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~ Глава 1 ~ 
Единствено Христос може да ни научи на Божиите неща и да ни изкупи; Той, 

Същият, прие плът от дева Мария не само привидно, но наистина, чрез 
действието на Светия Дух, за да ни обнови. Показване самонадеяността на 

Валентин и Ебион 

1. Ние по никакъв друг начин не можем да научим Божиите неща, освен ако 

нашият Господар, съществуващ като Словото, не беше станал човек. Понеже никой 

друг няма силата да ни открие нещата на Отца, освен Собственото Му Слово. Понеже 

„кой е познал умът на Господа или кой му е станал съветник” (Римляни 11:34). 

Отново, ние не можем да научим по никакъв друг начин, освен ако не видим Учителят 

си и не чуем гласът Му с ушите си, че Той е станал подобие на Своите дела и изпълнил 

думите Си. (Той направил това,) за да можем (ние) да имаме общение с Него, 

получавайки нарастване от Съвършения и от Този, Който е преди цялото творение. Ние 

– (ние) които едва наскоро сме били създадени от Единственото най-съвършено и 

добро Същество, чрез Този, Който притежава дарът на нетлението, направени по 

Негово подобие (предопределени според предузнанието на Отца, за да можем ние, 

които все още не сме съществували да дойдем в съществуване) и направени първите 

плодове на творението – да получим на определеното отнапред време 

(благословенията на спасението) според служението на Словото, Което е съвършено 

във всичко като могъщото Слово и истински човек. То ни изкупи чрез Собствената Си 

кръв по начин съответстващ на разума и дало Себе Си като изкупление за тези, които 

са били отведени под робство. И тъй като отстъплението владеело над нас 

несправедливо и макар по природа да сме собственост на всемогъщия Бог, ни 

отчуждило противно на природата, правейки ни свои собствени последователи, 

Божието Слово, могъщо във всичко, и на Което не липсвала справедливост, 

справедливо се обърнало срещу това отстъпление и изкупило от него Своята 

собственост не чрез насилие, както (отстъплението) било получило владение над нас в 

началото, когато в нестабилността му сграбчило това, което не било негово, а 

посредством убеждаване, като станало един убеждаващ Бог, Който не използва 

насилие, за да получи това, което желае; така че нито справедливостта да бъде 

нарушена, нито древното Божие творение да бъде унищожено. Тъй като по този начин 

Господ ни изкупил чрез Собствената Си кръв, давайки Своята душа за нашата и своята 

плът за нашата плът, и също излял Духът на Отца чрез единението и общението на 

Бога и човека, предавайки Бога на човека посредством Духа и от друга страна, 

свързвайки човека с Бога чрез Собственото Си въплъщение, и давайки ни в Своето 

въплъщение устойчивост и истина чрез общение с Бога – всички учения на еретиците 

падат разбити. 
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2. Суетни наистина са всички тези, които твърдят, че Той се явил единствено 

привидно. Понеже тези неща не се случили единствено привидно, а в една 

действителна реалност. Но ако Той се явил като човек, когато не бил човек, нито Светия 

Дух почивал върху Него – едно явление, което действително се случило – тъй като 

Духът е невидим; то (в този случай) в Него няма някаква истина , понеже Той не бил 

това, което изглеждал. Но аз вече отбелязах, че Авраам и другите пророци Го видели 

по един пророчески начин, предсказвайки във видение това, което предстояло да се 

случи. Тогава, ако едно такова същество се явило във външно подобие различно от 

това, което било в действителност и имало определени пророчески видения направени 

от човеците; тогава трябва да се очаква друго Негово явление, в което Той ще бъде 

Такъв, какъвто е бил видян по пророчески начин. И аз вече доказах, че е едно и също 

да кажем, че Той се явил единствено във външно подбие и (да твърдим), че Той не е 

получил нищо от Мария. Понеже Той не би притежавал истински плът и кръв, чрез които 

ни изкупил, освен ако не обединил в Себе Си древното сътворение на Адам. Суетни 

тогава са учениците на Валентин, които изказват това мнение, за да могат да изключат 

плътта от спасението и отхвърлят това, което Бог е направил.  

3. Суетни са и ебионитите, които не приемат чрез вяра в душата си единството 

на Бога и човека, но остават в стария квас (на естественото) раждане и които не избират 

да разберат, че „Светия Дух слязъл над Мария и силата на всевишния я осенила” (Лука 

1:35), откъдето се родило това святото нещо и Синът на Всевишния Бог  - Отец на 

всичко, Който извършил въплъщението на това същество и показал един нов (начин на) 

раждане; така че както чрез първото раждане ние наследяваме смърт, така чрез новото 

раждане да можем да наследим живот. Следователно тези люде отхвърлят смесването 

на небесното вино и желаят то да бъде единствено вода от света като не приемат Бога 

и нямат общение с Него, но остават в този Адам, който бил победен и изгонен от рая, 

без да разсъждават, че както в началото на нашето създаване в Адам този дъх на 

живота дошъл от Бога и обединен с това, което било направено оживотворил човека и 

го изявил като надарен с разум, така също (във времето на) края Словото на Отца и 

Божия Дух, обединявайки се с древната субстанация на Адамовото създание, 

направило един жив и съвършен човек, приемащ съвършения Отец, за да може така 

както в естественият (Адам) всички умираме, така и в духовния всички да оживеем (1 

Коринтяни 15:22). Понеже никога по никое време Адам не избягал от Божиите ръце, за 

Когото Отец говори, казвайки: „Да направим човека по наш образ и по наше подобие.” 

Поради тази причина в последното време (fine) не по плътска воля, нито от човешка 

воля, но от благоволението на Отца (Йоан 1:13), Неговите ръце направили един жив 

човек, за да може Адам да бъде сътворен (отново) по Божия образ и подобие.  
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~ Глава 2 ~ 
Когато Христос ни посетил в Своята благодат, Той не дошъл при това, 

което не Му принадлежало; също, проливайки кръвта Си за нас и давайки ни 
Своята истинска плът в евхаристията, Той дал на нашата плът способност 

за спасение 

1. По подобен начин, суетни са всички тези, които казват, че Христос дошъл при 

нещата, които не Му принадлежали, като че ли пожелавал чужда собственост; за да 

може да избави този човек, който бил създаден от друг, за този бог, който нито създал, 

нито направил нещо, но който още от самото начало бил лишен сътворение на човека. 

Следователно явлението на Този, Когото тези неща представят като идващ за чужди 

неща, не са справедливи; нито Той истински ни изкупил чрез Своята кръв , както не е 

станал истински човек, възстановявайки на Собственото Си творение това, което било 

казано (за него) в началото, че човек е създаден по Божия образ и подобие; не като 

сграбчващ чрез измама чужда собственост, а влизащ в притежание на Своята по един 

праведен и благодатен начин. Що се отнася до отстъплението, Той наистина ни изкупил 

справедливо чрез Собствената Си кръв; но що се отнася до нас, които сме били 

изкупени (Той направил това) благодатно. Понеже ние нищо не сме Му дали преди това , 

нито пък Той желае нещо от нас, като че ли се нуждае от него; но ние се нуждаем от 

общение с Него. И поради тази причина, Той благодатно излял Себе Си, за да може да 

ни събере в лоното на Отца. 

2. Но суетни във всяко отошение са тези, които презират цялата Божия 

диспенация, отричат спасението на плътта и гледат с презрение на нейното 

обновяване, твърдейки, че тя не е способна на нетление. Но ако тя наистина  не достига 

до спасение, тогава и Господ не ни изкупил със Своята кръв, нито чашата на 

евхаристията е общение с кръвта Му, нито хлябът, който разчупваме – общение с 

тялото Му (1 Коринтяни 10:16). Понеже кръвта може да дойде единствено от вени и 

плът, и останалото, което прави човешката субстанция, каквото Божието Слово било 

действително направено. Чрез Собствената Си кръв ни изкупил Той, както казва и 

апстолът: „В Когото имаме изкупленито си чрез кръвта Му, прощение на греховете 

си” (Колясяни 1:14). И понеже сме членове на Неговото тяло, ние сме подхранвани чрез 

сътворението (и Самият Той ни обещава това сътворение, понеже Той прави Своето 

слънце да изгрява и изпраща дъжд, когато желае – Матей 5:45). Той признава чашата 

(която е част от творението) като Своята Собствена кръв, от която Той възрастява 

нашите тела. 

3. Следователно, когато смесената чаша и направеният хляб приемат Божието 

Слово и евхаристията на кръвта и тялото на Христос е направена, от които неща 
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субстанията на нашата плът нараства и е подкрепявана, как могат те да твърдят, че 

плътта не е способна да приеме Божият дар, който е вечен живот и че тази (плът) е 

подхранвана от тялото и плътта на Господа и е част от Него? Същото казва и блажения 

Павел в посланието към ефесяните, че ние сме части от Неговото тяло, от плътта Му и 

от костите Му (Ефесяни 5:30). Той не говори тези думи за някакъв духовен и невидим 

човек „понеже духът няма меса и кости” (Лука 24:39), но (той има в предвид) тази 

диспенсация (чрез която Господ дошъл) като действителен човек състоящ се от плът, 

нерви и кости – тази (плът), която е подхранвана от чашата на Неговата кръв и нараства 

от хляба, който е Неговото тяло. И точно както една пръчка от лозата отрязана и 

засадена в земята дава плод на времето си или както житното зърно паднало в земята 

и разложило се израства с многократно нарастване чрез Божия Дух, Който съдържа 

всичко и тогава чрез Божията мъдрост служи за полза на човеците, и получило Божието 

Слово става евхаристия, която е тялото и кръвта на Христос; така също и нашите тела 

бивайки подхранени от него и засадени в земята, и разложили се там ще станат в 

уреченото време чрез Божието Слово, даващо им възкресението на Божията слава от 

Отца, Който свободно дава на смъртните безсмъртие и на това тление нетленние (1 

Коринтяни 15:53). Понеже „Божията сила в слабост се показва съвършена” (2 

Коринтяни 12:3), за да не можем ние никога да не се надуваме, като че ли  имаме живот 

от самите себе си и да се превъзнасяме пред Бога като умовете ни стават 

неблагодарни; но научавайки от опит, че притежаваме вечна устойчивост от 

превъзходната сила на Този, не от нашата собствена природа, никога да не 

подценяваме тази слава, която заобикаля Бога Такъв, Какъвто е, да не бъдем невежи 

за собствената си природа, но да знаем какво може да направи Бог и какви облаги 

получават човеците и така никога да не се отклоним от истинското разбиране на 

нещата, както по отношение на Бога, така и на човека. И за да не бъде такъв случаят 

вероятно, както аз вече отбелязах, заради тази цел Бог е позволил нашето превръщане 

в обикновен смъртен прах, така че ние, бивайки наставени по всякакъв начин, да бъдем 

внимателни във всичко за бъдещето като не сме невежи нито за Бога , нито за себе си. 

 

~ Глава 3 ~ 
Силата и славата на Бога сияят в слабостта на човешката плът тъй като 

Той ще направи тялото ни участник във възкресението и безсмъртието, 
макар да го е създал от земния прах; Той също така ни дава насладата на 

безсмъртието точно както дава този кратък живот и на душата 

1. Освен това, апостол Павел по най-ясен начин посочил, че човекът бил избавен 

от своята слабост, за да не би, след като е вдигнат, да отпадне от истината. Така той 
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казва във второто (послание) към коринтяните: „А за да не се превъзнасям поради 

многото ми откровения, даде ми се трън в плътта, пратеник от сатана, за да ме 

мъчи. И три пъти се молих на Господа да го отмахне от мене. Но Той ми рече: 

Доволно ти е Моята благодат, понеже в слабост силата Ми се показва съвършена. 

И тъй по-скоро ще се похваля с немощите си, за да почива на мен Христовата сила ” 

(2 Коринятни 12:7-9). Тогава какво (както може да каже някой:) дали Господ желае, в 

този случай, Неговите апостоли да понасят удари и да преживяват подобни слабости? 

Точно така било; и словото го казва. Понеже силата се показва съвършена в слабост. 

Понеже как може човек да научи, че самият той е слаб и смъртен по природа, но че Бог 

е безсмъртен и мощен, освен ако не научи от собствен опит и двете неща? Понеже 

няма нищо лошо в това да се научат нечии слабости чрез устояване; да, всъщност това 

има дори добър резултат, понеже предпазва човека от съставяне на погрешно мнение 

за собствената му природа (non aberrare in natura sua). Но да се надига срещу Бога и 

да взема Неговата слава за себе си прави човека неблагодарен и носи много зло върху 

него. (И така аз казвам, че човекът трябва да научи от опит и двете неща), за да може 

да не е лишен от истина и любов, както по отношение на себе си, така и на своя 

Създател. Но познанието за двете неща му дава истинско познание за Бога и за човека , 

и увеличава любовта му към Бога. А там където има нарастване на любовта, има и по-

голяма слава дадена от Божията сила за тези, които Го любят.  

2. Следователно, тези човеци отстраняват Божията сила и не внимават на това, 

което казва словото, когато живеят със слабостта на плътта, но не вземат под внимание 

силата на Този, Който възкресява от мъртвите. Понеже, ако Той не оживява това, което 

е смъртно и не довежда тленното до нетление Той не е силен Бог. Но че Той е могъщ 

във всяко отношение, ние трябва да разберем от нашия произход, тъй като Бог, 

вземайки прах от земята, направил човека. И със сигурност е много по -трудно и 

невероятно от несъществуващо да бъдат доведени в съществуване костите, нервите, 

вените и останалата човешка организация, и да бъде направен човека живо и разумно 

творение, отколкото отново да бъде събрано това, което е било създадено и след това 

се е разложило в земята (поради причини, които вече споменахме) , преминавайки по 

този начин в тези (елементи), от които човекът, който преди това не е съществувал е 

бил направен. Понеже Този, Който от начало го е направил да има съществуване и 

който все пак не е, именно когато пожелае, много повече ще вдигне тези, които са имали 

предишно съществуване, когато е волята Му (за да могат те да наследят) даденият им 

от Него живот. И плътта също ще се намери способна и подходяща да приеме Божията 

сила, (тази) която от началото приела умелото Божие докосване; така че една част 

станала око за гледане; друга ухо за чуване; друга ръка за пипане и за работа; друга 

сухожилия, разпрострели се навсякъде и държащи членовете заедно; друга артерии и 



ПРОТИВ ЕРЕСИТЕ – Ириней Леонски 

 Книга V  
 
 

Към съдържанието ~ 5 ~ 

 

вени, пътища за кръвта и въздуха; друга, различни важни органи; други кръвта, която е 

връзката на единството между душата и тялото. Но защо (да продължавам в тази 

посока)? Числата не могат да изразят многообразието на частите в човешкото тяло, 

които са били направени не по друг начин, а чрез великата Божия мъдрост. Но тези 

неща, които съучастват в умението и мъдростта на Бога също така съучастват и в 

Неговата сила. 

3. Следователно, плътта не е лишена (от участие) в творческата мъдрост и сила 

на Бога. Но ако силата на Този, Който дава живота е направена съвършена в слабостта 

– т.е. в плътта – нека те да ни кажат, когато заявяват несособността на плътта да 

приеме даденият от Бога живот, дали те са живи хора в настоящето и причастници на 

живота, или признават, че лишени от живот, в настояия момент са мъртви човеци. И 

ако те наистина са мъртви, как така се движат и говорят, и вършат нещата, които не са 

свойнствени на мъртвите, а на живите? Но ако те сега са живи и ако цялото им тяло е 

причастно на живота, как могат да твърдят, че плътта няма способността да е причастна 

на живота, когато признават, че в настоящия момент притежават живот? Това е, като 

че ли някой взема гъба напоена с вода или запалена факла и казва, че гъбата не може 

да бъде причастна на водата или факлата на огъня. Така правят тези човеци, когато 

твърдят, че са живи и носят живот в частите си те противоречат на самите себе си 

когато след това казват, че тези части не са способни да (приемат) живот. Но ако 

настоящият временен живот, който е от толкова по-ниска природа в сравнение с вечния 

живот, може да оживи смъртните ни части, защо вечният живот, който е много по-силен 

от него, да не оживи плътта, която вече е имала общение с и е привикнала да задържа 

живота? Понеже това, че плътта наистина е причастна с живота, е показано от факта, 

че тя е жива; понеже тя живее, дотолкова, доколкото е в Божията цел да прави това. 

Явно е също, че Бог има силата да й даде живот дотолкова, доколкото Той дава живот 

на нас, които съществуваме. И следователно, тъй като Господ има силата да влее 

живот в това, което Сам е направил, и тъй като плътта има способността да бъде 

оживена, какво й пречи да участва в нетлението, което е блажения и никога не 

прекъсващ живот даден от Бога? 
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~ Глава 4 ~ 
Измамени са тези, които си представят друг Бог-Отец отвъд Създателя на 

света; понеже ако е или неспособен, или нежелаещ да даде вече живот на 
нашите тела, той би бил слаб и ненужен или пък зъл и завистлив 

1. Тези хора, които си измислят съществуването на друг Отец отвъд Създателят 

и които го наричат добрият бог, мамят себе си; понеже те го представят като едно 

немощно, безполезно и небрежно същество, да не кажа зло и завистливо, тъй като, 

както те твърдят, нашите тела не са оживени от него. Понеже , когато те казват, че 

нещата, които той е изявил на всички като безсмъртни, като душата, и духът, и някои 

други неща са оживени от Отца, но друго нещо (а имено тялото), което не е оживено по 

друг начин, освен от Бога, Който му дава живот, е изоставено от живота – (те трябва 

или да признаят), че това доказва, че техният отец е или слаб и немощен или че е 

завистлив и зъл. Защото Създателят дори тук оживява нашите смъртни тела и им 

обещава възкресение чрез пророците, както аз посочих; кой (в този случай) е изявен 

като по-могъщ, силен и истински бог? Дали това е Създателят, Който оживява целият 

човек или техният лъжливо наречен отец? За него те си измислят, че оживява нещата, 

които са безсмъртни по природа, в които неща животът винаги присъства чрез самата 

им природа; но не оживява благосклонно тези неща, които изискват неговата намеса, 

за да могат те да живеят, а ги оставя небрежно да паднат под силата на смъртта. Ако 

такъв е случаят дали техният отец не им дава живот, когато има силата да направи това 

или той не притежава тази сила? Ако, от една страна, това е така понеже не е в 

състояние той, според това приемане, не е могъщ, нито е по-съвършен от Създателят; 

понеже Създателят дава, както видяхме, това, което другият не е спообен да даде. Но 

ако, от друга страна, (той не дава това) когато има силата да направи, тогава е 

доказано, че той не е добър, а един завистлив и зъл отец.  

2. Ако, отново, те посочат някаква причина или обяснение, според което техният 

отец не дава живот на телата, тогава тази причина по необходимост трябва да е по-

голяма от отеца, понеже го възпира да прояви своята доброта; и по този начин тази 

доброта по необходимост се оказва слаба, поради тази появила се причина. Сега всеки 

трябва да разбере, че телата са способни да приемат живот. Понеже те живеят до 

степента, която Бог е пожелал те да живеят. И ако това е така (еретиците) не могат да 

кажат, че (тези тела) са напълно неспособни да приемат живот. Ако следователно, 

поради необходимостта наложена от някава друга причина, тези (тела), които са 

способни да бъдат причастни на живота не са оживени, техният отец е роб на 

необходимост и на тази причина, и следователно не е свободен агент, който владее 

собствената си воля. 
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~ Глава 5 ~ 
Дългият живот на древните, грабването на Илия и Енох в техните тела, 

както и опазването на Йона и на Седрах, Мисах и Авденаго сред опаснстите, 
са ясни примери, че Бог може да въздигне телата ни до вечен живот 

1. (За да научат), че телата могат да продължат да съществуват за дълъг период, 

толкова дълъг, колкото се види угодно на Бога те да живеят, нека (тези еретици) да 

прочетат Писанията и ще видят, че нашите предшественици достигали на възраст 

повече от 700, 800 и 900 години; и техните тела устоявали през дългия период на 

живота им и участвали в живота толкова дълго, колкото Бог пожелавал те да живеят. 

Но защо да говоря за тези човеци? Защото Енох, когато това се видяло угодно на Бога, 

бил взет в същото тяло, в което той Му угаждал, показвайки по този начин 

предварително вземането на праведните. Също и Илия бил грабнат (когато все още 

бил) в субстанцията на (естествената) форма; показвайки по този начин пророчески 

вземането на духовните и че нищо не стои на пътя на техните тела да бъдат взети и 

грабнати. Понеже посредством същите ръце, чрез които били създадени от началото , 

те били грабнати и взети. Понеже в Адам Божиите ръце привикнали да поставят ред, 

да управляват и да поддържат Собственото Му творение и да го поставят на мястото, 

на което Му е угодно. Къде тогава бил поставен първият човек? Без съмнение в рая, 

както казва Писанието: „И Бог насади градина [paradisum] на изток от Едем и постави 

там човекът, когото беше сътворил” (Битие 2:8). И след това, когато (човекът) се 

оказал непокорен, той бил изгонен в света. Поради което стареите, които били ученици 

на апостолите ни казват, че тези, които били взети на това място (понеже раят бил 

приготвен за праведните, тези, които имат Духа; на това място и апостол Павел , когато 

бил грабнат, чул думи, които са неизговорими по отношение на сегашното ни състояние 

(2 Коринтяни 12:4) и че там тези, които били взети, остават до свършека (на всичко) 

като една прелюдия към безсмъртието. 

2. Все пак, ако някой си мисли, че не е възможно човек да оцелее за толкова 

дълго време и че Илия не бил грабнат в плът, но че плътта му била поядена от огнената 

колесница, нека да размисли, че Йона, когато бил хвърлен в морето и погълнат в корема 

на кита, бил по Божия заповед повърнат обратно здрав на земята. И отново, когато 

Ананий, Азарий и Мишаел, били хвърлени в седмократно нагорещената огнена пещ , те 

не били никак повредени и дори мирис от огъня не преминал върху тях. Тъй като, 

следователно Божията ръка била върху тях, вършеща чудни неща в техния случай – 

(неща), невъзможни (да бъдат извършени) от човешката природа – какво чудно има, 

ако и в случаят на преселените било извършено нещо чудно, в съгласие с волята на 

Бога и Отца? Божият Син е Този, Когото Писанията описват , когато цар Навухудоносор 
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казал: „Не хвърлихме ли ние трима мъже вързани в пеща? И ето аз виждам четирима 

да ходят и изгледът на четвъртият е като Божий Син” (Данаил 3:19-5). Нито 

следователно природата на нещо сътворено, нито слабостта на плътта, може да 

преодолее срещу Божията воля. Понеже Бог не е подвалстен на сътворените неща, а 

сътворените неща на Бога; и всичко се покорява на Неговата воля. Поради което също 

Господ казва: „Невъзможното за човеците е възможно за Бога” (Лука 18:7). И макар 

на човеците днес, които са невежи за Божите решения, може да изглежда като нещо 

невероятно и невъзможно човек да живее в продължение на толкова години, все пак 

тези, които били преди нас живели (до такава възраст) и тези, които били пренесени , 

живели като един залог за бъдещото дълголетие; и (както също може да изглежда 

невъзможно), че от корема на кита и от огнената пещ човеците излезли ненаранени , 

все пак това наистина се случило, водени от Божията ръка с цел изявяване на Неговата 

сила и Божието обещание. (Тези хора) се противят на своето собствено спасение 

казвайки, че не е възможно Бог, Който възкресява от мъртвите да има силата да им 

даде вечен живот. Но скептицизма на тези човеци няма да направи Божията вярност 

напразна. 

 

~ Глава 6 ~ 
Бог ще даде спасение на цялата човешка природа, която се състои от тяло и 

душа в близко единение, тъй като Словото я взело върху Себе Си и я надарило 
с дара на Светия Дух, на Когото нашите тела са, и са нарчени, храмове 

1. Бог ще се прослави в Своето творение подходящо за, направено съобразно и 

оформено според Собствения Му Син. Понеже чрез ръцете на Отца , т.е. чрез Сина и 

Светия Дух, човекът, а не (просто) част от човека, бил направен по Божия образ. Душата 

и духът със сигурност са част от човека, но със сигуност не са човекът; понеже 

цялостният човек се състои от единство на душата, приемаща духът на Отца и от една 

смесица на телесната природа, която била оформена според Божия образ. Поради тази 

причина апостолът казва: „Ние говорим мъдрост измежду съвършените” (1 Коринтяни 

2:6), наричайки съвършени хората, които приели Божия Дух и които чрез Божия Дух 

говорели на всички езици, както Той Самият ги използвал, за да говорят. По подобен 

начин и ние чуваме мнозина братя в църквата, които притежават прорчески дар и които 

чрез Духа говорят всякакви езици и изваждат на светло за обща полза скритите неща 

на човеците, и изявяват Божиите тайни. Тях апостолите нарекли духовни; те са духовни, 

понеже са причастни на Духа, а не понеже плътта им била съблечена и отнета , и понеже 

са станали напълно духовни. Понеже, ако някой премахне плътската субстанция, т.е. 

