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Свети Юстин Мъченик, известен и като Юстин Философ, е един от 
първите апологети (т.е. защитници) на християнството. За разлика от тъй 
наречените апостолски мъже, които се обръщат предимно към християнска аудитория, 
писанията на апологетите са адресирани към съвременния техен читател-езичник. По 
тази причина за по-доброто вникване в смисъла на техните писания е нужна сериозна 
подготовка и разбиране за историческата обстановка по онова време. 
В Римската империя през ІІ век християнството е обявено за “незаконна религия”. То 
не влиза в списъка на разрешените култове и самото име “християнин” е вече повод за 
юридическо преследване. На практика обстоятелствата всъщност не са били така 
строги: в латинското езичество зад граница в онези години, особено в териториите на 
всички новозавоювани страни от империята, се проявява значителна търпимост между 
различните религии, която засяга и християните. В повечето случаи никой не се 
занимава с тяхното специално разследване и наблюдение. Много римски чиновници 
изобщо не придават никакво значение на тяхното съществувание. Така християнството 
лесно би могло да стане законно. За това било достатъчно само примиряването с 

преобладаващия в римското общество синкретизъм (съществуването на много 
вярвания), т.е. да се признае Христос, само като един от боговете на римския пантеон и 
да се постигне съгласие за участие в култа на обожествения римски император и на 
римските богове. Именно фактът, че християните са отказали и едното, и другото, бил 
именно поводът за тяхното обвинение в атеизъм. 
В Римската империя в тези времена, само евреите били легално освободени от 
поклонения към римските богове. Римляните от опит знаели, че това от тях не могат да 
получат. Докато християнството е заедно с юдаизма, и бива считано за една от 
еврейските секти, не го преследват. Проблемите започват с нарастващия конфликта 
между Църквата и синагогата – конфликт, както е известно, завършил с пълен разрив. 
В такава обстановка се заражда ранната християнска апологетика. Целта на 
апологетите е преди всичко демонстриране пред езическото общество на 
приемливостта на християнството от културна гледна точка и това е най-трудната 
задача, тъй както на християните се налага да водят война на „много фронтове“. 

Нападат ги с обвинения във варварство, за това че на никому неизвестната, 
противоречива и ненужна книга – Библията, те почитат като боговдъхновена. Затова 
апологетите се опитват да покажат вечният смисъл на старозаветната история, но в това 
време им се налага и да се абстрахират от юдаизма, показвайки истината именно чрез 
християнското разбиране на Библията. Нужно е да се намерят паралели между гръцката 
философия и християнската мисъл, и едновременно с това да се представи езическата 
философия като предшественица на християнството, а християнството – откровение на 
това, което езическата философия, само някак е предчувствала. Също така е 
необходимо да се опровергаят обвиненията в атеизъм, в частност – и в канибализъм. 
Поводът за такова обвинение са слуховете за евхаристийните събрания, където не се 
допускат странични хора, по тази причина и никой точно не знаел, какво се случва там. 
Апологетите описват евхаристията, стараейки се да обяснят, в какво се състои нейният 
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смисъл, и да обосноват нежеланието на християните да се покланят на езически богове. 
Те обсъждат християнския морал, показвайки, че християните са длъжни да бъдат 
добри граждани и добродетелни хора. В този смисъл, християнската апологетика се 
води на много нива : философско, социално, етическо, антиюдейско и др. 
За св. Юстин Мъченик имаме сведения от „Църковна история“ на Евсевий. Освен това, 
до нас е стигнал официален протокол на неговото мъченичество. Юстин е роден в 
образовано семейство на римски чиновник в Палестина (в град Флавианополис, така 
римляните назовавали Сихем). Той получава класическо езическо образование, т.е. 
изучава гръцките философи, в частност – Платон. Неговото обръщане в християнството 
носило интелектуален характер, но у Евсевий то се описва с романтични щрихи. 
Веднъж, разхождайки се на брега, той срещнал старец, който го убедил в това, че 
старозаветните пророци са били и истинни философи. Така също на Юстин му 
направило огромно впечатление мъжеството, с което умирали християнските 
мъченици. Когато се обръща в християнсвото Юстин получава в Ефес и своя „палиум“ 

(горна дълга дреха, която носели философите). „Степента“ философ му дава право на 
преподавателска дейност и Юстин се отправя към Рим, където открива собствена 
школа. Той претърпява мъченическа смърт чрез обезглавяване заедно с шестима свои 
ученици по време на гоненията при император Антоний Пий (138-167г.) в 
управлението на префекта Юний Рустик през 60-те години на ІІ век. 
За нас св. Юстин е интересен особено с това, че сред християнските богослови, той е 
един от първите представители на гръко-римското общество, още повече и 
интелектуалец, който приема християнсвото. Евсевий Кесарийски причислява към 
книгите, написани от Юстин, различни не негови съчинения по погрешка. Книгата 
„Против Маркион“, която е против гностиците, известна ни от писанията на св. 
Ириней, не принадлежи на перото на Юстин. От приписваните му от Евсевий 
съчинения до нас са достигнали само три: две „Апологии“ и „Диалог с Трифон Юдеина„. 

Първата „Апология“ е адресирана към император Антоний Пий, втората – към римския 
сенат. Основната тема в тези книги е протестът против преследването на християните 
„само заради едното име“, и опитът да се предразположат римските управници към по-

обективен поглед върху християнството и по-милосърдно обръщане към християните. 
Първата „Апология“ съдържа също и подробно изложение на християнските догмати и 
описание на богослуженията. 
„Диалог с Трифон“ – най-ранно известната в историята на апологията книга против 
юдаизма, за съжаление недостигнала до нас в пълен вид. „Разговор“ сама по себе си 
представлява двудневна дискусия с умния евреин Трифон (възможно е това да е бил 
известният в онова време равин Тарфон). Уводът съдържа подробно описание на 
интелектуалния път и обръщането на Юстин. Следващите глави са посветени на 
християнското разбиране на Стария Завет. В тях се обяснява, че Моисеевият закон бил 
даден на евреите само временно и че християнството само по себе си представлява 
новият, вечният закон за цялото човечество. Народът, повярвал и последвал Христос, 
съставлява Новият Израил, истинският избран Божи народ. 
В „Диалог с Трифон“ се съдържа и учението на Юстин за Бога, което заслужава особено 
внимание. Юстин говори за Бога, използвайки предимно философска понятийност. 
Преди всичко той утвърждава абсолютната трансцендентност на Бога, Неговата 
скритост, неизразимост, безначалност. Бог – име несравнимо и превише, но тъй като 
ние трябва все някак да Го назоваваме, то по мнението на св. Юстин, най-подходящото 
за Него име е библейското „Отец“. В настоящия случай Юстин представлява типичното 
доникейско богословие, което разглеждало Бог предимно като Бог-Отец. 
В този неизразим, неизречен Бог има Слово (Логос) – посредник между Бога и света. 
До сътворението на света Логосът е съществувал в Бога-Отец като „неизразено Слово“. 



