вярват в Него. Понеже апостолът също 

казва във второто (послание на) Коринтяните: „Защото пред Бога ние сме Христово 

благоухание за тия, които се спасяват, и за ония, които погиват. На едните сме 

смъртоносно ухание, което докарва смърт, а на другите животворно ухание, което 

докарва живот” (2 Коринтяни 2:15-16). На кого тогава Той е благоухание от смърт за 

смърт, ако не на тези, които не вярват, нито се покоряват на Божието слово? И кои са 
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тези, които дори тогава се предават на смърт? Без съмнение тези човеци, които не се 

покоряват на Бога. И отново, кои са тези, които били спасени и получили наследството? 

Тези без съмнение, които вярват в Бога и които пребъдват в Неговата любов; както 

направил Халев (синът на) Йефония и Исус (синът на) Нун (Числа 16:30) , и невинните 

деца, които нямат усещане за зло. Но кои са тези, които сега се спасяват и приемат 

вечен живот? Не са ли тези, които обичат Бога, вярват на обещанията Му и които „са 

станали дечица по злоба?” (1 Коринтяни 16:20). 

 

~ Глава 29 ~ 
Оборване на аргументите на маркионитите, които се опитват да покажат, 

че Бог е авторът на греха, понеже закоравил фараона и слугите му 

1. „Но,” казват те, „Бог закоравил сърцето на фараона и на слугите му” (Изход 

9:35). Тези, които виждат подобни трудности не са прочели текста в евангелието, 

където Господ отговаря на учениците, когато те Го питат: „Защо им говориш с притчи?” 

– „Защото на вас е дадено да знаете тайните на небесното царство; но на тях 

говоря с притчи, за да гледат и да не виждат, и да слушат, а да не чуват и да не 

разбират, за да се изпълни за тях пророчеството на Исая, което казва: Закорави 

сърцата на тия люде и направи очите им да натегнат, и ушите им да слушат, а да 

не чуват” (Матей 13:11-16; Исая 6:10). Защото един и същ Бог (Който благославял 

другите) нанесъл слепота върху тези, които не вярвали, но не Му обръщали внимание; 

точно както слънцето, което е Негово творение (действа по отношение) на тези, които , 

поради слабост на очите не могат да виждат светлината; но на тези, които вярвали в 

Него, Той дал пълно и по-добро просветление на ума. В съгласие с тези думи 

следователно апостолът казва във второто (послание към) коринтяните: „за тия, 

невярващите, чиито ум богът на тоя свят е заслепил, за да ги не озари светлината 

от славното благовестие на Христа, Който е образ на Бога” (2 Коринтяни 4:4). И 

отново, в това към Римляните: „И понеже отказаха да познаят Бога, Бог ги предаде 

на развратен ум да вършат това, което не е прилично,” (Римляни 1:28). Говорейки за 

антихриста също, той казва ясно във второ Солунци: „И затова Бог праща заблуда да 

действува между тях, за да повярват лъжа,” (2 Солунци 2:11). 

2. Следователно, ако в настоящото време, Бог знаейки числото на тези, които 

няма да повярват, понеже Той предузнава всички неща, също ги е предал на неверие и 

е отвърнал лицето Си от подобни хора, оставяйки ги в тъмнината, която те сами са 

избрали за себе си, какво чудно има, ако и в онова време поради тяхното неверие 

предал Фараона, който никога не е вярвал, заедно с онези, които са с него? Така 
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Словото говори на Мойсей от храста: „Но зная аз, че египетският цар не ще ви остави 

да отидете, нито даже под силна ръка” (Изход 3:19). Поради тази причина Господ 

говорил с притчи и нанесъл мрак върху Израел, така че гледайки да не виждат; понеже 

Той знае (духът на) неверието в тях. Поради същата причина, Той закоравил и сърцето 

на фараона; за да може, докато се вижда, че Божият пръст е, който извежда хората , той 

да не вярва, но да се потопи в морето на неверието, успокоявайки се, че изходът на 

тези (израилтяните) е поради магическа сила и че не поради Божие дело Червеното 

море се разделило за людете, а че това се случило единствено поради естествени 

причини (sed naturaliter sic se habere). 

 

~ Глава 30 ~ 
Оборване на друг аргумент добавян от маркионитите, че Бог накарал 

евреите да оберат египтяните 

1. Отново, тези, които се заяждат и намират, вина понеже людете, поради Божия 

заповед, в навечерието на своето заминаване, взели всякакви съдове и одеяния от 

египтяните (Изход 3:22; 11:2) и така заминали, от която (плячка) била направена 

скинията в пустинята, показват, че са невежи за праведните Божии действия и за 

диспенсациите Му; както отбелязва и презвитерът: Понеже, ако Бог не бе направил това 

в типологичния изход, никой не би могъл да се спаси сега в нашия истински изход; т.е. 

във вярата, в която сме били установени и чрез която сме били изведени изсред 

езичниците. Понеже в някои случаи нас ни следва малко, а в други голямо притежание, 

което сме придобили от мамона на неправдата. Защото от какъв източник получаваме 

къщите, в които живеем, дрехите, с които се обличаме, съдовете, които използваме и 

всичко друго, което ни служи в ежедневния живот, ако не от тези неща, които, когато 

сме били езичници, ние сме придобили чрез алчност или сме ги получили от родителите 

си езичници, или приятели които са ги придобили неправедно? – да не споменавам, че 

дори сега, когато сме във вярата, ние придобиваме подобни неща. Понеже кой е този, 

който продава и не желае да изкара печалба от този, който купува? Или кой купува и не 

желае да получи добра цена от продавача? Или кой се занимава с търговия и не желае 

да припечели необходимото за живота? И що се отнася до тези вярващи, които са в 

царския дворец, не получават ли те нещата, които използват от собствеността, която 

принадлежи на цезаря; и на тези, които нямат, не дава ли всеки от тези (християни) 

според способностите си? Египтяните били длъжници на (еврейските) люде, не само 

що се отнася до собствеността, но и за самия им живот, поради добрината на Йосиф в 

миналото; но по какъв начин езичниците, от които ние получаваме печалба и полза, са 
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наши длъжници? Каквото те събират с труд ние ползваме без да се трудим, макар че 

ние сме във вярата. 

2. До времето (на изхода) евреите служели на египтяните в най-окаяно робство, 

както казва Писанието: „Затова египтяните караха жестоко израилтяните да 

работят; огорчаваха живота им с тежка работа, да правят кал и кирпичи и да 

вършат всякакъв вид полска работа, всичките работи, с които ги караха да 

работят, бяха твърде тежки.”(Изход 1:13-14). С голям труд те изградили за тях 

оградени градове, увеличавайки притежанията на тези хора в продължение на дълги 

години и посредством всякакъв вид робство; докато тези (господарите) не само били 

неблагодарни към тях, но и намислили пълното им унищожение. По какъв начин тогава 

(израилтяните) действали неправедно, ако от множеството неща взели само няколко, 

тези, които можели да притежават много богатство, ако не слугували и можели да 

излязат богати докато, всъщност, получавайки твърде незадоволителна компенсация 

за своята тежка служба, те излезли бедни? Това е все едно някой свободен човек, 

отведен насила от друг и служейки му в продължение на много години и увеличавайки 

неговите притежания, накрая все пак придобие някаква подкрепа, за да притежава 

някаква малка част от притежанията на своя (господар), но в действителност си отива 

получил само малко като резултат от големите си трудове и от изобилните притежания, 

които бил придобил. Това ли трябва да бъде повдигнато като обвинеие от всеки срещу 

него, като че ли не е действал правилно29? Той (обвинителят) по-скоро ще се покаже 

като неправеден съдия срещу този, когото неправедно е отвел в робство. От този вид 

тогава са също и тези, които натоварват людете с вина, понеже взели само няколко 

неща от множеството, но не повдигнали обвинение срещу тези, които не им дали 

компенсация, отговаряща на служението на техните бащи; не, а дори ги снижили до 

най-тежко робство, получавайки за себе си най-високата печалба. И (тези възразители) 

твърдят, че (израилтяните) действали нечестно, понеже, наистина, те взели 

компенсация за труда си, както отбелязах, неподпечатано злато и сребро в няколко 

съда; докато в същото време самите те носят в поясите си злато на монети и сребро, с 

образа на цезаря, от чужди трудове други. 

3. Ако все пак бъде направено едно сравнение между нас и тях (аз бих попитал) 

коя страна изглежда, че получва (техните светски блага) по по-честен начин? Дали това 

ще са евреите (които взели) от египтяните, които по всякъв начин били техни длъжници; 

или ние (които получаваме имущество) от римляните и другите народи, които нямат 

подобно задължение към нас? Да, освен това, поради тях света е в мир и ние ходим по 

главните пътища без страх и отплаваме накъдето желаем. Следователно, за такива 

                                                           
29 Текста е доста неясен 
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люде (а имено, еретиците) се отнася Господното Слово, което казва: „Лицемерецо, 

първо извади гредата от своето око и тогава ще видиш ясно, за да извадиш 

сламката от окото на брат си” (Матей 7:5). Понеже, ако този, който те обвинява за 

тези неща и се хвали със собствената си мъдрост е отделен от обществото на 

езичниците и не притежава нищо от благата на хората, но е буквално гол и бос и живее 

в планината, като някое от тези животни, които се хранят с трева , той би бил извинен 

(за това, че говори така) понеже е невеж за необходимостите на живота. Но ако той 

участва в това, което, според мненията на хората, е чужда собственост и ако (в същото 

време) ги осъжда, той доказва, че е най-несправедлив, понеже обръща обвиненията 

срещу самия себе си. Понеже той ще се намери притежаващ неща, които не му 

принадлежат и такива, които не са негови. Затова Господ казва: „Не съдете за да не 

бъдете съдени; понеже с каквато съдба съдиш с такава ще бъдеш осъден ” (Матей 

7:1-2). (Значението) със сигурност не е, че не трябва да намираме вина в грешниците, 

нито че трябва да се съгласяваме с тези, които действат нечестиво; но че не трябва да 

произнасяме неправедна присъда за Божиите диспенсации, тъй като понеже Той е 

определил всички неща да се обърнат за добро в съгласие със справедливостта. 

Защото, понеже Той знае, че ние добре ще използваме нещата, които ще притежаваме 

като ги получим от другите, Той казва: „Който има две ризи да даде на този, който 

няма и който има храна да направи същото” (Лука 3:11). И „Гладен бях и ме 

нахранихте; жаден бях и ме напоихте; гол бях и ме облякохте” (Матей 25:35-36). И 

„Когато даваш милостиня, левицата да не разбере какво прави десницата ти” 

(Матей 6:3). И ние доказваме, че сме праведни чрез всичко останало, което вършим 

добре, изкупвайки, така да се каже, нашата собственост от ръцете на чужденците. Но 

аз казвам това „от ръцете на чужденци” не като че ли света не е Божие притежание, а 

че ние получаваме такива дарове и ги получаваме от другите, по същия начин, по който 

тези люде ги получили от египтяните, които не познавали Бога; и посредством тези 

същите, ние издигаме в себе си Божията скиния: понеже Бог обитава в тези, които 

действат праведно, както казва Господ: „Направете си приятели чрез неправедния 

мамон, за да можете, когато побегнете, да бъдете приети във вечните жилища” 

(Лука 16:9). Понеже каквото и да получим от неправедните дела, които сме вършили, 

докато сме били езичници, ние доказваме, че е праведно, като повярвали  да го 

използваме за Бога. 

4. Следователно тези неща били извършени предварително като един тип и от 

тях била направена Божията скиния; тези хора справедливо ги получили, като показах, 

докато чрез тях предварително сме посочени (ние), които след това ще служим на Бога 

чрез чуждите притежания. Понеже целият изход на людете от Египет, който се случил 

под Божието водителство бил един предoбраз и тип на изходът на църквата, която 
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трябвало да излезе изред езичниците; и поради тази причина накрая Той ще я изведе 

от света в Своето славно наследство, което Мойсей, Божият слуга не (видял), но което 

Исус, Божият Син ще даде като притежание. И ако някой отдели сериозно внимание на 

нещата, които са казани от пророците по отношение на (времето) за края и тези, които 

Йоан, ученикът на Господа видял в Апокалипсиса (Откровение 15-16) той ще види, че 

народите (ще) приемат същите язви каквито били нанесени на Египет.  

 

~ Глава 31 ~ 
Не трябва прибързано да приписваме като престъпления на древните тези 
действия, за които Писанието не ги обвинява, а по-скоро да виждаме в тях 
бъдещите неща: един пример за това в кръвосмешението извършено от Лот 

1. Когато си припомняше някои подобни неща за древните, презвитерът (когото 

споменах преди) имаше навика да ни наставлява и да казва: „По отношение на тези 

неправди, за които самото Писание обвинява патриарсите и пророците, ние не трябва 

да ги хулим, нито да ставаме като Хам, който се присмял на срамът на баща си и така 

паднал под проклятие; а трябва (по-скоро) да благодарим на Бога от тяхно име, тъй 

като техните грехове са били простени чрез идването на Господа; и Той казва, че те 

благодарят (за нас) и се хвалят с нашето спасение. Отново, по отношение на тези 

действия, за които Писанията не прибавят порицание, а които просто са описани (така 

както са се случили), ние не трябва да ставаме обвинители (на тези, които са ги 

извършили), понеже не сме по-добри от Бога, нито сме по-велики от нашият Учител; но 

трябва да търсим предобрази (в тях). Понеже нито едно от тези неща, които са описани 

в Писанията без да бъде проклето, не е без значение.” Един пример може да се намери 

в случаят с Лот, който извел дъщерите си от Содом и след това те заченали от 

собствения си баща; и който оставил зад себе си в останките (на земята) жена си (която 

станала) на стълб от сол дори до този ден. Защото Лот, който не действал по импулс 

на своята воля, нито подтикван от плътска страст, нито пък имал някакво знание или 

мисъл за нещо подобно (на практика) бил един предобраз (на бъдещите неща). Както 

казва Писанието: ”И вечерта по-старата влезе и легна с баща си; и Лот не разбра 

нито кога легна, нито кога стана” (Битие 19:33). Същото нещо се случило и с по-

младата: “И той не разбра,” е казано, „нито кога легна, нито кога стана” (Битие 

19:35). Тъй като следователно, Лот не знаел (какво направил) нито бил роб на страстта 

(в своите действия) насоката (определена от Бога) била изпълнена, чрез която двете 

дъщери (т.е. двете църкви), които родили деца от един и същ баща, били показани без 

(влиянието) на плътска страст. Понеже нямало друг човек (както смятали те), който 

можел да им даде животворящо семе и средството да родят деца, като е писано: 
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„Тогава по-старата рече на по-младата: Баща ни е стар, и няма мъж на земята да 

влезе при нас, според обичая на цялата земя. Ела, да упоим баща си с вино и да 

преспим с него, за да запазим потомството от баща си” (Битие 19:31-32). 