делото (на Бога) и разбира това, което е напълно духовно, такъв не би бил духовен 
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човек, а човешки дух или Божий Дух. Но когато тук, духът смесен с душата е обединен 

с (Божието) творение, човекът е направен духовен и съвършен , поради изливането на 

Духа, и е по Божият образ, и подобие. Но ако Духът е лишен от душата, този, който е 

такъв всъщност е една животинска природа и бивайки оставен плътски , няма да бъде 

съвършено товрение. Той наистина ще притежва образът (на Бога) в своята направа (in 

plasmate), но няма да получи подобието чрез Духа; и така остава несъвършен. Така 

също, ако някой отнеме обрзът и премахне творението, той не може по този начин да 

смята това за човек, но то ще бъде или само една част от човека, както аз вече казах, 

или нещо различо от човека. Понеже тази плът, която е била направена не е сама по 

себе си съвършен човек, а тялото на човека и част от човека. Нито пък духът е човека, 

понеже той е наречен духът, а не човекът, но смесването и единството на всички тези 

съставлява съвършения човек. И поради тази причина апостолът, обяснявайки какво 

има в предвид, прави ясно, че спасеният човек е съвършен, какъвто е и духовният 

човек; казвайки в първото послание към солунците: „Бог на мира да ви освети напълно 

и дано се запазят цели и без порок духа, душата и тялото ви до пришествието на 

Господ Исус Христос.” Как може това да е обекта на тази молитва, тези трите – т.е. 

душата, тялото и духът – да бъдат опазени до пришествието на Господа, освен ако той 

не бил уверен в (бъдещото) свързване и единение на трите , и (че те ще наследят) 

еднакво спасение? Поради тази причина също той казва, че са съвършени тези, които 

представят на Бога трите (съставни части) без недостатък. Тогава съвършени са тези, 

които притежават Божия Дух, Който остава в тях и са опазили душите си , и телата си 

без недостатък, държащи вярата в Бога, т.е. тази вяра, която е (насочена) към Бога и 

вършат праведни дела по отношение на своите ближни. 

2. Затова той също така казва, че това творение е храм на Бога, заявявайки 

следното: „Или не знаете, че сте храм на Бога и че Божият Дух живее във вас? 

Затова, ако някой развали Божият храм него Бог ще развали: защото Божият храм 

е свят, който храм сте вие” (1 Коринтяни 3:16). Тук той ясно казва, че тялото е храмът, 

в който живее Духът. И Бог също казва по отношение на себе си: „Разрушете ми тоя 

храм и за три дни ще го въздигна. Но Той говореше за храмът в тялото Си” (Йоан 

2:19-21). И той (апостолът) не само признава, че нашите тела са храм, но дори храм на 

Христос, казвайки в Коринтяните: „Не знаете ли, че телата ви са части на Христос? 

Да вземе ли тогава частите на Христос и да ги направим части на блудница? (1 

Коринтяни 3:17). Той не казва тези неща по отношение на някои други духовни човеци; 

понеже същество с подобна природа не може да има нищо общо с блудница; но той 

казва, че нашето тяло, т.е. плътта, която пребивава в святост и чистота, е част от 

Христос; но това, което става едно с блудница, става част от блудница. И поради тази 

причина той казва: „ако някой развали Божият храм, него Бог ще развали.” Как тогава 
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не е най-голямо богохулство да се твърди, че Божиите храмове, в които живее Духът 

на Отца, не участват в спасението, но са определени за погибел? И това, че нашите 

тела ще бъдат възкресени не според собствената си субстанция, а чрез Божията сила, 

той казва в Коринтяните: „А тялото не е за прелюбодеяние, а за Господ и Господ е за 

тялото. Но Бог, Който е възкресил Христос, ще възкреси и нас чрез силата Си” (1 

Кориннтяни 6:13-14). 

 

~ Глава 7 ~ 
Тъй като Христос възкръснал в нашата плът то следва, че ние също ще бъдем 

възкресени в нея; тъй като възкресението, което ни е обещано не трябва да 
бъде отнасяно към духът, който е естествено безсмъртен, но към тялото, 

което е само по себе си смъртно 

1. Следователно, по същия начин, по който Христос е бил възкресен в плът и 

показал на Своите ученици белезите от гвоздеите и дупката на страната си (това са 

белези на тази плът, която възкръснала от мъртвите), така Той също, както е казано, 

ще възкреси и нас чрез Своята сила (1 Коринтяни 6:14). И отново в Римляни Той казва: 

„И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то 

Същият, Който възкреси Христа Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите смъртни 

тела чрез Духа Си, който обитава във вас”(Римляни 8:11). Какво тогава са смъртните 

тела? Могат ли да бъдат души? Не, понеже душите са безтелесни, когато бъдат 

сравнени със смъртните тела; понеже Бог вдъхнал в лицето на човека дъхът на живота 

и човекът станал жива душа. Дъхът на живота е нещо нематериално. И те със сигурност 

не могат да твърдят, че самият дъх на живота е смъртен. Затова Давид казва: „Душата 

ми ще живее за Него,” точно като че ли едната част от неговата същност е безсмъртна. 

Нито, от друга страна, те могат да кажат, че духът е смъртно тяло. Следователно , какво 

остава, което можем да свържем с думата смъртно тяло, ако не това, което е било 

направено, т.е. плътта, за която е казано, че Бог ще я оживи? Понеже тя умира и се 

разлага, а не душата или духът. Понеже да умре, означава да изгуби жизнена сила и 

да стане по този начин безжизнена, неодушевена и лишена от движение , и да се 

разложи на тези (съставни части), от които произлиза съставът на (нейната) 

субстанция. Но това не се случва нито на душата, понеже тя е дъхът на живота; нито 

на духът, понеже духът е прост, а не съставен, така че той не може да се разложи и сам 

по себе си и е живота на тези, които го приемат. Следователно, ние трябва да 

заключим, че смъртта е спомената по отношение на плътта; която (плът) след 

заминаването на душата става бездиханна и безжизнена, и малко по малко се разлага 

в земята, от която е взета. Това тогава е това, което е смъртно. И това е, за което той 
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също така казва: „Той ще възкреси вашите смъртни тела.” Следователно по 

отношение на него, той казва в първото (послание) към коринтяните: „Така е и при 

възкресението на мъртвите; сее се в тление, възкръсва в нетление” (1 Коринтяни 

15:42). Понеже той казва: „Това, което се сее, не може да възкръсне, ако не умре”(1 

Коринтяни 15:36). 

2. Но какво е това, което подобно на житно зърно, се засажда в земята и се 

разлага, ако не тялото, което ляга в земята, в която се хвърля семето? И поради тази 

причина той казва: „Сее се в безчестие, възкръсва в слава” (1 Коринтяни 15:34). 

Понеже какво е по-презряно от мъртвата плът? Или, от друга страна, какво е по-славно 

от същата, която е възкресена и участва в нетлението? Тя се сее в слабост, възкръсва 

в сила (1 Коринятни 15:43); наистина в собствената си слабост, понеже , тъй като е земя, 

се връща в земята; но (тя е възкресена) от Божията сила, който я възкресява от 

мъртвите. Сее се животинско тяло, възкръсва духовно тяло (1 Коринтяни 15:44). Той 

учи без всякакво съмнение, че подобен език не е използван нито по отношение на 

душата, нито на духа, а за телата, които са се превърнали в трупове. Понеже това са 

животински тела, т.е. (тела), които са причастни на живота, който когато бива изгубен, 

се предават на смърт; след това възкресени от Духа, те притежават вечен живот. 

Понеже сега, казва той, „отчасти знаем и отчасти пророкуваме, но тогава лице в 

лице”(1 Коринтяни 13:9,12). Това е казано също и от Петър. „Когото любите без да 

сте Го видели; в Когото като вярвате без да сте Го видели, радвате се с неизказана 

и преславна радост” (1 Петър 1:8). Понеже нашето лице ще види Господното лице и 

ще се радва с неизказана радост – т.е. когато види своята Наслада. 

 

~ Глава 8 ~ 
Дарът на Светия Дух, който получаваме ни подготвя за нетлението, прави 
ни духовни и ни разделя от плътския човек. Тези два класа са предизобразени 

чрез чистите и нечистите животни в диспенсацията на закона 

1. Но сега ние получаваме някаква част от Неговия Дух, водеща към 

съвършенство и подготвяща за нетление, привиквайки малко по малко да приемем и да 

задържим Бога; което апостолът също така нарича залог, т.е. част от честта, която ни 

е била обещана от Бога, когато казва в посланието към ефесяните: „в Когото и вие, 

като чухте словото на истината, сиреч, благовестието на нашето спасение, – в 

Когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух,нашето 

наследство, догде бъде изкупено притежанието на Бога” (Ефесяни 1:13-14). 

Следователно този залог, който живее в нас, ни прави дори сега духовни и смъртното 
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е погълнато от безсмъртието (2 Коринтяни 5:4). Понеже вие, казва той, „не сте 

плътски, а духовни, ако Божият Дух живее във вас” (Римляни 8:9). Това все пак не 

става чрез премахване на плътта, а чрез даването на Духа. Понеже тези, до които той 

пише, не са лишени от плът, а са приели Божия Дух, чрез Когото викат  Авва Отче 

(Римляни 8:15). Следователно, ако в настоящото време имащи залогът, ние викаме  

Авва Отче, какво ще бъде, когато възкръснали отново Го видим лице в лице; когато 

всички членове непрестанно ще пеят триумфална песен, прославяйки Този, Който ги е 

възкресил от мъртвите и им е дал дарът на вечния живот? Понеже , ако залогът, 

събирайки в себе си човекът, дори сега го кара да вика Авва Отче, каква ще бъде 

пълната благодат идваща в резултат на Духа, която ще бъде дадена на човеците от 

Бога? Тя ще ни направи като Него и ще извърши волята на Отца; понеже тя ще направи 

човека по Божия образ. 

2. Тогава тези хора, които притежават залогът на Духа и които не са поробени от 

плътските страсти, но се покоряват на Духа и които във всичко действат според 

светлината на разума, апостолът правилно нарича духовни, понеже в тях живее Божия 

Дух. Духовните човеци не са безтелесни духове; но нашата субстанция , т.е. единството 

на дух и плът, приемайки Божия Дух, прави духовният човек. Но тези, които отхвърлят 

съвета на Духа и са роби на плътските страсти и водят живот противен на разума, които 

без задръжки се хвърлят с главата напред в собствените си страсти, без да копнеят за 

Божия Дух, живеят подобно на свине и кучета; тези човеци (аз казвам) апостолът много 

удачно нарича плътски, понеже не мислят за нищо освен за плътските неща.  

3. Поради същата причина пророците ги сравняват с неразумни животни , поради 

неразумността на тяхното поведение, казвайки: „Заран те са като нахранени коне; 

Всеки цвили подир жената на ближния си” (Еремия 5:8). И отново: човекът бивайки 

почтен, станал подобен на животните. Това показва, че поради собствената си вина той 

бил приравнен на животните, понеже последвал един неразумен живот. И ние също, 

какъвто е обичаят, считаме хората от този вид за неразумни животни.  

4. Законът образно предсказал всички тези неща, сравнявайки човека с 

(различни) животни: Левит 11:2; Второзаконие 14:3 и т.н., всяко от които, казва 

(Писанието), ако има раздвоени копита и преживя е чисто; но това, което не притежава 

една от тези (характеритики) е отделено като нечисто само по себе си. Кои тогава са 

чистите? Тези, които чрез вяра сигурно вървят към Отца и Сина; понеже това е показано 

чрез стабилността на тези, които са с раздвоени копита. Те ден и нощ размишляват над 

закона на Господа, за да могат да бъдат надарени с добри дела; понеже това е 

значението на преживянето. Нечистите са тези, които нито имат раздвоени копита нито 

преживят; т.е. тези, които нито имат вяра в Бога нито размишляват над думите Му; 
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такава е мерзостта на езичниците. Но що се отнася до тези животни, които не преживят, 

но имат раздвоени копита и сами по себе си са нечисти, в тях ние имаме образно 

представяне на евреите, които наистина имат Божието слово в устата си, но не са 

вкоренили своята вярност в Отца и Сина, поради което не стоят твърдо. Понеже 

животните, чийто копита не са раздвоени, лесно се подхлъзват; но тези, които са с 

раздвоени, ходят по-сигурно; техните раздвоени копита си помагат едно на друго, 

докато те се придвижват и едното подкрепя другото. По подобен начин също са нечисти 

и тези, които имат раздвоени копита, но не преживят: това е ясен образ на всички 

еретици и на тези, които не размишляват над Божието слово; нито са надарени с 

праведни дела; за които Господ казва: „Защо ме наричате Господи, Господи, а не 

вършите това, което съм ви заповядал” (Лука 6:46)? Понеже такива хора наистина 

казват, че вярват в Отец и в Сина, но те никога не размишляват над Божиите неща; 

нито пък са надарени с праведни дела; но както отбелязах, те са приели живота на 

свинята и кучето, предавайки се на мръсотия, на лакомство и на всякакво безрасъдство. 

Справедливо следователно апостолът нарича такива светски и животни – (а именно 

всички тези), които чрез собственото си неверие и разпуснатост не приемат Божия Дух 

и по различно време отхвърлят от себе си животворното Слово, и глупаво следват 

собствените си страсти: пророците също говорят за тях като за впрегатни и диви 

животни; обичаят също така ги смята за впрегатни животни и неразумни създания; и 

законът ги определя като нечисти. 

 

~ Глава 9 ~ 
Показва как трябва да бъде разбиран пасажът на апостола, който еретиците 
извращават; а именно”плът и кръв не могат да наследят Божието царство” 

1. Сред останалите (истини) прогласявани от апостола е и тази, че „плът и кръв 

не могат да наследят Божието царство” (1 Коринтяни 15:50) Това е (пасажът), който 

е привеждан от всички еретици в подкрепа на техните лъжи, в опит да ни досаждат и 

да покажат, че Божието дело не е спасено. Те не вземат под внимание това, че 

съществуват три неща, както аз показах, от които е съставен целият човек – плът, душа 

и дух. Едното от тях наистина пази и формира (човека) – т.е. духът; докато чрез другото 

той е обединен и оформен – това е плътта; тогава (идва) това, което е между тези двете 

– това е душата, която наистина понякога, когато следва духът, е издигана чрез него, 

но понякога се обръща към плътта и пада в плътски страсти. Тогава тези, колкото и да 

са на брой, които нямат това, което (ни) спасява и формира за живот (вечен), ще бъдат 

и ще бъдат наречени (просто) кръв и плът; понеже те са тези, които нямат Божия Дух в 

себе си. Поради тази причина за тези хора Господ говори като за мъртви; понеже, казва 
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Той, „Остави мъртвите да погребват своите мъртви” (Лука 10:60), понеже те нямат 

Духът, Който ги оживява. 

2. От друга страна тези, които се боят от Бога и се надяват на Неговото 

пришествие, и които чрез вяра установяват Божият Дух в техните сърца – човеци като 

тези с право ще бъдат наречени както чисти, така и духовни, и живеещи за Бога, понеже 

те притежават Духът на Отца, Който очиства човека и го въздига до живота на Бога. 

Понеже както Господ свидетелствува, че плътта е слаба, така (Той също казва), че 

духът желае (Матей 26:41). Понеже това последното е способно да изпълни своите 

желания. Следователно, ако някой прибави към готовото желание на Духа стимулът на 

по-ниското положение на плътта, от това неизбежно следва, че по-силното ще победи 

по-слабото, така че слабостта на плътта ще бъде погълната от силата на Духа; и че 

човекът, в когото това се случва, в този случай не може да бъде плътски, но е духовен, 

поради общението с Духа. Следователно по този начин мъчениците дават своите 

свидетелства и презират смъртта, не според слабостта на плътта, а поради готовността 

на Духа. Понеже, когато слабостта на плътта бъде погълната, тя изявява Духа като 

силен; и отново, когато Духът погълне слабостта (на плътта), той притежава плътта като 

свое притежание и от тези двете се формира един жив човек – жив наистина, поради 

причастността на Духа, но човек поради субстанцията на плътта.  

3. Следователно плътта, когато е лишена от Божия Дух, е мъртва, няма живот и 

не може да притежава Божието царство: (тя е като) неразумна кръв, като вода разляна 

на земята. И поради това той казва: „Какъвто е земният, такива са и земните” (1 

Коринтяни 15:48). Но там където е Духът на Отца, там има жив човек; (има) разумна 

кръв запазена от Бога за въздаяние (на тези, които я проливат); (има) плът , 

притежавана от Духа, забравяща за това, което е свойнствено за самата нея и 

приемаща качеството на Духа, направена съобразна с Божието Слово. И поради тази 

причина, той (апостолът) казва: „И както сме се облекли в образа на пръстния, ще се 

облечем и в образа на небесния” (1 Коринтяни 15:49) Какво тогава е пръстния? Това, 

коетo е било оформено. И какво е небесния? Духът. Затова той казва: Както когато сме 

били лишени от небесния Дух в предишните времена, ние сме ходили по страстите на 

плътта, в неподчинение спрямо Бога, така и сега нека, приели Духа, да ходим в нов 

живот, подчинявайки се на Бога. Тъй като следователно без Божия Дух ние не можем 

да се спасим, апостолът ни наставлява чрез вяра и праведни разговори да пазим Божия 

Дух, за да не би, ставайки непричастни на Божия Дух, да изгубим небесното царство; и 

той възкликва, че само плът и кръв не могат да наследят Божието царство.  

4. Все пак, ако трябва да говорим стриктно (ние трябва да кажем, че) плътта не 

наследява, но бива наследявана; както казва и Господ: „Блажени кротките, понеже те 
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ще наследят земята” (Матей 5:5), като че ли в (бъдещото) царство, земята, заради 

която съществува субстанцията на нашата плът ще бъде притежавана като наследство. 

Това е причината Той да желае храмът (т.е. плътта) да бъде очистен, за да може Божият 

Дух да намери наслада в нея, подобно на младоженец в своята невеста. Така както за 

невястата не може да се каже, че се жени, но че бива омъжвана, когато дойде 

младоженеца и я вземе, така и плътта сама по себе си не може да притежава Божието 

царство за наследство; но тя може да бъде взета като наследство в Божието царство. 

Понеже един жив човек наследява притежанията на починалия; и едно нещо е да 

наследиш, а друго да бъдеш наследен. Първият владее, упражнява власт над и 

управлява нещата, които е наследил според волята си; но вторите неща са в състояние 

на подчиненост, под власт и са управлявани от този, който е получил наследството. 

Какво тогава е това, което живее? Божият Дух без съмнеие. Какво тогава е 

притежанието на починалият? Несъмнено различните части на човека,  тези, които гният 

в земята. Но те биват наследени от Духа, когато преминават в небесното царство. 

Поради тази причина също Христос е умрял, за да може евангелският завет, бивайки 

изявен и познат по целия свят, да може на първо място да освободи Неговите слуги; и 

след това, както вече показах, да може да ги направи наследници на Неговата 

собственост, когато Духът ги вземе като наследство. Понеже този, който живее 

наследява, но плътта бива наследявана. За да не изгубим ние живота си като изгубим 

Духа, Който ни притежава, апостолът, наставлявайки ни към общение с Духа, казва, в 

съответствие с разума, думите, които вече цитирахме: „Плът и кръв не могат да 

наследят небесното царство.” Той като че ли казва: Не грешете, понеже, ако Божието 

Слово не обитава с и Духът на Отца не е във вас, и ако вие живеете непокорно, и 

невнимателно, като че ли сте единствени, а именно само плът и кръв, вие не можете 

да наследите Божието царство. 

 

~ Глава 10 ~ 
Чрез едно сравнение с дива маслина, чийто качества, но не и природа, са 

променени чрез происаждане, той доказва най-важните неща; той също така 
показва, че човека без Духа не е способен да дава плод или да наследи Божието 

царство 

1. Той следователно (изявява) тази истина, за да можем ние да не отхвърляме 

присаждането на Духа, докато угаждаме на плътта. „Но ти, бивайки дива маслина,” 

казва той, „си бил присаден на питомната маслина и си станал участник в тлъстия 

корен на маслината” (Римляни 11:17) Следователно, така както, когато дивата маслина 

е присадена, ако остане в първоначалното си състояние, а именно, дива маслина, тя 
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се отрязва и се хвърля в огъня (Матей 7:19), но ако се отнесе добронамерено към 

присаждането и се промени в добра маслина, тя става плодоносна маслина, засадена 

в царската градина (paradiso); по подобен начин и човеците, ако наистина напредват 

във вярата към по-добри неща, приемат Божия Дух и съответно дадат плод , ще бъдат 

духовни, като посадени в Божия рай. Но ако отхвърлят Духа, тогава много справедливо 

е казано по отношение на такива човеци: „Тази плът и кръв няма да наследят Божието 

царство” (1 Коринтяни 15:50) точно както, ако някой каже, че дивата маслина не е 

приета в Божия рай. Тогава апостолът добре наставлява нашата природа и Божието 

всеобщо определение, в своя разговор за плът и кръв, и дива маслина. Понеже както 

добрата маслина, ако бъде пренебрегната за известно време, ако е оставена да расте 

дива и да тегли към гората, сама става дива маслина; или отново, ако дивата маслина 

бъде внимателно присадена и гледана, тя естествено променя своите предишни 

плодоносни навици: така и човеците, когато станат безгрижни и дават за плод плътски 

страсти, подобно на диви растения, стават поради собствената си вина безплодни в 

праведността. Понеже, когато човекът спи, неприятелят сади семената на тръните 

(Матей 13:25) и заради това Господ заповядвал на Своите чуеници да бдят. И отново, 

тези, които не принасят плода на праведност и са покрити, и изгубени в тръни, ако са 

прилежни и приемат Божието слово като присадено (Яков 1:21) , достигат до 

първоначалната природа на човека – тази, която била създадена по Божият образ и 

подобие. 

2. Но както присадената дива маслина със сигурност не губи своята дървена 

субстанция, но променя качеството на плода си и получава друго име, като сега вече 

не е дива маслина, а плодоносна маслина, и се нарича така; така също, когато човек 

бъде присаден чрез вяра и приеме Божия Дух, той със сигурност не губи своята плътска 

субстанция, но променя качеството на плода (който принася т.е.) на своите дела и 

приема друго име (Откровение 2:17), показващо, че той е бил променен за по-добро, 

като сега вече не е (просто) кръв и плът, но един духовен човек и се нарича така. Тогава 

отново, както маслиновото дърво, ако то не е присадено, остава безплодно за своя 

господар поради своята дървесна субстанция и бива отсечено като дърво, което не 

дава плод и се хвърля в огъня; така и човекът, ако не получи чрез вяра присаждането 

на Духа остава в старото си състояние и бивайки (просто) плът и кръв , той не може да 

наследи Божието царство. Тогава апостолът правилно казва:  „Плът и кръв не могат 

да наследят Божието царство” (1 Коринтяни 15:50) и „Тези, които са плътски, не 

могат да угодят на Бога” (Римляни 8:8) като чрез тези думи не отхвърля субстанцията 

на плътта, а показва, че в нея трябва да бъде даден Духът. И поради тази причина той 

казва: „Това смъртното трябва да се облече в безсмъртие и това тленното трябва 

да се облече в нетление” (1 Коринтяни 15:53). И отново той казва: „Но вие не сте 
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плътски, а духовни, ако живее във вас Божият Дух” (Римляни 8:9). Той изразява това 

по-ясно, когато казва: „Макар тялото да е мъртво поради греха, Духът е жив поради 

правдата. Но ако Духът на Този, Който е възкресил Исус от мъртвите живее във 

вас, Този, Който е възкресил Христос от мъртвите, ще възкреси и вашите смъртни 

тела поради Духът, Който обитава във вас” (Римляни 8:10) и т.н. И отново той казва 

в посланието към римляните: „Понеже, ако живеете плътски ще умрете.”(Римляни 

8:13). (Сега, чрез тези думи) той не им забранява да живеят своя живот в тялото , понеже 

сам бил в плът, когато написал това; но той отстранява плътските страсти, тези, които 

носят смърт на човека. И поради тази причина той продължава: „Но ако чрез Духа 

умъртвявате плътските страсти, ще живеете. Понеже тези, които се водят от 

Божия Дух, те са Божии синове.” 