Опитвайки се да обясни троичността на Бога, Юстин предлага да се различават, след 
сътворението на света „Слово произнесено“, „Слово семенно“ и „Слово въплътено“. 

Бог е сътворил света посредством „Слово произнесено“. Терминът „семенно Слово“ 

изразявал мисълта, че при сътворението на света Бог е „посял“ навсякъде своето 
присъствие. И в този случай е налице стремлението на Философа да обясни 
съотношението на Лицата на Троицата на гърците, с философски системи имащи 
подобна концепция. И накрая „въплътено Слово“, т.е. Христос, Който представлява 
максимално самоизразяване на Бога в света. 
В този ред на мисли – Бог твори света посредством Словото Си, следователно второто 
Лице на Света Троица зависи от Божията воля. Това може леко да се изтълкува като 
субординационизъм (ерес, утвърждаваща неравенство и съподчинение на Лицата на 
Света Троица). Но от друга стана, ако Юстин е имал пред вид, че проявлението на Отец 
в света се осъществява чрез Неговия Син-Словото, то неговото богословие може 
напълно да се счита за православно. Очевидно е, че св. Юстин не е могъл да предвиди 
всички богословски проблеми на следващите поколения и искрено се е стараел да 
обясни на гърците, какво е това Света Троица. Устремеността му към диалог с гърците, 
сама по себе си вече свидетелства за широтата на неговия кръгозор и го характеризира 
като непредубеден човек. 
В творенията на св. Юстин, както и при св. Ириней Лионски, срещаме едно от най-

ранните свидетелства на почитание на Дева Мария. Той също използва образа на 
Мария като новата Ева, както впоследствие правят и много други богослови. 
Интересували са го и текстологическите проблеми. В частност, той обсъжда гръцкия 
превод на текста на прор. Исайя „…ето, Девицата ще зачене и ще роди Син, и ще Му 
нарекат името Емануил“ (Ис. 7:14). Противникът на Юстин Трифон оспорва 
правилността на гръцкия превод, утвърждавайки, че еврейската дума „alma“ означава 
просто „млада жена“, а не “девица”. Юстин посочва примери, където тази дума 
означава именно „дева“ и защитава правилността на превода на Седемдесете 
(Septuaginta), използван в евангелския разказ за Рождество Христов. 
Огромен интерес за нас представлява описанието на тайнствата и християнското 
богослужение. Смисълът на кръщението се описва по следния начин: „Тогава ги водим 

там, където има вода, и те се възраждат така, както и ние сме се възродили, и се умиват 
във водата в името на Бога Отца Вседържителя, на Иисуса Христа, нашия Спасител и 
Светия Дух. …Така както ние не знаем първото си раждане …и сме израснали в 
телесна немощ и неправедност, то за да не останем чеда на необходимостта и 
неведението, а да бъдем чеда на свободата и знанието, и за да получим прошка за 
предишните грехове – във водата се именува искащият да се възроди в името на Отца и 
Вседържителя… А това умиване се нарича просвещение, затова че се просвещават 
умовете на тези, които познават това“ (Първа апология, 61). 

Кръщението у св. Юстин се разбира като ново раждане, предполагащо преданост към 
приетата вяра и обещание за живот съгласно християнския принцип. Несъмнено Юстин 
визира кръщението на възрастни. Интересно е да се отбележи настоятелността, с която 
той говори на няколко пъти за кръщението като встъпване в нов живот и не казва нито 
дума за това, което впоследствие започва да се счита за най-главното в обреда – 

освобождението от първородния грях. Отсъствието на понятието вина у потомците за 
първородния грях е характерна за източната светоотеческа мисъл, така както на Запад 
се утвърждава идеята, че всички хора споделят „вината“ на Адамовото грехопадение и 
могат да се очистят само посредством кръщение. Източната практика при кръщението 
на младенци не предполага тяхната греховност или „виновност“, но е основана на това, 
че те се раждат в греховен свят, в „този“ свят и затова се нуждаят от дара на 
обновлението. 