2. Така поради своята простота и невежество тези дъщери (на Лот), да се 

изразим така, си представяли, че цялото човечество е загинало подобно на содомците 

и че Божият гняв е паднал върху цялата земя. Поради това те могат да бъдат извинени, 

понеже предполагали, че единствено те, заедно с баща си, са останали за опазването 

на човешката раса; и поради тази причина те излъгали баща си. Този факт е показан от 

думите, които те използвали – че няма никой друг, който може да даде на по-старата и 

на по-младата църква (силата да) роди деца, освен нашият Отец. Отецът на човешката 

раса е Божието Слово, както посочва Мойсей, когато казва: „Така ли въздавате 

Господу, Люде глупави и неразумни? Не е ли Той Отец ти, Който те е  усвоил? – Той, 

Който те е създал и утвърдил.” (Второзаконие 32:6 -LXX). Пo кое време тогава Той 

излял върху човешката раса животворното семе – т.е. Духът за прощение на греховете, 

посредством, което ние сме оживени? Не е ли тогава, когато Той ядял с човеците и пил 

вино на земята? Защото е казано: „Дойде Човешкият Син, Който яде и пие” (Матей 

11:19) и когато лягал Той спял и Си почивал. Както Той Сам казва чрез Давид: „Легнах 

и спах” (Псалм 3:5). И понеже Той правел това, докато обитавал и живял сред нас, Той 

отново казва: „Сънят ми стана сладък” (Еремия 31:26). Всичко това било показано чрез 

Лот, че семето на Отец на всичко – т.е. Божият Дух, чрез Когото са направени всички 

неща – бил смесен и обединен с плът – т.е. със Собственото Му дело; чрез което 

смесване и единство двете синагоги – т.е. двете църкви – родили от техния Отец живи 

синове на живия Бог. 

3. И докато тези неща се случвали, неговата жена оставала в (територията на) 

Содом, вече не тленна плът, а стълб от сол, който пребъдва завинаги и чрез тези  

естествени процеси, които съпровождат човешката раса, включително и църквата, 

която е солта на земята (Матей 5:13), била оставена назад в останките на земята и 

обект на човешкото страдание. И макар всички членове често да са извеждани от нея, 

соленият стълб все още остава показвайки по този начин основите на вярата, които 

правят силни и изпращат децата до техният Отец. 
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~ Глава 32 ~ 
Че един Бог е автор и на двата завета, е потвърдено от авторитета на един 

презвитер, който бил научен от апостолите 

1. По същият начин презвитерът, който бил ученик на апостолите, разсъждава по 

отношение на двата завета, доказвайки, че и двата били дадени от един и същи Бог. 

Понеже (той твърди), че няма друг Бог освен Този, Който ни е направил и че нямат 

основание твърденията на хората, които твърдят, че нашият свят е направен или от 

ангели, или от някаква друга сила, или от друг Бог. Понеже , ако някога човек бъде 

отделен от Създателят на всичко и ако той признае, че това творение, на което ние 

принадлежим е било направено от някой друг или чрез някой друг (освен от единия Бог), 

той трябва по неоходимост да изпадне в голяма непоследователност и в много 

протворечия от този вид, за които няма (да може) да даде обяснения, които да са или 

вероятни или верни. И, поради тази причина, тези, които въвеждат други учения отричат 

от нас мнението, което сами те държат по отношение на Бога, понеже са уверени в 

незащитимата и абсурдна природа на своето учение и са уплашени да не би, ако бъдат 

победени, да не могат да избягат. Но ако някой вярва в (само) един Бог, Който също 

така е направил всичко чрез Словото, както Мойсей казва по подобен начин: „Бог каза: 

да бъде светлина; и стана светлина” (Битие 1:3); и както четем в евангелието: „Всичко 

чрез Него стана и без Него не е станало нищо от това, което е станало” (Йоан 1:3); 

и както апостол Павел казва по подобен начин: „Има един Господ, една вяра, едно 

кръщение; един Бог и Отец, Който е над всичко, чрез всичко и във всичко ” (Ефесяни 

4:5-6) този човек, преди всичко „държи главата Христос от Когото цялото тяло, 

сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното 

действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание 

в любовта” (Ефесяни 4:16; Кол. 2:19); тогава всяко слово също ще бъде в съгласие с 

него, ако той от своя страна внимателно чете Писанията заедно с тези, които са 

презвитери в църквата, сред които е апостолското учение, както посочих.  

2. Защото всички апостоли наистина учат, че има два завета сред людете; но че 

един и същ Бог ги е определил за полза на тези човеци (заради които са дадени 

заветите), които трябва да вярват в Бога, както доказах в третата книга от учението на 

самите апостоли; и че първият завет не бил даден без причина, или без цел, или по 

случаен начин; но че той обуздавал тези, на които бил даден, за да служат на Бога за 

тяхна полза (понеже Бог наистина не се нуждае от човешко служение) и представлявал 

един предобраз на небесните неща. Понеже човеците все още не били в състояние да 
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видят Божиите неща непосредствено30 той предсказвал образите на тези неща, които 

сега (действително) съществуват в църквата, за да може нашата вяра да бъде здраво 

основана; и съдържал едно пророчество на идните неща, за да могат човеците да 

научат, че Бог предузнава всичко. 

 

~ Глава 33 ~ 
Всеки, който признава, че един Бог е автор и на двата завета и внимателно 

чете Писанията заедно с църковните презвитери, е истински духовен ученик; 
и той правилно ще разбере и тълкува всичко, което пророците са казали за 

Христос и свободата на Новия Завет 

1. Един такъв духовен ученик наистина приема Светия Божий Дух, Който е от 

началото, и всички Божии деспенсации присъствали с човечеството, и Който изявявил 

бъдещите неща, открил настоящите и описал миналите – (такъв един човек) наистина 

„изпитва всичките човеци, но него никой не изпитва” (1 Коринтяни 2:15). Понеже той 

съди езичниците „които служат на тварта, а не на Твореца” (Римл. 1:21) и с осъден 

ум използват всичките си усилия за суета. Той също така съди евреите, които не 

приемат словото на свободата, не желаят да бъдат свободни, макар че имат (със себе 

си) Освободител, но претендират в неподходящо време (за подобно поведение), че 

служат, пазейки неща отвъд това (което е постановено) от закона на Бога, Който не се 

нуждае от нищо и не признават идването на Христос, Който изпълнил закона за 

спасението на човеците, нито желаят да разберат, че всички пророци обявявали 

Неговите две идвания; едното, при което Той станал човек подложен на удари и 

познаващ слабост (Исая 53:3); и седящ на осле рожба на ослица (Захарий 9:9); и бил 

камъкът отхвърлен от зидарите (Пс. 118:22); и воден като овца на клане (Исая 53:7); и 

чрез простирането на ръката Си унищожил Амалика (Изход 17:11) , докато събирал в 

кошарата на Своя Отец децата, които били разпръснати (Исая 11:12); и си спомнил 

Своите мъртви, които по-рано били заспали (сравни 3.20.4); и слязъл за тях, за да ги 

избави; но втори път, в който Той ще дойде на облаци (Данаил 7:13); носейки ден горещ 

като пещ (Малахия 4:1); и поразяващ земята със словото на устата Си (Исая 11:4); и 

убиващ нечестивите с дъха на устата Си; и държащ лопата в ръцете Си; и очистващ 

гумното Си; и събиращ зърното в житницата Си, но изгарящ плявата с неугасим огън 

(Матей 3:12; Лука 3:17). 

2. Освен това, той също така ще изпита ученията на Маркион (изследвайки) как 

той твърди, че има два бога разделени един от друг от безкрайно разстояние. Или как 

                                                           
30 per proprium visum 
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може да бъде бог този, който отвежда люде, които не му принадлежат от този, който ги 

е направил и ги призовава в собственото си царство? И защо неговата доборота не 

служи на всички и (по този начин е) дефектна? Също защо той изглежда, че е добър по 

отношение на човеците, но твърде нечастив към този, който ги е направил , понеже го 

лишава от собсвените му притежания? Освен това как може Господ, ако Той 

принадлежи на друг отец, справедливо да каже, че хляба е Негово тяло докато го взема 

от това творение, на което Той принадлежи и да казва, че смесената31 чаша е Неговата 

кръв? И защо твърди Той, че е Човешкия син, ако не е преминал през раждане 

свойнствено за човеците? Как също може Той да ни прости тези грехове, за които ние 

сме отговорни пред нашия Творец Бог? И как, отново, предполагайки, че няма плът, но 

е само привидение, той е могъл да бъде разпънат и от прободената му страна са 

потекли кръв и вода (Йоан 19:34)? Освен това какво тяло са взели тези, които са го 

погребали в гроб? И какво било тялото, с което той възкръснал от мъртвите?  

3. (Този духовен човек) също така ще съди последователите на Валентин , 

понеже с езика си те наистина изповядват един Бог-Отец и че всички неща водят своето 

начало от Него, но в същото време твърдят, че Този, Който е направил всичко е 

резултат на отпадане и дефект. (Той ще ги съди също понеже) те по подобен начин 

изповядват с езика си един Господ Исус Христос, Божият Син, но приписват в своята 

(система от) учения едно свое раждане на Единородния, едно свое и едно на Словото, 

друго на Христос и още едно на Спасителя, така че, според тях, всички тези неща 

наистина са казани (в Писанието) като едно; (докато те твърдят) все пак, че всяко едно 

от тях трябва да се разбира (да съществува) отделно (от останалите) и да има свой 

собствен, специален произход, според особените им връзки. Тогава (изглежда 32 ) 

несъмнено, че единствено езикът им признава единството (на Бога) , докато техните 

(истински) мнения и тяхното разбиране (чрез навика им да изследват нещата, които 

нямат отговор) са различни от (това учение за) единството и те са приели мнение за 

множество божества – (това, казвам, ще се види) когато те бъдат изпитани пред Бога 

за учението, което са измислили. За Него също, те казват, че бил роден на един по-

късен етап от Плеромата на еоните и така Неговото раждане станало след (появата 

на) една дегенерация или отпадане; и те твърдят, че поради страстта на  София, самите 

те били родени. Но техният собствен пророк Омир, слушайки когото те са измисли тези 

учения, сам ще ги укори, когато се изразява както следва:  

Както вратите на мрачния Хадес презирам аз този, 

който едно във сърцето си мисли, а друго приказва.  

                                                           
31 Вероятно става дума за това, че виното на евхаристията е било смесвано с вода 
32 Това изречение е много неясно в латинския текст 
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(Илиада, ix. 312, 313) 

(Този духовен човек) ще съди също и празите речи на извратените гностици, 

показвайки, че те са последователи на Симон магьосника.  

4. Той ще съди също и ебионитите; (защото) как може да са спасени те , освен 

ако Бог не е донесъл тяхното спасение на земята? Или как човек ще премине в Бога , 

освен ако Бог първо не стане човек? И как може той (човекът) да се избави от едно 

поколение предадено на смърт, ако не посредством едно ново поколение дадено по 

чуден и неочакван начин (но като един знак за спасение) от Бога – (имам в предвид) 

това обновление, което идва от девицата чрез вяра33? Или как могат те да получат 

осиновление от Бога, ако останат в (това) поколение, което по естеството си 

принадлежи на човеците от този свят? И как може Той (Христос) да бъде по-велик от 

Соломон (Матей 22:41-42), по-велик от Йона или да бъде Господ на Давид (Матей 

22:43), ако е от същата природа, от която са и те? Как може също Той да победи (Матей 

22:29; Лука 11:21-22) този, който е по-силен от човеците, който не само победил човека, 

но също така го държал под своята власт и да победи победителя, докато в същото 

време освободи човека, който бил държан в плен, освен ако не е по-силен от този, който 

бил победен? Но кой друг е по-велик от и по-известен от този човек, който бил направен 

по Божия образ, освен Божият Син, по образът на Когото човекът бил направен? И 

поради тази причина, Той в последните дни показал подобието; (защото) Божият Син 

станал човек, приемайки творението на Собствените Си ръце в Собственатата Си 

природа, както показах в книгата непосредствно предшестваща тази.  

5. Той ще съди също така тези, които описват Христос като (станал човек) 

единствено с (човешки) мнения. Понеже, как могат те да си представят, че сами могат 

да говорят, когато техният Господар бил просто едно привидение? Или как могат да 

приемат нещо здраво от Него, ако Той бил просто привидение, но не и реалност? И как 

могат тези хора истински да участват в спасението, ако Този, в Когото изповядват, че 

вярват, се изявил единствено като привидение? Следователно всичко свързано с тези 

хора е нереално и нищо (не притежава характера на) истина; и при тези обстоятелства 

може да се попита дали (дали самите те не са по подобен начин не човеци, а просто 

глупави животни) те не са в повечето случаи, просто една сянка на човеци.  

6. Той също така ще съди лъжливите пророци, които без да са приели дарът на 

пророчество от Бога и без да имат страх от Бога или поради стремеж към тщеславие, 

или за някаква лична облага, или по някакъв друг начин, действащи под влияние на 

                                                           
33 Латинският тук е, “quæ est ex virgine per fidem regenerationem.” Според Масует, “virgine” тук се отнася не за 
Мария, а за църквата. Грейб подозира, че някои думи са били изгубени 
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нечист дух претендират, че изговарят пророчества, докато през цялото време лъжат 

срещу Бога. 

7. Той ще съди и тези, които повдигат схизми, които са лишени от Божията любов 

и които търсят своята собствена полза вместо единството на църквата; и които поради 

незначителни причини или поради каквато и да е причина, която намерят, режат на 

парчета и разделят великото и славно тяло на Христос и, дотолкова , доколкото е по 

силите им, го унищожават – човеци, които дрънкат за мир, докато повдигат война и 

които на практика прецеждат комара, но поглъщат камилата (Матей 23:24). Защото те 

не могат да направят никаква важна реформация, която да компенсира вредата от 

тяхната схизма. Той също така ще съди всички, които са извън оградата на истината , 

т.е. които са извън църквата; но самият той няма да бъде съден от никого. Понеже при 

него всичко е последователно: той има пълна вяра в един всемогъщ Бог, от Когото е 

всичко; и в един Божий Син, Исус Христос, нашият Господ, чрез Когото е всичко, и в 

диспенсациите свързани с Него, чрез които Божият Син станал човек, и твърда вяра в 

Божия Дух, Който ни дава познанието на истината и изявява диспенсациите на Отца и 

Сина, чрез които Той живее във всяко поколение на човеците  според волята на Отца. 