 

~ Глава 11 ~ 
Разглежда действията на плътските и духовните човеци; също, че духовното 

очистване не трябва да се свързва със субстанцията на нашите тела, а с 
начина на предишният ни живот 

1. (Апостолът,) превиждайки нечестивите речи на неверниците , конкретизира 

делата, които нарича плътски; и той обяснява какво има в предвид, за да не остане 

място за съмнение в тези, които нечестиво извращават думите му и казва в посланието 

към галатяните: „А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, 

сладострастие, идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, 

ярости, партизанства, раздори, разцепления, зависти, пиянства, пирувания и тям 

подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат 

такива работи, няма да наследят Божието царство.” (Галатяни 5:19-21.). Така тoй 

посочва на слушателите си по един по-ясен начин, че това е (което той има в предвид) 

когато казва: „Плът и кръв не могат да наследят Божието царство.” Понеже тези, 

които вършат такива работи, понеже те наистина ходят по плът, нямат силата да живеят 

в Бога. Тогава отново, той продължава да ни описва духовните действия, които 

оживяват човека, т.е., присаждането на Духа; казвайки следното: „А плодът на Духа е: 

любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, 

кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.  (Галатяни 5:22-23). 

Следователно както този, който е тръгнал след по-добрите неща и принася плодът на 

Духа е спасен поради своето общение с Духа; така и този, който продъжава да живее 

според вече споменатите дела на плътта справедливо е наречен плътски , понеже не е 

приел Божия Дух и няма да има силата да наследи небесното царство. Тъй като отново 

същият апостол свидетелствува, казвайки на коринтяните: „Или не знаете, че 
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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. 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 

6:9-11). Той показва по най-ясен начин чрез какви неща човек достига до унищожение, 

ако продължи да живее плътски; и след това, от друга страна (той посочва) чрез какви 

неща той се спасява. И той казва, че нещата, които спасяват са името на нашия Господ 

Исус Христос и Духът на нашия Бог. 

2. Тъй като, следователно, в този пасаж той изброява тези дела на плътта, които 

са без Духа, които носят смърт (върху тези, които ги вършат) той възкликва в краят на 

своето послание, в съгласие с това, което по-рано е казал: „И както сме се облекли в 

образа на пръстния, така трябва да се облечем и в образа на небесния. Понеже ви 

казвам, братя, че плът и кръв не могат да наследят небесното царство” (1 

Коринтяни 15:49-50). Сега това, което той казва: „както сме се облекли с образа на 

пръстния” е аналогично на казаното: „И такива бяхте и вие, но се измихте, но се 

оправдахте в името на нашия Господ Исус Христос и в Духът на нашия Бог .” Кога 

сме се облеки в образа на пръстния? Без съмнение, когато тези действия, за които 

говорихме като за делата на плътта са били вършени от нас. И отново, кога сме (се е 

облекли) в образа на небесния? Без съмнение, когато той казва: Измихте се, вярвайки 

в името на Господа и приемайки Духът Му. Ние сме умили не субстанцията на тялото, 

нито образът на нашата (първоначална) направа, но предишните празни разговори. 

Следователно в тези членове, в които ние сме отивали към погибел, вършейки дела на 

тление, в същите тези членове сме били съживени, вършейки делата на Духа. 

 

~ Глава 12 ~ 
За разликата между живота и смъртта; за дъха на живота и животворящия 
Дух; също как се оживява плътската субстанция, която някога била мъртва 

1. Понеже, както плътта е способна на тление, така тя е способна и на нетление; 

и както е на смърт, така е и на живот. Тези две неща взаимно дават път едно на друго; 

и двете не могат едновременно да останат на едно и също място, но едното е изгонвано 

от другото и присъствието на едното унищожава другото. Тогава , ако смъртта, когато 

получила притежание над човека, изгонила живота от него и го направила мъртъв , колко 

повече живота, когато получи власт над човека ще изгони смъртта и го възстанови жив 
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пред Бога. Понеже, ако смъртта носи смъртност, защо живота, когато дойде, да не 

оживи човека? Точно както казва пророк Исая: „Смъртта поглъща, когато надделява.” 

И отново: „Бог ще обърше всяка сълза от всяко лице.” Така първият живот бил изгонен, 

понеже не е бил даден от Духа, а от дъха. 

2. Понеже дъхът на живота, който също така е направил човека живо създание, 

е едно нещо, а животворящия Дух е друго, и той прави човека духовен. И поради тази 

причина Исая казва: „Така казва Господ, Който е направил небето и го е утвърдил, 

Който е основал земята и нещата в нея, и дава дихание на жителите й, и Духът на 

ходещите по нея” (Исая 42:5) показвайки ни, че дъхът наистина е даден общо на всички 

човеци по земята, но Духът единствено на тези, които са стъпкали земните желания. И 

следователно самият Исая, разграничавайки вече споменатите неща, възкликва: 

„Понеже Духът излиза от Мен и аз съм направил всяко дихание” (Исая 57:16). Така той 

определя Духа като свойнствен на Бога, Когото в последните времена Той излял над 

човешката раса чрез осиновлението; но (той показва), че дъхът е бил общ за 

творението и го определя като нещо сътворено. Това, което е направено е нещо 

различно от този, който го е направил. Дъхът тогава е временен, но Духът е вечен. 

Дъхът също нараства (в сила) за един кратък период и продължава за определено 

време; след това той си отива, оставяйки предишното си обиталище бездиханно. Но 

когато Духът завладее човека отвътре и отвън, тъй като остава там, Той никога не го 

оставя. Но първото не е духовното, говорейки това за нас, човеците; но първо е 

животинското и след това духовното (1 Коринтяни 15:46), което е и в съгласие с разума. 

Понеже е необходимо човек на първо място да бъде направен и направеното да получи 

душа; и след това той да получи общение с Духа. Поради което също и първият Адам 

бил направен от Господа жива душа, а вторият Адам животворящ дух (1 Коринтяни 

15:45). И както този, който бил направен жива душа изопачил живота, когато се обърнал 

към това, което било зло, от друга страна същият, когато се обърне към доброто и 

приеме животворящия Дух, ще намери живот. 

3. Понеже не е едно това, което умира и друго, което оживява, нито е едно нещо 

това, което е изгубено и това, което се намира, но Господ дошъл , търсейки същата 

овца, която била изгубена. Какво тогава било мъртво? Без съмение плътската 

субстанция; същата, която изгубила дъхът на живота и станала бездиханна като 

мъртва. Тази същата следователно Господ дошъл да съживи, така както в Адам всички 

умират, понеже са в животинската природа, в Христос да могат да намерят живот, като 

духовни, отхвърляйки не делото на Господа, но плътските страсти и получавайки 

Светия Дух; както апостолът казва в посланието към колосяните: „Затова умъртвете 

природните си части, които действуват за земята: блудство, нечистота, страст, 
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зла пощявка и сребролюбие, което е идолопоклонство;” (Колосяни 3:5). Тяхното 

отхвърляне е това, което апостолът проповядва и той казва, че тези, които правят 

такива работи, бивайки единствено плът и кръв, не могат да наследят небесното 

царство. Понеже техните души, тегнейки към това, което е по-лошо и спускайки се до 

земните страсти, стават причастни на същото определение, което принадлежи и на тези 

(страсти, т.е. земни), които, когато апостолът ни заповядва да оставим, той  казва в 

същото послание: „Съблечете стария човек с делата му” (Колосяни 3:9). Но когато 

казва това, той не премахва древното сътворение (на човека); понеже в този случай би 

било наше задължение да извършим самоубийство. 

4. Но и самият апостол, понеже сам е създаден в утроба и е излязал оттам, ни 

пише и изповядва в своето послание към филипяните, че да живее в плътта означава 

плод за делото му (Филипяни 1:22). Последният резултат от делото на Духа е 

спасението на плътта. Понеже какви други видими плодове може да има от невидимия 

Дух от това плътта да стане зряла и способна на нетление? Тогава , когато (казва): „Да 

живея в плътта означава плод за делото ми”, той със сигурност не проклина плътската 

субстанция в пасажа където казва: „Съблечете стария човек с делата му” (Колосяни 

3:10), но посочва, че ние трябва да оставим своите предишни покварени разговори; и 

поради тази причина той продъжава и казва: „И облечете се в образа на новия, който 

се подновява в познание по образа на Този, който го е направил .” Следователно с 

това, което казва за човека обновен по образа, той показва, че този, същият човек, 

който не познавал Бога, е обновен чрез това познание, което получава за Него. Понеже 

познанието на Бога обновява човека. И когато той казва: „по образа на Твореца,” той 

говори за рекапитулацията на същият човек, който в началото е бил направен по Божий 

образ и подобие. 

5. И че той, апостoлът е този същият човек, който е бил роден от утробата, т.е. 

от древната плътска субстанция, той сам казва в посланието към галатяните: „А когато 

Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил и призовал чрез Своята 

благодат, благоволи да ми открие Сина Си, за да Го проповядвам между езичниците, 

от същия час не се допитах до плът и кръв,” (Галатяни 1:15-16). Това не е, както вече 

отбелязах, един човек, който е роден от утробата и друг, който проповядвал 

благовестието на Божия Син; но същият, който преди това бил невеж и преследвал 

църквата, когато получил откровение от небето и Господ му се явил, както посочих в 

третата книга, проповядвал благовестието на Исус Христос Божият Син, Който бил 

разпънат при Понтий Пилат, неговото предишно незнание било премахнато от 

последващото познание; точно както слепците, които Господ изцелил, със сигурност 

изгубили своята слепота, но получили субстанцията на очите си съвършена и 
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придобили спосбността да виждат със същите тези очи, с които преди това не виждали; 

като мракът бил изгонен от силата на зрението, докато субстанцията на очите останала 

същата, за да може, чрез тези очи, с които те не виждали, отново да получат силата да 

виждат, те да могат да благодарят на Този, Който им върнал зрението. По този начин 

също, този, чиято изсъхнала ръка била изцелена и останалите, които били изцелени, 

не променили тези телесни части, които имали от раждането  си и с които излезли от 

утробата, но просто ги получили обратно в едно изцелено състояние.  

6. Понеже Творецът на всичко, Божието Слово, Което от самото начало създало 

човека, когато видяло Своето творение завладяно от слабост, опитало всякакъв вид 

лечение. По едно време (то направило това) по отношение на всяка отделна част от 

Своето творение; по друго, То веднъж завинаги възстановило човека цялостно във 

всяко отношение, подготвяйки го съвършен за Себе Си при възкресението. Понеже 

какъв би бил резултатът от изцелението (на различите) части на плътта и 

възстановяването в първоначалното им състояние, ако тези части, които били изцелени 

от Него не били в състояние да получат спасение? Понеже, ако това била (просто) 

временна придобивка, която Той дал, Той не дал нищо значимо на тези, които били 

обекти на Неговото лечение. Или как твърдят те, че плътта не е способна да приеме 

живота, който извира от Него, когато е приела от Него изцеление? Понеже животът е 

даден чрез изцеление и нетлението чрез живот. Следователно Този, Който дава 

изцеление е същият, който дава и живот; и Този, (Който дава) живот също огражда 

Своето творение с нетление. 

 

~ Глава 13 ~ 
Мъртвите възкресени от Христос са най-силното доказателство за 

възкресението; и нашите сърца се показват способни за вечен живот, понеже 
сега те могат да приемат Божия Дух 

1. Нека нашите противници – т.е. тези, които говорят срещу собственото си 

спасение – да ни кажат (що се отнася до следното): Починалата дъщеря на 

първосвещеника; синът на вдовицата, който бил носен, (за да бъде погребан) близо до 

(градската) порта (Лука 7:12) и Лазар, който лежал 4 дена в гроба (Йоан 9:30) – в какво 

тяло възкръснали отново? Без съмнение в същото това, в което и умрели. Понеже , ако 

то не беше същото, тогава със сигурност тези, които умрели не възкръснали. Понеже 

(Писанието) казва: „Но Господ хвана мъртвеца за ръката и му каза: Млади човече, на 

тебе казвам, стани. Мъртвият стана и Той заповяда да му дадат нещо за ядене.; и 

го върна на майка му.” И отново: „Извика към Лазар с висок глас, казвайки: Лазаре, 
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излез вън; мъртвият излезе повит и лицето му забрадено с кърпа .” Това е символ на 

човекът, който е вързан с грехове. И затова Господ казал: „Разповийте го и оставете 

го да си иде.” Тъй като следователно тези, които били изцелени, били възтстановени в 

тези членове, които в миналото били засегнати; и мъртвите възкръснали в същите тела, 

като членовете и телата им получили здраве, и животът бил даден от Господа, Който 

показвал вечните неща чрез временните и че Той е Този, Който е способен да даде 

както здраве, така и живот на Своето дело, така че Неговото слово за (бъдещето) 

възкресение да може да бъде вярвано, че в края, когато Господ ще издигне гласа Си 

при последната тръба (1 Коринтяни 15:52), мъртвите ще възкръснат, както Самият Той 

казва: „Иде час, в който всички мъртви в гробовете ще чуят гласа на Човешкия Син 

и които го чуят ще оживеят; тези, които са вършели добро ще възкръснат за живот, 

а тези, които са вършили зло, за съд” (Йоан 5:28). 

2. Напразни тогава, и наистина окаяни, са тези, които не желаят да видят това, 

което е толкова очевидно и ясно, но препятстват светлината на истината, ослепявайки 

себе си като трагика Едип. И подобно на тези, които не са се упражнявали в борба, 

когато се съревновават с други, хващайки една определена част  от тялото (на своя 

противник), всъщност падат чрез това, което са хванали и все пак, когато са паднали, 

си представят, че печелят победа, понеже упорито държат тази част, която са хванали 

от началото и понеже падайки стават причина за присмех; така е и с този (любим) израз 

на еретиците: „Плът и кръв не могат да наследят Божието царство”; докато вземат 

два израза на Павел без да разбират значението на апостола или да са изследвали 

внимателно силата на думите, но държейки се за самите изрази, те умират по причина 

на тяхното влияние (περὶ αὐτάς), преобръщайки доколкото са способни цялата Божия 

диспенсация. 

3. Защото по този начин те ще предполагат, че този пасаж се отнася за плътта, 

говорейки стриктно, а не за плътските дела, както аз посочих, правейки по този  начин 

апостола да противоречи на самия себе си. Понеже веднага след него, в същото 

послание, той заключва, говорейки по следния начин за плътта: „Понеже това 

тленното трябва да се облече в нетление и това плътското трябва да се облече в 

безсмъртие; и тогава ще се сбъдне писаното, погълната биде смъртта 

победоносно. О смърте къде ти е победата? О смърте, къде ти е жилото?” (1 

Коринтяни 15:53). Тези думи могат да бъдат казани уместно за времето , когато тази 

смъртна и тленна плът, която е подвластна на смъртта, която също така е притискана 

надолу от една власт на смъртта, възкръсвайки за живот, облече нетление и 

безсмъртие. Понеже смъртта ще бъде истински унищожена тогава, когато плътта, която 

е държана от нея се освободи от това робство. И отново, пишейки до филипяните, той 
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казва: „Но нашето жителство е на небесата, откъдето очакваме Спасител, Исус 

Христос, Който ще промени нашите унижени тела съобразно Своето славно тяло , 

според действието на Неговата сила” (Филипяни 3:29-30). Какво тогава е това 

унизено тяло, което Господ ще промени (така че да бъде) съборазно с Неговото славно 

тяло? Явно това е тялото направено от плът, което наистина е смирявано , когато пада 

в земята. Неговото преобразяване (става по този начин), бивайки смъртно и тленно , то 

става нетленно и безсмъртно, не според собствената си субстанция, но поради 

могъщото действие на Господа, Който е спсобен да надари смъртността с безсмъртие 

и тлението с нетление. И затова той казва, че смъртта трябва да бъде погълната от 

живота. Този, който ни усъвършенства за това е Бог, Който ни е дал в залог за това 

Духа (2 Коринтяни 5:4). Той използва тези думи съвсем ясно по отношение на плътта; 

понеже душата не е смъртна, нито пък духът. Това, което е смъртно ще бъде погълнато 

от живота, когато плътта вече не е мъртва, но остава жива и нетленна, пеейхи хвала на 

Бога, Който ни е усъвършенствал точно за това. Следователно, за да можем да бъдем 

усъвършенствани за това, той удачно казва в Коринтяите: „Прославяйте Бога с 

телата си” (1 Коринтяни 6:20). Бог е Този, Който дава безсмъртие. 

4. Че той използва тези думи по отношение на телесното тяло и не за някое друго, 

той казва ясно в коринтяните, несъмнено и без всякаква неяснота: „Всякога носим на 

тялото си убиваното на [Господа] Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на 

Исуса. Защото ние живите винаги сме предавани на смърт за Исуса, за да се яви и 

живота на Исуса в нашата смъртна плът”(2 Коринтяни 4:10-11). И че Духът поема 

властта над плътта, той казва в същото послание: „И явявате се, че сте Христово 

писмо, произлязло чрез нашето служение, написано, не с мастило, но с Духа на живия 

Бог, не на плочи от камък, но на плочи от плът – на сърцето.” Следователно, ако в 

настоящото време, плътските сърца са направени причастни на Духа, защо да е за 

учудване, ако при възкресението, те приемат този живот, който е даван от Духа? За 

това възкресение апостолът говори в посланието към филипяните: „дано всякак 

достигна възкресението на мъртвите” (Филипяни 3:11). В каква друга смъртна плът 

следователно, може да се разбере, че е изявен животът, освен в тази субстанция, която 

също е предадена на смърт поради изповедта направена от Бога? – както самият той 

казва: „Ако аз, говорейки по човешки, съм се борил с диви зверове в Ефес , какво ме 

ползва, ако мъртвите не се възкресяват? Ако няма възкресение на мъртвите, то 

нито Христос е бил възкресен; бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна 

е и вашата вяра. При това, ние се намираме и лъжесвидетели Божии; защото 

свидетелствувахме за Бога, че е възкресил Христа, Когото не е възкресил, ако е 

тъй, че мъртвите не се възкресяват; защото, ако мъртвите не се възкресяват, то 

нито Христос е бил възкресен; и ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата 
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вяра, вие сте още в греховете си Тогава и тия, които са починали в Христа, са 

погинали. Ако само в тоя живот се надяваме на Христа, то от всичките човеци ние 

сме най-много за съжаление. Но сега Христос е бил възкресен, първият плод на 

починалите. Понеже, както чрез човека дойде смъртта, така чрез човека дойде 

възкресението на мъртвите”(1 Коринтяни 15:13 и сл.). 

5. Следователно във всички тези пасажи, както аз вече казах, тези хора трябва 

или да признаят, че апостолът сам противоречи на себе си, по отношение на това 

твърдение: „Плът и кръв не могат да наследят Божието царство”; или, от друга 

страна, те са принудени да тълкуват извратено и неверно всички пасажи, така че да 

преобърнат и изопачат значението на думите. Понеже какво смислено могат да кажат 

те, ако се опитват да тълкуват по различен начин това, което той пише: „Понеже това 

тленното трябва да бъде погълнато от нетленото и това смъртното от 

безмсъртното” (1 Коринтяни 15:53) и „За да може животът на Исус да се яви в 

нашата смъртна плът” (2 Коринтяни 4:11) и всички останали пасажи, в които 

апостолът ясно заявява възкресението и нетлението на плътта? По този начин те ще 

бъдат принудени да тълкуват лъжливо пасажи като тези, понеже са избрали да не 

разбират правилно един. 

 

~ Глава 14 ~ 
Ако плътта не се спасява, Словото не би взело върху Себе Си плът от същата 
природа като нашата; от това следва, че ние не сме били примирени с Него 

1. И така, както апостолът не казва, че самата природа на плътта и кръвта не 

могат да наследят Божието царство, същият апостол навсякъде приема термина плът 

и кръв по отношение на Господ Исус Христос, отчасти наистина, за да  утвърди Неговата 

човешка природа (понеже Той наистина говори за Себе Си като за Човешки син) и 

отчасти, за да потвърди спасението на нашата плът. Понеже , ако плътта не може да 

бъде спасена, Божието Слово по никакъв начин не би станало плът. И ако за кръвта на 

праведния не се изпитва, Господ със сигурност не би имал кръв (като част от Своето 

естество). Но тъй като кръвта вика (vocalis est) от началото (на света), Бог казва на 

Каин, когато той убил брат си: „Кръвта на брат ти вика към Мене” (Битие 4:10). И 

понеже тяхната кръв ще се търси, Той казва за тези с Ной: „А вашата кръв, на душата 

ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам;”; и отново: „Който пролее 

човешка кръв и неговата кръв ще се пролее.” По подобен начин и Господ казва на тези, 

които след това щели да пролеят Неговата кръв: „Всичката праведна кръв пролята на 

земята от кръвта на праведния Авел до кръвта на Захария, Варахиевия син, когото 
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убиха между олтара и светилището. Истина ви казвам, всичко това ще дойде върху 

това поколение.” По този начин Той посочил рекапитулацията, която ще се случи в 

Него за проливането на кръвта от началото на всички праведници и пророци , и че чрез 

Него ще се изисква тяхната кръв. Сега тази (кръв) не може да бъде длъжна , освен ако 

тя няма също така и способността да бъде спасена; нито пък Господ би събрал тези 

неща в Себе Си, освен ако Той Сам не е станал плът и кръв според първоначалната 

направа (на човека), спасявайки в Своята личност в края това, което в началото 

погинало в Адам. 

2. Но ако Господ дошъл въплътен според някакъв различен порядък и взел плът 

от някаква друга природа, Той не е събрал в Себе Си човешката природа, нито пък в 

този случай Той би бил наречен плът. Понеже плътта е направена (да се състои) от 

нещата, които първоначално били направени от пръст. Но ако за Него било необходимо 

да вземе материалът (за Своето тяло) от друга природа, то Отец от самото начало би 

направил материалът (за плътта) от различна природа (от тази, от която Той я 

направил). Но сега Словото спасило това, което реално било (създадено, а именно) 

човечеството, което погинало, осъществвяйки чрез Себе Си това общение, което 

трябва да има с нея и търсейки нейното спасение. Но нещата, които погинали 

притежават плът и кръв. Понеже Господ, вземайки пръст от земята, направил човека; и 

заради него се случила цялата диспенсация на Господното идване. Следователно 

Самият Той, плът и кръв, събрал в Себе Си не нещо друго, но първоначалното творение 

на Отца, търсейки това, което погинало. И поради тази причина апостолът, в 

посланието към колосяните казва: „И вас, които бяхте някога отстранени и по 

разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез Неговата смърт в 

плътското Му тяло, да ви представи пред Себе Си свети, непорочни и безупречни ” 

(Колосяни 1:21-22). Той казва: Вие сте били примирени в тялото на Неговата кръв, 

понеже праведната плът е примирила тази плът, която е била държана в плен на греха 

и я е довела до приятелство с Бога. 

3. Тогава, ако някой твърди, че в това отношение плътта на Господа е била 

различна от нашата, понеже Той наистина не е извършил грях, нито се е намерила 

измама в душата Му, докато ние, от друга страна, сме грешници, той казва истината. 

Но ако той твърди, че плътта на Господа била от различна природа , думите казани за 

примирението не са съгласни с този човек. Понеже примирено е това, което преди това 

е било във вражда. Ако Господ беше взел плът от някаква различна природа, правейки 

това, Той не би я примирил с Бога, тази, която станала враждебна чрез прегрешението. 

Но сега, посредством общение със Себе Си, Господ примирил човека с Бог-Отец, 

примирявайки ни със Себе Си чрез тялото на Собствената Си кръв и изкупвайки ни чрез 
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Своята кръв, прощавайки греховете (Ефесяни 1:7); и отново същият казва: „Вие, които 

преди сте били далеч, сега сте поставени близо чрез кръвта на Христос” (Ефесяни 

2:13) и отново: „като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите 

му”, (Ефесяни 2:15). И в същото послание апостолът ясно свидетелствува, че чрез 

плътта на нашия Господ и чрез Неговата кръв ние сме били спасени.  