В този текст, говорейки за Бога и Иисус Христос, Юстин открива тенденцията към 
субординацинизъм. „Неизреченият“ Бог, абсолютно друг, който няма подходящо име (в 
съгласие с древната юдейска традиция), Иисус Христос, разпънат при Понтий Пилат, и 
Светия Дух, предсказал чрез пророците всичко за Иисуса – се намират в отношение на 
йерархическо съподчинеие : „… Никой не може да каже името на неизречимия Бог; ако 
някой се осмели да каже, че има такова, то той би показал ужасно безумие… И при 
името на Иисус Христос… и при името на Светия Дух… се умива просветеният“ (Пак 
там, 61). 
Следвайки апологетическите си цели, Юстин описва християните като добри граждани, 
съблюдаващи закона: „След това, като се умие по този начин, повярвалият и след като е 
дал съгласието си, въвеждаме го при така наречените братя в общото събрание, за да 
извършим усърдно своите молитви заедно, както за себе си, така и за новопосветения и 
за всички други, които са навсякъде, да ни се даде на нас, познали истината, да ни се 
яви според делата на добри граждани, изпълняващи заповедите, получаване на вечно 
спасение “ (Пак там, 65). 
Следва описание на евхаристията – най-ранното дошло до нас, привеждаме го цялото: 
„Когато приключим с молитвите, ние се приветстваме с прегръдка. След това на 
присъединилия се към братята, му се донася хляб и чаша с вода и вино: той, като ги 
взема, изпращя хвалебствия в името на Сина и Светия Дух, слава на Отца на всичко, и 
благодари за това, че Той ни е удостоил с това. След извършената молитва и 
благодарение, всички присъстващи отговарят: амин. Амин – еврейска дума, която 
означава: да бъде! След благодаренията, предстоятелите, провъзгласени от народа, тъй 
наречени от нас дякони, дават на всеки от присъстващите да се приобщи към хляба, над 
който е извършено благодарението, към виното и водата, и да отнесат на тези, които 
отсъстват… Тази храна у нас се нарича евхаристия (на благодарението), и на никой 
друг не му е позволено да участва, освен само на този, който вярва в истинността на 
нашето учение, и който се е умил в обновление за оставяне на греховете, и за 
възраждане, и живее така, както е заповядал Христос. И ние приемаме това не като 
обикновен хляб и питие: а като Христос, нашият Спасител, Словото Божие, 
въплътилият се в плът и кръв за нашето спасение. Такава е тази храна, над която е 
извършено благодарението чрез молитвата Негова и от която чрез уподобяване нашата 
кръв и плът получава храна. Както сме научени, това е кръвта и плътта на въплътилия 
се Иисус. Дори и апостолите в написаните от тях разкази, наречени евангелия, са 
предали това, което им е било заповядано: Иисус взел хляб, благодарил и казал: Това 
правете за Мой спомен, това е тялото Ми; така взел и чашата, благодарил и казал: това 
е Моята кръв, и им подал (Мат. 26:26-28). … От тогава ние винаги правим това за 
спомен… И в този ден ние от различни градове и села се събираме на едно място и 
четем, доколкото ни позволява времето, разказите на апостолите или писанията на 
пророците. След като четецът спре, предстоятелят посредством думи, дава наставления 
и увещание да подражаваме на тези прекрасни дела. След това всички ставаме и 
пращаме молитви. Като приключим с молитвата, тогава… се донася хлябът, виното и 
водата; и предстоятелят също отправя молитва и благодарение, колкото може. Народът 
казва „амин“ и се дава на всеки, и се приобщават към даровете, над които се е 
извършило благодарението, а на тези, които ги няма, им се изпраща по дяконите… В 
този ден на слънцето ние всички се събираме и за това, че това е първият ден, в който 
Бог промени тъмнината и материята, сътвори света, и Иисус Христос, нашият 
Спасител, в този ден възкръсна от мъртвите “ (Пак там, 65-67). 

От това подробно описание, трябва да отбележим следните важни моменти: Църквата 
се събира „на едно място“ (επί τό αυτό)- както вече бе обсъдено, този израз по вида си е 
служел като технически термин за обозначаване на църковните събрания. Събранието е 



оглавявано от „предстоятел“ (употребяваната от Игнатий дума „епископ“ все още не се 
употребява), който обстойно „извършва благодарението (евхаристията) на Отца“. 

Юстин отдава голямо значение на еврейската дума „амин“ (да бъде), с която целият 
присъстващ народ изказва съгласието си към думите и действията на предстоятеля. 
От описанието се вижда, че евхаристийните събрания са се извършвали редовно в „деня 
на слънцето“ (езическото название на неделята = възкресението), и че те са се 
разбирали като възпоменание (или напомняне) на кръщелната служба, извършваща се 
на Пасха. Това има изключително значение, тъй като изобразява еднаквата същност на 
двете събития като преход от стария в новия живот чрез смъртта, значение, напълно 
изгубено впоследствие. „Денят на слънцето“ се е разбирал като първи ден на 
творението, както и като денят на Възкресението на Христос от мъртвите. По този 
начин се установявал общоприетият в светоотеческата литература типологически 
паралелизъм: сътворението на света и неговото обновление (спасение), са станали в 
един и същи ден. Възникналото по-късно представяне на това, че краят на света ще 
дойде с възкресението, се е основавало на това, че Христовото Възкресение било 
началото, предчувствието, предвкусването на края на света и времето. 
 

Превод от руски език: Мария Шиацер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1 

Въведение 

Една сутрин докато се разхождах край Хист[1] един човек, който вървеше 
заедно с неколцина други, ме срещна и каза: „Здравей философе!” И 
веднага щом каза това той се обърна и тръгна редом с мен, а приятелите му 
го последваха. И аз на свой ред, обръщайки се към него, казах: „Какво 
важно имаме тук?” 

Той отговори: ”Аз бях наставляван,” каза той, „в Коринт, от последователя 
на Сократ в Аргос, да не презирам и да не подминавам тези, които са 
сложили тази дреха[2], а да бъда мил с тях и да се присъединявам към тях 
тъй като от срещата ни може да произлезе полза или за мен или за този 
човек. А е добре и за двамата ако единият или другият получи някаква 
полза. Затова винаги когато видя някой в такава дреха аз с радост го 
посрещам и сега, поради тази причина, те заговорих с желание, и, заедно с 
тези, които ме придружават, очаквам да чуя нещо полезно от теб.” 

„Но кой си ти, най-прекрасни човече” – отговорих аз шеговито[3]. 

Тогава той ми каза честно както своето име така и рода си. „Трифон,” каза 
той, „се наричам, и съм евреин от обрязани[4] и след като избягах от 
войната[5], която наскоро започна там прекарвам дните си в Гърция и най-

вече в Коринт. 

„И в какво,” попитах аз, „би получил толкова полза от философията 
колкото от собственият си законодател и от пророците?” 

„Защо не?” – отвърна той. „Не обръщат ли философите всеки разговор към 
Бога? И не поставят ли те постоянно въпроси относно Неговото единство и 
провидение? Не е ли истинската задача на философията да изследва Бог?” 

„Наистина,” казах аз, „и двамата вярваме в това. Но повечето[6] не мислят 
за това дали има един или повече богове и дали те имат благоволение във 
всеки от нас или не, като че ли това знание няма никакво значение за 
нашето щастие. Не, те освен това се опитват да ни убедят, че Бог се грижи 
за вселената с нейните родове и видове, но не и за мен и теб, и за всеки 
поотделно, понеже в противен случай ние нямаше да има нужда да Му се 
молим денем и нощем. Но не е трудно да разберем коренът на това, понеже 
безстрашието и волността в говоренето водят до подобно мнение. Така 
тези хора говорят каквото решат без да се боят от наказание или да се 
надяват на някаква полза от Бога. Понеже как биха могли? Те твърдят, че 
винаги ще се случват едни и същи неща, и, по-нататък, че аз и ти ще 
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живеем отново по същият начин като няма да станем нито по-добри нито 
по-лоши хора. Но има и някои други[7], които макар да смятат, че душата е 
безсмъртна и нематериална, вярват, че дори да са вършили зло няма да 
понесат наказание (понеже нематериалното е безчувствено) и че душата, в 
следствие на своето безсмъртие, не се нуждае от нищо от Бога.” 