8. Истинското познание е (това, което се състои в) учението на апостолите и 

древните правила34 на църквата по света, и в конкретното проявление на тялото35 на 

Христос, според приемствеността на апостолите, чрез които те са предали тази църква, 

която съществува на всяко място и е дошла дори до нас, бивайки пазена и опазвана 

без някакво изопачаване на Писанията чрез една напълно цялостна система 36  на 

учение и нито приема допълнение, нито (страда) от отнемане (на истината, в която тя 

вярва); и (тя се състои в) четенето (на Божието слово) без изопачаване и законно , и 

прилежно обяснява Писанията в хармония, както без опасност, така и без богохулство; 

и (над всичко; тя е състои в) превъзходния дар на любовта (ср. 2 Кор. 8:1; 1 Кор. 13) 

който е по-ценен от знание, по-славен от пророчество и по-превъзходен от всички 

останали дарби (на Бога). 

9. Поради което църквата на всяко място, поради любовта, която има към Бога, 

представя по всяко време множество мъченици към Отца; докато всички други 37 не 

само, че нямат нищо подобно, което да посочат сред себе си, но дори твърдят, че 

                                                           
34 Гр. σκηνοβατοῦν, лат. “Secundum quas (dispositiones) aderat generi humano.” 
35 Гр. σύστημα, латински status. 
[6] character corporis 
36 Тук следваме текста на Храви, “tractatione;” други четат “tractatio.” Според Харви изповедта на църквата е 
обозначена от “tractatione;” но Масует разбира изречението по следния начин: [“Истинското познание се 
състои в] в едно цялостно tractatio на Писанията, които са достигнали до нас бивайки съхранени (чете се 
‘custoditione’ вместо ‘custodita’) без изопачение.” 
37 Т.е. еретиците 
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подобно свидетелствуване съвсем не е необходимо, защото тяхната система от учения 

е истинското свидетелство (за Христос), с изключение, може би, на един или двама 

сред тях, които през цялото време, откакто Господ се явил на земята по изключение, 

освен нашите мъченици, понесли укор за името (като че ли той, също, (еретикът) е 

получил милост), и е бил воден (на смърт), явявайки се един вид тяхна свита. Понеже 

единствено църквата понася с чистота укорът на тези, които търпят преследване 

заради правдата и понасят всякакви наказания и са предавани на смърт поради 

любовта, която имат към Бога и тяхното свидетелство за Неговият Син. Тя наистина 

често отслабва и все пак веднага увеличава числото си и става отново цяла по начин 

подобен на нейният предбраз (сравни 4.31.2), жената на Лот, която станала стълб от 

сол. Така също (тя преминава през една опитност), подобна на тази на древните 

пророци, както заявява Господ: „Защото така гонеха пророците, които бяха преди 

вас” (Матей 5:12); тъй като тя наистина, по един нов начин е преследвана от тези, които 

не приемат Божието слово, докато същият Дух почива върху нея (както върху древите 

пророци – ср. 1 Петър 4:14). 

10. И наиситина пророците, заедно с другите неща, които предсказали, 

предсказали и това, че всички тези, върху които ще почива Божия Дух и които се 

покоряват на Словото на Отца, и Му служат според способностите си, ще бъдат гонени, 

бити с камъни и убивани. Понеже пророците сами станали предобраз на всички тези 

неща, поради своята любов към Бога и поради Неговото слово. Понеже, тъй като самите 

те били членове на църквата, всеки от тях, както прави една част на своето място, в 

съгласие с това, предали пророчеството (което им било определено); всеки от тях, 

макар да били много, предизобразявал само едно нещо и предсказвали нещата, които 

спадали към едното. Понеже точно както действието на цялото тяло е изразено чрез 

действията на нашите членове, докато фигурата на целия човек не е изобразена от 

един член, но посредством всички заедно, така и всичките пророци предизобразявали 

единият (Христос); докато всеки един от тях, в своето специално място като член в 

съгласие с това допълвал (установената) диспенсация и показвал предварително това 

конкретно действие на Христос, което било свързано с този член. 

11. Защото някои от тях Го видели в славата Му, видели Неговият славен живот 

отдясно на Отца (Исая 6:1; Пс. 110:1); други Го видели да идва от облаците като 

Човешкият Син (Данаил 7:13) и тези, които казали за Него „Ще погледнат на Него 

Когото прободоха” (Захарий 12:10) показали (второто) Му идване, за което Самият Той 

казва: „Но когато дойде Човешкият Син ще намери ли вяра на земята” (Лука 18:8)? 

Павел също има в предвид това събитие, когато казва: „Понеже е справедливо пред 

Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват, а на вас, оскърбените, да даде 

https://rado76.wordpress.com/2013/04/25/heresies4-31/
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утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни 

ангели, в пламенен огън да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на 

ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус” (2 Солунци 

1:6-8). Други, oтново, говорели за Него като за Съдия и (имайки в предвид), че денят 

Господен ще бъде подобeн на огнена пещ, Който ”ще събере житото в житницата, а 

плевелите ще изгори в неугасим огън” (Матей 3:12) имали обичай да заплашват 

невярващите, за които също така и Самият Господ казва: „Идете от Мене проклети 

във вечният огън, който Отец е приготвил за дявола и за неговите ангели ” (Матей 

25:41). И апостолът по подобен начин казва за тях: „Такива ще приемат за наказание 

вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата 

сила, когато дойде в оня ден да се прослави в Своите светии и да се покаже чуден 

между всичките повярвали, (следователно и между вас, защото вие повярвахте 

нашето свидетелство)” (2 Солунци 1:9-10). Има също и някои (от тях), които казали: 

„Ти си по-красив от човешките чада” (Псалм 45:2) и „Препаши меча Си на бедрото Си 

Силни, Славата Си и величието Си; И във величието Си язди победоносно в полза на 

истината, и кротостта, и правдата” (Псалм 45:3-4). И каквото друго подобно е 

казано за Него показва, че красотата и величието, които съществуват в Неговото 

царство заедно с върховното и превъзходно прославяне (принадлежи) на всички, които 

са под Неговото владичество, така че тези, които чуват да пожелаят да се намерят там, 

вършейки неща угодни на Бога. Отново, те казали: „Той е човек и кой ще го познае?” 

(Еремия 17:9 – LXX) и „Влязох при пророчицата и тя зачена, и роди Син, и името му 

е Чудесен, Съветник, Бог могъщ” (Исая 8:3; 9:6; 7:14 – текстовете са смесени) и тези 

(от тях), които Го прогласили като Емануил (роден) от Девицата, показали единството 

на Божието Слово със Собствено Му творение (и заявявили), че Словото трябвало да 

стане плът и Божият Син - Човешки Син (Чистият, отварящ чисто тази чиста утроба, 

която обновява човека в Бог и която Самият Той направил чиста); станал това, което 

ние сме и Той (все пак) е Всемогъщия Бог и притежава поколение, което не може да 

бъде изказано. Има и някои от тях, които казали: „Господ е говорил от Сион и издигнал 

гласа Си от Ерусалим” (Йоил 3:16); и „Познат е Бог в Юда” (Псалм 76:1) – показвайка 

по този начин Неговото идване, което станало в Юдея. Тези, отново, които казали, че 

„Бог дойде от Теман, И Светият от хълма Фаран” (Авакум 3:3) известили Неговото 

идване от Витлеем, както аз посочих в предишната книга (виж 3:20.4). От това място 

също дошъл Този, Който владее и Който храни людете на Отца Си. Тези, отново, които 

казали, че при Неговото идване ”куцият ще скача като елен, и езикът на немият ще 

говори ясно, и очите на слепите ще се отворят, и ушите на глухите ще прочуят” 

(Исая 35:5-6) и че „Укрепете немощните ръце, И утвърдете ослабналите колена” 

(Исая 35:3) и „мъртвите в гробовете ще възкръснат” (Исая 26:19) и че Той Сам „ще 
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вземе (върху Себе Си) слабостта ни и ще понесе скръбта ни” (Исая 53:4) – (всички 

тези) прогласявали тези дела на изцеление, които били извършени от Него.  

12. Освен това, някои от тях – (предсказали, че) подобно на един слаб и 

безславен човек и като един, който знаел какво означва да носи слабост (Исая 53:3) и 

да седи върху осле от ослица (Захарий 9:9) Той трябвало да дойде в Ерусалим; и че 

Той трябвало да даде гърба си на биене (Исая 50:6); и че трябвало да пие оцет и жлъчка 

(Псалм 69:21); и че трябвало да бъде изоставен от приятелите си, от най-близките си 

(Псалм 38:11); и че трябвало да простира ръцете си цял ден (Исая 65:2); и че трябвало 

да бъде подиграван и мразен от тези, които Го гледат (Псалм 22:7); и че дрехите Му 

трябвало да бъдат разделени и за облеклото Му да се хвърля жребие (Псалм 22:7); и 

че трябвало да се сниши до праха на смъртта (Псалм 22:15); заедно с всички останали 

подобни неща – предсказвали за Неговото идване по образа на един човек влизащ в 

Ерусалим, където чрез Своите страдания и разпятие, Той понесъл всички споменати 

неща. Други, отново, когато казали: „Светият Господ Си спомни Своите мъртви, 

спящи в пръстта и слезе при тях, за да ги въздигне, за да може да ги спаси ” (сравни 

3.20.4 и 4.22.1) ни дали разбиране защо Той пострадал всички тези неща. Тези освен  

това, които казали ”В оня ден, казва Господ Иеова, Ще направя да залезе слънцето на 

пладне, И ще помрача земята посред бял ден. Ще обърна пируванията ви в жалеене, 

И всичките ви песни в плач; Ще туря вретище на всички кръстове, И плешивост на 

всяка глава; И ще причиня жалеене като за единороден син, И краят му ще бъде като 

ден на горчивина” (Амос 8:9-10) ясно показали затъмнението на слънцето, което по 

времето на Неговото разпятие е скрило от 6-я час насетне и че след това събитие тези 

дни, които били техен празник според закона и техните песни трябвало да се променят 

в тъга и оплакване, както когато те били предадени на езичниците. Еремия казва това 

още по-ясно, когато говори по следния начин за Ерусалим: „Оная, която роди седем, 

изнемощя, предаде дух; Нейното слънце залезе, когато беше още ден, Тя биде 

посрамена и смутена; А останалите от тях ще предам на нож пред неприятелите 

им, казва Господ” (Еремия 15:9) 

13. Отново, тези от тях, които говорят за Него като за лягащ и спящ , и като за 

събуждащ се отново, понеже Господ Го подкрепя (Псалм 3:5); и Който се радвал на 

небесните сили, за да може да влезе Царя на славата (Псалм 24:7), известили отнапред 

Неговото възкресение от мъртвите чрез силата на Отца и приемането Му в небето. И 

когато те се изразявали по следния начин: „То излиза от единия край на небето, И 

обикаля до другия му край; От топлината му нищо не се укрива” (Псалм 19:6) те 

изявявали самата истина за това, че Той е взет отново на мястото, от което слязъл и 

че няма никой, който може да избегне праведният Му съд. И тези, които казвали: 
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„Господ царува; нека треперят племената; Той обитава между херувимите; нека се 

потресе земята.” (Псалм 99:1) по този начин отчасти предсказвали този гняв на 

всичките народи, който след възнесението Му паднал върху тези, които вярвали в Него 

и това, че целия свят застанал срещу църквата; и отчасти факта, че когато Той дойде 

от небето със Своите могъщи ангели, цялата земя ще се поклати, както Самият Той 

казва: „Ще има трус, какъвто не е имало от началото” (Матей 24:21). И отново, когато 

един казал: ”Който е съден нека престане да се противи и който е оправда нека се 

приближи до Божият служител38” (Исая 50:8-9 – цитирано неточно) и „Горко ви, защото 

ще ви свие като дреха и молец ще ви изяде” и ”Всяка плът ще се смири и Господ 

едиствен ще бъде издигнат високо” (Исая 2:17) – с това по този начин показал, че 

след Своите страдания и слизане, Господ ще стъпче под нозете Си всички, които Му се 

противят и Той ще бъде издигнат над всички тях, и няма да има никой, който може да 

се оправдае или да се сравни с Него. 

14. И тези от тях, които казали, че Бог ще сключи Нов Завет (Еремия 31:31 -32) с 

човеците, не такъв, какъвто сключил на планината Хорив и ще даде на човеците ново 

сърце и нов дух (Езекиил 36:26); и отново: „Ето, Аз ще направя ново нещо; Сега ще се 

появи; не ще ли внимавате в него? Да! ще направя път в пустинята, И реки в 

безводната земя. Полските зверове ще Ме прославят, – Чакалите и камилоптиците, 

– Защото давам вода в пустинята, Реки в безводната земя, За да напоя людете Си, 

избраните Си, Людете, които създадох за Себе Си, За да оповестяват хвалата Ми.” 

(Исая 43:19-21) (т.е.) вярата, която е в Христос, чрез която Той прогласява пътят на 

праведността, появяващ се в пустинята и потоците на Светия Дух в сухата земя, за да 

дава вода на Божиите избрани люде, които Той е придобил, за да може те да покажат 

своята хвала, а не да богохулстват против Този, Който е направил тези неща, т.е. Бог.  

15. И всички тези и други неща, които аз показах, пророците изговорили чрез 

една толкова дълга поредица от Писания, този, който е напълно духовен, ще тълкува 

като посочи, по отношение на всяко от нещата, което беше споменато, специалната 

идея, свързана с диспенасацията на Господа и (показвайки това) цялата система на 

делото на Божия Син, познавайки винаги същия Бог и винаги признавайки същото 

Божие Слово, макар че То не ни било известено; признавайки също във всичко същия 

Божий Дух, макар че Той бил излян върху нас по нов начин в тези последни времена 

(знаейки, че Той слиза) от сътворението на света дори до неговият свършек върху 

човешката раса, от Когото тези, които вярват в Бога и следват Неговото слово приемат 

това спасение, които произлиза от Него. Тези, от друга страна, които се отделят от Него 

и презират заповедите Му, и чрез делата си позорят Този, Който ги е направил и чрез 

                                                           
38 Или Сина 
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мненията си богохулстват срещу Този, Който ги подкрепя, трупат върху себе си най -

сурово наказание (Римляни 2:5). Той следователно (т.е. духовният човек) пресява и 

изпитва всички тях, но самият него никой не изпитва (1 Коринтяни 2:15); той нито 

богохулства срещу своя Отец, нито пренебрегва Неговите диспенсации, нито хули 

отците, нито позори пророците като казва, че те били (изпратени) от друг бог (от този, 

на който той се покланя) или отново, че пророчествата били извлечени от различни 

източници39. 