4. Следователно, ако плътта и кръвта са неща, които ни дават живот, то не е 

било казано в буквалният смисъл (proprie) на думата, че „плът и кръв не могат да 

наследят Божието царство”; но (тези думи се отнасят) към вече споменатите плътски 

дела, които, извращавайки човека, така че да извърши грях, го лишава от живот. И 

поради тази причина той казва в посланието към римляните: „Затова нека не царува 

греха във вашето смъртно тяло, та да му се покорявате; нито предавайте 

телесните си части на греха като оръдия на неправдата; но се предавайте на Бога 

като възкресени от мъртвите и членовете си като инструменти на Божията 

правда” (Римляни 6:12-13). Следователно в същите тези членове, в които сме служили 

на греха и сме раждали плод за смърт, Той желае ние (да бъдем послушни) на правдата, 

за да можем да дадем плод за живот. Помни следователно, възлюбени приятелю, че си 

бил изкупен чрез кръта на нашия Господ, установен отново в Неговата кръв; и държейки 

Главата, от Която цялото тяло на църквата, свързвано заедно, расте  (Колосяни 2:19) – 

т.е. признавайки идването в плът на Божия Син и (Неговата) божественост (deum) и 

гледайки постоянно към Неговата човешка природа (hominem), и имащ увереност чрез 

тези доказателства извлечени от Писанието – ти лесно можеш (да отхвърлиш), както 

посочих, всички идеи на еретиците измислени воследствие. 

 

~ Глава 15 ~ 
Доказателства за възкресението от Исая и Езекиил; същият Бог, Който ни е 

създал ще ни възкреси 

1. Това, че Този, Който отначало създал човека му обещал второ раждане след 

неговото разлагане в земята, Исая казва по следния начин: „Твоите умрели ще 

оживеят; Моите мъртви тела ще възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, 

които обитавате в пръстта, Защото росата Ти е като росата по тревите” (Исая 

26:19). И отново: „Както един, когото утешава майка му, Така Аз ще ви утеша; И ще 

се утешите в Ерусалим. Ще видите това, и сърцето ви ще се зарадва, И костите ви 

ще виреят като зелена трева; И ще се познае, че ръката на Господа е за  слугите 

Му” (Исая 66:13-14). И Езекиил казва както следва: „Господната ръка биде върху мене, 

та ме изведе чрез Господния Дух и ме постави всред поле, което бе пълно с кости. 
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И преведе ме край тях наоколо; и, ето, имаше твърде много по отвореното поле; и, 

ето, бяха твърде сухи. И рече ми: Сине човешки, могат ли да оживеят тия кости? И 

отговорих: Господи Иеова, Ти знаеш. Пак ми рече: Пророкувай над тия кости и речи 

им: Сухи кости, слушайте Господното слово. Така казва Господ Иеова на тия кости: 

Ето, ще направя да влезе във вас дух, та ще оживеете; ще туря и жили върху вас, 

ще ви облека с меса и ще ви покрия с кожа, и като туря дух у вас ще оживеете; и ще 

познаете, че Аз съм Господ. И тъй, пророкувах както ми бе заповядано; и като 

пророкувах започна да гърми, и ето трус, и костите се събираха, кост с костта си. 

И като погледнах, ето, жили и меса израснаха по тях, и кожа ги покри отгоре; дух, 

обаче, нямаше в тях. Тогава ми рече: Пророкувай за духа; пророкувай, сине човешки, 

и речи на духа: Така казва Господ Иеова: Дойди духо, от четирите ветрища и духни 

върху тия убити, за да оживеят. Пророкувах, прочее, както ми заповяда; и духът 

влезе в тях, и те оживяха; и изправиха се на нозете си, една твърде голяма войска. ” 

(Езекиил 37:1-10). И отново той казва: „Затова пророкувай и речи им: Така казва Господ 

Иеова: Ето, люде Мои, Аз ще отворя гробовете ви, и като ви изведа из гробовете 

ви ще ви заведа в Израилевата земя. И ще познаете, люде Мои, че Аз съм Господ, 

когато отворя гробовете ви и ви изведа из гробовете ви. И като туря духа Си във 

вас, ще оживеете; и ще ви поставя във вашата земя; и ще познаете, че Аз Господ 

изговорих това и го извърших, казва Господ” (Езекиил 37:12-14). Тъй като ние веднага 

разбираме, че Създателят (Demiurgo) е представен като оживяващ нашите мъртви тела 

и обещаващ им възкресение, и ставане от техните гробове, давайки им безсмъртие 

(Той казва „Дните им ще бъдат като дървото на живота”), Той е разкрит като 

единственият Бог, Който върши тези неща и като добър Отец, доброжелателно даващ 

живот върху тези, които нямат живот от себе си. 

2. И поради тази причина, Господ най-явно изявявил Себе Си и Отца на Своите 

ученици, за да не би те да търсят друг Бог отвъд Него, Който е направил човека и Който 

му е дал дъхът на живота; и за да не може човек да достигне до такава лудост, че да 

измисли друг Отец над Твореца. И по този начин Той също така изцелил чрез една дума 

човекът, който бил отслабнал поради греха; на когото също Той казвал: „Ето, ти си 

здрав; не съгрешавай, за да не те постигне нещо по-лошо” (Йоан 5:14), показвайки 

чрез това че, поради греха на непокорството, върху човека дошли болестите. Все пак 

на този човек, който бил сляп от рождението си, Той дал зрение не чрез дума, а чрез 

външно действие; правейки това не без цел или понеже така се случило, но за да може 

да изяви Божията ръка, тази, която от началото сътворила човека. И затова, когато 

учениците Го попитали за причината този човек да е сляп, дали поради своята вина или 

поради греха на родителите си, Той отговорил: „Нито поради свой грях, нито поради 

този на родителите си, а за да се явят в него Божиите дела” (Йоан 9:3). Божието 
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дело е сътворението на човека. Понеже, както казва Писанието, Той направил човекът 

чрез един процес: „Бог взе пръст от земята и направи човека” (Битие 2:7). Заради 

това Господ също така плюл на земята, направил кал и намазал с нея очите, показвайки 

първоначалното сътворение (на човека), както станало то и изявявайки Божията 

десница на тези, които били в състояние да разберат, чрез каква (десница) човека бил 

направен от пръстта. Понеже това, което майсторът, Словото, пропуснал да направи в 

корема (т.е. слепите очи на човека) Той след това добавил явно, така че в него да се 

явят Божиите дела, за да можем ние да не виждаме друга ръка изявена в него, за да не 

търсим друга ръка, чрез която човека е бил направен, нито друг Отец; знаейки че тази 

Божия десница, която ни е оформила от началото и която ни е формирала в утробата, 

в последното време търси тези, които са изгубени, връщайки Своето, и вдигайки на 

раменете си изгубената овца, и радостно възстановявайки я в стадото на живота.  

3. Че Божието Слово ни е оформило в утробата, Той казва в Еремия: „Преди да 

ти дам образ в корема, познах те, и преди да излезеш из утробата, осветих те. 

Поставих те за пророк на народите” (Еремия 1:5). И Павел също казва по подобен 

начин: „А когато Бог, Който още от утробата на майка ми беше ме отделил и 

призовал чрез Своята благодат,” (Галатяни 1:15). Тъй като следователно ние сме 

оформени от Словото в утробата, това същото Слово дало сила да вижда на този, който 

бил сляп от рождението си; показвайки явно кой е Този, Който ни е направил в тайно, 

тъй като Самото Слово било изявено на човеците: и заявявайки първоначалната 

направа на Адам и начинът, по който той бил създаден и чрез каква ръка той бил 

направен, показвайки цялото чрез една част. Понеже Господ, Който направил силата 

да вижда е Този, Който направил и целият човек, изпълнявайки волята на Отца. И тъй 

като човек, по отношение на сътворението, което след Адам, паднал в прегрешение, се 

нуждаел от купела на обновлението, (Господ), му казал (на този, на когото  Той дал 

зрение) след като помазал очите му с кал: „Иди на Силоам и се умий” (Йоан 9:7), 

възстановявайки в него по този начин както (неговото съвършено) утвърждаване и това 

обновяване, което се случва чрез купела. И поради тази причина, когато се измил той 

се върнал виждащ, за да може да познае Този, Който го е направил и за да може да 

научи (да познава) Този, Който Му дал живот. 

4. Следователно, всички последователи на Валентин се провалят, когато казват, 

че човек не бил направен от земята, но от една течна и разтворена субстанция. Понеже 

от земята, от която Господ направил очите на човека, от същата земя е очевидно, че 

човекът също е бил направен от началото. Понеже не може очите да бъдат направени 

от един източник, а останалата част от тялото от друг; нито би било възможно един да 

е направил очите, а друг останалото тяло. Но същият Този, Който от началото направил 
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Адам, с когото също говорил Отец (казвайки): „Да направим човека по наш образ и по 

наше подобие” (Битие 1:25), открил Себе Си в тези последни времена на човеците като 

направил органите на зрението (visionem) за човека, който бил сляп от рождението си 

(в тялото, което наследил) от Адам. Затова също Писанието, сочейки към това, което 

трябвало да се случи, казва, че когато Адам се скрил поради своето  непокорство, 

Господ дошъл при него вечерта, извикал го и казал: „Къде си?”(Битие 3:9). Това 

означава, че в последните времена същото Божие Слово дошло да извика човека, 

напомняйки му за неговите дела, живеейки в които той се криел от Господа. Понеже 

точно както в онова време Господ говорел на Адам вечерта, търсейки го; така и в 

последното време, посредством същия глас, търсейки неговото потомство, Той ги 

посетил. 

 

~ Глава 16 ~ 
Тъй като нашите тела се връщат в земята, от това следва, че тяхната 

субстанция е от там; също, чрез явлението на Словото, Божият образ в нас 
се явява в по-ясна светлина 

1. Тъй като Адам бил направен от тази земя, на която ние принадлежим, 

Писанието ни казва, че Бог му казал: „С пот на челото ще ядеш хляба си, докато се 

върнеш в земята; понеже си прах и в праха ще се върнеш” (Битие 3:19). Тогава, ако 

при смъртта нашите тела се връщат в някаква друга субстанция , от това би следвало, 

че от нея те също така са получили своята субстанция. Но ако те се връщат в същата 

тази (земя), ясно е, че именно от нея е било създадено тялото на човека. Господ също 

ясно показал това, когато от тази именно субстанция направил очите на човека (на 

когото Той дал зрение). Така Божията десница била ясно изявена, тази, чрез която бил 

направен Адам, както и ние. И понеже има един и същ Отец, Чийто глас от началото до 

края присъства с Неговото творение и субстанцията, от която сме били направени е 

ясно изявена чрез евангелието, следователно ние не трябва да търсим друг Отец отвъд 

Него, нито (да търсим) друга субстанция, от която сме били направени, освен тази, 

която от началото до самият край ни е направила и приготвила за живот, и присъства с 

Неговото творение, и го усъвършенства по Божия образ и подобие.  

2. И отново, това Слово било изявено, когато Божието Слово станало човек, 

асимилирайки Себе Си в човека и човека в Себе Си, така че посредством тази прилика 

със Сина, човекът да може да стане ценен за Отца. Понеже в отдавна отминалите 

времена е казано, че човекът бил направен по Божият образ, но той не бил (истински) 

показан; понеже Словото, по Чийто образ бил направен човекът, все още било 
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невидимо. Поради това той лесно изгубил приликата. Все пак, когато Божието Слово 

станало плът, Той утвърдил и двете: понеже Той едновременно изявил образа 

истински, понеже станал това, което било Неговият образ; и подновил приликата по 

един сигурен начин, асимилирайки човекът в невидимият Отец, посредством видимото 

Слово. 

3. И не само чрез вече казаните неща Господ изявил Себе Си, но (Той направил 

това) и посредством Своите страдания. Понеже, справяйки се (с резултатите от) това 

непокорство на човека, което се случило в началото чрез дървото , Той станал покорен 

до смърт, дори до смърт на кръст (Филипяни 2:8), изправяйки това непокорство, което 

се случило поради дървото чрез това покорство, което било (изработено) на дървото 

(на кръста). Той не би дошъл да премахне посредством този същият (образ) 

непокорството, което било нанесено на нашият Създател, ако изявявал друг Отец. Но 

тъй като посредством тези неща ние сме били непокорни на Бога и не сме послушали 

Неговото слово; чрез същите тези неща Той донесъл покорство и съгласие спрямо 

Неговото Слово; чрез което Той ясно изявил Самият Бог, Който бил оскърбен от 

първият Адам, когато не изпълнил Неговата заповед. Във вторият Адам следователно, 

ние сме примирени, направени покорни, дори до смърт. Понеже сме били длъжници не 

на друг, а на Този, Чийто заповеди сме нарушили от началото. 

 

~ Глава 17 ~ 
Има само един Господ и един Бог, Отец и Създател на всичко, Който ни е 

възлюбил в Христос, дал ни е заповедите и простил греховете ни; Чийто Син 
и Слово Христос доказал, че е, когато простил греховете ни. 

1. Това същество е Творецът (Demiurgus), според Своята любов, Отец; но според 

силата Си, Той е Господ; и според мъдростта Си, Създател; престъпвайки Чийто 

заповеди ние сме станали Негови врагове. Следователно, в последните времена 

Господ възстановил приятелството с нас чрез Своето въплъщение, ставайки посредник 

между Бога и човеците (1 Тимотей 2:5), умилостивявайки за нас Отец, срещу Когото ние 

сме съгрешили и прекратявайки (consolatus) нашето непокорство чрез Своето 

покорство; давайки и дарът на общение с и покорство на, нашият Създател. Поради 

това, Той също така ни научил да казваме в молитва: „И прости ни дълговете” (Матей 

6:12), тъй като наистина Той е наш Отец, Чийто длъжници сме били, понеже сме 

престъпили Неговите заповеди. Но Кое е това същество? Дали е някое неизвестно и 

Отец, Който не дава заповеди на никого? Или Той е Богът, Който е прогласен в 

Писанията, на Когото ние сме били длъжници, понеже сме престъпили заповедите Му? 
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Заповедта била дадена на един човек чрез Словото. Понеже е казано, че Адам чул 

гласът на Господ Бог (Битие 3:8). Справедливо тогава Словото казало на човека: 

„Прощават ти се греховете” (Матей 9:2; Лука 5:20). Той, Същият, срещу Когото ние 

сме съгрешили в началото, в края дал прощение на греховете. Но ако ние наистина сме 

престъпили заповедите на някой друг, който бил различно същество от този, който 

казал: „Прощават ти се греховете” (Матей 9:2; Лука 5:20), този не е нито добър, нито 

истинен, нито справедлив. Понеже как може да бъде добър този, който не дава от това, 

което му принадлежи? Или как може да бъде справедлив този, който грабва чуждото? 

И по какъв начин греховете могат да бъдат напълно простени, освен ако този, срещу 

когото ние сме съгрешили не даде прощение чрез изобилната милост на нашия Бог, в 

която Той ни е посетил (Лука 1:17) чрез Синът Си? 

2. Следователно, когато Той изцелил човекът болен от воднянка (евангелистът) 

казва: „Людете, които видяха това прославиха Бога, Който е дал такава власт на 

човека” (Матей 9:8). Кой Бог тогава прославили стоящите наоколо? Дали това бил 

неизвестният Отец измислян от еретиците? И как могли те да прославят Този, Който 

бил напълно непознат за тях? Следователно, очевидно е, че израилтяните прославили 

Този, Който бил прогласен като Господ от закона и пророците, Който е също и Отец на 

нашия Господ; и следователно Той научил човеците, чрез доказателствата на техните 

сетива, чрез тези знаци, които Той извършил, да дадат слава на Бога. Все пак, ако Той 

беше дошъл от друг Отец и човеците прославили друг Отец , когато видели Неговите 

чудеса, Той (в този случай) ги направил неблагодарни на този Отец, Който им изпратил 

дарът на изцелението. Но тъй като единородният Син дошъл за спасението на човеците 

от Този, Който е Бог, Той не подтикнал недоверчивите чрез чудесата, които имал навика 

да върши, да отдадат слава на Отца; и на фарисеите, които не признавали явлението 

на Неговия Син и които след това не повярвали в прощението (на греховете), което 

било дадено чрез Него, Той казал: „За да познаете, че Човешкият Сим има власт да 

прощава грехове” (Матей 9:6). Като казал това, Той заповядал на паралитика да вземе 

постелката, на която лежал и да отиде у дома си. Чрез това Свое дело Той посрамил 

невярващите и показал, че Той Самият е Божият глас, чрез Който човекът получил 

заповедите, които той нарушил и станал грешник; понеже парализата следва като 

последствие от греха. 

3. Следователно, прощавайки греховете, Той наистина изцелил човекът, докато 

в същото време изявил Кой е Самият Той. Понеже, ако никой не може да прощава 

грехове освен единствен Бог, докaто Господ ги простил и изцели човекът, ясно е, че 

Самият Той бил Божието Слово станало Човешки Син, приемайки от Отца властта да 

прощава грехове; понеже бил човек и понеже бил Бог, за да може като човек да страда 
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за нас и като Бог да може да се смили над нас, и да прости дълговете ни, в които ние 

сме били станали длъжници на Бога Създател. И следователно Давид казва 

предварително: „Блажен оня човек, чието беззаконие е простено, чийто грях е 

покрит. Блажен оня, на когото Господ не вменява грях”, посочвайки по този начин 

прощението на греховете, което последвало Неговото явление, чрез което Той 

„унищожил списъкът с нашите грехове и го приковал на кръста” (Колосяни 2:14), така 

че както чрез едно дърво ние сме били направени длъжници на Бога (така също) 

посредством едно дърво да приемем прощение на дълговете.  

4. Този факт бил изявен явно от много други и особено от пророк Елисей. Понеже , 

когато другите пророци събирали дърва за направата на скиния и когато желязната 

(глава) се изскубнала от брадвата, и паднала в Йордан, и не можела да бъде намерена 

от тях, когато Елисей дошъл на мястото и научил какво се е случило, той хвърлил дърво 

във водата. Тогава, след като направил това, желязната част от брадвата изплувала и 

те взели от повърхността на водата това, което преди това било изгубено (2 Царе 6). 

Чрез това действие пророкът посочил, че сигурното Божие Слово, което небрежно сме 

били изгубили посредством едно дърво и не сме били в състояние да намерим отново, 

ние трябва да приемем обратно чрез диспенсацията на едно дърво (т.е. Христовия 

кръст). А това, че Божието Слово прилича на брадва, Йоан Кръстител заявява (когато  

казва) за Него: „Брадвата лежи вече при корена на дървото” (Матей 3:10). Еремия 

също казва същото: „Божието слово разбива скалата както брадва” (Еремия 23:29). 

Това Слово, тогава, което било скрито от нас, диспенсацията на дървото направила 

явно, като аз вече отбелязах. Понеже, както сме го изгубили чрез едно дърво, 

посредство едно дърво то било направено явно за всички, показвайки височината, 

дължината, ширината и дълбочината в себе си; и както някои човеци от нашите 

предшественици са отбелязали, чрез протягането на Божиите ръце, двата Божии 

народа били събрани заедно в единия Бог. Понеже ръцете били две, понеже имало два 

народа разпръснати до краищата на земята; но по средата имало една глава, и има 

един Бог, Който е над всички, чрез всички и във всички.  
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~ Глава 18 ~ 
Бог Отец и Неговото Слово са направили всичко (което Те използват) чрез 

Своята сила и мъдрост, а не поради дефект и невежество. В противен случай 
Божият Син, Който приел цялата сила от Отца, никога не би взел на Себе 

Си плът. 

1. Такава или толкова важна диспенсация, Той не би извършил посредством 

творението на други, но чрез Своето Собствено; нито чрез тези неща, които били 

създадени от невежество и дефект, но чрез тези, които имат своята природа от 

мъдроста и силата на Неговия Отец. Понеже Той не бил нито неправеден, така че да 

пожелае чуждото притежание; нито в нужда, така че да не даде живот от Себе Си и да 

използва Собственото Си творение за спасението на човека. Понеже наистина 

творението не би могло да Го задържи (на кръста), ако Той беше изпратил (единствено 

чрез възлагане) това, което било плод на невежество и дефект. Ние многократно 

показахме, че въплътеното Божие Слово било окачено на дърво и дори самите еретици 

признават, че Той бил разпънат. Как тогава плодът на невежество и дефект окачил 

Този, Който имал цялото познание и е истинен, и съвършен? Или как творението, което 

било скрито от Отца и твърде отдалечено от Него, можело да задържи Неговото Слово? 

И ако този свят бил направен от ангели (без значение дали смятаме, че те са невежи 

или познават Върховния Бог), когато Господ казва: „Аз съм в Отца и Отец е в Мене” 

(Йоан 14:11), как може това творение на ангели да понесе да бъде натоварено 

едновременно с Отца и със Сина? Как, отново, може това творение, което е извън 

Плеромата да съдържа Този, Който съдържа цялата Плерома? Тъй като тогава всички 

тези неща са невъзможни и не могат да бъдат доказани, църковната проповед е 

единствено вярна (когато прогласява), че Неговото творение понесло Този, което става 

чрез силата, умението и мъдростта на Бога. То наистина е поддържано, по един 

невидим начин от Отца, но, обратно, по един видим начин, то понесло Неговото Слово: 

и това е истинското (Слово). 

2. Защото Отец ражда творението и Своето Собствено Слово едновременно и 

Словото родено от Отца дава Духа на всеки, на когото Отец пожелае. На някои Той 

дава чрез сътворение това, което е направено; но на други (Той дава) чрез 

осиновление, т.е. което е от Бога, а именно поколението. И така е изявен един Бог -

Отец, Който е над всички, чрез всички и във всички. Отец наистина е над всички и Той 

е Главата на Христос; но Словото е чрез всички и в Себе Си е Глава на църквата; докато 

Духът е във всички нас и Той е живата вода (Йоан 7:39), която Господ дава на тези, 

които вярно вярват в Него и Го обичат и които знаят, че има един Отец, Който е над 

всички, чрез всички и във всички (Ефесяни 4:6). За тези неща свидетелствува и Йоан, 
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ученикът Господен, когато казва следното в евангелието: „В началото беше Словото 

и Словото беше у Бога,( и Словото беше Бог. Всичко чрез Него стана и без Него не 

е станало нищо от това, което е станало” (Йоан 1:1-2). И след това той казва за 

Самото Слово: „Той беше в света и светът чрез Него стана, но света Го не позна. 

При Своите Си дойде, но Своите Му не Го приеха. А на ония, коит Го приеха даде 

силата да станат Божии чада” (Йоан 1:10-12). И отново, показвайки диспенсацията по 

отношение на човешката Му природа, Йоан казва: „И Словото стана плът и живя 

между нас” (Йоан 1:14). И продължавайки той казва: „И видяхме славата Му като 

славата на единородния на Отца, пълна с благодат и истина.” По този начин той ясно 

показва на тези, които имат уши, че има един Бог, Отец на всички и едно Божие Слово, 

Което е чрез всички, чрез Което всичко е било направено; и че този свят Му принадлежи 

и е бил направен от Него според волята на Отца, а не от ангели; нито поради отпадане, 

дефект и невежество; нито чрез някаква сила на  Пруник, когото някои от тях също така 

наричат Майката; нито от някой друг творец на света, невеж за Отца. 

3. Понеже Творецът на света наистина е Божието Слово; и това е нашият Господ, 

Който в последните времена станал човек, съществувайки в този свят и Който по 

невидим начин поддържа всичко сътворено и е присъщ в цялото творение, тъй като 

Божието Слово управлява и подрежда всичко; и следователно Той дошъл при Своите 

Си по един видим начин, и станал плът, и бил окачен на дървото, за да може да събере 

всичко в Себе Си. И Неговите Собствени люде не Го приели, както Мойсей обявява 

сред людете: „И животът ти ще виси пред тебе; и ти няма да повярваш на живота 

си” (Второзаконие 28:66). Следователно тези, които не Го приели , не приели живота. 

Но тези, които Го приели на тях, Той дал сила да станат Божии синове (Йоан 1:12). 