И той, усмихвайки се учтиво, каза: „Кажи ми твоето мнение за тези неща, 
какво мислиш ти за Бога и каква е твоята философия.” 

[1] Тази Хист, според Евсевий (iv. 18), се е намирала в Ефес.  Там, 
споменава Филострат, Аполоний пожелал да дебатира. 

[2] Евсевий (iv. 11): “Юстин във философско облекло, проповядвал 
Божието слово.” 

[3] Шеговито, без съмнение, понеже цитира стих от Омир, Илиада , Il., vi. 

123. τίς δὲ σύ ἐσσι, φέριστε, καταθνητῶν ἀνθρώπων. 

[4] Т.е. „евреин от евреи” (Филипяни 3:5) 

[5] Войната започната от Бар Кохба 

[6] Мненията на стоиците 

[7] платониците 
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Глава 2 

Юстин описва своето изучаване на философията 

„Ще ти кажа,” казах аз, „какво мисля, защото философията е най-великото 
притежание и най-почтена пред Бога[1], към Когото ни води и единствено 
ни препоръчва, и истински свети са тези хора, които й отдават внимание.  
Все пак какво е философията и причината тя да ни бъде дадена убягват от 
вниманието на мнозина, понеже нито платониците, нито стоиците, нито 
перипатетиците, нито теоретиците[2], нито питагорейците са на едно 
мнение[3]. Искам да ти кажа защо са се появили толкова много мнения. 

Тези, които първи я използвали (т.е. филосфията) и които поради това 
били считани за бележити мъже били наследени от такива, които не 
търсели истината, а единствено уважавали опазването и себедисциплината 
на предишните, както и новостите на ученията и всеки смятал за истина 
това, което научил от своя учител. Тези човеци предали на своите 
наследници такива неща и други подобни на тях, и тяхната система била 
наричана на името на този, който бил смятан за баща на учението. 
Желаейки да говоря с един от тези мъже аз се посветих на един стоик и 
след като прекарах доста време с него, през което не получих никакво по-

голямо знание за Бога (понеже самият той не знаеше и казваше, че подобни 
наставления не са необходими), аз го оставих и се посветих на друг, който 
се наричаше перипатетик и, както той си представяше, хитрец. И този 
човек, след като ме забавлява през първите няколко дена, поиска от мен да 
си платя таксата, за да не бъде безполезно нашето познанство. Него също, 
поради тази причина, аз оставих, понеже сметнах, че изобщо не е философ. 
Но понеже душата ми ревностно копнееше да слуша особеностите на 
философията аз отидох при един питагореец, много хвален –човек, който 
учеше много от своята собствена мъдрост. И когато разговарях с него 
желаейки да стана негов слушател и ученик, той каза: „Тогава какво? 
Запознат ли си с музиката, астрономията и геометрията? Очакваш ли да 
задържиш някое от тези неща, които водят до щастлив живот ако преди 
това не си бил запознат с нещата, които отбиват душата от сетивните 
обекти и я правят подходяща за обектите свойствени на ума, така че тя да 
може да съзерцава това, което е почтено в своята същност и това, което е 
добро в природата си?” Препоръчал много от тези клонове на знанието и 
казал ми, че те са необходими, той ме освободи, когато аз му признах 
своето невежество. Tова аз приех твърде нетърпеливо, както можеше да се 
очаква, когато се провали надеждата ми; още повече понеже смятах, че 
човека  притежава някакво знание; но разсъждавайки отново върху 
времето, което трябваше да прекарам в изучаване на тези клонове на 
познанието аз не бях в състояние да понасям по-нататъшно бавене. В 
безпомощното си състояние реших да се срещна с платониците понеже 
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славата им беше голяма. Затова аз прекарвах колкото можех повече от 
времето си с един, който наскоро се беше заселил в нашия град[4] – 

прозорлив човек, който заемаше висока позиция сред платониците – и 
напредвах ежедневно колкото можех повече. Разбирането за 
нематериалните неща напълно ме завладя и съзерцанието на идеите даде 
криле на умът ми[5],  така че за кратко време аз реших, че съм станал 
мъдър. И такава беше глупостта ми, че очаквах незабавно да погледна към 
Бога, понеже това е целта на платоновата философия. 

 

[1] Някои четат: „Философията е най-великото притежание и ни представя 
пред Бога” и т.н. 

[2] Може би скептици или пиронисти. 

[3] Юлий, Октавий VI казва: „Нека никой да не разделя философията ни на 
множество части и особено да не прави мнозина от един: понеже както 
истината е една такава е и философията. 

[4] Има се в предвид или Флавиа Неапол или Ефес. 

[5] Разказвайки за своя напредък в платоническата философия той 
елегантно използва тази платонова фраза 
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Глава 3 

Юстин разкaзва за своето обръщение 

 

„Така настроен, когато желаех понякога да бъда в пълна тишина и да 
избягам от човешките пътища, аз отивах на едно поле недалеч от морето. 
Когато един ден се намирах там, постигнал целта си да бъда сам, един 
старец, чиято външност по никакъв начин не заслужаваше презрение, с 
кротки и почтени маниери, ме последва отблизо. И когато се обърнах аз се 
вгледах много внимателно в него. 

Той ми каза: „Познаваш ли ме?” 

Отговорих отрицателно. 

„Тогава защо,” каза ми той, „ме гледаш?” 

„Учуден съм,” казах аз, „понеже се случи да си заедно с мен на това място, 
понеже аз не очаквах да видя някого тук.” 

Той ми каза: „Загрижен съм за  някои  от семейството си. Те си отидоха от 
мен и аз дойдох да ги потърся сам дали няма да се появят някъде. Но защо 
ти си тук?” 

„Наслаждавам се,” казах аз, „на такива разходки където вниманието ми не 
се разсейва и мога необезпокояван да беседвам със себе си и подобни 
места са най-удачни за филологията[1].” 

„Тогава ти филолог[2] ли си?” каза той, „ който не обича делата или 
истината? И не си ли поставяш за цел да бъдеш и човек на действието, а не 
просто софист?” 