 

~ Глава 34 ~ 
Доказателства срещу маркионитите, че пророците изговорили всичките си 

предсказания за нашият Христос 

1. Сега аз просто ще кажа срещу всички еретици и най-вече срещу 

последователите на Маркион и срещу тези, които са подобни на тях в твърденията си, 

че пророците били от различен бог (от този, който е изявен в евангелието) да прочетат 

с голямо внимание това евангелие, което ни е било предадено от апостолите и да 

прочетат с голямо внимание пророците и те ще видят, че цялото поведение, и всички 

учения, и цялото страдание на нашия Господ били предсказани чрез тях. Но ако след 

това ви дойде наум да кажете: „Какво тогава ни е донесъл Господ чрез Своето 

явление?” – знайте, че Той ни донесъл всички (възможни) новости, носейки Сам Този , 

Който бил прогласен. Защото именно това нещо било прогласено предварително, така 

че една новост да дойде, за да обнови и съживи човечеството. Понеже идването на 

Царя е обявено предварително от тези слуги, които са изпратени (пред Него) с цел 

подготовката на тези люде, които ще забавляват своя Господар. Но когато Царят 

действително дойде и когато Неговите служители се изпълнили с радостта, която била 

обявена предварително, и достигнали до свободата, която Той дава, и споделили 

Неговият изглед и слушали думите Му и се наслаждавали на даровете, които давал, 

никой, който притежава разум няма да пита какво ново е донесъл Царят отвъд (това, 

което било прогласено от) тези, които известили идването Му. Понеже Той е дошъл Сам 

и е дал на човеците тези добри неща, които били известени преди това, в които и 

ангелите желаят да надникнат (1 Петър 1:12). 

2. Но слугата би се оказал лъжлив и не изпратен от Господа , ако Христос при 

Своето явление, ако намерил се съвършено еднакъв с Този, Който бил прогласен, не 

изпълни техите думи. Затова Той казва: „Да не мислите, че съм дошъл, за да разруша 

закона и пророците; не съм дошъл да разруша, а да изпълня. Защото истина ви 

                                                           
39 Ex alia et alia substantia fuisse prophetias 
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казвам; небето и земята няма да преминат, докато не се изпълни всяка йота писана 

в закона и пророците” (Матей 5:17-18). Защото при Своето идване Той Сам изпълнил 

всичко и все още изпълнява в църквата Новият Завет, предсказан от закона преди 

изпълнението (на всичко). За това също Павел, Неговият апостол, казва в посланието 

към Римляните: „Но сега независимо от закона се яви Божията правда, за която 

свидетелствуват законът и пророците; защото праведният чрез вяра ще живее ” 

(Римляни 1:17). Но този факт, че праведният ще живее чрез вяра, бил обявен 

предварително (Авакум 2:4) от пророците. 

3. Но откъде пророците имали силата да предсказват идването на Царя, и да 

проповядват предварително тази свобода, която била дадена от Него, и предварително 

да изявяват всички неща, които били извършени от Христос, Неговите думи, делата Му 

и Неговите страдания, и да предсказват Новия Завет, ако те получили пророческо 

вдъхновение от различен бог (от този изявен в евангелието), като били невежи, както 

вие казвате, за недостижимия Отец, за Неговото царство и Неговите диспенсации, 

които Божият Син изпълнил, когато дошъл на земята в тези последни времена? Нито 

пък вие можете да кажете, че тези неща се случили чрез някаква случайност, като че 

ли те били изговорени от пророците по отношение на някой друг , докато подобни неща 

се случили на Господа. Защото всички пророци пророкували същите тези неща, но те 

никога не се сбъднали по отношение на някой друг от древните. Защото , ако тези неща 

се случили на някой от древните, тези (пророци), които живели след това със сигурност 

не биха пророкували, че тези неща трябва да се случват в последните времена. Освен 

това, на практика няма никой сред отците, нито пророците, нито древните царе, в който 

тези неща точно и конкретно да са се случили. Понеже наистина всички пророкували за 

страданията на Христос, но те не понесли страдания подобни на тези, които 

пророкували. И нещата свързани със страданията на Господа, които били предсказани, 

не се случили в никой друг случай. Нито пък при смъртта на някой от древните , 

слънцето залязло в средата на деня, нито завесата на храма се раздрала, нито земята 

потреперила, нито скалите се разпукнали, нито мъртвите възкръснали, нито пък някой 

от тези (древните) възкръснал на третия ден, нито бил приет в небето, нито при 

Неговото възнесение небесата се отворили, нито пък народите вярват в името на някой 

друг; нито пък някой от тях бивайки мъртъв и възкръсвайки отново отваря един Нов 

Завет на свобода. Следователно пророците не говорели за някой друг, а за Господа, в 

Когото всички тези предварително споменати знаци се изпълнили.  

4. Все пак, ако някой, защитавайки твърденията на евреите, твърди, че този Нов 

Завет се състои в изграждането на храма от Зоровавел, след преселението във 

Вавилон и при връщането на хората оттам след изтичането на 70 години, нека да знае, 
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че макар храм изграден от камъни наистина бил изграден (понеже все пак  бил пазен 

законът написан на каменни плочи), все пак не бил даден никакъв нов завет, а те 

използвали Мойсеевия закон до идването на Господа; но от времето на идването на 

Господа, Който върнал мира, и завет, който дава живот излязъл по цялата земя, както 

казват пророците: „И много племена ще отидат и ще рекат: Дойдете, да възлезем на 

хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще ни научи на пътищата Си, И ние ще 

ходим в пътеките Му, Защото от Сион ще излезе поуката, И словото Господно от 

Ерусалим. Бог ще съди между народите, И ще решава между много племена; И те ще 

изковат ножовете си на палешници, И копията си на сърпове;  Народ против народ 

няма да дигне нож, Нито ще се учат вече на война” (Исая 2:3-4; Михей 4:2-3). 

Следователно, ако друг закон и слово излезли от Ерусалим, донесли такова (царуване) 

на мир сред езичниците, които приели неговото (слово) и чрез него убедили много 

народи в тяхната глупост, тогава (единствено) изглежда, че пророците говорели за 

някаква друга личност. Но ако законът на свободата, т.е. Божието Слово, проповядвано 

от апостолите (които излезли от Ерусалим) по цялата земя, довели до такава промяна 

в естеството на нещата, че тези (народи) изковали ножовете и щитовете си на 

палешници и копията си на сърпове, (т.е.) на инструменти използвани за мирни цели и 

че сега те не се учат на война, но когато бъдат ударени, често подават и другата си 

буза (Матей 5:39), тогава пророците не говорили тези неща за някой друг, а за Този, 

Който ги осъществил. Тази личност е нашият Господ и в Него това се извършва; понеже 

Самият Той е направил палешника и дал сърпа, т.е. първото засяване на човеците, 

което се извърило в Адам и събирането на реколтата в последното време чрез Словото; 

и, поради тази причина, тъй като Той свързва началото с края и е Господ и на двете, 

Той най-накрая изявил оранта, в която дървото се свързало с желязото и по този начин 

очистил земята Си; понеже Словото, бивайки здраво свързано с плътта и в своя 

механизъм закрепено с гвоздеи40 изискало обратно подивялата земя. В началото Той 

показал палешника посредством Авел, показвайки, че ще има събиране на една 

праведна човешка раса. Той казва: „Праведният загива, и никой не взема това 

присърце; И благочестивите се отнемат от земята, без да размисли някой, Че 

праведният се отнема преди да дойде злото.” (Исая 57:1). Тези неща били извършеи 

предварително в Авел, също така били предварително известени чрез поророците, но 

били осъществени в личността на Господа; и същото (е все още вярно) по отношение 

на нас, тялото следващо примера на Главата. 

5. Такива са аргументите, които подобава (да бъдат използвани) в противовес на 

тези, които твърдят, че пророците (били вдъхновени) от един различен бог и че нашият 

                                                           
40 Вероятно това е алюзия към гвоздеите на разпятието 
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Господ (дошъл) от друг Отец, дано случайно (тези еретици) се откажат от подобна 

крайна глупост. Това е моето искрено възражение в добавка към това доказателство от 

Писанията и моето оборване, доколкото съм способен, чрез самите тези текстове, за 

да мога да ги възпра от подобно огромно богохулство и от безумно измисляне на 

множество богове 

 

~ Глава 35 ~ 
Оборване на тези, които казват, че пророците изговорили някои 

предсказания под вдъхновението на Всевишния, а други от Демиурга. 
Несъгласията на валентианите помежду им по отношение на същите тези 

пророчества 

1. Тогава отново, ние се противопоставяме на валентианите и на другите 

лъжливо наречени гностици, които твърдят, че едни части от Писанията били 

изговорени по едно време от Плеромата (a summitate) посредством семето (дадено) от 

това място, но по друго време от една междинно обиталище посредством дръзката 

Майка Пруника, но че много са от Създателя на света, от когото също и пророците имат 

своята мисия, така че е напълно неразумно да принизяваме Отецът на вселената до 

такова затруднение, че да не притежава Собствените Си инструменти, чрез които могат 

да бъдат удачо прогласени нещата в Плеромата. Понеже от кого се боял Той, така че 

да не открие волята Си по Собствения Си начин и независимо, свободно и без 

участието на този дух, който се появил поради едно състояние на дегенерация и 

невежество? Дали Той се страхувал, че твърде много могат да се спасят, когато повече 

бъдат в състояние да слушат непокварената истина? Или, от друга страна, Той не бил 

в състояние да приготви за Себе Си тези, които трябвало да известят идването на 

Спасителя? 

2. Но ако, когато Спасителят дошъл на земята, Той изпратил Своите апостоли в 

света да прогласяват Неговото идване и да учат на волята на Отца, без да имат нищо 

общо с учението на гностиците или на евреите, много повече, когато те съществували 

в Плеромата, Той би определил Свои Собствени глашатаи да изявяват бъдещото Му 

явление на света, без да имат нищо общо с пророчествата произлизащи от Демиурга. 

Но ако, докато бил в Плеромата, Той се възползвал от тези пророци, които били под 

закона и изявил Своите послания чрез тях, много повече Той, след Своето явление тук 

би се възползвал от същите тези учители и би проповявавал евангелието чрез тях. 

Следователно, нека те повече да не твърдят, че Петър, Павел и другите апостоли 

проповядвали истината, но законът бил изявен чрез книжниците,  фарисеите и 
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останалите. Но ако, при Своето явление, Той изпратил Собствените Си апостоли в духа 

на истината, а не на лъжата, Той направил съвсем същото и в случая с пророците; 

понеже Божието Слово винаги е същото; и ако духът на  Плеромата бил, според 

системата на тези човеци, Дух на светлината, Дух на истината, Дух на съвършенство и 

Дух на познание, докато този от Демиурга били дух на невежество, дегенерация и 

грешка и потомство на обърканост; как може в едно и също същество да има 

съвършенство и дефект, познание и невежество, грешка и истина, светлина и мрак? Но 

ако не е възможно това да се е случило с пророците, понеже те проповядвали 

Господното слово от Бога и прогласявали идването на Неговия Син, много повече 

Самият Господ никога не би изговорил думи в един случай отгоре, а в друг 

дегенерацията долу, ставайки по този начин учител едновременно на познание и 

невежество; нито пък някога би прославял като Отец веднъж Създателят на света, а в 

друг Този, Който е над него, както Самият Той казва: „Никой не отдира кръпка от нова 

дреха да я тури на вехта дреха; инак и новата дреха се съдира, и кръпката от новата 

не прилича на вехтата. И никой не налива ново вино в стари мехове; инак новото 

вино ще пръсне меховете, и то само ще изтече, и меховете ще се изхабят”(Лука 

5:36-37). Следователно, нека тези хора или да нямат нищо общо с пророците както 

древните и да не твърдят повече, че те, изпратени от Демиурга, понякога говорели 

някои неща друго ново влияние идващо от Плеромата; или, от друга страна, нека да 

бъдат убедени от нашия Господ, когато Той заявява, че новото вино не може да бъде 

сложени в стари мехове. 

3. Но от какъв източник може потомството на тяхната Майка да извлече своето 

познание за мистериите в Плеромата и сила да говори за тях? Нека да предположим, 

че Майката, докато е извън Плеромата, роди именно това потомство; но то е извън 

Плеромата, която те представят като отвъд досега на познанието, т.е., невежество. Как 

тогава това семе, което е родено в невежество, притежава силата за изявява познание? 

Или как самата Майка, едно безформено и неопределено същество, някога изхвърлено 

през вратата сякаш е абортирано, получава познание за мистериите в Плеромата, 

тази, която се формирала извън нея и там й била дадена форма и на която Хорос 

забранил да влиза вътре и която останала извън Плеромата до свършека (на нещата), 

т.е. извън досега на познанието? Тогава отново, когато те казват, че страстите на 

Христос са образ на протягането на горният Христос, което се извършило чрез  Хорос и 

по този начин дало форма на тяхната Майка, те са оборени от други неща (свързани 

със страстите на Христос), понеже те нямат подобие, на което да се позоват относно 

тях. Понеже кога горният Христос бил напоен с оцет и жлъчка? Или кога дрехите Му 

били разделени? Или кога бил прободен и изтекли кръв и вода? Или кога потта Му 

станала на кръв? И (същото може да се изисква) за останалите неща, които се случили 
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с Господа, за които говорели пророците. Откъде тогава Майката или нейното 

потомство пророкуват нещата, които все още не са се случили, но които трябва да се 

случат по-късно? 

4. Те твърдят, по-нататък, че определени неща, отвъд тези, били казани от 

Плеромата, но опровергани от тези, за които се говори в Писанието като свързани с 

идването на Христос. Но какви са тези (които са казани от Плеромата) те не са в 

съгласие, а дават различни отговори за тях. Понеже ако някой, желаейки да ги изпита, 

ги запитва един след друг по отношение на някой пасаж тези, които са техните водачи, 

той ще намери, че някои от тях отнасят пасажът към Пропатора – т.е. към Битус; друг 

го приписва на Архе – т.е. на Единородния; друг нахОтецът на всичко – т.е. на 

Словото,; докато друг, отново, ще каже, че той е изговорен от този еон, който бил 

(създаден от общия принос) на еоните в Плеромата41; други (ще отнесат този текст) 

до Христос, докато други (ще го отнесат) към Спасителят. Отново, един по-умел от тези, 

след дълга и продължителна тишина, заявил, че това било изказано от  Хорос; друг, че 

то посочва София, която е в Плеромата; друг, че изявява Майката извън Плеромата; 

докато други ще споменат богът, който направил света (Демиурга). Такива са 

различията, които съществуват сред тях по отношение на един (пасаж) , държейки 

различни мения за едно и също Писание. И когато един идентичен пасаж бива прочитан 

на глас, те всички започват да повдигат вежди и да клатят главите си, и те казват, че 

той наистина може да казва нещо трансцедентно високо, но че не всички могат да 

схванат величието на подобна мисъл, която се съдържа в него; и че, следователно, 

сред мъдрите основното е тишината. Защото тази горна Сиге (тишина) трябва да бъде 

представена чрез тишината, която те показват. Така правят те, колкото и да са, всеки 

се различава (от останалите), държейки толкова много мнения за едно нещо и пазейки 

своите умни неща за себе си в тишина. Следователно, когато те се съгласят помежду 

си за нещата предсказани в Писанията, тогава ще бъдат оборени от нас. Защото, макар 

да държат погрешни разбирания, все пак междувременно те осъждат себе си, понеже 

не са на един ум по отношение на едни и същи думи. Но тъй като ние следваме от 

нашият Учител един единствен, истински Бог и притежаваме думите Му като правило 

на истината, ние всички говорим по еднакъв начин по отношение на едни и същи неща, 

познавайки само един Бог, Създателят на вселената, Който изпратил пророците, Който 

извел людете от египетската земя, Който в тези последни дни изявил Собственият Си 

Син, за да хвърли невярващите в объркване и да търси плода на праведността.  