Понеже Той има сила от Отца над всичко, понеже е Божието Слово и истински човек, 

общувайки с невидимите същества посредством интелекта и определяйки един закон 

познаваем за външните сетива, така че всичко да може да продължи всяко по своя 

собствен ред; и Той владее явно над нещата видими и свойствени за човека; и довежда 

справедлива и заслужена присъда над всичко; както Давид също, явно посочвайки това, 

казва: „Нашият Бог ще дойде явно и нема да мълчи.” И след това той също посочва 

съда, който Той носи, казвайки: „Огън ще гори от страната Му и буря около Него. Той 

ще призове небето горе и земята, да съдят людете Му.” 
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~ Глава 19 ~ 
Сравнение между непокорството и греха на Ева и дева Мария. Посочени са 

различни и противиречащи си ереси 

1. Господ явно дошъл при Своите и ги поддържал чрез поддържаното от Него 

творение и извършвил рекапитулация на непокорството, което се случило във връзка с 

едно дърво, чрез покорството (което показал Сам, когато висял) на едно дърво. Така 

също бил премахнат (резултатът) на тази измама, чрез която девата Ева, която вече 

била сгодена за мъжа, била нещастно подведена. Това било щастливо изявено чрез 

истината (изговорена) от ангела на дева Мария, която била (също сгодена) за един мъж. 

Понеже точно както първата била подведена чрез думите на един ангел, така че 

побягнала от Бога, когато престъпила Неговото слово; така и втората, чрез ангелско 

известие, приела благата вест, че тя ще поддържа (portaret) Бога, бивайки покорна на 

Неговото слово. И ако първата не се покорила на Бога все пак втората била убедена да 

бъде покорна на Бога, за да може дева Мария да стане застъпница (advocata) на девата 

Ева. И така както човешката раса паднала в примката на смъртта чрез девица, така 

била и избавена чрез девица; девическото непокорство било уравновесено на 

противната везна чрез девическото покорство. Понеже по същият начин грехът на 

първият сътворен човек (protoplasti) приел поправка чрез корекцията на Първородният 

и идването на змията било победено чрез безвредността на гълъба, развързани били 

и примките, чрез които ние отначалото сме били вързани от смъртта.  

2. Еретиците, които всички са неучени и невежи относно Божиите определения и 

не са запознати с диспенсацията, чрез която Той взел върху Себе Си човешка природа 

(inscii ejus quæ; est secundum hominem dispensationis), тъй като ослепяват себе си за 

истината, на практика говорят срещу собственото си спасение. Някои от тях въвеждат 

друг Отец освен Творецът; някои, отново, казват, че света и неговата природа била 

направени от някакви ангели; други (твърдят), че бил отделен от Хорос от този, когото 

те представят като Отец – т.е. появил се (floruisse) от самия себе си и от себе си роден. 

Тогава други (от тях казват), че той плучил природа на нещата, които били притежание 

на Отца от дефект и невежество; други, презират явлението на Господа изявено (на 

сетивата), понеже не признават Неговото въплъщение; докато други презирайки 

определенията (че Той трябвало да се роди) от девица твърдят, че бил роден от Йосиф. 

И други някои твърдят, че нито тяхната душа, нито тялото им може да приеме вечен 

живот, а просто вътрешният човек. Освен това те твърдят, че този (вътрешен човек) е 

разбирането (sensum) в тях и което те представят като единственото нещо, което може 

да се издигне до съвършенство. Други (твърдят), както казах в първата книга, че докато 

душата е спасена, техните тела не участват в спасението, което идва от Бога; в която 
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(книга) аз също така изложих хипотезите на всички тези хора, а във втората посочих 

техните слабости и противоречия. 

 

~ Глава 20 ~ 
Трябва да бъдат слушани тези пастири, на които апостолите поверили 

църквите, притежаващи едно и също учение за спасението; еретиците, от 
друга страна, трябва да бъдат избягвани. Ние трябва да мислим трезво по 

отношение на тайнствата на вярата. 

1. Всички тези (еретици) се появили много по-късно от епископите, на които 

апостолите поверили църквите. Този факт аз положих всички усилия да покажа в 

третата книга. Тогава следва, че тези по-рано споменати еретици, понеже са слепи за 

истината и се отклоняват от (правия) път, ще ходят по различни пътища. Затова и 

стъпките на тяхното учение са разпръснати тук и там без съгласие и свързаност. Но 

пътят на тези, които принадлежат на църквата обхожда целия свят, притежавайки 

сигурната традиция от апостолите и ни показва, че вярата на всички е една и съща, 

понеже всички приемат един и същ Бог-Отец, и вярват в същата диспенсация относно 

въплъщението на Божия Син, и са приемници на същия дар на Духа, и познават същите 

заповеди, и пазят същата форма на църковно постановление, и очакват същото 

явление на Господа, и чакат същото спасение на целия човек , т.е. на душата и на 

тялото. И без съмнение проповядването на църквата е истинно и здраво, в което един 

и същ път на спасение е показан по целия свят. Понеже на нея е поверена Божията 

светлина; и следователно Божията мъдрост, чрез която тя спасява всички човеци е 

изявена като излизаща от нея; тя издига (гласа си) вярно по улиците, вика от стените и 

непрестанно говори в градските порти (Притчи 1:20-21). Защото църквата проповядва 

истината навсякъде и тя е светилника със седем светила, който носи светлината на 

Христос. 

2. Тези, следователно, които изоставят проповядването на църквата, поставят 

под въпрос знанието на светите презвитери и не вземат под внимание от колко по -

голямо значение е един религиозен мъж дори в лични въпроси, отколкото един 

богохулстващ и безочлив софист. Такива са всички еретици и тези, които си представят, 

че са достигнали до нещо повече от истината, така че следвайки тези неща, които вече 

споменахме, вървят по своя път на различни страни, нехармонично и глупаво, без да 

имат едни и същи мнения за еднакви неща и подобно на слепец воден от слепец 

заслужено ще паднат в канавката на невежеството лежаща на пътя им, винаги търсещи 

и никога не намиращи истината (2 Тимотей 3:7). За нас тогава остава да избягваме 
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техните учения и да внимаваме много, за да не би по някакъв начин да пострадаме от 

тях; но да бягаме към църквата и да бъдем приютени в нейното лоно , и хранени с 

Господните Писания. Понеже църквата е била засадаена като градина (paradisus) в този 

свят; затова Божият Дух казва: „От всяко дърво на градината да ядете” (Битие 2:16), 

т.е. яжте всяко Господно Писание; но не трябва да ядете с невъздигнат ум, нито да се 

докосвате до еретичен раздор. Понеже тези човеци твърдят, че самите те притежават 

познанието за доброто и злото; и те поставят своите собствени нечестиви умове над 

Бога, Който ги е направил. Следователно те съставят мнения за това, което е отвъд 

границите на разбирането. Поради тази причина също апостолът казва: „Защото, чрез 

дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден да не 

мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, 

щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всекиго 

разпределил” (Римляни 12:3), за да не би да бъдем отхвърлени, понеже сме яли от 

знанието на тези човеци (това знание, което знае повече отколкото трябва) от рая на 

живота. В този рай Господ е въвел тези, които са се покорили на Неговият призив, 

събирайки в Себе Си всичко, което е на небето и което е на земята (Ефесяни 1:10), но 

нещата в небето са духовни, докато тези на земята представляват диспенсацията на 

човешката природа (secundum hominem est dispositio). Следователно тези неща Той 

събрал в Себе Си обединявайки човека с Духа и правейки Духа да обитава в човека. 

Той Сам е направен глава на Духа и дава Духа да бъде глава на човека; понеже чрез 

Него (Духа) ние виждаме, и чуваме, и говорим. 

 

~ Глава 21 ~ 
Христос е главата на всичко вече споменато. Било удачно Той да бъде 

изпратен от Отца, Създателят на всичко, да приеме човешка природа и да 
бъде изкушаван от сатана, за да може да изпълни обещанията и да извоюва 

една славна и съвършена победа 

1. Следователно в Своето дело на рекапитулация, Той събрал всички неща, 

едновремено водейки война срещу врага и побеждавайки този, който от началото ни 

пленил в Адам, и смазвайки главата му, както можем да разберем от Битие, където Бог 

казал на змията: “Ще поставя вражда между тебе и жената и между твоето 

потомство и нейното потомство. Той ще ти нарани (observabit) главата, а ти ще 

му нараниш петата” (Битие 3:15). Понеже от това време Този, Който трябвало да се 

роди от жена (а именно) от девата, по подобие на Адам, бил проповядван като смазващ 

главата на змията. Това е потомството, за което апостолът казва в посланието към 

Галатяните, че законът на делата бил установен, докато дойде този, за когото е дадено 
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обещанието (Галатяни 3:19). Този факт е изявен в още по-ясна светлина в същото 

послание, където той говори по следния начин: „Но когато се изпълни времето, Бог 

изпрати Сина Си, Който се роди от жена” (Галатяни 4:4). Понеже наистина врагът не 

би бил победен честно, освен ако нямало човек (роден) от жена, който да го победи. 

Понеже чрез жена той отначало взел превес над човека, опълчвайки се като негов враг. 

Поради тази причина Господ казва за Себе Си, че е Човешки Син, сравнявайки Себе 

Си с първият човек, от когото била направена жената (ex quo ea quæ; secundum 

mulierem est plasmatio facta est), за да може така както нашият вид слязъл на смърт чрез 

един победен човек, така и да се вдигне за живот чрез един побеждаващ; и както чрез 

един човек смъртта получила победа над нас, така отново чрез един човек да можем 

да получим победа над смъртта. 

2. Господ не би събрал в Себе Си тази древна и първична вражда срещу змията, 

изпълнявайки обещанието и заповедта на Създателя (Demiurgi) ако идваше от друг 

Отец. Но понеже един и същ е Този, Който ни създал от началото, а в края изпратил 

Своя Син, Господ изпълнил заповедта Му, бивайки направен от жена, като 

едновременно унищожил врага и усъвършенствал човека по образа и подобие Божие. 

Поради тази причина, Той не черпи средствата за неговото поражение от някакъв 

различен източник от този на думите на закона, а използвал заповедите на Отца като 

помощ за унищожението и объркването на падналият ангел. Постейки 40 дена, подобно 

на Мойсей и Илия, Той след това огладнял, първо, за да можем ние да разберем, че 

Той бил истински и цялостен човек – понеже за човека е свойнствено да огладнее, 

когато пости; и второ, за да има неприятелят Му възможност да Го нападне. Понеже 

както отначало по причина на храната (неприятелят) убедил човека, макар той да не 

гладувал, да престъпи Божията заповед, така в края той не успял да убеди Този, Който 

гладувал да вземе тази храна, която произлизала от Бога. Защото, когато го изкушавал, 

той казал: „Ако си Божий Син, заповядай на тия камъни да станат хлябове.” (Матей 

4:3). Но Господ го отблъснал чрез заповедта на закона, казвайки: „Писано е: не само с 

хляб ще живее човек” (Второзаконие 8:3). Що се отнася до думите (на врагът Му) „Ако 

си Божий Син” (Господ) не казал нищо; но признавайки по този начин Своята човешка 

природа Той объркал неприятелят Си и премахнал силата на тази първа атака чрез 

думите на Своя Отец. Следователно покваряването на човека, което станало в рая чрез 

яденето (на нашите прародители) било премахнато чрез лишението от храна (на 

Господа) в този свят. Но той, бивайки по този начин победен чрез закона, се опитал 

отново да нападне сам цитирайки една заповед от закона. Понеже, завеждайки Го на 

най-високото място на храма, той Му казал: „Ако Си Божий Син хвърли се долу. Понеже 

е писано: Бог ще заповяда на агелите Си за тебе; на ръце ще те вдигнат , да не би 

да удариш о камък ногата си;” скривайки по този начин лъжата под прикритието на 
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Писанието както правят всички еретици. Понеже това наистина било писано, (а  именно): 

„Ще заповяда на ангелите Си за тебе”; но хвърли се долу никое писание не казвало 

за Него: това предложение дяволът казал от себе си. Затова Господ му се 

противопоставил чрез закона, където казал Той, също е писано: „Да не изпитваш 

Господа, Твоя Бог” (Второзаконие 6:16), посочвайки чрез думите на закона, че 

задължението на човека е да не изпитва Господа своя Бог. Така гордостта на ума, която 

се намирала в змията била премахната чрез смирението на човека (Христос) и сега 

дяволът втори път бил победен чрез Писанието като бил хванат, че съветва неща 

противни на Божията заповед и бил изявен като враг на Бога , когато (излага) своите 

мисли. Тогава той, бивайки толкова явно победен, събрал силите си, събирайки цялата 

своя сила за измама, на трето място Му показал всичките царства на земята и тяхната 

слава (Лука 4:6-7), казвайки както представя Лука: „Всичко това ще дам на Тебе – 

понеже на мене е дадено и аз го давам комуто ща – ако падеш и ми се поклониш.” 

Тогава Господ показвайки истинският му характер, казал: „Махни се от мене сатана; 

понеже е писано: на Господа Твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш ” (Матей 

4:10). Той едновременно го разкрил чрез това име и (в същото време) показал Кой бил 

Самият той. Понеже еврейската дума сатана означава отстъпник. И така, побеждавайки 

го за трети път, Той най-накрая го изгонил от Себе Си като победен чрез закона; и 

приключил с нарушаването на Божиите заповеди, което станало в Адам чрез заповедта 

на закона, който Човешкият Син опазил, понеже не нарушил Божията заповед. 

3. Кой тогава е този Господ Бог, за Когото Христос свидетелствува, Когото никой 

човек няма да изкуши, на Когото всички ще се поклонят и само на Него ще служат? Това 

е, без всякакво съмнение, този Бог, Който дал също така и закона. Понеже тези неща 

били предсказани в закона и чрез думите (sententiam) на закона Господ показал, че 

законът наистина изявява Божието Слово от Отца. Също и падналият Божий ангел бил 

унищожен чрез неговият глас, бивайки показан в истинската си светлина и победен от 

Човешкият Син, Който пази Божиите заповеди. Понеже в началото Той подмамил 

човекът да наруши закона на своя Създател и по този начин да падне в неговата власт. 

Но тази власт се състои в прегрешние и отстъпление, и с тези неща той привързал 

човека (за себе си). И отново, от друга страна, било необходимо той, когато бъде 

победен, да бъде обвързан със същата вериги, с които той обвързал човека, за да може 

човекът, бивайки освободен, да се върне при своя Господ, оставяйки на него (сатана) 

тези връзки, чрез които той самият бил връзан, т.е. грехът. Понеже, когато сатана бил 

вързан, човекът бил освободен; тъй като никой не може да влезе в къщата на силния 

човек и да ограби имуществото му, ако преди това не върже самият силен човек. 

Следователно Господ показал, че той говори противно на думите на Бога, Който е 

направил всичко и го подчинил посредством заповедите. Законът е Божията заповед. 
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Човекът показал, че е беглец и престъпник на закона, и отстъпник от Бога. След като 

(човекът направил това) Словото го обвързало сигурно като един беглец от Себе Си и 

разсипник на благата му – а именно този човек, когото той държал в плен и когото той 

нечестиво изпозвал за собствените си цели. И наистина справедливо е отведен в плен 

този, който несправедливо отвел човека в робство; докато човекът, който в предишните 

времена бил държан в плен бил освободен от ръката на своя господар, според нежната 

милост на Бога Отца, Който се смилил над делото на ръцете Си и му дал спасение , 

възстановявайки го чрез Словото – т.е. чрез Христос – за да може този човек да се 

научи чрез действителни доказателства, че той получва нетление не от себе си, а чрез 

незаслужен Божий дар. 

 

~ Глава 22 ~ 
Истинският Господ и единственият Бог е прогласен чрез закона и изявен от 
Христос, Неговият Син, в евангелието. Него единствен трябва да почитаме 

и към Когото трябва да гледаме за всяко добро, а не към сатана 

1. Тогава по този начин, Господ ясно показал, че Този, Който бил изявен от закона 

е истинският Господ и единият Бог. Защото Този, Когото законът прогласявал като Бог, 

същият Христос посочил като Отец, на Когото също подобавало и учениците на Христос 

единствено да служат. Посредством думите на закона Той победил нашият враг; и 

законът ни насочва да хвалим Бога Творец (Demiurgum) и да служим единствено на 

Него. Понеже това е така, ние не трябва да търсим друг Отец освен Него или над Него, 

понеже има един Бог, Който оправдава обрязването с вяра и необрязването чрез вяра 

(Римляни 3:30). Понеже, ако имало друг съвършен Отец над Него, Той (Христос) по 

никакъв начин не би повалил сатана чрез Неговите думи и заповеди. Понеже нечие 

невежество не може да бъде премахнато посредством друго невежество , повече 

отколкото един дефект чрез друг дефект. Следователно, ако законът е по причина на 

невежество и дефект, как е възможно твърденията съдържащи се в него да унищожат 

невежеството на дявола и да победят силният човек? Понеже един силен човек не може 

да бъде победен нито от по-слаб, нито от равен, а единствено от някой, който 

притежава по-голяма сила. Но Божието Слово превъзхожда всички, Този, Който е силно 

прогласен в закона: „Слушай, Израелю, Господ Твоя Бог е един; и да обичаш Господа 

твоя Бог с цялото си сърце; на Него да се покланяш и само Нему да служиш.” След 

това в евангелието, поваляйки отстъплението чрез тези думи, Той едновременно 

победил силният човек чрез гласа на Отца Си и признал, че заповедите на закона 

изразяват Неговите думи, когато казал: „Да не изпитваш Господа, твоя Бог” (Матей 
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4:7). Понеже Той не смутил противника чрез чужди думи, но чрез тези на Неговият Отец 

и по този начин победил силният човек. 

2. Той учел чрез Неговите заповеди, че ние, които сме освободени трябва, когато 

сме гладни, да приемаме тази храна, която ни е дадена от Бога; и че, когато сме 

поставени нависоко с всяка благодат (която може да бъде приета) , ние не трябва нито 

разчитайки на праведните дела, нито когато бъдем надарени с превеликите (дарове на) 

служение, по никакъв начин да не се въздигаме чрез гордост, нито да изпитваме Бога, 

но да чувстваме смирение във всичко и да бъдем готови да използваме (тези думи): „Да 

не изпитваш Господа, твоя Бог” (Второзаконие 6:16). Така учи и апостолът, казвайки: 

„Не мислете големи неща, но задоволявайте се с малките” (Римляни 12:16), за да не 

можем нито да бъдем оплетени от богатствата, нито от светска слава, нито от  

настоящия разкош, но да знаем, че трябва да се покланяме на Господа нашия Бог и на 

Него да служим и да не внимаваме на този, който лъжливо обещава неща, които не са 

негови, когато казва: „Всичко това ще ти дам, ако паднеш и ми се поклониш.” Понеже 

сам той изповядва, че да се покланяме на него и да вършим неговата воля означава да 

отпаднем от Божията слава. И в какво приятно и добро нещо може да участва човек, 

който е изгубил това? Или на какво друго може да се надява такъв човек , освен на 

смърт? Понеже смъртта е ближният на отпадналият. Затова също следва, че той няма 

да даде това, което обещава. Понеже как може да даде добри неща на падналия? Освен 

това, понеже Господ владее и над човеците, и над него, и без волята на нашия Отец в 

небето не може дори едно врабче да падне на земята (Матей 1:29), то следва, че 

думите: „Всичко това е дадено на мен и аз го давам комуто ща” били изговорени от 

него понеже той се възгордял. Понеже творението не е подчинено на неговата сила , 

понеже самият той е едно от сътворените неща. Нито пък той може да даде 

владичеството на човеците на човек; но всички други неща и всички човешки дела се 

случват според повелението на Бог-Отец. Освен това Господ казва, че дяволът е лъжец 

отначалото и че истината не е в него (Йоан 8:44). Тогава, ако той е лъжец и истината 

не е в него, той със сигурност не говори истина, а лъже когато казва: „Всичко това е 

дадено на мен и аз го давам комуто ща” (Лука 4:6). 
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~ Глава 23 ~ 
Дяволът е умел в измамата, чрез което Адам бил подведен и съгрешил на 
шестия ден на творението, в който ден той също така бил обновен от 

Христос 

1. Той наистина вече бил привикнал да лъже срещу Бога, за да подвежда 

човеците. Понеже в началото, когато Бог дал на човека множество неща за ядене, като 

му заповядал да не яде от едно единствено дърво, както Писанието ни казва, че Бог 

казал на Адам: „От всяко дърво в градината да ядеш; но от дървото за познаване на 

доброто и злото да не ядеш; защото в денят, в който ядеш от него ще умреш” 

(Битие 2:16-17) той, лъжейки срещу Господа, изкушил човека, както Писанието казва, 

че казал на жената: „Наистина ли каза Господ да не ядеш от всяко дърво в градината” 

(Битие 3:1)? И когато бил изобличен чрез простото повторение на заповедта, която Той 

казал: „От всяко дърво в градината можем да ядем, но от дървото за познаване 

доброто и злото, което се намира сред градината Бог каза: Да не ядете от него , 

нито да се докосвате до него, за да не умрете” (Битие 3:2-3) когато (по този начин) 

научил от жената Божията заповед, използвайки своята измама, той накрая я излъгал 

чрез лъжа, казвайки: „Никак няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, в който ядете 

от дървото, ще се отворят очите ви и ще бъдете като богове, познаващи доброто 

и злото” (Битие 3:4). На това място тогава в Божията градина той спорел с Бога, като 

че ли Бог не бил там, понеже не познавал Божието величие; и тогава, на следващо 

място, след като научил от жената, че Господ казал, че те ще умрат , ако ядат от 

споменатото дърво, отваряйки устата си, той изрекъл трета лъжа: „Никак няма да 

умрете.” Но че Бог е истинен, а змията е лъжец било доказано от резултата, понеже 

смъртта минала през всички, които яли. Понеже заедно с плода те паднали и под 

властта на смъртта, понеже яли в непокорство, а непокорството на Бога води до смърт. 

Поради което, тъй като били наказани със смърт, от този (момент) те били предадени 

на смъртта. 

2. Така тогава, в денят, в който яли, в същия ден те и умрели, и станали длъжници 

на смъртта, понеже това бил един ден от творението. Понеже е казано: „Стана вечер 

стана утро, ден един.” В същия този ден, в който те яли, в същият и умрели. Но според 

цикъла и напредъка на дните, по който един е наречен първи, друг втори и друг трети, 

ако някой търси прилежно да научи в кой ден от седемте умрял Адам, той може да научи 

това, ако изследва диспенсацията на Господа. Понеже, събирайки в Себе Си цялата 

човешка раса, от началото до края, Той също така събрал и нейната смърт. От това 

става ясно, че Господ понесъл смърт, бивайки покорен на Своя Отец в този ден, в който 

Адам умрял поради своето непокорство на Бога. Той умрял в същия ден, в който и ял. 
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Понеже Бог казал: „В денят, в който ядеш от него ще умреш.” Следователно Господ, 

събирайки в Себе Си този ден, претърпял Своите страдания в денят преди Събота, т.е. 

в шестия ден на сътворението, в който ден бил сътворен и човекът; давайки му по този 

начин едно второ сътворение чрез Своите страдания, които са това (сътворение) от 

смъртта. И има отново някои, които свързват смъртта на Адам с 1000 години; понеже 

тъй като за Господа един ден е 1000 години (1 Петър 3:8) и той не прехвърлил 1000 

години, но умрял в тях, понасяйки по този начин присъдата на своя грях. Дали 

следователно по отношение на непокорството, което е смърт; дали ако (вземем под 

внимание) това, поради което те били предадени на смърт и станали нейни длъжници; 

дали по отношение (на факта, че в) един и същи ден, в който те яли те също така и 

умрели (понеже това е един творчески ден); дали (по заради това), че по отношение на 

този цикъл от дни, те умрели в същия ден, в който и яли, т.е. в деня на приготовлението, 

който е наречен чиста вечеря, т.е. шестия ден на празника, който Господ също така 

показал, когато страдал на този ден; или дали (ние размишляваме), че той (Адам) не 

престъпил 1000 години, но умрял в тяхното число – от това следва, по отношение на 

всички тези неща, че Бог наистина е верен. Понеже тези, които яли от дървото умрели; 

и змията е доказана като лъжец и убиец, понеже Господ му казал: „Той беше убиец 

отначало и истината не е в него” (Йоан 8:44). 