„Какво по-велико дело,” казах аз, „може да направи човек повече от това 
да познава разума, който управлява всичко, и хванал се за него и изкачил 
го, да гледа надолу към грешките и стремежите на другите? Но без 
философия и без правилно разсъждение няма да се намери благоразумие в 
никой човек. Затова необходимо е за всеки да философства и да смята това 
за най-великото от всички почтени дела, а останалите единствено за 
второстепенни и третостепенни по важност. Понеже наистина, ако са 
зависими от философията, те са от умерена стойност и достойни за 
приемане, но лишени от нея и без да са придружавани от нея те са 
просташки и недодялани за тези, които ги следват.” 
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„Тогава философията ли носи щастието?” попита той, прекъсвайки ме. 

„Със сигурност,” казах аз, „и единствено тя.” 

„Тогава какво е философията?” каза той, „и какво е щастието? Моля те, 
кажи ми, ако нещо не те възпира.” 

„Философията,” казах аз, „е познанието на това, което действително 
съществува и едно ясно разбиране за истината; и щастието е награда на 
това познание и мъдрост.” 

„Но какво наричаш ти Бог?” каза той. 

„Това, което винаги има еднаква природа и еднакво поведение и е 
причината за всички неща – това наистина, е Бог.” Така му отговорих аз, а 
той ме изслуша с удоволствие и след това отново ме попита: 

„Не е ли познанието обща дума за различни въпроси? Понеже във всички 
изкуства този, който познава едно от тях е наричан човек умел в 
изкуството да ръководи, или в управлението, или в изцелението. Но в 
божествените и в човешките дела не е така. Има ли знание, което 
позволява разбиране на човешките и божествените неща и след това едно 
цялостно запознаване с божествените и с тяхната праведност?” 

„Разбира се,” отговорих аз. 

„Тогава какво? Дали познаваме човека и Бога по същия начин, по който 
познаваме музиката, аритметиката, астрономията или другите подобни 
клонове?” 

„По никакъв начин,” отговорих аз. 

„Тогава ти не ми отговори правилно,” каза той; „защото някои (клонове на 
познанието) достигат до нас чрез учение или чрез някакво занятие, докато 
за други ние получаваме познание посредством зрението. Ако някой ти 
каже, че в Индия съществува животно с природа различна от тази на 
останалите, но от такъв и такъв вид, многообразно и различаващо се, ти не 
би го познавал преди да го видиш нито би могъл да кажеш нещо за него 
освен ако не чуеш от някого, който го е виждал.” 

„Със сигурност, не,” казах аз. 

„Как тогава,” каза той, „философите могат да съдят правилно за Бога или 
да кажат някаква истина когато те нямат познание за Него понеже нито са 
Го виждали някога нито са Го чували?” 



„Но, отче,” казах аз, „божеството не може да бъде видяно просто чрез 
очите както останалите живи неща, но се познава единствено чрез умът, 
както казва Платон; и аз му вярвам.” 

 

[1] Филологията тук означава използването на разума. 

[2] Филологията тук означава използването на речта. Двойовната употреба 
на λόγος— oratio and ratio – трябва да се има в предвид. Старецът използва 
първият, а Юстин вторият смисъл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rado76.wordpress.com/2014/01/02/triphon-2/#_ftnref1
https://rado76.wordpress.com/2014/01/02/triphon-2/#_ftnref2


Глава 4 

Душата сама по себе си не може да види Бога 

 „Има ли тогава,” каза той, „такава и толкова голяма сила в нашият ум? 
Или може ли човек да не разбира чрез сетивата? Вижда ли някога 
човешкият ум Бога ако не е наставен от Светия Дух?” 

„Платон наистина казва,” отговорих аз, „че очите на умът са от такова 
естество и са дадени за тази цел, за да можем да видим Бога, когато самият 
ум е чист. Той е причината за всичко разбирано от умът като няма нито 
цвят, нито форма, нито величие – наистина нищо, което очите на тялото да 
гледат; но той е нещо подобно,” продължава той, „което е отвъд всяка 
същност, неизговорим и необясним, но съвършено велик и добър, идващ 
неочаквано в душите добре разположени по причина на техния афинитет и 
желание да го видят.” 

„Какво подобие тогава,” отговори той, „има между нас и Бога? Дали 
душата също е божествена и част от един твърде царствен ум? И дали 
когато тя вижда Бога за нас е възможно да схванем Бога в нашия ум и по 
този начин да станем щастливи? 

„Със сигурност,” казах аз. 

„А дали всички души на всички живи същества го схващат?” попита той; 
„или душите на хората са един вид, а тези на конете и магаретата са от 
друг вид?” 

„Не, но душите на всички са подобни,” отговорих аз. 

„Тогава,” каза той, „ще виждат ли конете и магаретата, или виждали ли са 
по едно или друго време, Бога?” 

„Не,” казах аз, „както и повечето хора, освен тези, които ще живеят 
справедливо, очистени от правдата и от всяка друга добродетел.” 

“Не е ли тогава,” каза той, „поради това подобие един човек да вижда Бога; 
не понеже той има ум, а понеже е умерен и праведен?” 

„Да,” казах аз, „и понеже го има по този начин той схваща Бога.” 

„Тогава какво? Дали овцата или козата нараняват някого?” 

„Никого, по никакъв начин,” отговорих аз. 



„Следователно тези животни ще видят (Бога) според твоето мнение,” каза 
той. 

„Не; понеже тялото им е от такава природа, че се явява пречка за тях.” 

Той отговори: „Ако тези животни можеха да говорят бъди уверен, че те с 
голям разум биха подиграли нашето тяло. Но нека засега да оставим този 
въпрос и нека да се съгласим с това, което каза. Все пак кажи ми това: 
Дали душата вижда (Бога) докато е в тялото или след като бъде отстранена 
от него?” 

„Докато е във формата на човек за нея е възможно,” продължих аз, „да 
достигне до това посредством умът, но когато бъде отстранена от тялото и 
бъде сама със себе си тя получава това, което й е липсвало и може напълно 
да обича.” 

„Спомня ли си това тогава (видението на Бога) когато отново е в тяло?” 

„Не ми изглежда така,” казах аз. 

„Каква тогава е ползата на тези, които са видели (Бога) или какво повече 
има този, който е видял от този, който не е ако не си спомня факта за това, 
което не е видял? 

„Не мога да кажа,” отговорих аз. 

„И какво губят тези, които са лишени от това виждане?” каза той. 

„Те са затворени в телата на някакви диви зверове и това е тяхното 
наказание.” 

„Знаят ли те тогава, че това е причината да са в такава форма и че те са 
извършили някакви грехове?” 

„Не мисля така.” 