 

                                                           
41 виж книга 1 
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~ Глава 36 ~ 
Пророците били изпратени от същия Отец, Който изпратил и Синът 

1. Който (Бог) Господ не отхвърлил, нито казал, че пророците (говорели) от друг 

бог различен от Неговия Отец; нито от някаква друга природа, но от единия и същ Отец; 

нито пък, че някой друг е направил нещата в света освен Неговият Собствен Отец, 

когато Той говори както следва в Своето учение: „Чуйте друга притча. Имаше един 

стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин, и съгради кула; и 

като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина. И когато наближи времето на 

плодовете изпрати слугите си до земеделците да приберат плодовете му. А 

земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха. 

Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото. Най-

после изпрати при тях сина си, като думаше: Ще почетат сина ми. Но земеделците, 

като видяха сина, рекоха помежду си: Той е наследникът; елате да го убием и да 

присвоим наследството му И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го 

убиха. И тъй, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще стори на тия 

земеделци? Казват Му: Злосторниците люто ще погуби, а лозето ще даде под наем 

на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им” (Матей 21:33-41). 

Отново Господ казва: „Не сте ли никога прочели в писанията тая дума: – „Камъкът, 

който отхвърлиха зидарите, Той стана глава на ъгъла; От Господа е това. И чудно 

е в нашите очи“? Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас, и ще 

се даде на народ, който принася плодовете му. И който падне върху тоя камък ще се 

смаже; а върху когото падне, ще го пръсне.”(Матей 21:42-44). Чрез тези думи Той ясно 

посочва на Своите ученици един и същ Собственик – т.е. единият Бог-Отец, Който е 

направил всичко от Себе Си; докато (Той показва), че има различни наематели, някои 

упорити, безполезни и убийци на Господа, но други, които Му дават с покорство 

плодовете на времето им; и че същият Собственик изпратил по едно време Своите 

слуги, а по друго – Синът Си. Следователно от този Отец, от Когото бил изпратен Синът , 

също така били (изпратени) и слугите. Но Синът, като идващ от Отец, с върховен 

авторитет (principali auctoritate) се изразил по следния начин: „Но Аз ви казвам.” Слугите 

(които дошли) като от техния Господ говорели като слуги (предавайки посланието); и 

затова те казвали: „Така казва Господ.” 

2. Тогава Този, Когото проповядвали тези хора на невярващите като Господ, Този 

проповядвал и Христос на тези, които Му се покорявали; и Богът, Който призовал тези 

от предишната диспенсация е същият като Този, Който приел тези от последната. С 

други думи Този, Който отначало използвал закона, за да пороби е същият, Който в 

последното време (призовал Своите люде) посредством осиновление. Понеже Бог 
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насадил лозето на човешката раса, когато първо създал Адам и избрал отците; след 

това Той го дал на наемници, когато постановил Моисеевата диспенсация: Той го 

оградил, т.е. дал конкретни наставления по отношения на тяхното поклонение; Той 

съградил кула, (т.е.) избрал Ерусалим; Той изкопал лин, т.е. подготвил приемането на 

пророческия Дух. И така Той изпратил пророци преди преселението във Вавилон и след 

това отново други повече от предишните на брой, за да търсят плода, казвайки (на 

евреите): „Така казва Господ на Силите, Израилевият Бог: Поправете пътищата си 

и делата си, съдете с правда и нека всеки да гледа с милост на брата си; не 

угнетявайки вдовицата и сирачето; и елате сега да разискваме, казва Господ ” 

(Еремия 7:3; Захарий 7:9-10; Захарий 8:17; Исая 1:17-19). И отново: „Пази езика си от 

зло, и устните си от лъжливо говорене. Отклонявай се от злото и върши доброто, 

Търси мира и стреми се към него”(Псалм 34:13-14). Проповядвайки тези неща, 

пророците търсели плода на правдата. Но след всички Той изратил на невярващите 

Своя Син, нашият Господ Исус Христос, Когото злите земеделци изхърлили от лозето 

след като Го убили. Поради тази причина Бог го дал (не вече оградено, а да бъдат 

разпръснато по целия свят) на други земеделци, които давали плода на времето му – 

прекрасната, избрана кула също била издигната навсякъде. Понеже забележителната 

църква е (сега) навсякъде и навсякъде е изкопан линът: понеже тези, които получават 

Духа са навсякъде. Понеже, докато предишните отхвърлили Божия Син и Го изхвърлили 

вън от лозето, когато Го убили, Бог справедливо ги отхвърлил и дал на външните 

езичници лозето и плодът на неговото обработване. Това е в съгласие с казаното от 

Еремия: „Острижи косата си, дъщерьо ерусалимска, и хвърли я, И плачи със силен 

глас по голите височини; Защото Господ отхвърли и остави поколението, на което 

се разгневи. Защото юдейците сториха това, което бе зло пред Мене, казва Господ; 

Поставиха мерзостите си в дома, Който се нарича с Моето име , та го оскверниха” 

(7:29-30). И отново по-подобен начин Еремия казва: „Поставих и пазачи над вас Та 

казах: Слушайте гласа на тръбата; Но те рекоха: Не щем да слушаме. Затова, 

слушайте народи, И ти, съборе, узнай що има между тях” (Еремия 6:17-18). 

Следователно един и същ Отец насадил лозето, водил людете, изпратил пророците, 

изпратил Собственият Си Син и дал лозето на тези други земеделци, които след това 

дали плода му на времето си. 

3. И следователно, Господ казва на Своите ученици да ни направят добри 

земеделци: „Но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от 

преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка; 

защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя” (Лука 

21:34-35). „Кръстът ви да бъде препасан и светилниците ви запалени; и сами вие да 

приличате на човеци, които чакат господаря си, когато се върне от сватба, за да 



ПРОТИВ ЕРЕСИТЕ – Ириней Леонски 

 Книга IV  
 
 

           Към съдържанието ~ 91 ~ 

 

му отворят незабавно, щом дойде и похлопа„ (Лука 12:35-36). „И както стана в 

Ноевите дни, така ще бъде и в дните на Човешкия Син;  ядяха, пиеха, женеха се и се 

омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега, и дойде потопът и ги погуби всички. 

Така също, както стана в Лотовите дни; ядяха, пиеха, купуваха, продаваха, садяха и 

градяха, а в деня, когато Лот излезе от Содом, огън и сяра наваляха от  небето и ги 

погубиха всички, – подобно на това ще бъде и в деня, когато Човешкият Син ще се 

яви.” (Лука 17:26 и сл). „Затова бдете, понеже не заете,в кой ден ще дойде вашият 

Господ” (Матей 24:42). (В тези пасажи) Той изявява един и същ Господ, Който в дните 

на Ной нанесъл потоп поради непокорството на човеците, Който също така в дните на 

Лот навалил огън от небето, поради множеството на грешниците сред содомитите и 

Който, поради същото това непокорство и подобни грехове ще донесе ден на съд в края 

на времената (in novissimo); за който ден Той казва, че ще бъде по-добре на Содом и 

Гомор, отколкото на този град и къща, които не са приели словото на Неговите апостоли 

„И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? до ада ще слезеш! защото, ако 

бяха се извършили в Содом великите дела, които се извършиха в тебе, той би и до 

днес останал. Но казвам ви, че в същия ден наказанието на содомската земя ще бъде 

по-леко, отколкото на тебе” (Матей 11:23-24). 

4. Тъй като Божият Син винаги е един и същ, Той дава на тези, които вярват в 

Него един извор с вода (Йоан 4:14) (извираща) за вечен живот, но кара безплодната 

смокиня веднага да изсъхне; и в дните на Ной, Той справедливо докарал потоп за 

изтреблението на най-нечестивата човешка раса, която съществувала тогава, която не 

можела да принася плодове на Бога, понеже ангелите, които съгрешили 

съжителствували с тях и (подействал), за да коригира греховете на тези люде, но (в 

същото време) да може да съхрани архетипа 42  на адамовото сътоврение. И Той 

навалил огън и жупел от небето в дните на Лот върху Содом и Гомор „пример за Божият 

праведен съд” (Юда 7), така че всеки да може да знае „че всяко дърво, което не дава 

плод отсича се и в огъня се хвърля” (Матей 3:10). И Той е Този, Който използва 

(думите), че ще бъде по-добре на Содом в деня на общия съд, отколкото на тези, които 

видели Неговите чудеса и не повярвали в Него, нито приели учението Му (Матей 11:24; 

Лука 10:12). Понеже така както Той дал чрез Своето идване по-големи привилегии на 

тези, които повярвали в Него и които вършат волята Му, така също Той посочва, че 

тези, които не вярват в Него ще получат по-сурово накзание на съда; по този начин 

разпростирайки еднаква справедливост върху всички и изисквайки повече от тези, на 

които е дадено повече; повече, все пак, не понеже Той открил познание за някакъв друг 

                                                           
42 Това е предложението на Мосует от archetypum for arcætypum. Грабе добавя  per преди arcæ, и смята, че 
пасажът е свързан с 1 Петър 3:20. Ириней подобно на други отци вярва, че падналите ангели били „Божиите 
синове”, които живели с „човешките дъщери” и по този начин родили безаконно потомство (Битие 6:1-3). 
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Отец, както аз показах толкова пълно и толкова много пъти, но понеже Той, чрез Своето 

явление, излял върху човешката раса по-големия дар на отческата любов. 

5. Все пак, ако това, което казах е недостатъчо да убеди някой, че пророците 

били изпратени от същия Отец, от Когото бил изпратен и нашият Господ , нека такъв 

отваряйки устата на сърцето си и викайки към Христос Исус, Господа,  да слуша, когато 

Той казва; „И Исус почна пак да им говори с притчи, като казваше: Небесното 

царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си 

да повикат поканените на сватбата; но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други 

слуги, казвайки: Речете на поканените: Ето, приготвих обеда си; юнците ми и 

угоените са заклани, и всичко е готово; дойдете на сватба. но те занемариха 

поканата, и разотидоха се, един на своята нива, а друг на търговията си; а 

останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царят се 

разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци, и изгори града им. Тогава казва 

на слугите си: Сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете 

по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. И тъй, ония слуги 

излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри; и сватбата 

се напълни с гости. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, 

който не бе облечен в сватбарска дреха. И каза му: Приятелю, ти как си влязъл тук 

без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава царят рече на служителите: 

Вържете му нозете и ръцете, и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде 

плач и скърцане със зъби. Понеже мнозина са поканени, но малцина са избрани” (Матей 

22:1 и сл). Чрез тези Свои думи Господ ясно показва всички (тези неща, а именно), че 

има един Цар и Господ, Отец на всички, за Когото Той преди това казва: „Нито се 

кълнете в Ерусалим, понеже е градът на великия Цар” (Матей 5:35) и че Той отначало 

е приготвил женитба за Своя Син и с най-голяма милост призовал посредством Своите 

слуги людете от миналите диспенсации на сватбеното празненство; и когато те не се 

покорили, Той отново ги поканил като изпратил други слуги, и все пак дори тогава те не 

пожелали да се покорят, но дори били с камъни и убили тези, които им донесли 

поканата. В отговор на това Той изпратил Своята войска и ги погубил и изгорил градът 

им; но поканил от всички пътища, т.е. от всички народи (гости) за сватбата на Сина Си, 

както казва и в Еремия: „Пратих при вас и всичките Си слуги пророците, като ставах 

рано и пращах, да казват: Върнете се сега всеки от лошия си път, поправете 

делата си и не отивайте след други богове да им служите и ще живеете в земята, 

която дадох на вас и на бащите ви; но вие не приклонихте ухото си и не Ме 

послушахте” (Еремия 35:15). И отново Той казва чрез пророка: „От деня, когато 

излязоха бащите ви из Египетската земя, до днес Пращах всичките Си слуги 

пророците при вас, Като ставах рано всеки ден и ги пращах; Те, обаче, не Ме 
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послушаха, нито преклониха ухото си, Но закоравиха врата си; Постъпиха по-зле от 

бащите си. Затова говори им всички тия думи, Но те няма да те послушат; Тоже 

извикай към тях, Но те не ще ти отговорят. Тогава им кажи: Тоя е народът, който 

не слуша гласа на Господа своя Бог, Нито приема наставления; Честността изчезна 

и се изгуби от устата им” (Еремия 7:25 и сл). Следователно Господ, Който ни 

призовал отвсякъде чрез Своите апостоли е Този, Който призовал древните чрез 

пророците, както се вижда от думите на Господа и макар че проповявали на различни 

народи, пророците не били на един Бог, а апостолите на друг; но (произхождали) от 

един и същ, някои от тях прогласявайки Господа, други прогласявайки Отца и други 

отново, прогласявайки явлението на Божия Син, докато други обявявали като вече 

присъстрващ с тях Този, Който тогава бил все още твърде далеч.  