~ Глава 24 ~ 
За постоянната лъжливост на дявола и силите, и уравлението на света, на 
които ние трябва да се покоряваме, тъй като те са поставени от Бога, а не 

от дявола 

1. Следователно, така както дявола лъгал отначало, така постъпил и в края 

когато казал: „Всичко това ми е дадено и аз го давам комуто ща” (Матей 4:9; Лука 4:6). 

Понеже не той е този, който поставя царете на този свят, а Бог; понеже сърцето на царя 

е в Божията ръка (Притчи 21:1). И Писанието също така казва, чрез Соломон: „Чрез 

Мене царете управляват и принцовете въздават правосъдие. Чрез Мен се издигат 

първенците и чрез Мен царете царуват на земята” (Притчи 8:15). Апостол Павел 

също казва за това: „Покорявайте се на всяка власт, понеже няма власт, която да не 

е от Бога и колкото власти има, те са поставени от Него” (Римляни 13:1) И отново 

в тази връзка той казва: „Понеже той не носи напразно сабята; понеже е Божий 

служител, мъздовъздавател на тези, които вършат зло” (Римляни 13:4). Той не казва 

тези думи за ангелските сили, нито за невидимите управници – както някои се опитват 

да разбират пасажа – но за действителните човешки власти. (Той показва това когато) 

казва: „Поради тази причина и данък плащате: понеже те са Божии служители за 

това” (Римляни 13;6). Това потвърдил и Господ, когато не направил това, което бил 
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изкушаван да направи от дявола; но дал наставление, че данъкът трябва да се плаща 

като платил на събирачите на данъци за Себе Си и за Петър (Матей 17:27), понеже те 

са Божии служители за това. 

2. Защото, откакто човека, чрез отдалечаването си от Бога, достигнал до таква 

степен нa ярост, че дори да гледа на брат си като на свой враг и се впускал без страх 

във всякакъв вид неукротимо поведение, убийство и зло; Бог наложил на човечеството 

страх от човека, понеже те не приели страха от Бога, за да могат, бивайки подчинени 

на човешки авторитет и възпирани от техните закони, да достигнат до някава степен на 

правда и да имат взаимна търпимост чрез страх от меча държан пред тях, както казва 

апостола: „Понеже той не носи напразно сабята; понеже е Божий служител , 

мъздовъздавател върху вършещите зло.” И поради тази причина също самите 

магистрати носят законите като дреха на правда, когато действат по праведен и 

легитимен начин, и няма да бъдат изпитвани заради своето поведение, нито пък 

подлежат на наказание. Но всичко, което вършат противно на правдата, нечестиво, 

неправедно, незаконно и тиранично, за тези неща те също ще бъдат наказани; понеже 

праведния Божий съд идва еднакво върху всички и по никакъв начин не е несправедлив. 

Следователно земното управление е било определено от Бога за полза на народите, а 

не от дявола, който никога не почива, нито обича да вижда народите да се държат тихо, 

така че посредством страха от човешко управление, човеците да не се изяждат един 

друг подобно на риби; но, чрез установяването на законите, да могат да възпират 

излишъка на нечестието сред народите. И погледнати от тази гледна точка , тези, които 

изискват данък от нас са Божии служители, служещи на тази именно цел. 

3. И тъй, понеже властите, които съществуват са определени от Бога , ясно е, че 

дявола излъгал когато казал: „Всичко това на мен е дадено и аз го давам комуто ща.” 

Понеже чрез законът на Същият, Който призовал човека в съществуване са определени 

и царете, пригодени за тези човеци, които на определеното време са поставени под 

тяхното управление. Някои от тези (управници) са дадени за поправление и полза на 

своите поданици и за опазване на правдата; но други за страх, наказание и порицание; 

други, тъй като (поданиците) ги заслужават, са за измама, позор и гордост; докато 

праведния Божий съд, както аз вече отбелязах, пада еднакво върху всички. Все пак 

дяволът, който е един паднал ангел, може да достигне единствено дотук, колкото 

направил отначало (а именно) да мами и да отклонява човешкият ум в непокорство на 

Божиите заповеди и постепенно да затъмнява сърцата на тези, които желаят да му 

служат да забравят истинския Бог, но да почитат него като бог. 

4. Точно като че ли някой, отпадайки и придобивайки насилствено нечия чужда 

територия, трябва да угнетява нейните обитатели, за да може да твърди за себе си 
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царската слава сред тези, които са невежи за неговото отстъпление и грабеж; така по 

подбен начин и дяволът, бивайки един от ангелите поставени над духа на въздуха, 

както казва апостол Павел в посланието към ефесяните (Ефесяни 2:2) , завидял на 

човека и отстъпил от Божия закон; понеже завистта е чужда за Бога. И понеже неговото 

отстъпление било показано чрез човек и човек станал (средството за) разкриване на 

неговите мисли (et examinatio sententiæ ejus, homo factus est), той се посветил на това 

с все по-голяма решителност, противопоставяйки се на човека, завиждайки на живота 

му и желайки да го въвлече в своята собствена отстъпила власт. Все пак Божието 

Слово, Съдателят на всичко, го победил чрез човешката природа и показвайки, че той 

е отстъпник го поставил, обратно, под властта на човека. Понеже Той казва: „Ето, 

давам ви власт да настъпвате на змии и на скорпии, и на цялата сила на врага” (Лука 

10:19), за да може, така както той получил власт над човека чрез отстъплението, така 

отново неговото отстъпление да може да бъде лишено от сила чрез връщането на 

човека обратно към Бога. 

 

~ Глава 251 ~ 
Измамата, гордостта и тираничното царство на Антихриста, както е 

описано от Данаил и Павел 

1. И не само от вече споменатите неща, но и от събитията, които ще се случат 

по времето на Антихирста, се вижда, че той, бидейки отстъпник и разбойник, иска да му 

се покланят като на бог, и, бидейки раб, иска да го провъзгласяват за цар. Той 

(Антихрист), получавайки цялата сила на дявола, ще дойде не като праведен и законен 

цар, (т.е.) служещ на Бога, а като нечестив, неправеден и незаконен, като 

богоотстъпник, злодей и човекоубиец, като разбойник, повтарящ в себе си дяволското 

богоотстъпничество. Той ще отстрани идолите, за да убеди (човеците), че сам той е бог 

и ще се превъзнесе като единствен идол, съсредоточавайки в себе си многообразното 

заблуждение, отнасящо се до другите идоли, за да могат тези, които посредством 

различни мерзости са се покланяли на дявола, да му служат чрез този идол. За него 

апостолът във второто си послание до Солуняните казва така: “Докле първом не дойде 

отстъплението и се не открие човекът на греха, синът на погибелта, който се 

противи и се превъзнася над всичко, що се нарича Бог, или светиня, за да седне като 

Бог в божия храм, показвайки себе си, че е бог” (2 Сол. 2:3-4). Апостолът ясно показва 

неговото богоотстъпничество и това, че той ще се превъзнася над всичко, що се нарича 

                                                           
1 Преводът на тази глава е взет (с някои промени) от сборника на издателство „Тавор”:  „Антихристът, човекът 
на греха от последните времена” 
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бог или светиня, т.е. по-високо от всеки идол, защото наричаните при хората богове 

всъщност не са богове, и че той тиранически ще се старае да се представи като бог. 

2. На всичко отгоре, той (апостолът) ни е открил и това, което аз показах по много 

начини, че храма в Ерусалим е бил построен по заповед на истинския Бог. Защото сам 

апостола от свое име изрично го нарича Божий храм. В третата книга аз показах, че 

апостолите не наричат никого Бог, освен истинския Бог, Отец на нашия Господ, по 

повелята на Който е построен ерусалимския храм; именно в него ще седи противникът, 

стараейки се да се представи за Христос, както казва и Господ: “И тъй, кога видите да 

стои на свето място “мерзостта на запустението”, за която е казано чрез пророк 

Даниила (който чете, нека разбира), тогава ония, които се намират в Иудея, да 

бягат в планините; който е на покрива, да не слиза да вземе нещо от къщата си; 

защото тогава ще бъде голяма скръб, каквато не е била открай свят досега, и няма 

да бъде” (Мат. 24:15-17, 21). 

3. Относно свършека на последното царство, т.е. на десетте последни царе, 

между които то ще се раздели и при които ще дойде сина на погибелта, Даниил казва, 

че на звяра ще му пораснат десет рога и по средата им ще порасне друг малък рог, и 

че три от първите рога ще бъдат изтребени от лицето му. Той казва: “И ето, на тоя рог 

имаше очи, като човешки очи, и уста, които говореха надуто, и който наглед стана 

по-голям от другите. Гледах, как тоя рог водеше борба със светиите и ги 

надвиваше, докле най-после, дойде Старият по дни, и съд биде даден на светиите 

на Всевишния, и настъпи време, светиите да завладеят царството” (Дан. 7:8, 20-

22). После в обяснение на видението му е казано: Четвъртият звяр ще бъде четвъртото 

царство на земята, което ще надмине останалите царства, ще погълне цялата земя, и 

ще я стъпче и съкруши. И неговите десет рога са десетте царе, които ще въстанат; и 

след тях ще въстане друг, който ще надмине със зли дела всички, били преди него, и 

ще свали тримата царе; и ще говори слова против Всевишния Бог, и ще изтребва 

светците на Всевишния Бог, и ще замисли да промени времената и закона; и (всичко) 

ще бъде оставено в ръцете му за време, времена и половин време (Данаил 7:23 сл.), 

т.е. за три години и шест месеца, в течение на които той ще царува на земята. За него 

и апостол Павел във второто (си послание) до Солуняните, показвайки също така и 

причината за пришествието му, казва така: “Тогава и ще се открие беззаконникът, 

когото Господ Исус ще убие с дъха на устата Си, и чрез блясъка на Своето 

пришествие ще изтреби тогова, чието явяване, по действие на сатаната, е с всяка 

сила и с поличби, и лъжливи чудеса, и с всяко неправедно прелъстяване ония, които 

загиват, задето не са приели любовта на истината за свое спасение. И за това Бог 
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ще им прати действие на заблуда, за да повярват на лъжата, та да бъдат осъдени 

всички, които не са повярвали в истината, а обикнали неправдата” (2 Сол. 2:8-12). 

4. И Господ също е казвал на невярващите в Него: “Аз дойдох в името на Моя 

Отец, и Ме не приемате; но, ако друг дойде в свое име, него ще приемете” (Йоан 

5:43), под друг, имайки предвид антихриста, който е чужд на Господа. Той е 

неправедния съдия, за когото е казано от Господа, че той ни от Бога се бои, нито зачита 

човеците, към когото се е обърнала вдовицата, забравила Бога, т.е. земния Ерусалим, 

за отмъщение на врага. Това и ще направи той по времето на своето царуване, ще 

пресели царството си в този (град) и ще седне в Божия храм, прелъстявайки тези, които 

му се покланят, като че ли той е Христос. Затова Даниил казва още: “Отне Му 

всекидневната жертва и поруга мястото на Неговата светиня; и войнството биде 

предадено заедно с всекидневната жертва поради нечестие; а той, като повали 

истината върху земята, действуваше и успяваше…” (Дан. 8:11-12). И ангелът 

Гавриил, разяснявайки видението му, говори за това: “А към края на царството им, 

кога отстъпниците изпълнят мярката на своето беззаконие, ще се издигне един 

цар безсрамен и изкусен в коварството” (Дан. 8:23); силата му е голяма и удивителна, 

и той ще разруши, ще устрои, и ще направи, и ще изтреби силните и светия народ; и 

яремът му ще бъде като златна верига около шията: коварството е в ръката му, и той 

ще се възгордее в сърцето си и с коварството си ще погуби мнозина, и ще стане гибел 

за мнозина, и ще разбие с ръка, като яйце. След това определя и времето на неговата 

тирания, в което ще бъдат призвани светците, принасящи на Бога чиста жертва: “А в 

половината на седмицата – казва – ще престане жертва и принос, и на крилото на 

светилището ще настъпи мерзост на запустението, и крайна предопределена 

гибел ще постигне опустошителя” (Дан. 9:27); а половината на седмицата пък 

означава три години и шест месеца. 

5. От всичко това се разкриват не само подробности за богоотстъпничеството (и 

делото) на този, който ще събере в себе си цялата дяволска заблуда, но и това, че един 

и същ е Богът-Отец, възвестен от пророците и открит ни от Христа. Защото , ако Господ 

е потвърдил пророчествата на Даниил за свършека, казвайки: “И тъй, кога видите за 

стои на свето място “мерзостта на запустението”, за която е казано чрез пророк 

Даниила” (Мат. 24:15); (ангелът Гавраил пък разяснява на Даниил виденията, а той е 

архангел на Твореца), който е донесъл благата вест на Мария за видимото пришествие 

и въплъщение на Христа, – то очевидно се оказва, че един и същ е Бога, който е пратил 

пророците, обещал е Сина и ни е призовал към Своето познание.  
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~Глава 26 ~ 
Йоан и Данаил предсказали падането и запустението на Римската империя, 

което ще пшредшества краят на света и вечното царство на Христос. 
Гностиците са оборени, тези оръдия на сатана, които измислят друг Отец, 

различен от Създателя 

1. Йоан в Апокалипсиса още по-ясно показва на Господните ученици какво ще се 

случи в последните времена и за 10-те царе, които ще се издигнат, към които спада и 

империята, която сега управлява (земята). Той ни учи, че 10-те рога са тези, които видял 

Данаил, казвайки ни, че му било казано: „и десетте рога, които си видял, са десет 

царе, които още не са получили царска власт, но за един час получават власт като 

царе заедно със звяра; те са единомислени и предават на звяра своята сила и власт; 

те ще воюват против Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на 

господарите и Цар на царете;” (Откровение 17:12-14). Явно е следователно, че от 

тези, идващият ще погуби трима и ще подчини останалите на властта си, и че сам той 

ще бъде осмият сред тях. И те ще запустят Вавилон и ще го изгорят с огън, и ще дадат 

царствата си на звяра, и ще гонят църквата. След това те ще бъдат унищожени от 

Господното пришествие. Понеже това, че царството трябва да се раздели и по този 

начин да погине Господ (заявява когато) казва: „Всяко царство, разделено против себе 

си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си няма да устои” (Матей 

12:25). Следователно трябва царството, градът и домът да се разделят на 10; и поради 

тази причина Той вече предрекъл разделението (което ще се случи). Данаил също казва 

конкретно, че краят на 4-то царство се състои в краката на образа видян от 

Навухудоносор, върху който пада камъкът отсечен не с ръка; и той казва: „краката му 

от желязо, нозете му отчасти от желязо, а отчасти от кал. Ти си гледал догдето 

се е отсякъл камък, не с ръце, който е ударил образа в нозете му, които са били от 

желязо и кал, и ги е строшил.”(Данаил 2:33-34). След това, когато тълкува това той 

казва: „А понеже си видял нозете и пръстите отчасти от грънчарска кал и отчасти 

от желязо, това ще бъде едно разделено царство; но в него ще има нещо от силата 

на желязото, понеже си видял желязото смесено с глинена кал” (Данаил 2:41-42). 

Следователно 10-те пръста са тези 10 царе, сред които царството ще се раздели, от 

които някои ще бъдат силни и дейни или енергични; други, ще бъдат слаби и безполезни 

и няма да са в съгласие; както казва и Данаил: „И както пръстите на нозете са били 

отчасти от желязо и отчасти от кал, така и царството ще бъде отчасти яко и 

отчасти крехко. И както си видял желязото смесено с глинена кал, така те ще се 

размесят с потомците на други родове човеци; но няма да се слеят един с друг, 

както желязото не се смесва с калта” (Данаил 2:42-43). И понеже ще дойде краят той 
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казва: „И в дните на ония царе небесният Бог ще издигне царство, което до века 

няма да се разруши, и владичеството над което няма да премине към други люде; но 

то ще строши и довърши всички тия царства, а само то ще пребъде до века. Както 

си видял, че камък се е отсякъл от планината, не с ръце, и че е разтрил желязото, 

медта, калта, среброто и златото, великият Бог открива на царя онова, което има 

да стане по-после. Сънят е истинен, и тълкуванието му вярно” (Данаил 2:44-45). 

2. Следователно, ако великият Бог показал бъдещите неща чрез Данаил и ги 

потвърдил чрез Сина Си; и ако Христос е камъкът отсечен не с ръце, който ще унищожи 

временните царства и ще донесе вечното, което е възкресението на праведните; както 

той казва: „Небесният Бог ще издигне царство, което няма да премине” – нека тези, 

които са оборени по този начин да дойдат на себе си, тези, които отричат  Създателят 

(Demiurgum) и не са съгласни, че пророците били изпратени отнапред от същият Отец, 

от Когото дошъл и Господ, но твърдят, че прорците идват от други сили. Понеже 

нещата, които били пророкувани от Създателя и по подобен начин от пророците , тях 

Христос изпълнил накрая, вършейки волята на Своя Отец и завършвайки Своята 

диспенсация по отношение на човешката раса. Нека следователно тези човеци, които 

богохулстват срещу Създателя или с явни думи, като последователите на Маркион, или 

като извращават смисъла (на Писанието), както тези на Валентин и всички т. нар. 

гностически измами, да бъдат разпознати като служители на сатана от всички, които се 

покланят на Бога. Чрез тях днес, макар и не по-рано, сатана говори срещу Бога, дори 

срещу Този, Който приготвя вечен огън за всяко отстъпление. Понеже самият той не 

богохулства открито срещу Бога; както и в началото подвел човека чрез змията, 

прикривайки се сякаш е от Бога. Вярно отбелязва Юстин: Преди явлението на Господа 

сатана никога не се осмелявал да богохулства срещу Бога, понеже все още не знаел 

собствената си присъда, понеже тя била изказана с притчи и алегории; но след като 

Господ се явил, когато той бил уверен чрез думите на Христос и на Неговите апостоли, 

че вечният огън е приготвен за него, понеже е отстъпил от Бога със свободната си воля, 

както и за всички, които непокаяни продължават в своето оттъпление, той сега 

богохулства чрез такива човеци срещу Господа, Който изговаря (срещу него) присъда 

като вече осъден и вменява вината за своето отстъпление на Създателя, а не на 

собственото си свободно решение. Точно така постъпват и тези, които нарушават 

законите, когато наказанието надвисне над тях; те хвърлят вината върху хората 

създали законите, а не върху самите себе си. По подобен начин и тези човеци, 

изпълнени с дяволски дух, представят неизброими обвинения срещу нашият Създател, 

Който ни е дал духът на живота и е установил един закон за всички; и те не признават, 

че Божият съд е праведен. Поради което те също така си представят някакъв друг отец, 
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който нито се грижи, нито осъществява провидение над делата ни, не, който дори 

одобрява всички грехове. 

~ Глава 27 ~ 
Бъдещият съд на Христос. Общение с и отделяне от Бога. Вечното наказание 

на невярващите 

1. Тогава, ако Отец не съди (то следва), че наказанието не е Негово, или че Той 

одобрява всичко, които се случва; и ако Той не съди, всички човеци ще бъдат равни и 

в еднакво положение. Следователно пришествието на Христос е било без причина, да, 

абсурдно, тъй като (в този случай) Той не упражнява съдебна власт. Понеже Той дошъл 

да раздели син срещу бащата, дъщеря срещу майката и снаха срещу свекърва (Матей 

10:25). И когато двама са на едно легло единият се взема, а другият се оставя. И когато 

две жени мелят на мелницата, едната се взема, а другата се оставя (Лука 17:34). Той 

(също) във времето на края, заповядва на жътварите да съберат първо плевелите 

заедно, да ги вържат на снопи и да ги изгорят с неугасим огън, но да приберат зърното 

в житниците (Матей 13:30) и да призоват агнетата в царството приготвено за тях, но да 

изпратят козите във вечният огън, приготвен от Неговият Отец за дявола и неговите 

ангели (Матей 25:33 и сл). И защо е това? Нима Словото дошло за погублението и за 

възкресението на мнозина? За погубление без съмнение на тези, които не вярват в 

Него, които Той също така заплашва с по-голямо осъждение в съдния ден, отколкото 

било осъждението на Содом и Гомор (Лука 10:12), но за възкресение на вярващите и 

на тези, които вършат волята на Неговия небесен Отец. Тогава , ако пришествието на 

Сина е еднакво за всички, но има за цел съд и разделяне на вярващите от невярващите, 

тъй като тези, които вярват вършат волята Му доброволно по собствен избор и тъй като 

(също) доброволно и по собствен избор непокорните не са съгласни с учението Му; е 

явно, че Неговият Отец е направил всичко така, че всеки човек да има собствен избор 

и свободно разбиране; и че Той държи всички неща и упражнява провидение над 

всичко, правейки слънцето да изгрява и над злите, и над добрите; и давайки дъжд и на 

праведните, и на неправедните (Матей 5:45). 

2. На всички, които постоянстват в своята любов към Бога, Той дава общение с 

Него. А общение с Бога означава живот, светлина и наслаждение на всички облаги, 

които Той е приготвил. Но върху тези, които по свой собствен избор  се отделят от Бога 

Той нанася отделяне от Себе Си, което те са избразли по собствения си избор. Но 

отделяне от Бога е смърт и отделяне от светлината е тъмнина. Отделяне от Бога се 

състои в загуба на всички облаги, които Той е приготвил. Следователно тези, които 

отхвърлят чрез отстъпление споменатите неща биват лишени от всяко добро и търпят 

всякакво наказание. Все пак Бог не ги наказва непосредствено от Себе Си, но това 
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наказание пада връху тях, понеже те са лишени от всичко, което е добро. Добрите неща 

са вечни и без край с Бога и следователно тяхната загуба също е вечна и никога не 

свършва. Точно това става в случая с храната и светлината; тези, които са ослепили 

себе си или са ослепени от други, завинаги са лишени от насладата на светлината. Все 

пак не светлината е нанесла върху тях наказанието на слепотата, а самата слепота е 

донесла нещастието. Следователно Господ казва: „Който вярва в Мене не е осъден” 

(Йоан 3:18-21), т.е. не е отделен от Бога, понеже е съединен с Бога чрез вяра. От друга 

страна Той казва: „Който не вярва е вече осъден, понеже не е повярвал в името на 

единородния Божий Син”, т.е. той се отделя от Бога поради собствено решение. 

„Понеже това е осъждението: светлината дойде в света и людете обикнаха 

тъмнината повече от светлината. Защото всеки, който мрази светлината не 

отива към светлината, за да не се видят делата му. Но който обича светлината 

отива към светлината, за да се види, че са от Бога.” 

 

~ Глава 28 ~ 
Праведните и нечестивите трябва да бъдат разделени. Бъдещото 

отстъпление по времето на антихриста и краят на света. 

1. Понеже в този живот някои идват в светлина и чрез вяра се обединяват с Бога, 

а други се отклоняват от светлината и сами се отделят от Бога, то Божието Слово идва 

и приготвя на всички прилично жилище, – на тези, които са в светлината – за да се 

наслаждават на нея и на благата й, а на тези, които са в тъмнина – за да търпят нейните 

бедствия. И затова той казва, че стоящите от дясната страна се призовават в царството 

на Отца, а тези от лявата страна, Той ще изпрати във вечния огън, защото те сами са 

се лишили от всички блага. 