„Тогава изглежда те не печелят нищо от тяхното наказание. Освен това аз 
бих казал, че те не са наказани освен ако не съзнават своето наказание.” 

„Наистина не са.” 

„Следователно душите нито виждат Бога нито трансмигрират в други тела 
понеже те биха знаели, че са наказвани и биха се страхували да извършат 
дори най-малкият грях оттук нататък. Но за това, че те могат да схванат, че 



Бог съществува и че правдата и благочестието са достойни аз също съм 
съгласен с теб,” каза той. 

„Прав си,” отговорих аз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 5 

Душата не е безсмъртна по своята същност  

 „Тогава тези философи не знаят нищо за тези неща; понеже те не могат да 
кажат какво е душата.” 

„Не изглежда да е така.” 

„Нито пък тя следва да се нарича безсмъртна. Понеже ако е безсмъртна тя 
явно е неродена.” 

„Тя е едновременно неродена и безсмъртна според някои от тези, които са 
наричани платоници.” 

„Казваш ли, че света също е нероден?” 

„Някои казват така. Все пак аз не съм съгласен с тях.” 

„Прав си. Понеже каква причина има някой да смята, че едно толкова 
плътно тяло притежаващо устойчивост, съчетание, променливост и 
обновяващо се ежедневно, не се е появило поради някаква причина? Но 
ако света е роден то душите по необходимост също са родени и вероятно 
по някое време те не са съществували понеже са направени заради човека и 
други живи същества, ако кажеш, че те са били направени напълно 
отделно, а не заедно със съответните им тела.” 

„Това изглежда вярно.” 

„Тогава те не са безсмъртни?” 

„Не, понеже изглежда, че света е бил роден.” 

„Но аз не казвам, че всички души ще умрат понеже това наистина би било 
добре за злото. Тогава какво? Душите на праведните остават на едно по-

добро място докато тези на нечестивите са на по-лошо, очакващи времето 
на съда. Така някои, които са достойни за Бога никога не умират, но 
другите са наказвани дотогава докато Бог благоволи те да съществуват и 
да бъдат наказвани.” 

„Дали това, което говориш е подобно на думите на Плaтон в Тимей за 
света, когато казва, че той наистина е подчинен на тление понеже е бил 
създаден, но никога няма да бъде унищожен нито ще го постигне смърт 
поради Божията воля? Мислиш ли, че същото може да се каже и за душата 
и като цяло за всички неща? Понеже тези неща, които съществуват след[1] 
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Бога или по някое време ще съществуват биха имали тленна природа, 
такава, която може да бъде премахната и да престане да съществува. 
Pонеже единствено Бог е нероден и нетленен и следователно Той е Бог, но 
всички други неща след Него са сътворени и тленни. Поради тази причина 
душите умират и биват наказвани тъй като, ако бяха неродени и нетленни 
те нито биха грешили, нито биха били пълни с глупост, нито биха били 
страхливи или жестоки, нито доброволно биха се превръщали в свине, 
змии и кучета и не би било справедливо да бъдат принуждавани ако са 
неродени. Понеже това, което е неродено е подобно на, еднакво и същото 
като това, което е неродено и нито в сила нито в чест едното трябва да 
бъде предпочитано пред другото. Следователно няма много неща, които са 
неродени. Понеже ако има някаква разлика между тях ти не би открил 
причината за тази разлика макар и да я търсиш. И след като оставиш умът 
си да се лута завинаги ти най-накрая би би застанал за един Нероден и би 
казал, че това е Причината за всичко.” 

Ако това е убегнало на наблюдението на платониците и питагорейците, 
казах аз „кой е бил като стена и крепост за нашата философия?” 

 

[1] Освен 
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Глава 6 

Тези неща не са били известни на Платон и другите философи 

„За мен е без значение,“ каза той, „дали Платон, Питагор или, накратко, 
някой друг човек, има такова мнение. Понеже истината е такава и ти ще я 
разбереш от следното. Душата със сигурност е или има живот. Тогава ако е 
живот тя би направила нещо друго, а не себе си, да живее точно както 
движението би задвижило нещо друго, а не самото себе си. Това, че 
душата живее няма да отрече никой. Но ако тя живее, тя живее не като 
биваща живот, а като участник в живота. Но това, което участва в нещо е 
различно от това, в което то участва. Душата участва в живота понеже Бог 
е пожелал да живее. Така когато Бог пожелае тя да не живее тя няма дори 
да участва (в живота). Понеже да живее не е неин атрибут, така както е 
Божи. Но така както човек не живее вечно и душата не е завинаги свързана 
с тялото. Следователно когато тази хармония бъде нарушена душата 
напуска тялото и човекът не съществува повече. И когато душата трябва да 
престане да съществува духът на живота е отнет от нея и повече няма 
душа, но той се връща в мястото откъдето е взет.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 7 

Познаването на истината трябва да се търси единствено от пророците 

„Може ли тогава някой да си намери учител?” казах аз, „или как човек 
може да си помогне, ако дори и в тях няма истина?” 

„Много преди нашето време е имало хора много по-древни от всички, 
които са почитани като философи, праведни и възлюбени от Бога, Който 
говорил чрез Светия Дух  и предсказвал събитията, които щели да се 
случат и които сега се случват. Те са наречени пророци. Единствено те 
видели и изявили истината на човеците като нито почитали, нито се бояли 
от някой човек, нито били водени от желание за слава, но говорели 
единствено нещата, които видели и чули изпълнени със Светия Дух. 
Техните писания все още съществуват и този, който ги чете получава 
голяма помощ в своето познание за началото и краят на нещата и за това, 
което трябва да знаят философите стига да им вярва. Понеже в своите 
писания те не използват демонстрации виждайки, че са свидетели на 
истината стояща над всяка демонстрация и достойна да бъде вярвана. И 
нещата, които се случили и тези, които се случват могат да те убедят да 
приемеш твърденията им макар наистина те да заслужават внимание 
поради чудесата, които извършили. Понеже те едновременно величаят 
Създателят, Богът и Отца на всичко и прогласяват Неговият Син Христос 
(изпратен) от Него докато лъжливите пророци, които са пълно с лъжлив 
нечист дух, нито са направили нито правят, но вършат някакви чудни дела, 
за да удивляват човеците и да величаят духовете и демоните на грешките. 
Но моли се, преди всичко, портите на светлината да бъдат отворени за теб 
понеже тези неща не могат да бъдат схванати или разбрани от всички, а 
единствено от хората, на които Бог и Неговият Христос са дали мъдрост.” 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 8 