6. По-нататък, Той прави явно, че ние трябва, след нашия призив, да бъдем също 

така окичени с дела на праведност, така че Божия Дух да може да почива върху нас;  

понеже това е сватбената дреха, за която апостолът казва: „Не да се съблечем, а да се 

облечем още повече, за да може тленното да бъде погълнато от нетлението” (2 

Коринтяни 5:4). Но тези, които наистина били поканени на Божията вечеря и все пак не 

приели Светия Дух, поради лошото си поведение „ще бъдат”, казва Той, „хвърлени във 

външната тъмнина” (Матей 22:130. По този начин Той ясно показва, че същият този 

Цар, Който събрал от всички краища верните на сватбеното тържество на Сина Си и 

Който им дал нетленна трапеза (също), заповядва да бъде хвърлен във външната 

тъмнина човека, който нямал сватбарска дреха, т.е. този, който я презрял. Понеже както 

в предишния завет „в повечето от тях Той не благоволи” (1 Коринтяни 10:5) така също 

и тук „мнозина са призвани, а малцина са избрани.” (Матей 22:140. Тогава не е един 

Бог, Който съди и друг Отец, Който ги събира заедно за спасение; понеже не е един 

Този, Който дава вечен живот, а друг, Който заповядва тези, които нямат сватбарска 

дреха да бъдат хвърлени във външната тъмнина. Но един и същ Бог, Отецът на нашия 

Господ, от Когото също пророците имали своята мисия, Който чрез Своята безкрайна 

доброта, призовава недостойния; но Който изпитва призованите (за да определи) дали 

те имат дреха подходяща и удачна за сватбата на Сина Му, понеже нищо непристойно 

или зло не Му е угодно. Това е в съгласие с казаното от Господа на изцеления човек: 

„Ето, ти си здрав; не съгрешавай, за да не те сполети нещо по -лошо” (Йоан 5:14). 

Понеже Този, Който е добър, праведен, чист и без петно, няма да претърпи нищо зло 

или неправедно, нито омразно в Своя сватбен чертог. Това е Отец на нашия Господ, 

чрез Чието провидение се случват всички неща и всичко се изпълнява по Негова 

заповед; Който дава Своите свободни дарове на тези, които трябва (да ги приемат); но 

е най-праведен Въздавател за нашите (наказания) според това, което заслужават, 

въздаващ най-справедливо на неблагодарните и на тези, които са нечувствителни към 
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Неговата доброта; и затова Той казва: „И царят се разгневи, изпрати войските си и 

погуби ония убийци, и изгори града им” (Матей 22:7). Тук Той казва „войската си” 

понеже всички люде са притежание на Бога. Защото „Господня е земята и всичко що 

има в нея, Вселената и тия, които живеят в нея;” (Псалм 24:1). Поради което апостол 

Павел казва в посланието към Римляните: „Всеки човек да се покорява на властите, 

които са над него; защото няма власт, която да не е от Бога, и колкото власти има, 

те са отредени от Бога. Затова, който се противи на властта, противи се на 

Божията наредба; а които се противят ще навлекат осъждане на себе си. Защото 

владетелите не причиняват страх на добротвореца, но на злотвореца. Искаш ли, 

прочее, да се не боиш от властта? Върши добро, и ще бъдеш похвален от нея; 

понеже владетелят е Божий служител за твоя полза. Но ако вършиш зло, да се боиш; 

защото той не носи напразно сабята, понеже е Божий служител, мъздовъздател за 

докарване гняв, върху този, който върши зло. Затова, нужно е да се покорявате не 

само поради страх от гнева, но и заради съвестта. Понеже за тая причина и  данък 

плащате. Защото владетелите са Божии служители, които постоянно се 

занимават с тая длъжност. Отдавайте на всички дължимото: комуто се дължи 

данък, данъка; комуто мито, митото; комуто страх, страха; комуто почит, 

почитта” (Римляни 13:1-7). Тогава, както Господ, така и апостолите изявявали само 

един единствен Бог-Отец, Този, Който дал закона, Който изпратил пророците, Който 

направил всичко; и затова Той казва: „изпрати войските си” понеже всеки човек, 

поради това, че е човек, е Негово творение, макар че може да не познава този Бог, 

Този, „Който прави слънцето да изгрява и на злите, и на добрите, и дава дъжд и на 

праведните, и на неправедните” (Матей 5:45). 

7. И не само чрез това, което било казано, но също и чрез притчата за двата сина, 

по младият от които пропилял своето състояние живейки богато с блудници, Господ ни 

учи, че същият Отец не дал дори яре за стария си син; но на този, който бил изгубен , 

(т.е.) на по-младия, заповядал да заколят угоеното теле и му дал най-хубавата дреха 

(Лука 15:11). Също с притчата за работниците изпратени на лозето по различно време 

на деня е изявен един и същ Бог (Матей 20:1 и сл.) като призоващ някои в началото, 

когато света бил създаден; но други след това и други по време на междинния период, 

други след голям промеждутък от време и други накрая в края на времето; така че има 

множество работници в техните поколения , но само един собственик, който ги вика. 

Понеже има само едно лозе, тъй като има само една праведност и един дарител, 

понеже има само един Божий Дух, Който подрежда всичко; и по подобен начин само 

един, който наема, понеже всеки от тях получил по един пеняз, върху който имало само 

един образ и изображение, познанието на Божия Син, който е безсмъртие. И затова Той 

започнал като давал заплата първо на тези (които били наети) последни, понеже в 
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последните времена, когато Господ се открил, Той бил даден на всички (като тяхна 

награда). 

8. Така в случката с бирника, който надминал фарисеят в молитва, ние 

откриваме), че това не станало понеже той почитал друг Отец и така получил 

откровение от Господа, че е оправдан вместо (другия); но понеже с велико смирение, 

без всякаква хвалба и гордост, той се изповядал на същия Бог (Лука 18:10). Също и 

притчата за двамата сина: тези, които били изпратени на лозето, от които единият се 

противял на баща си, но след това се разкаял, когато разкаянието не го ползвало нищо; 

другият все пак обещал да отиде веднага уверявайки баща си, но не отишъл (защото 

„всеки човек е лъжец” (Пс. 116:2) „желание за добро имам, но не и сила да го върша” 

(Римляни 7:18)) – (тази притча, казвам) сочи към един и същ Отец. И отново, тази истина 

е ясно показана от притчата за смокинята, от тази за Господния ден: „Ето, три години 

дохождам да търся плод на това дърво и не намирам” (Лука 13:6) (което посочва 

отнапред, от пророците, за Неговото явление, чрез което Той идва от време на време 

търсейки плода на правдата от тях, който не намерил) и също от обстоятелствата, 

поради които вече казахме, смокинята ще бъде отсечена. И, без да използва притчи, 

Господ казва за Ерусалим: „Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и 

с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, 

както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте”(Лука 13:34; 

Матей 23:37). Понеже това, което е казано в притчата „Ето, три години дохождам да 

търся плод” и отново с ясни думи (доказва) една лъжа, ако ние не разбираме Неговото 

явление, което е (обявено) от пророците – ако всъщност Той дошъл при тях само 

веднъж и за първи път. Но понеже Този, Който избрал патриарсите и тези (които живели 

под първия завет) е същото Божие Слово, Което ги посетило чрез пророческия Дух и 

Което посетило и нас, които сме призовани от всичи краища чрез Неговото явление; в 

добавка към вече казаното, Той истинно заявява: „Но казвам ви, че мнозина ще дойдат 

от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство; а 

чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде 

плач и скърцане със зъби” (Матей 8:11-12). Тогава чрез тези, които вярвали в Него, чрез 

проповядването на Неговите апостоли на изток и на запад , ще седнат с Авраам, Исаак 

и Яков в небесното царство, участвайки с тях в небесното (празенство) е разкрит един 

и същ Бог като Този, Който наистина избрал патриарсите, посетил людете и  призовал 

езичниците. 
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~ Глава 37 ~ 
Хората притежават свободна воля и са надарени със способност да правят 
избор. Следователно, не е вярно, че някои са по природа добри, а други зли 

1. Следните думи (на нашия Господ) „Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш 

пророците, и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера 

твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте!”  

(Матей 23:37) представя древния закон за човешката свобода, понеже Бог от началото 

направил човека свободен (агент), притежаващ своя собствена сила, точно както 

притежава и душа, за да се покорява на заръките (ad utendum sententia) на Бога 

доброволно, а не по принуда от Бога. Понеже това, че в Бога няма принуда, а добра 

воля (към нас) се вижда постоянно. И следователно Той дава добра заповед нa всички. 

И в човека, както и в ангелите, Той е положил силата на избора (понеже ангелите са 

разумни същества), така че тези, които се покоряват да могат справедливо да 

притежават доброто, дадено наистина от Бога, но пазено от самите тях. От друга 

страна, тези, които не се покоряват трябва, справедливо, да не се намерят в 

притежание на доброто и да получат заслужено наказание; понеже Бог милостиво им 

дава това, което е добро, но самите те не са го опазили прилежно, но са презрели 

Неговата твърде голяма доброта. Следователно, отхвърляйки доброто, сякаш 

изплювайки го, те всички справедливо ще понесат Божието наказание, за което 

свидетелствува апостол Павел в своето послание към Римляните, където казва: „Или 

презираш Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаеш, 

че Божията благост е назначена да те води към покаяние? а с упорството си и 

непокаяното си сърце трупаш на себе си гняв за деня на гнева, когато ще се открие 

праведната съдба от Бога, вечен живот на тия, които с постоянство в добри дела 

търсят слава, почест и безсмъртие;” (Римляни 2:4-5,7). Следователно Бог е дал това, 

което е добро, както апостолът ни казва в посланието, и тези, които го използват ще 

получат слава и чест, понеже са направили това, което е добро, когато е било в тяхната 

власт да не го направят; но тези, които не са го направили, ще получат справедливото 

наказание от Бога, понеже не са вършели добро, когато са имали силата да го вършат. 

2. Но ако някои са били направени по природа зли, а други добри, последните не 

заслужават похвала за това, че са добри, понеже такива са били създадени; нито пък 

първите могат да бъдат укорени, понеже такива са били направени (първоначално). Но 

понеже всички люде са от една и съща природа, способни да се държат за това, което 

е добро и от друга страна имащи силата да го отхвърлят и да не го вършат – някои 

справедливо заслужават похвала дори сред людете, които са управлявани от добри 

закони (и много повече от Бога) и получават заслужено свидетелство  за техния избор 
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на доброто като цяло и от устояването след това; но другите са обвинявани и получават 

справедливо осъждение, поради отхвърлянето на това, което е било честно и добро. 

Следователно, пророците наставлявали човеците към това, което е добро, да 

постъпват справедливо и да вършат правда, както аз толкова надълго показах, понеже 

е в нашата сила да вършим това и понеже поради крайно пренебрежение ние можем 

да станем забравливи и така да се лишим от тази добра воля, която Бог ни е дал да 

познаваме чрез пророците. 

3. Поради тази причина, Господ също така казва; „Нека да свети вашата 

светлина пред човеците, за да виждат добрите ви дела и да прославят вашият 

Отец, Който е на небесата” (Матей 5:16). И „Но внимавайте на себе си, да не би да 

натегнат сърцата ви от преяждане, пиянство и житейски грижи, и ви постигне оня 

ден внезапно като примка;” (Лука 21:34). „Кръстът ви да бъде препасан и 

светилниците ви запалени; и сами вие да приличате на човеци, които чакат 

господаря си, когато се върне от сватба, за да му отворят незабавно, щом дойде и 

похлопа.” (Лука 12:35-36). И отново: „А слугата, който е знаел волята на господаря 

си, а не я е вършел, много ще бъде бит” (Лука 12:47). И „Защо ме зовете Господи, 

Господи, а не вършите това, което ви казвам” (Лука 6:46). И отново: „Но ако онзи 

слуга рече в сърцето си: Господарят ми се забави, и почне да бие момчетата, и 

момичетата, да яде, да пие и да се опива, то осподарят на онзи слуга ще дойде в 

ден, когато той не го очаква и в час, който не знае, и, като го бие тежко,  ще 

определи неговата участ с неверните” (Лука 12:45-46; Матей 24:48-51). Всички тези 

пасажи показват независимата воля43 на човека и в същото време Божията воля, която 

е достигнала до него, чрез която Той ни наставлява да Му се покорим и да се стремим 

да се отвърнем от (греха на) неверието срещу Него без, все пак, по никакъв начин да 

ни принуждава. 

4. Без съмнение, ако някой от нас не желае да следва самото евангелие в 

неговата сила е (да го отхърли), но това не е полезно. Понеже е в човешката воля и да 

не се покорява на Бога и да отхвърли доброто; но (подобно поведение) носи не малко 

нараняване и нещастие. И поради тази причина Павел казва: „Всичко ми е позволено,но 

не всичко е полезно” (1 Коринтяни 6:12), посочвайки както свободата на човека, по 

отношение на която „всичко ми е позволено” и че Бог не упражнява принуда върху него; 

и (чрез израза) „не всичко е полезно” посочва, че ние „не трябва да изпозлваме 

свободата си като покривало за нечистота” (1 Петър 2:16), понеже това не е полезно. 

И отново той казва: „Нека всеки да говори истината на ближния си” (Ефесяни 4:25). И 

„Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание 

                                                           
43 τὸ αὐτεξούσιον. 
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според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;” (Ефесяни 4:29). И 

„И такива бяха някои от вас; но вие измихте себе си от такива неща, но се 

осветихте, но се оправдахте в името на Господа Исуса Христа и в Духа на нашия 

Бог” (1 Коринтяни 6:11). Ако не е в нашата сила да вършим или да не вършим тези 

неща, каква причина има апостолът, и много повече самият Господ, да ни дава заповеди 

да вършим някои неща и да се въздържаме от други? Но понеже човек притежава 

свободна воля и Бог, по Чието подобие е създаден човека, притежава свободна воля , 

на него винаги му е даван съвет да пази доборто, което се върши чрез покорство на 

Бога. 

5. И не само в дела, но също така и във вяра, Бог е оставил волята  на човека 

свободна и под негов контрол казвайки: „Да ти бъде според вярата” (Матей 9:29), 

показвайки по този начин, че има вяра свойствена конкретно на човека , понеже той има 

свое собствено мнение. И отново: „Всичко е възможно за този, който вярва” (Марк 

9:23) и „Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде” (Матей 8:13). Тези думи 

показват, че човек има сила по отношение на вярата. И поради тази причина, „който 

вярва в Него има вечен живот, а който не вярва в Сина няма вечен живот, а Божият 

гняв остава върху него” (Йоан 3:36). Следователно, по същият начин Господ, 

показвайки едновременно Своята доброта и че човек има своя сила и свободна воля, 

казва за Ерусалим: „Ерусалиме! Ерусалиме! ти, който избиваш пророците, и с камъни 

убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както 

кокошката прибира пилците си под крилата си, но не искахте! Ето, вашият дом се 

оставя пуст” (Матей 23:37-38). 