2. И затова апостолът казва: “Задето не са приели любовта на истината за 

свое спасение. И за това Бог ще им прати действие на заблуда, за да повярват на 

лъжата, та да бъдат осъдени всички, които не са повярвали в истината, а обикнали 

неправдата” (2Сол. 2:10-12). Защото, когато той (антихристът) дойде, то по собствено 

желание ще възроди в себе си богоотстъпничеството, и по свой произвол ще върши 

дела, каквито са му угодни, и ще седне в Божия храм, за да може прелъстените от него 

да му се покланят като на Христос, затова и заслужено ще бъде хвърлен в огненото 

езеро. А Бог поради Своето предзнание знае всичко това отнапред и в подходящото 

време ще изпрати такъв човек така, че те ще вярват на лъжата и ще бъдат осъдени 

всички невярващи в истината, и възлюбили неправдата. Йоан е изобразил неговото 

пришествие по следния начин в Откровението си: “Звярът, който видях, приличаше на 
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леопард; нозете му бяха като на мечка, а устата му – като уста на лъв; и даде му 

змеят силата си, и престола си, и голяма власт. И видях, че една от главите му 

като да бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди 

цялата земя и тръгна подир звяра; и се поклониха на змея, който бе дал власт на 

звяра, поклониха се и на звяра, казвайки: кой прилича на тоя звяр, и кой може да воюва 

с него? Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства; даде му се 

и власт да воюва четирийсет и два месеца. Тогава отвори уста за хула против Бога, 

за да похули името Му, жилището Му и ония, които живеят на небето. И даде му се 

да воюва против светиите и да ги победи; даде му се власт над всяко коляно, език и 

народ. И му се поклониха всички жители земни, чиито имена не са написани в книгата 

на живота при Агнеца, заклан от създание мира. Който има ухо, нека чуе. Който 

откарва в плен, сам ще отиде в плен; който с меч убие, той трябва с меч да бъде 

убит. Тук е търпението и вярата на светиите.” След това говори за неговия 

оръженосец, когото също нарича лъжепророк: “Говореше като змей, и с всичката 

власт на първия звяр той действуваше пред него и караше цялата земя и жителите 

й да се поклонят на първия звяр, чиято смъртна рана бе заздравяла; и вършеше 

големи личби, та дори и огън сваляше от небето на земята пред човеците. И 

лъстеше жителите земни” (Откр. 13:2-10, 11-18). Това е казано, за да не помисли 

някой, че той ще върши чудеса с божествена сила, а не с вълшебство и да не се учудва, 

че когато му служат демони и отрекли се ангели, чрез тях той ще извършва чудеса, с 

които ще прелъстява земните жители. По-нататък Йоан казва: “И ще заповяда да 

направят един образ на звяра, и даде му се да вложи дух в зверовия образ, та 

зверовият образ дори да проговори и подействува тъй, че да бъдат убити ония, 

които не биха се поклонили на зверовия образ. И ще бъде направен белег на името 

на звяра, или числото на името му; и числото му е шестстотин шейсет и шест ”, 

т.е. шест пъти сто, шест пъти десет и шест единици, за да се възстанови цялото 

отстъпничество, което е било в продължение на хиляди години.  

3. Защото за колкото дни е създаден този свят, толкова хиляди години ще 

просъществува. И затова книгата Битие казва: “Така бидоха свършени небето и 

земята и цялото им войнство. И свърши Бог до седмия ден Своите дела, що прави, 

и в седмия ден си почина от всичките Си дела, що извърши” (Бит. 2:1-2). А това е и 

предсказание за миналото, както е било, и пророчество за бъдещето. Защото денят 

Господен е равен на хиляда години, и както за шест дни се е свършило творението, то 

очевидно е, че то ще свърши през шестхилядната година.  

4. И затова по всяко време човекът, създаден в началото от Божиите ръце, т.е. 

чрез Сина и Духа, се възсъздава по Божи образ и подобие, защото плевелите, които 
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всъщност са отстъпничество, се изхвърлят, а пшеницата, т.е. вярата, носеща плод на 

Бога, се събира в житница. Затова на спасяваните е нужна скръб, за да може по някакъв 

начин обработените, чувствителни, проникнати чрез търпение от Божието Слово и 

очистени от огъня, да бъдат годни за царски пир. Така един от тях, който бил осъден да 

бъде изяден от зверовете за това, че свидетелствал за Бога, казал: Аз съм Христовата 

пшеница и ще бъда смлян от зъбите на зверовете, за да стана чист Божи хляб (Игнатий 

Богоносец). 

 

~ Глава 29 ~ 
Всичко е било направено, за да служи на човека. Измамата, нечестието и 

отстъпилата сила на Антихриста. Това било предизобразено в потопа и след 
това чрез гонението на Седрах, Мисах и Авденахо 

1. В предишната книга аз изложих причините, поради които Бог позовлил тези 

неща да се случат и посочих, че всичко е било направено за полза на човешката 

природа, която е спасена, узряла за безсмъртие, така че притежавайки свободна воля 

и собствена сила, се подготвя да бъде по-пригодна за вечно подчинение на Бога. Затова 

и творението е пригодено към човека, защото не човека е създаден за творението, а 

творението за човека. А народите, които дори не са поглеждали към небето, не са 

поднасяли благодарности на своя Творец и не са искали да видят светлината на 

истината, а са се лутали като прилепи, потопени в дълбините на невежеството си, 

Божието Слово справедливо е сравнило с капка от каца, малък наклон на везните и 

като че ли нищо: те са толкова полезни за праведните, колкото носи полза стъблото за 

прорастването на пшеницата, и сламата за топенето и обработката на златото. Затова, 

когато Църквата накрая бъде внезапно взета оттук, то ще бъде – казано е – скръб, 

каквато не е имало от началото и няма да има (Матей 24:21). Защото това е последната 

борба на праведните, в която те, побеждавайки, се увенчават с безсмъртие.  

2. И затова в бъдещия звяр ще бъде възродено цялото безчестие и всякакво 

коварство, за да може цялата богоотстъпническа сила, събрана и заключена в него, да 

бъде хвърлена в огнената пещ. И между другото, името му ще е с числото шестстотин 

шейсет и шест, защото той възражда в себе си цялото разнородно  зло, което е било 

преди потопа и е произлязло от отстъпничеството на ангелите. Защото Ной е 

съществувал шестстотин години, когато потопа е връхлетял земята, за да изтреби 

умножаването на земята заради нечестивото поклонение, което съществувало по 

времето на Ной. (Антихристът) ще възроди цялата заблуда, която е съществувала след 

потопа, измислените идоли, убиването на пророците и изгарянето на праведните. 
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Защото издигнатия от Навуходоносор образ е бил висок 60 лакътя, широк 6 лакътя, и 

заради него Анания, Азария и Мисаил, които не му се поклонили, били хвърлени в 

огнената пещ, чрез своето приключение пророчески показвайки предстоящото накрая 

изгаряне на праведните. Защото целия този образ е бил предзнаменование за неговото 

пришествие и показвал, че единствено на него трябва да се покланят всички хора. И 

тъй, 600-те години на Ной, при когото бил потопът, причинен от богоотстъпничество, и 

числото на лактите на образа, заради когото праведните били хвърлени в горяща пещ, 

отбелязва числото на името на този, в когото се възражда цялото хилядолетно 

отстъпничество, неправда, безчестие, лъжепророчество и лъжа, затова земята ще бъде 

връхлетяна от огнен потоп. 

 

~ Глава 30 ~ 
Макар да сме сигурни за числото на Антихриста, ние не трябва да 

прибързваме да правим заключения за неговото име, понеже числото може да 
бъде свързано с много имена. Причините за това са запазени от Светия Дух. 

Царуването и смъртта на Антихриста. 

1. При това положение на нещата, а и след като това число съществува във 

всички най-добри и древни преписи (на Апокалипсиса), пък и тези, които лично са 

видели Йоан свидетелстват за него, и когато разума ни учи, че числото на името на 

звяра, съобразено с гръцкото пресмятане по съдържащите се в него букви излиза 

шестстотин шейсет и шест, т.е. толкова стотици и десетици, колкото единици, – защото 

еднаквото повторение на числото шест посочва възраждането на цялото 

богоотстъпничество (на антихриста), което е било в началото и по средата, и ще бъде 

в края на времената, – аз не знам, по какъв начин някои поради своето невежество са 

изпаднали в заблуждение, изкривявайки средното число на името, изваждайки от него 

петдесет и слагайки вместо шест десетици една. Мисля, че това се е случило поради 

грешка на преписвачите, както обикновено става, тъй като числата се обозначават 

посредством букви, и гръцката буква, означаваща числото шейсет лесно се е 

превърнала в гръцката буква йота. После някои са приели това без да го изследват, и 

при това едни просто и сляпо са употребявали числото десет, други пък, недоразбрали, 

са се осмелили да търсят името, съдържащо се в грешно и невярно число. Мисля, че 

тези, които без да искат и без лош умисъл са направили това, Бог ще дари с прошка. 

Що се отнася до тези, които заради тщестлавието си са се решили да определят името 

от грешното число и обозначават с някакво измислено от тях название предстоящото 

пришествие на антихриста, то те няма да останат ненаказани, защото са лъгали и 

самите себе си, а и тези, които са им вярвали. И първата вреда е тази, че те са се 
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отклонили от истината и несъществуващото са приемали за истинно, после такъв 

непременно ще бъде подложен на голямо наказание, каквото ще бъде и за този, който 

добавя или съкращава нещо от писанието. Освен това и друга немалка опасност 

заплашва тези, които си приписват знанието за името на антихриста. Защото, ако те 

предполагат едно име, а той дойде с друго, те лесно ще бъдат излъгани от него, 

мислейки, че още не е дошъл този, от когото трябва да се пазят.  

2. Затова такива хора трябва да узнаят и да се върнат към истинското число на 

името, за да не бъдат причислени към лъжепророците. Но знаещите вярното число, 

възвестено от писанието, т.е. числото 666, нека първо да допуснат разделение на 

царството между десетте, после, на второ място, когато тези царе започнат да царуват 

и да поправят работите си и да умножават царството си, и неочаквано дойде някой, 

който ще си присвои царството им и ще уплаши упоменатите царе, някой, който има в 

своето име гореозначеното число, – нека признаят, че това наистина е мерзостта на 

запустението. Това казва и апостолът: “Защото, кога рекат: мир и безопасност, 

тогава внезапно ще ги постигне гибел” (1Сол. 5:3). Йеремия пък е открил не само 

неговото внезапно пришествие, но и коляното, от което ще дойде, казвайки: “От Дан 

се чуе пръхкане на конете му, от громкото цвилене на жребците му трепери цяла 

земя; ще дойдат и ще опустошат земята и всичко по нея, града и които живеят в 

него” (Иер. 8:16). И поради това същото племе не се упоменава в Апокалипсиса в 

числото на спасяемите (Откр. 7:5-7). 

3. Затова по-сигурно и безопасно е да чакаш сбъдването на пророчеството, 

отколкото да предполагаш и да предричаш някакви имена, защото могат да се намерят 

много имена, съдържащи в себе си гореозначеното число, и все пак този въпрос ще 

остане неразрешен. Защото, ако се окаже, че има много имена, съдържащи това число, 

то се пита, кое от тях ще носи антихристът, който ще дойде? Това го казвам не поради 

недостиг на имена, съдържащи числото на името му, но от страх пред Бога и от ревност 

към истината, защото името Епанфас съдържа търсеното число, но за него не твърдя 

нищо. И името латинец съдържа числото 666, и е много вероятно, че последното 

царство носи това название, защото сега царуват латинците, но не искам да се хваля с 

това. Но от всички намирани от нас имена Титан – ако напишем първата сричка с две 

гръцки гласни Е и И – е най-вероятно, защото то съдържа гореозначеното число и се 

състои от шест букви, във всяка сричка по три букви. То е древно и не се употребява, 

защото никой от нашите царе не се е наричал Титан и нито един от идолите, открито 

почитани от гърците и варварите няма такова име; но у мнозина то се смята за 

божествено, така че и слънцето у сегашните властелини се нарича Титан, и съдържа 

известен намек за отмъщение и отмъстител; така и антихристът ще дава вид, като че 
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ли отмъщава заради угнетените. Освен това то е древно име, правдоподобно, царско и 

по-подходящо за тиран. Затова, ако името Титан има на своя страна толкова много 

доводи, то голяма е вероятността да заключим, че антихриста, който ще дойде, може 

би, ще се нарича Титан. Аз, обаче, не се решавам твърдо да го обявя за име на 

антихриста, знаейки, че ако е било необходимо открито да бъде възвестено неговото 

име в настоящето, то би било обявено от този, който е и видял откровението. Защото 

откровението е било малко преди нашето време, но почти през нашия век, в края на 

царуването на Домициан. 

4. Той посочва числото на името на антихриста, за да се предпазваме, когато 

дойде, знаейки кой е той; името му пък е премълчал, защото то е недостойно да бъде 

възвестено от Светия Дух. Защото, ако то беше възвестено от него, то, може би, той би 

просъществувал дълго време. А сега, тъй като той е бил и го няма, и ще излезе от 

бездната и ще загине (Откр. 17:8), като че ли не е съществувал, то името му не е 

възвестено, защото име на несъществуващ не се възвестява. А когато антихристът 

опустоши всичко на този свят, процарува три години и шест месеца и седне в 

Йерусалимския храм, тогава ще дойде Господ от небето на облаци в славата на Отца, 

и него и покорните нему ще изпрати в огнено езеро,  а на праведните ще даде времена 

на царство, т.е. на успокоение, свещен седми ден, и ще възстанови обещаното 

наследство на Авраам, царството, в което, по думите на Господа мнозина ще дойдат от 

изток и запад и ще насядат на трапеза с Авраама, Исаака и кова (Мат. 8:11). 

 

~ Глава 31 ~ 
Опазването на нашите тела е потвърдено от възкресението и възнесението 

на Христос: душите на светиите по време на междинния период са в 
състояние на очакване на това време, когато ще приемат своята съвършена и 

цялостна слава. 

1. Отново, тъй като някои, които се смятат за ортодоксални, отиват отвъд 

предварително определения план за прославянето на праведните и са невежи относно 

методите, чрез които са предварително подготвяни за нетление, те държат еретични 

мнения. Понеже еретиците, презирайки Божието творение и не признавайки спасението 

на тяхната плът, докато в същото време презират Божието обещание и отиват отвъд 

Бога в мненията, които държат, твърдят, че веднага след тяхната смърт те ще се 

възнесат над небето и Демиурга и ще отидат при Майката (Ахамот) или при Отца, 

когото сами са измислили. Следователно тези хора, които отричат едно възкресение, 

което включва целият човек (universam reprobant resurrectionem) и доколкото зависи от 
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тях го премахват от (християнското учение) ще бъдат удивени, ако не знаят нищо за 

плана на възкресението. Понеже те не избират да разберат, че ако тези неща са както 

те казват Самият Господ, в Когото те изповядват, че вярват не е бил възкресен на 

третия ден; но веднага щом бил свален от кръста без съмение се възнесъл нависоко, 

оставяйки тялото Си на земята. Но Той за три дена бил на мястото където отиват 

мъртвите, както казва пророкът за Него: „И Господ си спомни Своите починали светии, 

които преди това спели в гробниците; и Той слязъл при тях, за да ги избави и спаси.” 

И самият Господ казва: „Както Йоан е бил три дена и три нощи в корема на морското 

чудовище така и Човешкият Син ще бъде в недрата на земята” (Матей 12:40). Също 

и апостолът казва: „А това възлезе какво значи, освен, че преди това е слязъл в места 

по-долни от земните?” (Ефесяни 4:9). Това също Давид казва, когато пророкува за 

Него: „Ще избавиш душата ми от ада;” и за възкресението Му на третия ден, Той казва 

на Мария, която била първата, която Го видяла и Му се поклонила: „Не се допирай до 

Мен, понеже още не съм се възнесъл при Отца; но иди при учениците Ми и им кажи, 

че се възнасям при Моя Отец и при вашият Отец” (Йоан 20:17). 

2. Тогава, ако Господ зачел законът на смъртта, за да може да стане първороден 

от мъртвите и останал до третия ден в „места по-долни от земните” (Ефесяни 4:9); 

след това възкръснал в плът, така че дори показал дупките от гвоздеите на учениците 

Си, тогава се възнесъл при Отца; – (ако всичко това се е случило, казвам) как няма да 

бъдат доведени до объркване тези хора, които твърдят, че местата по-долни от земните 

се отнасят до нашия свят, но че техният вътрешен човек, оставяйки тялото си тук, се 

възнася до супер-небесното място? Понеже както Господ преминал през долината на 

смъртната сянка, където се намирали душите на мъртвите и все пак след това 

възкръснал в тяло, и след възкресението бил взет (на небето) явно е, че душите на 

учениците Му, заради които Господ претърпял тези неща, ще отидат на невидимото 

място, което им е отредено от Бога и ще останат там до възкресението, очаквайки това 

събитие; тогава получавайки своите тела и възкръсвайки в пълнота , т.е. телесно, точно 

както възкръснал и Господ, те ще отидат така в Божието присъствие. Понеже никой 

ученик не е по-горен от учителят си (Лука 6:40). Следователно, така както нашият 

Господар не се възнесъл веднага, бягайки (на небето), но изчакал времето на Своето 

възкресение определено от Отца, което също така било посочено от Йона и 

възкръсвайки отново, след три дни бил взет (на небето); така трябва и ние да очакваме 

времето на своето възкресение определено от Бога и предсказано от пророците и така, 

възкръсвайки, да бъдем взети, толкова, колкото Господ счете за достойни за тази 

(привилегия). 
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~ Глава 32 ~ 
В плътта, в която светиите пострадали много утеснения те ще приемат 

плодовете на своя труд; особено когато цялото творение очаква това и Бог го 
обещава на Авраам и на потомството му 

1. Следователно, тъй като мненията на някои (ортодоксални) са извлечени от 

еретични източници, те са едновременно невежи за Божиите диспенсации и за тайната 

на възкресението на праведните, и за (земното) царство, което е началото на 

нетлението. Посредством това царство тези, които са достойни постепенно привикват 

да участват в божественото естество (capere Deum). Относно тези неща трябва да се 

каже, че подобава на праведните първи да получат обещанието за наследството, което 

Бог обещал на отците и да царуват в него, когато възкръснат отново, за да видят Бога 

в обновеното творение и след това да се състои съдът. Понеже е справедливо в същото 

това творение, в което са се трудили или са били угнетявани, бивайки доказани по 

всякакъв начин чрез страдание, те да приемат наградата за своето страдание; и в 

творението, в което те са бии убити поради своята любов към Бога, в него да бъдат 

отново възкресени; и в творението, в което те служили в него и да царуват. Понеже Бог 

е богат на всичко и всичко е Негово. Удачно е следователно самото творение, 

възстановено в своето първоначално състояние да бъде изцяло под управлението на 

праведните. Апостолът прави това явно в посланието към Римляните, където казва 

следното: „Защото създанието с усърдно очакване ожида откриването ни като 

Божии синове. Понеже създанието беше подчинено на немощ, не своеволно, но чрез 

Този, Който го подчини, с надежда, че и самото създание ще се освободи от 

робството на тлението, и ще премине в славната свобода на Божиите чада” 

(Римляни 8:19-21). 

2. По този начин Божието обещание, което Той дал на Авраам, остава твърдо. 

Понеже Той казва следното: „Вдигни очите си и разгледай земята на север и на юг, 

на изток и на запад. Понеже всичката тая земя ще дам на тебе и на потомството 

ти завинаги” (Битие 13:13-14). И отново Той казва: „Стани, обходи и разгледай 

земята, понеже на тебе ще я дам” (Битие 13:17) и (все пак) той не получил наследство 

нея, дори и една стъпка, но винаги останал странник и пришелец там (Деяния 7:5; Евреи 

11:13) И след смъртта на жена си Сара, когато хетите били готови да му дадат място 

където да я погребе, той отказал дарът и купил погребалното място (давайки за него 

400 сребърни таланта) от Ефрон Зоаровият син, хетът (Битие 23:11). Така той 

търпеливо очаквал Божието обещание и не желаел да изглежда, че е получил от човеци 

това, което Бог е обещал да му даде, когато казва отново както следва: „На теб и на 

потомството ти ще дам земята от египетската река до голямата река Ефрат” 
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(Битие 15:13). Тогава, ако Бог му обещал да наследи земята и все пак той не я получил 

по време на пребиваването си там, трябва заедно с потомството си, т.е. с тези, които 

се боят от Бога и вярват в Него, да я получи при възкресението на праведните. Понеже 

неговото потомство е църквата, която получава осиновление от Бога чрез Господа, 

както казва Йоан Кръстител: „Защото Бог може и от тия камъни да въздигне чада на 

Авраам” (Лука 3:8). Така казва и апостолът в посланието към галатяните: „Но вие, 

братя, подобно на Исак, сте чада по обещанието” (Галатяни 4:28). И отново, в същото 

послание, той ясно казва, че тези, които вярват в Христос приемат Христос, обещанието 

на Авраам казвайки: „Но обещанието се изговори на Авраам и на неговият потомък. 

Той не казва и на потомците като че ли (говори) за мнозина, а на един. И на 

потомъкът, Който е Христос”(Галатяни 3:16). И отново, потвърждавайки предишните 

думи, той казва: „Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда. Следователно 

тези, които вярват са Авраамови чада. Но писанието като предвидя, че Бог ще 

оправдае езичниците чрез вяра изяви на Авраам; В тебе ще се благославят всички 

земни племена. Така тези, които упражняват вяра се благославят заедно с 

вярващият Авраам” (Галатяни 3:6 и сл.). Така тези, които вярват ще се благославят 

заедно с вярващият Авраам и тези, които са Авраамови чада. Бог обещал земята на 

Авраам и на потомството му; все пак нито Авраам нито потомството му, т.е. 

оправданите чрез вяра, не получили наследство в нея; но те ще го получат при 

възкресението на праведните. Понеже Бог е верен и истинен; и поради тази причина 

Той казва: „Блажени кротките, понеже те ще наследят земята” (Матей 5:5). 

 

~ Глава 33 ~ 
По-нататъшни доказателства за същото, извлечени от обещанията дадени 

от Христос, когато Той казал, че ще пие от плодът на лозата заедно с 
учениците си в царството на Своя Отец, докато в същото време Той обещал 

да ги награди стократно и да ги направи участници на трапезата. 
Благословението дадено на Яков вече сочи в тази посока така както е 

изтълкувано от стареят Папий. 

1. Поради тази причина, когато предстояло да премине през Своите страдания, 

за да може да изяви на Авраам и на тези заедно с него благата вест, че наследството 

е наближило (Христос), след като благодарил, когато държал чашата, пил от нея и я 

дал на учениците Си, казвайки им: „Пийте от нея всички, това е Моята кръв, която 

се пролива за прощение на греховете. Но казвам ви, няма вече да пия от плода на 

лозата, докато не го пия с вас в царството на Отца” (Матей 26:27). Така Той Сам ще 

обнови наследството на земята и ще възстанови тайнството на славата на (Неговите) 
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синове; както Давид казва „Този, Който обновява лицето на земята.” Той обещал да 

пие от плодът на лозата заедно с учениците Си, показвайки по този начин следното: 

наследяването на земята, в която ще се пие от лозата и възкресението на Своите 

ученици в плът. Понеже новата плът, която възкръсва е същата, която ще приеме и 

новата чаша. И Той не може по никакъв начин да бъде разбиран като говорещ за пиене 

на плод от лозата, докато седи с учениците Си горе в едно супер-небесно място; нито 

тези, които пият са безплътни, понеже да пиеш това, което тече от лозата принадлежи 

на плътта, а не на духа. 

2. Поради тази причина Господ казал: „Когато даваш обед или вечеря, недей 

кани приятелите си, ни братята си, ни роднините си, нито богати съседи, да не би 

и те да те поканят, и ти бъде отплатено. Но когато даваш угощение, поканвай 

сиромаси, недъгави, куци, слепи; и ще бъдеш блажен; понеже като не могат да ти 

върнат тук, ще ти бъде върнато при възкресението на мъртвите” (Лука 14:12-13). 

И отново Той казва: „Истина ви казвам, няма никой, който да е оставил къща, или 

жена, или братя, или родители, или чада, заради Божието царство, който да не 

получи многократно повече в сегашно време, а в идещия свят вечен живот” (Матей 

19:29; Лука 18:29-30). Понеже какво са стократните (награди) в този свят, нещата 

дадени на бедните и вечерите, които се връщат? Те (ще се случат) по време на 

царството, т.е. в седмия ден, който е бил осветен, в който Бог си почива от всичките Си 

дела, който е направил, който е истинската събота на праведните, в който те няма да 

се занимават с никакви светски дела, но ще има трапеза приготвена за тях от Бога и 

снабдяваща ги с всякакви ястия. 

3. Благословението на Исак, с което той благословил своя по-малък син Яков има 

същото значение, когато той казва: „Ето, дъхът на синът ми е като дъха на полето, 

което Бог е благословил” (Битие 27:27). Понеже полето е светът (Матей 13:38). И 

затова той добавил „Бог да ти даде тлъстината на земята и росата на небето, 

изобилие от жито и вино. Народи да ти слугуват и царе да се покланят пред тебе; 

бъди господар над брата си и синовете на баща ти да ти се покланят: проклет 

който те кълне и благословен, който те благославя” (Битие 27:28-29). Тогава, ако 

някой не приеме тези неща като отнасящи се до определеното царство , той трябва да 

падне в множество противоречия и объркване, както става с евреите, които са напълно 

объркани. Понеже не само, че народите в този живот не слугували на този Яков, но дори 

след като получил благословението, той сам напуснал (домът си) и слугувал на вуйчо 

си, сириецът Лаван, в продължение на 20 години; и не само не станал господар на брат 

си, но сам се поклонил пред брат си, Исав, когато се връщал от Месопотамия към баща 

си и му принесъл много дарове (Битие 33:3). Освен това по какъв начин наследил 
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изобилие от жито и вино тук този, който се преселил в Египет поради глада в земята, в 

която той обитавал и станал поданик на фараона, който по това време владеел Египет? 