Юстин е запален от любов към Христос 

 „След като каза тези и още много други неща, които сега няма време да 
спомена, той си отиде оставяйки ме да мисля над тях. Оттогава не съм го 
виждал. Но веднага в душата ми се запали пламък и ме обзе любов към 
пророците и към приятелите на Христос. И докато разсъждавах за тези 
неща в умът си открих, че единствено тази философия е безопасна и 
полезна. Поради тази причина аз съм философ. Освен това аз бих желал 
всички, вземайки решение подобно на моето, да не странят от думите на 
Спасителя. Понеже те притежават ужасна сила в себе си и са достатъчни да 
вдъхновят към преклонение тези, които са се отвърнали от пътя на 

правдата и дават най-сладка почивка на тези, които прилежно ги 
практикуват. Тогава ако имаш някаква грижа за себе си, ако ревностно 
търсиш спасение и ако вярваш в Бога ти  можеш – понеже не си невеж по 
въпроса – да се запознаеш с Божият Христос и, след като бъдеш 
посветен[1], да живееш щастлив живот. 

Когато казах това, мой скъпи приятели[2], хората, които бяха с Трифон се 
разсмяха. Но той, усмихвайки се, каза: 

„Одобрявам останалите ти бележки и оценявам ревността, с която 
изучаваш божествените неща. Но за теб би било по-добре все още да се 
държиш за философията на Платон или на някой друг човек, култивирайки 
твърдост, себевъздържание и умереност отколкото да бъдеш излъган от 
лъжливи думи и да следваш мненията на хора лишени от репутация. 
Понеже ако останеш в този вид философия и живееш неукорно, за теб би 
останала надежда за една по-добра съдба. Но когато си изоставил Бога и си 
положил доверието си в човек какво задоволство те очаква? Тогава ако 
пожелаеш да ме послушаш (понеже аз вече те смятам за приятел) първо се 
обрежи, след това спазвай заповедите свързани със съботата, празниците и 
Божите новолуния и, с една дума, върши всичко записано в Закона. Тогава 
може би ще намериш милост пред Бога. Но Христос – ако Той наистина е 
роден и съществува някъде – не е познат и дори сам не познава себе си и 
няма сила докато не бъде помазан от Илия и не изяви себе си на всички. И 
ти, приел един безпочвен разказ, си измислил един Христос за себе си и 
поради тази причина невнимателно погиваш.” 

 

[1] Буквално, след като станеш съвършен. Някой свързват това със 
съвършенството на характера, а други с кръщението. 
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[2] Според латинската версия, Скъпи мой Помпей 
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Глава 9 

Християните не вярват на безпочвени истории  

„Извинявам те и ти прощавам, приятелю,” казах аз. „Понеже ти не знаеш 
какво говориш, но си бил убеден от учители, които не разбират Писанията 
и говориш като гадател, каквото ти дойде на ум. Но ако пожелаеш да чуеш 
Неговата история, как ние не сме били заблудени и няма да престанем да 
Го изповядваме – макар укорите на човеците да се трупат върху ни, макар 
най-ужасният тиранин да ни принуждава да се отречем от Него – аз ще ти 
докажа, както стоиш тук, че ние не вярваме на празни басни или 
безпочвени думи, а на думи изпълнени със Светия Дух и с голяма сила и 
цъфтящи от благодат.” 

Тогава отново тези, които бяха в неговата компания се засмяха и 
закрещяха по един непристоен начин. Тогава аз се изправих и се приготвих 
да си тръгна, но той хвана дрехата ми и ми каза да не го правя докато не 
изпълня това, което обещах. 

„Нека тогава придружителите ти да не бъдат толкова шумни и да не се 
държат така непристойно,” казах аз. „но ако желаят нека да слушат тихо 
или, ако някое по-добро занятие им пречи, нека да си отидат докато ние, 
като се уединим на някое място и почиваме там, можем да завършим 
разговорът си.” 

На Трифон се видя добре да направим това. И след като се съгласихме ние 
отидохме на средата на Хист. Двама от неговите приятели, след като се 
присмяха и подиграха на нашата ревност, си отидоха. И когато отидохме 
на това място където имаше каменни пейки от двете страни тези с Трифон, 
сядайки на едната страна започнаха да разговарят помежду си понеже 
някой подхвърли забележка за войната в Юдея. 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 10 

Трифон обвинява християните единствено за това, че не пазят закона 

Когато престанаха аз отново се обърнах към тях по следния начин: 

„Има ли нещо друго, приятели, за което ни обвинявате, освен това, че не 
живеем според Закона, не сме обрязани по плът, както са били вашите отци 
и не пазим съботата като вас? Клеветят ли се сред вас нашите живот и 
обичаи? 

И аз ги попитах следното: 

„Вярвате ли за нас, че ядем човеци и че след празненството, когато се е 
стъмнило, се въвличаме в безразборно съжителство? Или ни осъждате 
единствено за това, че се придържаме към такива догми и вярваме в едно 
мнение, което според вас е невярно?” 

„На това се удивляваме,” каза Трифон, „но нещата, за които говори 
множеството не са достойни за вярване понеже те са твърде противни на 
човешката природа. Освен това аз зная, че вашите заповеди в т. нар. 
евангелие са толкова чудесни и толкова велики, че подозирам, че никой не 
може да ги изпълни, понеже съм ги чел внимателно. Но това е, на което 
ние най-много се чудим: че вие, изповядвайки че сте благочестиви и 
смятайки себе си за по-добри от другите, по никакъв конкретен начин не се 
отделяте от тях и не разграничавате начинът си на живот от останалите 
народи в това, че не пазите празници или съботи и нямате обичаят на 
обрязването. Освен това, полагайки надеждата си в един човек, който е бил 
обрязан все пак вие очаквате да получите нещо добро от Бога докато не се 
покорявате на Неговите заповеди. Не сте ли чели, че душата, която не е 
обрязана на осмия ден ще бъде отсечена от Неговият народ? И това е било 
заповядано в еднаква степен и за чужденците и робите. Но вие, прибързано 
презирайки този завет, отхвърляте последващите задължения и се опитвате 
да убедите себе си, че познавате Бога докато все пак не вършите никое от 
нещата, които вършат боящите се от Бога. Следователно ако можеш да се 
защитиш от тези неща и покажеш по какъв начин се надяваш за каквото и 
да е, макар че не пазиш Закона, това ние с радост ще чуем от теб и ще 
изследваме и други подобни неща.” 