6. Тези, които настояват на обратните (заключения) сами представят Бога като 

лишен от сила, като че ли несъмнено Той не бил в състояние да извърши това, което 

желаел; или, от друга страна, като невеж за това, което е по природа „материално” , 

както се изразяват човеците, и неспособно да приеме Неговото безсмъртие. „Но Той,” 

казват те, „не е създал ангелите от такава природа, че да са способни на прегрешение, 

нито пък човека, който веднага се показал неблагодарен към Него; понеже те са били 

създадени разумни същества, надарени със сила да изследват и съдят, и не са 

(създадени) като неразумните (неща), надарени единствено с животинска природа, 

която не може да направи нищо според волята си, но е водена от необходимост и 

принуждение да върши това, което е добро, в които неща има един ум и една употреба, 

действащи механично в една посока ( inflexibiles et sine judicio), които не са способни да 

бъдат нещо друго освен просто това, което са били създадени.” Но според това мнение 

нито това, което е добро е полезно за тях, нито общението с Бога е ценно, нито пък 

трябва да се търсим особено много доброто, което ще се окаже без тяхното собствено 
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усилие, грижа или изучаване, но ще бъде вложено само по себе си и без старание от 

тяхна страна. Така ще се окаже, че да са добри е без значение, понеже те са такива по 

природа, а не по воля и притежават доброто спонтанно, а не по избор. Поради тази 

причина, те не разбират факта, че доброто е нещо желателно, нито пък намират 

удоволствие в него. Понеже как могат тези, които са невежи за доброто  да му се 

наслаждават? И каква награда се пада на тези, които не са го преследвали, подобно на 

победителите в състезанията? 

7. Според нас също Господ казва, че небесното царство е дял на „насилниците” 

и Той казва: „Който се насили го грабва” (Матей 11:12) т.е. тези, които чрез сила и 

настойчивост внимават, за да го грабнат в един миг. Поради тази причина също апостол 

Павел казва в Коринтяните: „Не знаете ли, че, които тичат на игрището, всички 

тичат, а само един получава наградата? Така тичайте, щото да я получите. И 

всеки, който се подвизава, се въздържа от всичко. Те вършат това за да получат 

тленен венец, а ние нетленен. И тъй, аз така тичам, не като към нещо неизвестно; 

така удрям, не като че бия въздуха; но уморявам тялото си и го поробвам, да не би, 

като съм проповядвал на другите, сам аз да стана неодобрен”(1 Кринтян 9:24-27). 

Следователно, този умел борец ни наставлява да се борим за безсмъртието, за да 

можем да бъдем увенчани и да получим ценната корона, а именно тази, която се 

получава чрез нашата борба, но която не ни се дава сама по себе си (sed non ultro 

coalitam). И колкото по-силно се борим, толкова по-ценна е тя; докато колкото по-ценна 

е, толкова повече се стремим да я получим. И наистина, ние не ценим толкова нещата, 

които идват при нас спонтанно, както тези, които получаваме с твърде голяма мъка. 

Тъй като тогава тази сила ни е била дадена, както ни учи Господ и ни увещават 

апостолите, нека повече да обичаме Бога, за да можем да достигнем тази (награда) за 

себе си като се стремим към нея. Понеже иначе без съмнение това наше добро би било 

(на практика) безсмислено, понеже не е резулатат от усилие. Освен това способността 

да виждаме не би била толква желана, ако не знаем каква загуба е да изгубим зрение; 

също и здравето се смята за по-желано от познаващите болестта; и светлината е 

толкова противоположна на тъмнината; и живота на смъртта. Точно по същия начин 

небесното царство е по-добро за тези, които познават земното. Но пропорционално то 

е толкова по-добро, колкото повече ние го ценим; и ако го ценим повече, ще бъдем по-

велики в Божието присъствие. Заради това Господ понесъл всички тези неща заради 

нас, за да можем ние, наставени чрез всички тях, да бъдем предпазливи през 

оставащото време и така научени разумно да обичаме Бога, да можем да продължим в 

Неговата съвършена любов. Понеже Бог показал дълготърпение в случая с човешкото 

отстъпление и човекът бил наставен чрез него; и всички пророци казват: „Твоето 

нечестие ще те накаже, И твоите отстъпления ще те изобличат; Познай, прочее, 
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и виж, че е зло и горчиво нещо, Гдето си оставил Господа своя Бог, И гдето нямаш 

страх от Мене, Казва Господ, Иеова на Силите” (Еремия 2:19) като по този начин Бог 

отнапред определил всички неща за усъвършенстването на човека , за негово 

назидание и за откровението на неговите диспенсации, така че добротата да може да 

бъде направена още по-явна и праведността усъвършенствана и за да може църквата 

да бъде оформена по образа на Неговият Син, и накрая мнозина да бъдат доведени до 

зрялост в някое бъдещо време, жънейки привилегията да видят и да разберат Бога. 

 

~ Глава 38 ~ 
Защо човекът не бил направен съвършен от самото начало 

1. Тогава, ако някой каже: „Тогава какво? Не е ли можел Бог да направи човека 

съвършен от началото?” нека да знае, че тъй като Бог винаги е един и същ , и нероден 

по отношение на Себе Си, за Него всичко е възможно. Но създадените неща трябва да 

са по-ниски от този, който ги е създал, поради самият факт на тяхното по-късно 

сътворение; понеже не е възможно за неща наскоро създадени да са били несътворени. 

Но тъй като те не са несътворени, поради самата тази причина, те съдържат някакъв 

недостиг на съвършенство. Понеже, тъй като тези неща са от едно по-късно време, те 

са детински; и те не са привикнали и нямат опит в съвършената дисциплина. Понеже 

макар наистина да е в силата на майката да даде твърда храна на невръстното дете 

(тя не прави това), понеже детето все още не е способно да приеме по-твърда храна; 

така също било възможно за Самия Бог да направи човека съвършен от началото, но 

човека не можел да приеме това (съвършенство), понеже бил невръстен. И поради тази 

причина, Господ в тези последни времена, когато събрал всичко в Себе Си, дошъл при 

нас, не както можел да дойде, но според нашата способност да Го видим. Той лесно 

можел да дойде при нас в Своята безсмъртна слава, но в този случай ние никога не 

бихме понесли величието на славата; и следователно Този, Който бил съвършения 

хляб на Отца, предложил Себе Си като мляко (понеже ние сме били) като деца. Той 

направил това, когато се явил като човек, за да можем ние да се наситим от гърдите на 

Неговата плът и чрез това хранене с мляко да привикнем да ядем и да пием Божието 

Слово, да можем също да имаме в себе си хляба на нетлението, Който е Духът на Отца.  

2. Поради тази причина Павел казва в Коринтяните: „С мляко ви храних, не с 

твърда храна; защото още не можехте да го приемете, а и сега още не можете ” (1 

Коринтянни 3:2). Т.е. вие наистина сте научили за явлението на нашия Господ като 

човек; но все пак по причина на вашата слабост, Божият Дух все още не почива  върху 

вас. „Понеже и досега сте плътски; защото, докато има между вас завист и разпра, 
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не сте ли плътски, и не постъпвате ли по човешки”(1 Коринтяни 3:3)? Т.е. Духът на 

Отца все още не бил с тях поради тяхното несъвършенство и недостатъци в тяхното 

ходене в живота. Следователно, тъй като апостолът имал възможност да им даде 

твърда храна – понеже тези, върху които апостолите полагали ръце приемали Светия 

Дух, Който е храната на живота (вечен) – но те не били в състояние да го приемат, 

понеже съзнателните способности на душите им все още били слаби и необучени в 

угаждането на Бога; така, по подобен начин, Бог имал възможност от самото начало да 

даде на човека съвършенство; но тъй като последният бил сътворен едва наскоро , той 

не можел да го приеме; или, дори да го беше приел, той не можел да го побере, или 

побирайки го, не можел да го задържи. Поради тази причина Божият Син, макар да бил 

съвършен, преминал през едно състояние на детинство подобно на останалата част от 

човечеството, участвайки в това не за Своя Собствена полза, но заради невръстното 

състояние на съществуване на човечеството, за да може този човек също да бъде в 

състояние да Го приеме. Следователно няма нищо невъзможно и липсващо у Бога 

(показано от факта), че човека бил сътворено същество; а това се отнасяло единствено 

за този, който бил наскоро създаден (а именно) за човека.  

3. В Бога има проявление едновременно на сила, мъдрост и доброта. Неговата 

сила и доброта (се виждат) в това, че според Собствената Си воля Той призовал в 

съществуване и направил нещата, които преди това нямали съществуване; Неговата 

мъдрост (е показана) в това, че направил сътворените неща част от едно хармонично 

и съгласувано цяло; и тези неща, които, чрез Неговата твърде голяма доброта, 

получили разтеж и твърде дълъг период на съществуване отразява славата на 

Несътворения, на Този Бог, Който щедро дава това, което е добро. Понеже от самият 

факт на тези неща, които са създадени (следва), че те не са несъздадени; но поради 

тяхното продължение през много векове, те ще получат качествата на Несътворения, 

чрез постепенно даване на вечно съществуване върху тях от Бога. И така във всичко 

първенство има Бог, Който единствен е несътворен, първото от всички неща и 

основната причина за съществуването на всичко, докато всички отанали остават 

подчинени на Бога. Но да бъдеш подчинен на Бога означава устояване в нетлението и 

нетлението е славата на Несътворения. Следователно по този начин и чрез тези 

хармонии и един ред на тази природа човекът, едно сътворено и направено същество, 

е създаден по образа и подобието на несътворения Бог–Отец, планиращ всичко добре 

и даващ Своите заповеди, Синът изпълняващ ги и извършващ делото на сътворението 

и Духът подхранващ и нарастващ (това, което е направено), а човека напредвайки ден 

след ден и изкачвайки се към съвършеното, т.е. приближавайки Несътворения. Понеже 

Несътвореният е съвършен, т.е. Бог. Необходимо било на първо място човекът да бъде 

сътворен; и бивайки сътворен да получи растеж; и получил растеж да се уякчи; и уякчен, 
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да изобилства; и изобилстващ да се възстанови (от болестта на греха); и възстановил 

се да бъде прославен; и прославен, да види Господа. Понеже Бог предстои да бъде 

видян и виждането на Бога дава безсмъртие, но безсмъртието поставя човека близо до 

Бога. 

4. Неразумни тогава, във всяко отношение са тези, които не чакат времето на 

нарастването, но приписват на Бога слабостта на своята природа. Такива люде не 

познават нито Бога, нито себе си, бивайки ненаситни и неблагодарни, не желаейки да 

бъдат от самото начало това, което са създадени – хора предадени на страсти; но 

отиващи отвъд закона на човешката раса, и преди да станат човеци, още сега желаят 

да бъдат подобни на Бога техният Създател и тези, които са по-лишени от разум от 

безумните животни (настояват), че няма разлика между несътворения Бог и човека 

създаден едва днес. Понеже тези (безумните животни) не обвиняват Бога заради това, 

че не ги е създал човеци; но всяко едно, така както е било създадено, благодари, че е 

било създадено. Защото ние хвърляме обвинение върху Него, понеже не  сме били 

направени богове от самото начало, а отначало единствено човеци и едва след това 

богове; въпреки че Бог е направил това единствено поради Своето доброжелателство, 

за да не може никой да Му припише оскърбление или неохота. Той казва: „Аз казах 

богове сте вие; всички сте синове на всевишния” (Псалм 82:6-7). Но тъй като ние не 

можем да задържим силата на божествеността, Той добавя: „Но при все това ще 

умрете като човеци” излагайки две истини – добротата на Своя свободен дар и нашата 

слабост и също така, че ние имаме сила над самите себе си. Понеже според Своята 

голяма доброта, Той доброволно дава дарове (върху нас) и е направил човека като 

Себе Си, (т.е.) със своя собствена сила, докато в същото време чрез Своето прозрение 

Той знае слабостта на човеците и последствията, които ще произлязат от нея; но чрез 

(Своята) любов и (Своята) сила, Той ще преодолее субстанцията на тварната 

природа44. Понеже било необходимо отначало да бъде дадена тази природа; тогава, 

по-нататък, това, което е смъртно да бъде победено и погълнато от безсмъртието, и 

тленността от нетлението, и човека да бъде направен по образа и подобието на Бога, 

получавайки познание за доброто и злото. 

 

                                                           
44 Т.е. тази човешка природа няма да му попречи да стане пристрастен на божественото. 
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~ Глава 39 ~ 
Човекът е надарен със способност да познава доброто и злото; така че, без 

принуждение, той има силата, чрез собствената си воля и избор, да 
изпълнява Божиите заповеди и правейки това да избегне злото приготвено за 

непокорните 

1. Човекът е получил познание за добро и зло. Добро е да се покорява на Бога, 

да вярва в Него и да пази заповедите Му и това е животът на човека; докато да не се 

покорява на Бога е зло и това е неговата смърт. Следователно , тъй като Бог е дал (на 

човека) умствена сила (magnanimitatem) човекът да познае както доброто от 

покорството, така и злото от непокорството, така че окото на умът, приемайки опит и от 

двете неща да може по този начин да спре своя избор на по-доброто; и за да не става 

той никога ленив, нито да пренебрегва Божията заповед; и научавйкки от опит, че това 

е нещо зло, което го лишава от живот, т.е. непокорството на Бога, никога да не го опитва 

изобщо, но знаейки, че това, което поддържа живота му, а именно, покорството на Бога 

е добро, да може прилежно да го пази с пълна сериозност. От това ние също така имаме 

една двойна опитност, притежавайки знание и за двете неща, така че посредством 

дисциплина, той да може да избере по-доброто. Но как, ако няма познание за обратното 

той може да бъде наставен в това, което е добро? Понеже по този начин има едно по -

сигурно и несъмнено разбиране на нещата, които са ни поверени, отколкото от простото 

им описание. Понеже точно както езикът получава знание за сладкото и горчивото чрез 

опит и очите различават черното и бялото чрез виждане, и ушите разграничават 

разликата между различните звуци чрез слушане, така също и умът, получавайки чрез 

опит познание за това, което е добро, става по-упорит в неговото опазване като действа 

в покорство на Бога: на първо място като отхвърля чрез покаяние непокорството като 

нещо недобро и отвратително; и след това, разбрал какво в действителност е то, т.е. 

че е противоположното на добротата и сладостта, така че умът да не направи никога 

опит дори да опита непокорството на Бога. Но ако някой избягва познанието за тези две 

неща и двустранното разбиране на познанието, той без да съзнава се отдалечва от 

човешката същност. 

2. Как тогава може той да бъде бог, ако все още не е станал човек? Или как може 

да е съвършен този, който е бил едва наскоро създаден? Как отново, може да бъде 

безсмъртен този, който в своята смъртна природа не се покорява на Създателя си? 

Понеже е необходимо ти от самото начало да бъдеш приравнен на човек и едва след 

това да станеш причастен на Божията слава. Понеже ти не си направил Бога, а Бог теб. 