Следователно тези благословения несъмнено принадлежат към времето на царството, 

което, обновено и освободено, ще бъде плодоносно с изобилие от всякакви храни, от 

небесната роса и от плодовитостта на земята; както стареят, който видял  Йоан, 

ученикът Господен, казва, че те са чули от него как Господ учил за тези времена и казва: 

„Ще дойде време, когато ще расте лоза, която ще има 10 000 пръчки, и на всяка пръчка 

10 000 вейки, и на всяка вейка 10 000 пъпки, и на всяка пъпка 10 000 чепки, и на всяка 

чепка 10 000 грозда, и всеки грозд когато бъде изстискан ще даде 520 литра вино. И 

когато някой от светиите вземе грозд друг ще вика „Аз съм по-добър грозд, вземи мен; 

благослови Господа чрез мен.” Подобно (казал той) едно житно зърно ще даде 10 000 

класа, и всеки клас 10 000 зърна, и всяко зърно 10 паунда чисто, прекрасно брашно; и 

ябълките, и семената, и тревата ще раждат в подобна пропорции; и всички животни, 

хранейки се единствено от плодовете на земята, ще станат мирни и кротки и напълно 

ще се покоряват на човека.” 

4. Тези неща са засвидетелствувани от Папий, слушателят на Йоан и спътник на 

Поликарп, в неговата пета книга; понеже той написал пет книги. Той казва в допълнение: 

Тези неща заслужават доверието на вярващите. И той казва, че когато предателят Юда 

не им повярвал и попитал: „Как Господ ще направи нещата да се раждат толкова 

изобилно?” Господ му отговорил: „Които достигнат до тези (времена) ще видят.” Затова, 

когато пророкува за тези неща Исая казва: „Вълкът ще живее с агнето, рисът ще си 

почива с ярето, телето, лъвчето и угоените ще бъдат заедно;и малко дете ще ги 

води” (Исая 11:6). И отново той казва като рекапитулация: „Вълкът и агнето ще пасат 

заедно, И лъвът ще яде слама както вола, И храна на змията ще бъде пръстта. Не 

ще повреждат нито ще погубват в цялата Ми света планина, казва Господ.” (59:24). 

Аз зная, че някои хора казват, че тези думи се отнасят до жестоките човеци от различни 

народи и с различни привички, които са повярвали и след като повярват действат 

съгласно с правдата. Но макар, че това е (вярно) по отношение на някои човеци от 

различните народи обърнати към хармонията на вярата, все пак (думите също така се 

отнасят) и до възкресението на праведните и до споменатите животни. Понеже Господ 

е богат на всичко. И право е когато творението бъде обновено всички животни да се 

покоряват и да бъдат подчинени на човеците и да се върнат към храната, която 

отначало им е била определена от Бога (понеже първоначално те били подчинени на 

Адам) т.е. роденото от земята. Но ние ще потърсим друг случай и няма да използваме 

настоящия, за да покажем, че тогава лъвът ще яде слама. И това показва големият 

размер и качество на плодовете. Понеже ако това животно, лъвът, се храни със слама 
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(в това време) от какво качество трябва да бъде самото жито щом само сламата му е 

подходяща храна за лъвовете? 

 

~ Глава 34 ~ 
Той подкрепя своето мнение за временното и вечното царство на светиите 

след тяхното възкресение чрез различни свидетелства от Исая, Езекиил, 
Еремия и Данаил; също и от притчата са бдящите слуги, на които Господ 

обещал, че ще служи. 

1. Исая също ясно заявява, че такава радост ще има при възкреснеието на 

праведните, когато казва: „Твоите умрели ще оживеят; Моите мъртви тела ще 

възкръснат. Събудете се и запейте радостно вие, които обитавате в пръстта, 

Защото росата Ти е като росата по тревите, И земята ще предаде мъртвите.” 

(Исая 26:19). Езекиил също казва: „Ето, люде Мои, Аз ще отворя гробовете ви, и като 

ви изведа из гробовете ви ще ви заведа в Израилевата земя.  И ще познаете, люде 

Мои, че Аз съм Господ, когато отворя гробовете ви и ви изведа из гробовете ви.  И 

като туря духа Си във вас, ще оживеете; и ще ви поставя във вашата земя; и ще 

познаете, че Аз Господ изговорих това и го извърших, казва Господ” (Езекиил 37:12-

14). И отново същият говори: „Така казва Господ Иеова: Когато събера Израилевия 

дом от племената, между които са разпръснати, и се осветя чрез тях пред очите 

на народите, тогава ще живеят в своята земя, която дадох на слугата Си Якова. 

Ще живеят в нея безопасно, да! ще построят къщи и ще насадят лозя; и ще живеят 

безопасно, когато извърша съдби върху всичките около тях, които са им 

напакостили; и ще познаят, че Аз съм Господ техният Бог” (Езекиил 28:25-26). Малко 

по-рано аз показах, че църквата е Авраамовото потомство; и поради тази причина ние 

можем да знаем, че Този, Който в Новия Завет ни прави от камъни в деца на Авраам 

(Матей 3:9) е същият, Който ще събере, според Стария Завет, спасените отсред 

народите. Еремия казва: “В неговите дни Юда ще бъде спасен, 

И Израил ще обитава в безопасност; И ето името, с което ще се нарича – Господ е 

наша правда. Затова, ето, идат дни, казва Господ, Когато не ще рекат вече: 

Заклеваме се в живота на Господа, Който възведе израилтяните из Египетската 

земя!” (Еремия 23:6-7). 

2. Че цялото творение, според Божията воля, ще нарасне неимоверно, че то може 

да роди плодове и да поддържа такива (каквито вече споменахме) Исая казва: „И ще 

има на всяка висока планина, и на всяко високо бърдо реки и водни потоци, В деня на 

голямото клане, Когато кулите паднат. При това, светлината на луната ще бъде 
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като светлината на слънцето, И светлината на слънцето ще бъде седмократна – 

като светлината на седем дни, В деня, когато Господ превързва струпея на людете 

Си, И изцелява раната от удара им.” (Исая 30:25-26). Раната от ударът означава 

нанесеното от началото поради непокорството на Адам, т.е. смъртта; която (рана) 

Господ ще изцели, когато ни възкреси от мъртвите и възстанови наследството на 

отците, както отново Исая казва: „Тогава ще се наслаждаваш в Господа; И Аз ще те 

направя да яздиш по високите места на земята, И ще те храня в наследството на 

баща ти Якова; Защото устата Господни изговориха това.” (Исая 58:14). Това е, 

което казва Господ: „Истина ви казвам, той ще се препаше и ще ги накара да седнат 

на трапезата и ще им прислужва. И ако дойде през нощната стража и ги намери 

така или в третата, блажени са тия слуги” (Лука 12:37-38). Отново, Йоан казва 

съвсем същото в Апокалипсиса: „Блажен и свят, който участва в първото 

възкресение” (Откровение 20:6). Исая също говори за времето, когато тези неща ще се 

случат; той казва: „Тогава рекох: Господи, до кога? И Той отговори: Докато 

запустеят градовете та да няма жител, И къщите та да няма човек, И страната 

да запустее съвсем, Докато отдалечи Господ човеците, И напуснатите места всред 

земята бъдат много. И след това Господ ще ни премести надалеч и тези, които 

останат ще се умножат на земята“ (Исая 6:11-13). Данаил заявява същото: „А 

царството и владичеството, и величието на царствата, които са под цялото небе, 

ще се дадат на людете, които са светиите на Всевишния, Чието царство е вечно 

царство и на Когото всичките владичества ще служат и ще се покоряват ” (Данаил 

7:27). И за да не бъде споменатото обещание разбирано като отнасящо се до неговото 

време пророкът казва: „Но ти си иди догдето настане краят; и ще се успокоиш, и в 

края на дните ще застанеш в дела си” (Данаил 12:13). 

3. Че пророчеството не е било дадено единствено на пророците и на отците, но 

на християните събрани от всички народи, които Духът нарича острови (понеже те са 

поставени сред неспокойствие, понасят бурята на богохулствата, съществуват като 

едно пристанище на сигурност за тези в опасност и са убежище на обичащите 

височината (на небето), и се стремят да избягнат Битус, т.е. дълбината на грешките), 

Еремия казва така: „Слушайте, народи, словото Господно, И известете в далечните 

острови, казвайки: Който разпръсна Израиля, Той ще го събере, И ще го опази както 

овчарят стадото си, защото Господ е изкупил Якова, Изкупил го е от ръката на по-

силния от него. И те ще дойдат, и ще пеят върху височината на Сион И ще се 

стекат към благата Господни, Към житото, виното и дървеното масло, И към 

рожбите на овцете и на говедата; И душата им ще бъде като напоявана градина,  

И те няма да изнемощеят вече. Тогава ще се зарадва девицата в хорото, 

И юношите и старите заедно; Защото Аз ще обърна жалеенето им в радост, И ще 
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ги утеша, и ще ги развеселя подир скръбта им. Още ще наситя душата на 

свещениците с тлъсто; И людете Ми ще се наситят с Моите блага, казва 

Господ.”(Еремия 31:10-14). В предишната книга аз показах, че всички ученици на 

Господа са левити и свещеници, тези, които в храма нарушават съботата, но са 

безукорни (Матей 12:5). Следователно подобни обещания показват по най-ясен начин 

радостта на творението в царството на праведните, на които Бог обещава, че ще 

прислужва Сам. 

4. И отново, говорейки за Ерусалим и за Него царуващ там, Исая казва: „Така 

казва Господ: Щастлив този, който е потомък в Сион и слуга в Ерусалим. Ето, 

праведен цар ще владее и първенците ще управляват със съд” (Исая 31:9; 32:1). И по 

отношение на основите, върху които ще бъде изграден той казва: „Ето, Аз ще постеля 

камъните ти в красиви цветове, И ще положа основите ти от сапфири; Ще направя 

кулите ти от рубини, Портите ти от антракс, И цялата ти ограда от отбрани 

камъни. Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа; И голям ще бъде мирът на 

чадата ти. С правда ще се утвърдиш; Далеч ще бъдеш от угнетението, защото не 

ще се боиш, – Далеч от ужасяването, защото не ще се приближи до тебе.” (Исая 

54:11-14). И отново той казва същото: „Но вие веселете се и радвайте се винаги В 

онова, което създавам; Защото, ето, създавам Ерусалим за радост, И людете му за 

веселие, Аз ще се радвам на Ерусалим, И ще се веселя за людете Си, И няма да се 

чува вече в него глас на плач, Нито глас на ридание. Там не ще има вече младенец, 

който да живее само няколко дни, Нито старец, който да не е изпълнил дните си; 

Защото дете ще умре стогодишният, А грешник, ако умре стогодишен ще бъде 

считан за проклет. Те ще построят къщи, и ще живеят в тях; Ще насадят лозя, и 

ще ядат плода им. Няма те да построят, а друг да живее там. Защото дните на 

Моите люде ще бъдат като дните на дърво, И избраните Ми за дълго ще се 

наслаждават в делото на ръцете си.” (Исая 65:18-22). 

 

~ Глава 35 ~ 
Той заключава, че споменатите свидетелства не могат да се разбират 

алегорично или като небесни благословения, но ще се изпълнят след идването 
на Антихриста и възкресението при земният Ерусалим. Към предишните 
пророчества той добавя други взети от Исая, Еремия и Апокалипсиса на 

Йоан 

1. Все пак, ако някой се опита да алеголизира тези (пророчества), той няма да се 

намери в съгласие със себе си във всичко и ще бъде оборен от учението на самите 

изрази (за които говори). Например: Кога градовете на езичниците ще бъдат запустени, 
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така че да не бъдат населени, и в къщите да няма човек, и земята ще запустее (Исая 

6:11)? Понеже „Ето,” казва Исая „денят Господен иде, Лют, с негодуване и пламенен 

гняв, За да запусти земята и да изтреби от нея грешните й,” (Исая 13:9). И отново 

той казва: „Нека да се вземе тоя, който не гледа на Господното величие” (Исая 26:10). 

И когато тези неща са извършени, той казва „Докато отдалечи Господ човеците, И 

напуснатите места всред земята бъдат много” (Исая 6:12). „Те ще построят къщи 

и ще живеят в тях; ще насадят лозя и сами ще ядат от тях” (Исая 65:21). Понеже 

всички тези и други думи без съмнение са изговорени по отношение на възкресението 

на праведните, което се случва след идването на Антихриста и унищожението на 

всичките народи под неговото управление; по (времето на) което (възкресение) 

праведните ще владеят земята, укрепявайки се от гледката на Господа и чрез Него те 

ще привикнат да участват в славата на Бога Отца и ще се наслаждават в царството с 

общение със светите ангели и единение с духовните същества; и (за) тези, които Господ 

ще намери в плът очакващи Го от небето и които са преминали скръбта, и са избягали 

от ръката на злия. Понеже за тях пророкът казва: „И останалите от тях ще се 

умножат по земята.” И пророк Еремия посочва, че колкото вярващи Бог е приготвил 

за тази цел, за да се умножат тези останали на земята, ще бъдат под управлението на 

светиите, за да служат на този Ерусалим и че (Неговото) царство ще бъде в него, 

казвайки2 : „Погледни Ерусалим от изток и виж радостта, която идва от Самият 

Господ. Ето, синовете, които изпрати ще се върнат; ще дойдат на множества от 

изток и от запад, по думите на Светия, радвайки се във великолепието от твоя 

Бог. О, Ерусалиме, свали дрехата си на скръб и оплакване и облечи красотата на 

вечно великолепие от твоя Бог. Препаши се с двойна премяна на праведност, идваща 

от твоя Бог; сложи короната от вечна слава на главата си. Понеже Бог ще покаже 

славата ти на цялата земя под небето. Защото името ти винаги ще бъде 

изговаряно от Самият Бог, мирът на праведност и слава на този, който хвали Бога. 

Стани Ерусалиме, застани нависоко и погледни на изток и виж синовете си от 

изгрева на слънцето дори до запад, чрез Словото на Светия, радващи се в спомена 

за Бога. Понеже пеши излязоха от тебе, когато ги отведе неприятелят. Бог ще ги 

върне при тебе родени в слава като трон на царство. Понеже Бог е заповядал всяка 

висока планина да се сниши и вечните хълмове и долините да се запълнят, така че 

земната повърхност да стане равна и Израел, Божията слава да може да върви 

безопасно. И дърветата ще доставят сенчести места и всяко благоуханно дърво 

ще бъде за Израел по Божията заповед. Понеже Бог ще върви напред с радост в 

светлината на Своята слава със състрадание и праведност излизащи от Него .” 

                                                           
2 Този цитат не е от Еремия, а от Варух 4:36 и сл. 
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2. Ако всички тези неща са такива, те не могат да бъдат разбирани във връзка с 

някакво свърхнебе; понеже е казано, че Бог ще покаже на цялата земя под небето 

твоята слава. Но във времето на царството земята отново ще бъде призована от 

Христос (към своето първоначално състояние) и Ерусалим съграден по модела на 

горния Ерусалим, за който пророк Исая казва: „Ето, на дланите Си съм те врязал; 

Твоите стени са винаги пред Мене” (Исая 49:16). И апостолът, пишейки към 

галатяните, казва по подобен начин: „Но горният Ерусалим е свободен, който е майка 

на всички” (Галатяни 4:26). Той не казва това за някакъв съгрешил  еон или за някаква 

друга сила, която се отделила от Плеромата, или за Пруник, но за Ерусалим, който бил 

съграден от Божията ръка. И в Апокалипсиса Йоан вижда този нов (Ерусалим) слизащ 

на новата земя (Откровение 21:2). Понеже след времето на царството, казва той, „Видях 

един голям бял престол и Стоящия на него, от Когото побегнаха небето и земята 

и не се намери място за тях” (Откровение 20:11). И освен това той говори за нещата 

свързани с общото възкресение и съда споменавайки мъртвите, големи и малки. 

„Морето,” казва той, „предаде мъртвите си и смъртта, и адът предадоха мъртвите; 

и едни книги се отвориха.” Освен това, казва той, „отвори се и книгата на живота, и 

мъртвите бяха съдени според записаното в книгите, според делата си…и смъртта 

и адът бяха хвърлени в огненото езеро, втората смърт” (Отрковение 20:12-14). Това 

е наречено Геена, която Господ нарича вечен огън (Матей 25:41). „И ако някой,” е 

казано, „не се намери записан в книгата на живота, той беше хвърлен в огненото 

езеро” (Откровение 20:15). „След това,” казва той, „видях ново небе и нова земя, 

защото първото небе и първата земя преминаха; и море нямаше вече. И видях 

светия град, новият Ерусалим, да слиза като невяста украена за мъжът си. И чух ,” 

е казано, „силен глас от трона, казвайки: Ето, скинията на Бога е с човеците и Той 

ще обитава с тях; и те ще бъдат Негови люде и Сам Бог ще бъде техен Бог. Той ще 

обърше всяка сълза от очите им; и смърт няма да има вече, нито жалеене , нито 

скръб, нито болка, защото първото премина” (Откровение 2:1-4). Исая казва същото: 

„Понеже, ето, създавам ново небе и нова земя; И предишните неща няма да се 

спомнят, Нито ще дойдат на ум. Но вие веселете се и радвайте се винаги в онова, 

което създавам; Защото, ето, създавам Ерусалим за радост, И людете му за 

веселие,” (Исая 65:17-18). Това е казано от апостола: „Понеже изгледът на този свят 

преминава” (1 Коринтяни 7:31). Със същата цел Господ казва: „Небето и земята ще 

преминат” (Матей 26:35). Следователно, когато преминат нещата, които са над земята 

Йоан, ученикът Господен казва, че тогава ще слезе новият Ерусалим като невяста 

приготвена за мъжа си; и че това е скинията на Бога, в която Бог ще обитава с човеците. 

На този Ерусалим предишният е образ – този Ерусалим в предишната земя, в който 

праведните били обучавани предварително за нетление и подготвяни за спасение. И 
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на тази скиния Моисей приел модел на планината (Изход 25:40). Нищо от това не може 

да бъде алеголизирано, но всичко е твърдо, и вярно, и истинско, направено от Бога за 

наслада на праведните. Понеже, така както Бог истински възкресява човеците, така и 

човеците истински биват възкресени от мъртвите, а не алегорично , както аз 

многократно показах. И както те наистина възкръсват, така те наистина са обучавани 

предварително за нетление, и ще вървят напред и ще преуспеят във времето на 

царството, за да могат да бъдат способни да приемат славата на Отца. Тогава когато 

всичко е обновено, те наистина ще живеят в Божия град. Понеже е казано: „Този, Който 

седи на трона каза: Ето, подновявам всичко. И Господ каза: Запиши това: Тоя който 

казва това е верен и истинен. И Той ми каза: Изпълни се” (Откровение 22:5-6). Това е 

истината по въпроса. 

 

~ Глава 36 ~ 
Човеците наистина ще бъдат възкресени: светът няма да бъде унищожен, но 

ще има множество обиталища, според мястото определено на всекиго. Всичко 
ще бъде подчинено на Бога Отца и така Той ще бъде във всички. 

1. Понеже така както има истински човеци, така трябва да има и истинско 

установяване (plantationem), така че те да не изчезнат сред несъществуващите неща, 

но да напредват сред тези, които съществуват истински. Понеже нито субстанцията , 

нито есенцията на творението е унищожена (понеже верен и истинен  е Този, Който ги е 

създал), но образът на този свят преминава (1 Коринтяни 7:31), т.е. нещата, сред които 

се случило прегрешението, понеже човекът го е надраснал. Следователно този 

(настоящ) образ е бил направен временен от Бога, Който предузнава всичко; както 

доказах в предишната книга и както показах, доколкото е възможно, причината да се 

сътвори този свят от временни неща. Но когато този (настоящ) образ (на нещата) 

премине и човекът бъде напълно обновен и процъфтява в състояние на нетление, така 

че да не може да остарее (тогава) ще има ново небе и нова земя, в които новият човек 

ще обитава (завинаги) общувайки с Бога. И тъй като това ще продължи завинаги, без 

край, Исая казва: „Защото, както новото небе и новата земя, които Аз ще направя, 

Ще пребъдат пред Мене, казва Господ, Така ще пребъде родът ви и името ви ” (Исая 

66:22). И както казва презвитерът: „Тогава тези, които са сметнати за достойни да 

обитават небето ще отидат там, други ще се наслаждават на райските радости и други 

ще преминат във великолепието на града; понеже навсякъде Спасителят ще бъде 

виждан според това колко достойни са виждащите Го. 



ПРОТИВ ЕРЕСИТЕ – Ириней Леонски 

 Книга V  
 
 

Към съдържанието ~ 68 ~ 

 

2. (Те, освен това, казват), че съществува такова разделение между обиталищата 

на тези, които раждат стократен плод и тези, които дават шестдесеткратен и на тези, 

които дават тридесеткратен; понеже първите ще бъдат взети на небесата, вторите ще 

живеят в рая, а последните ще населяват града. Поради тази причина Господ казал: „В 

домът на Отца Ми има много обиталища” (Йоан 14:2). Понеже всичко принадлежи на 

Бога, Който снабдява всички с подходящо обиталище; както Неговото Слово казва, че 

на всеки е даден дял от Отца според това колко човек е или ще бъде достоен. И това е 

постелята, на която ще се излягат гостите поканени на сватбата (Матей 22:10). 

Презвитерът, ученикът на апостолите, твърди, че това е градацията и подредбата на 

спасените, и че те напредват на стъпки в тази природа; също и че те се изкачват чрез 

Духа до Сина и чрез Сина до Отца, и че е удачно Синът да предаде делото Си на Отца, 

както казва апостолът: „Защото Той трябва да царува, докато положи всички врагове 

под нозете Си. И смъртта, най-последен враг, и тя ще бъде унищожена,” (1 

Коринтяни 15:25-26). Понеже във времето на царството, праведниците, които са на 

земята няма да умират. И тогава Той казва: „защото Бог „е покорил всичко под нозете 

Му“. А когато ще е казал, че всичко е вече покорено, (с явно изключение на Този, 

Който Му е покорил всичко), когато казвам, ще Му е било покорено всичко, тогава и 

Сам Синът ще се покори на Този, Който Му е покорил всичко, за да бъде Бог все във 

все”(1 Коринтяни 15:27-28). 

3. Следователно Йоан предварително вижда отделно първото възкресение на 

праведните (Лука 14:14) и наследството в земното царство; и това, което пророците 

пророкували е в хармония (с това видение). Понеже Господ също учел на тези неща , 

когато казал, че ще пие чашата със Своите ученици в царството. Апостолът също 

изповядва, че творението трябва да се освободи от робството на тлението (и така да 

премине) в славната свобода на Божии чада (Римляни 8:21). И във всички тези неща и 

чрез тях е изявен същият Бог Отец, Който направил човека и обещал наследството на 

земята на отците, Който освободил (творението) от (робството) при възкресението на 

праведните и изпълнява обещанието за царството на Своя Син , и след това дава по 

един бащински начин нещата, които око не може да види, нито ухо да чуе, нито да 

дойдат на сърцето на човека (1 Коринтяни 2:9; Исая 64:4). Понеже има един Син, Който 

върши волята на Своя Отец; и една човешка раса, в която се вършат Божиите тайнства, 

в които и ангелите желаят да надникнат (1 Петър 1:12). Понеже те не са способни да 

открият Божията мъдрост, чрез която делото на ръцете Му, подкрепяно и съединено с 

Неговият Син, е доведено до съвършенство; така че Неговият потомък, първороденото 

Слово, трябвало да слезе до творението (facturam), т.е. до това, което било направено 

(plasma) и то да бъде събрано в Него; и от друга страна, творението трябвало да побере 
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Словото и да се изкачи до Него, достигайки отвъд ангелите и да бъде направено по 

образ и подобие на Бога. 

КРАЙ НА КНИГА ПЕТА - ПОСЛЕДНА 