Ако тогава ти си Божие творение очакващо от ръката на Твореца всичко на 

определеното му време; ще го получиш на удачното време, доколкото това засяга теб, 
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който си бил създаден. Предложи Му сърцето си меко и послушно и опази формата, в 

която Създателят те е направил, имайки влага в себе си, за да не би, закоравявайки се, 

да изгубиш съзнанието за Неговите пръсти. Но опазвайки образеца, ти трябва да се 

издигнеш до това, което е съвършено, понеже влажната глина, която е в теб е скрита 

(там) от Божието дело. Неговата ръка е направила природата ти; Той те е покрил (също) 

отвън и отвътре с чисто злато и Той ще те украси до такава степен, че дори „Самият 

Цар ще се удоволства в красотата ти” (Пслам 45:11). Но ако ти, бивайки упорито 

закоравен, отхвърлиш действието на Неговото умение и се покажеш неблагодарен към 

Него, понеже си бил създаден просто като човек, ставайки неблагодарен към Бога ти 

веднага ще изгубиш както Неговото майсторско умение, така и живота си. Понеже 

творението е един атрибут на Божията доброта, но да бъдеш създаден е свойствено на 

човешката природа. Ако тогава ти предадеш на Него това, което е Негово, т.е. вяра в 

Него и покорство, ти ще получиш Неговото творение и ще бъдеш съвършено Божие 

дело. 

3. Все пак, ако не вяваш в Него и желаеш да избягаш от ръцете Му, причината за 

несъвършенството ще бъде в тебе, който не си се покорил,  а не в Него, Който (те) 

призовава. Понеже Той пратил (посланици) да канят людете на сватбата, но те не Му 

се покорили и така лишили себе си от царското празненство (Матей 22:3 и сл). 

Следователно умението на Бога не e дефектно, понеже Той има силата и от камъни да 

въздигне Авраамови чада (Матей 3:9), но човекът, който не го приема сам е причина за 

собственото си несъвършенство. Нито (по подобен начин), светлината угасва поради 

тези, които са ослепили себе си; но докато тя остава същата както винаги тези, които 

са по този начин ослепени, живеят в тъмнина поради собствената си вина. Светлината 

никога не поробва някого поради необходимост; нито, отново, Бог упражнява 

принуждение върху някой, който не желае да приеме действието на Неговите умения. 

Следователно хората, които са отпаднали от светлината дадена им от Отца и са 

нарушили закона на свободата, са направили това поради собствената си вина, понеже 

са били създадени като свободни агенти и притежават свобода над себе си.  

4. Но Бог, предузнавайки всички неща, е подготвил подходящи обиталища и за 

двамата, любящо давайки светлината, която те желаят на тези, които търсят 

светлината на нетлението и отиват към нея; но за презиращите и подиграващите се, 

които я отбягват и обръщат гърба си на тази светлина, и които ослепяват себе си, Той 

е приготвил тъмнина подходяща за хората, кото се противят на светлината и Той нанася 

подходящо наказание на тези, които се опитват да избягнат покорството си на Него. 

Покорството на Бога е вечна почивка, така че за тези, които бягат от светлината има 

място достойно за тяхното бягство. Сега, тъй като всички добри неща са от Бога тези, 
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които по свое собствено решение бягат от Бога, лишават себе си от всяко добро; и 

лишени по този начин от всяко добро по отношение на Бога, те в края на краищата ще 

паднат под справедливото осъждение на Бога. Понеже, тъй като тези люде се 

отдалечават от почивката, те справедливо заслужават наказание и тези, които избягват 

светлината, справедливо ще пребивават в тъмнина. Понеже както в случая с тази 

временна светлина тези, които се крият от нея се предават на мрак, така и тези сами 

стават причина за себе да бъдат лишени от светлина и наследяват мрака; и както аз 

вече отбелязах светлината не е причината за това (нещастно) състояние на 

съществуване за тях. Така тези, които бягат от вечната светлина на Бога, която 

съдържа в себе си всяко добро, сами са причина за себе си за своето пребиваване във 

вечна тъмнина, лишени от всяко добро, станали за себе си причина за (предаването 

им) на обиталището на тези природа. 

 

~ Глава 40 ~ 
Един и същ Бог Отец нанася наказание на осъдените и дава награди на 

избраните 

1. Следователно един и същ Бог-Отец приготвя от Себе Си добри неща за тези, 

които желаят Неговото приятелство и които Му се покоряват; и Който има вечен огън 

за подстрекателят към отстъпление, дяволът, и тези, които се разбунтували с него. В 

този (огън) Господ (Матей 25:41) е определил да бъдат изпратени тези, които сами 

застанали отляво Му. И това било казано чрез пророка: „Аз съм Бог ревнив – правя мир, 

творя и зло” (Исая 45:7), сключвайки по този начин мир и приятелство с тези, които се 

покайват и се обръщат към Него, и довеждайки (ги) до единство, но приготвяйки за 

непокаяните, тези, които бягат от светлината, вечен огън и външна тъмнина, които 

наистина са злините на тези, които падат в тях. 

2. Ако все пак наистина един Отец дава почивка и друг Бог подготвя за огъня , 

техните синове също така биха били напълно различни (един от друг); единият 

наистина изпращайки (човека) в царството на Отца, но другият във вечният огън. Но 

един и същ Бог е обещал, че цялата човешка раса ще бъде разделена при съда ”както 

овчарят разделя овцете от козите” (Матей 25:32) и че на някои Той ще каже: „Елате 

благословени от Моя Отец да наследите царството приготвено за вас” (Матей 

25:34), но на другите: „Махнете се от Мене вие проклети във вечният огън приготвен 

за вас” (Матей 25:41); и един и същ Отец е явно изявен (в този пасаж) „правя мир, творя 

и зло”, подготвящ подобаващото и за двете групи; както също и че има един съдия 

изпращаш и двете групи на подходящото за тях място, както Господ посочва в притчата 
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за плевелите и житото, където Той казва: „И тъй, както събират плевелите и ги 

изгарят в огън, така ще бъде и при свършека на века. Човешкият Син ще изпрати 

ангелите Си, които ще съберат от царството Му всичко що съблазнява, и ония, 

които вършат беззаконие, и ще ги хвърлят в огнената пещ; там ще бъде плач и 

скърцане със зъби. Тогава праведните ще блеснат като слънцето в царството на 

Отца си. Който има уши [да слуша], нека слуша”(Матей 13:40-43). Следователно Отец, 

Който приготвя царството за праведните, в което Синът приема тези, които са достойни 

за него, е Този, Който също така е приготвил огнена пещ, в която определените от 

Синът, ангелите ще изпратят людете заслужаващи това, според Божията заповед. 

3. Наистина Господ показал доброто семе на Собственото Си поле (Матей 13:34) 

и казал: „Някой неприятел е сторил това” (Матей 13:28). Оттук ние научаваме, че това 

бил падналият ангел и врагът, понеже той завиждал на Божието творение и сложил 

ръка, и направил (творението) враг на Бога. Поради тази причина Бог изхвърлил от 

Своето присъствие този, който поради своето намерение тайно засял плевелите , т.е. 

този, който донесъл прегрешението; но Той се смилил над човека, който, без съмнение 

поради липса на грижа, но все още вършейки зло (поради другия) бил въвлечен в 

непокорство; и Той обърнал врагът, чрез когото (дяволът) възнерявал да направи 

(човека) враг на Бога, срещу неговият автор, като отмахнал Собствения Си гняв срещу 

човека, обръщайки го в друга посока и изливайки го вместо това върху змията. И също 

така Писанието ни казва, че Бог казал на змията: „Ще поставя вражда между теб и 

жената и между твоето потомство и нейното потомство. Той 45  ще ти нарани 

главата, а ти ще ми нараниш петата” (Битие 3:15). И Господ събрал  в Себе Си този 

враг когато бил направен човек чрез жена и стъпкал под себе си главата (на змията) 

както показах в предишната книга. 

 

~ Глава 41 ~ 
Хората, които не вярват в Бога, но са непокорни, са ангели и синове на 

дявола, наистина не по природа, но по подражание. Завършек на тази книга и 
съдържание на следващата 

1. Тъй като Господ казал, че има някои ангели (а именно тези) на дявола, за които 

е приготвен вечният огън; и както, отново, Той казва по отношение на тръните: 

„Тръните са децата на злия” (Матей 13:38), трябва да се твърди, че Той описва всички 

тези, които отстъпват с този, който е водачът на прегрешението . Но Той не е направил 

нито ангелите, нито човеците такива по природа. Понеже ние не намираме дяволът да 

                                                           
45 Следвайки LXX. αὐτός σου τηρήσει κεφαλήν. 
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е създал каквото и да е, понеже самият той е Божие творение, подобно на останалите 

ангели. Понеже Бог е направил всичко, както казва и Давид, по отношение на всички 

неща: „Той каза и стана; заповяда и се създадоха” (Псалм 149:5). 

2. Следователно, тъй като всички неща са направени от Бога и тъй като дяволът 

станал причина за собственото си отстъпление, и за отстъплението на другите, 

справедливо Писанието винаги нарича тези, които остават в състояние на отстъпление 

„деца на дявола” и „ангели на злия” (maligni). Понеже (думата) „дете”, както един човек 

преди мен е отбелязал, има двойно значение: някой (е дете) според реда на природата, 

понеже е роден като дете; друго, в това, че той е бил направен такъв. Понеже първият 

наистина е роден от този, за когото се говори; но вторият е направен такъв от него без 

значение дали чрез неговото сътворение или чрез проповядване на учението му. 

Понеже, когато някой човек бъде научен от устата на някой друг, той е наричан дете на 

този, който го наставлява и последният (е наричан) негов баща. Тогава  според 

природата – т.е. според сътворението, да се изразим така – ние всички сме Божии деца, 

понеже всички сме били създадени от Бога. Но по отношение на покорството и 

учението, ние не всички сме Божии синове; такива са единствно тези, които вярват в 

Него и вършат волята Му. И тези, които не вярват и не се покоряват на волята Му са 

синове и ангели на дявола, понеже вършат делата на дявола. А че това е така , Той 

казва в Исая: „Деца родих и отгледах, но те се разбунтуваха срещу мене” (Исая 1:2). 

И отново, когато Той казва, че децата са чужди: „Чужди деца лежат с мене” (Псалм 

18:45). Тогава според природата те са (Негови) деца, понеже са били създадени такива; 

но по отношение на делата им те не са Негови деца. 

3. Понеже, както сред хората децата, които не се покоряват на своите бащи биват 

лишени от наследство, все още са техни деца според природата, но по закон са лишени 

от наследство, понеже няма да станат наследници на своите естествени родители , така 

е и в случая с Бога – тези, които не Му Се покоряват, биват лишени от наследство от 

Него и престават да бъдат Негови синове. Поради това ние не можем да приемем 

Неговото наследство; както казва и Давид: „Още от рождението си нечестивите се 

отстраняват; Заблуждават, говорейки лъжи, щом се родят, ядът им е като змийска 

отрова; Приличат на глухия аспид, който затиква ушите си,”(Псалм 58:3-4). Затова 

Господ нарича тези, които знае, че са потомство на човека: „рожби ехидни” (Матей 

23:33) понеже подобно на нрава на тези животни, те се промъквали тайно и наранявали 

другите. Затова Той казва: „Пазете се от кваса на фарисеите и садукеите” (Матей 

16:6). Говорейки за Ирод, Той също казва: „Идете и кажете на тая лисица” (Лука 

13:32), посочвайки неговата зла измама. Затова пророк Давид казва: „Човек, който е 

на почит, а не разбира, Прилича на животните, които загиват” (Псалм 49:20). И 
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отново Еремия казва: “Заран те са като нахранени коне; Всеки цвили подир жената 

на ближния си” (Еремия 5:8). И Исая, когато проповядва в Юдея и разисква с Израел ги 

нарича „царе содомски” и „люде гоморски” (Исая 1:10), намеквайки, че те били подобни 

на содомците в злото и че същото описание на греховете се отнасяло и за тях , и ги 

нарекъл със същото име, понеже те подражавали на тяхното поведение. И понеже те 

не били създадени от Бога такива по природа, но имали и силата да постъпват 

правилно, същият човек им казал, давайки им добър съвет: „Измийте се, очистете се, 

Отмахнете от очите Ми злото на делата си, Престанете да вършите зло” (Исая 

1:16). Така, тъй като те без съмнение съгрешили и извършили престъпление, така по 

същия начин те получили и същият укор както содомците. Но когато били призовани да 

се обърнат и да дойдат до покаяние и да престанат да вършат зло , те имали силата да 

станат Божии синове и да получат наследството на нетлението, което е давано от Него. 

Следователно, поради тази причина, Той ги нарича: „ангели на дявола” и „деца на злия” 

(Матей 25:41; 13:38), които давали вниманието си на дявола и вършели неговите дела. 

Но те в същото време, всички били съдадени от един и същ Бог. Все пак, когато вярват 

и се покоряват на Бога, и пазят Неговите наредби, те са Божии синове; но когато 

отстъпили и паднали в прегрешение, те са описани според своят водач, дявола – на 

този, който първи станал причина за отстъплението, първо своето, а след това и на  

другите. 

4. Тъй като, макар Божиите думи да са много, те все пак прогласяват един и същ 

Отец, Създателят на света, мое задължение е също, заради самите тях, да оборя чрез 

множество (аргументи) тези, които са въвлечени в множество грешки, дано по някакъв 

начин, когато бъдат оборени чрез множество (доказателства), те да могат да се обърнат 

към истината и да бъдат спасени. Но необходимо е да добавим в това съчинение и 

следващото, учението на Павел според думите на Господа, да изследваме ученията на 

тези люде и да обясним апостола и какъв напредък са получили другите тълкувания от 

еретиците, които разбират напълно погрешно какво казва Павел; и да посочим 

глупостта на побърканите им мнения; и да покажем, от този същия Павел, от чийто 

(писания) те поставят срещу нас въпроси, че те наистина говорят лъжи, но апостолът 

бил проповедник на истината и че учел всичко в съгласие с проповядването на 

истината; (в смисъл, че) има един Бог-Отец, Който говорел с Авраам, Който дал закона, 

Който изпратил отнапред пророците, Който в последното време изпратил Сина Си и дал 

спасение на Собственото Си творение – т.е. на плътта. Събирайки тогава в една друга 

книга думите на Господа, които Той учил за Отца не чрез притчи, но чрез изрази взети 

в собственият им смисъл (sed simpliciter ipsis dictionibus) и изяснявайки писанията на 

благословеният апостол, аз, с Божията помощ, ще те наставя в цялостното дело на 
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изявяване и оборване на лъжливо нареченото познание; наставяйки по този начин себе 

си и теб в (тези) пет книги, за да противостоим на всички еретици. 

КРАЙ НА КНИГА ЧЕТВЪРТА. 

 