 

 

 



Глава 11 

Законът отменен. Новият Завет обещан и даден от Бога 

„Няма никой друг освен Бога, о, Трифоне, нито пък има някой друг 
съществуващ от вечността“ (Така аз се обърнах към него), „освен Този, 
Който е направил и подредил цялата тази вселена. Нито пък ние смятаме, 
че има един Бог за нас, а друг за вас, но че единствено Този е Бог, Който 
извел бащите ви от Египет със силна ръка и издигната мишца. Нито пък 
ние вярваме в някой друг (понеже няма друг) освен в Този, в Когото и ти 
вярваш, Богът на Авраам, Исаак и Яков. Но ние не вярваме чрез Мойсей 
или чрез Законът, понеже тогава бихме правили това, което вие правите. 
Но сега – (понеже аз съм чел, че ще има един последен закон и завет, най-

важният от всички, който е задължителен за всички човеци, които търсят 
наследството от Бога. Понеже законът даден на Хорив сега е остарял и 
принадлежи единствено на вас, но този е за всички.) Сега, закон поставен 
срещу закон би отменил този, който е след него. И завет, който се сключва 
след това по подобен начин слага край на предишния. Даден е бил един 
вечен и последен закон – а именно Христос – и завет заслужаващ доверие, 
след който няма да има друг закон, нито заповеди, нито постановления. Не 
си ли чел това, което казва Исая: „Чуйте Ме, чуйте Ме люде мои; и ти 
царю, дай ухо на думите Ми: защото закон излезе от Мене и съдът Ми ще 
бъде светлина за народите.. Правдата Ми е бърза и спасението Ми ще 
излезе.  И народите ще се надяват на десницата Ми.” (Исая 51:4-5 LXX)? 

И чрез Еремия Той говори за същият този завет: „Ето, идат дни, казва 
Господ, Когато ще направя с Израилевия дом и с Юдовия дом Нов завет; 
Не такъв завет, какъвто направих с бащите им, В деня, когато ги хванах 
за ръка, За да ги изведа из Египетската земя; Защото те престъпиха Моя 
завет, Поради което Аз се отвърнах от тях, казва Господ.” (Еремия 
31:31-32). Следователно Бог изявява нов завет, който трябва да бъде 
постановен и да е за светлина на народите. И ние виждаме и сме убедени, 
че хората се приближават при Бога оставяйки идолите си и другата 
неправда чрез името на разпънатия, Исус Христос, държат на своята 
изповед дори до смърт и живеят благочестиво. Освен това чрез делата и 
чрез съпровождащите ги чудеса всеки може да разбере, че Той е новият 
закон, новият завет и очакването на тези, които от всеки народ очакват 
добро от Бога. Понеже духовният Израел, наследниците на Юда, Яков, 
Исак и Авраам (който като необрязан бил одобрен и благословен от Бога 
поради вярата си и се нарекъл Отец на много народи), сме ние, които сме 
били доведени до Бога чрез този разпънат Христос, както аз ще покажа по-

нататък. 

 



Глава 12 

Евреите нарушават вечният закон и тълкуват зле Мойсеевия 

Аз също така добавих и друг текст, в който Исая казва: „Приклонете ухото 
си и дойдете при Мене, Послушайте, и душата ви ще живее; И Аз ще 
направя с вас вечен завет Според верните милости, обещани на Давида. 
Ето, дадох го за свидетел на племената, За княз и заповедник на 
племената. Ето, ще призовеш народ, когото ти не познаваш; И народ, 
който не те познаваше, ще тича при тебе, Заради Господа твоя Бог, И 
заради Светия Израилев, защото те е прославил,” (Исая 55:3-5). Този 
същият закон вие презряхте и пренебрегвахте новият, свят завет. И дори 
сега нито го приемате, нито се покайвате за злите си дела. „Понеже ушите 
ви са запушени, очите ви са ослепели и сърцето закоравяло,” вика 
Еремия[1], но и тогава не послушахте. Законодателят е тук и все пак вие не 
Го виждате. Благовестието се проповядва на бедните, слепите виждат и все 
пак вие не разбирате. Вие се нуждаете от второ обрязване понеже се 
хвалите много по плът. Новият закон изисква от вас да пазите постоянна 
събота и вие, понеже стоите бездейни един ден, се смятате за 
благочестиви, като не разбирате защо това ви е било заповядано. И ако 
ядете безквасен хляб казвате, че Божията воля е била изпълнена. Господ, 
нашият Бог, не се удоволства в подобно пазене. Ако има някой вероломен 
човек или крадец сред вас нека да престане да бъде такъв. Ако някой е 
прелюбодеец, нека да се покае. Тогава той ще бъде спазена сладката и 
истинска Божия почивка. Ако някой има нечисти ръце нека да се измие и 
да бъде чист. 

 

[1] Цитата не е от Еремия. Някои смятат, че става дума за Исая 6:10 или 
Йоан 12:40. Но сравни Еремия 7:24,26; 11:8 и 17:23. 
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Глава 13 

Исая учи, че греховете са простени чрез кръвта на Христос 

„Понеже Исая не ви е изпратил в банята там да измиете убийството и 
другите грехове, които дори всичката вода на морето не е в състояние да 
очисти. Но, като можело да се очаква, това била тази спасителна 
старовременна баня, която следвала (виж 1 Кор. 10:4). И тези, които се 
покаяли и които повече не се очиствали с кръв на козли и овце или чрез 
пепелта на юницата или чрез принасянето на чисто брашно, но по вяра 
чрез кръвта на Христос и чрез Неговата смърт, Който умрял точно поради 
тази причина както казва самият Исая, когато говори по следния начин: 
„Господ запретна светата Си мишца Пред всичките народи; И всичките 
земни краища ще видят Спасението от нашия Бог. Оттеглете се, 
оттеглете се, излезте от там. Не се допирай до нечисто; Излезте изсред 
него; Очистете се вие, които носите съдовете Господни; Защото няма да 

излезете набързо, Нито ще пътувате бежешком, Защото Господ ще 
върви пред вас, И Израилевият Бог ще ви бъде задна стража. Ето, 
служителят Ми ще благоуспее, Ще се възвиси и издигне, и ще се възнесе 
твърде високо.  Както мнозина се чудеха на тебе, (Толкова бе погрозняло 
лицето му, повече от лицето на кой да е бил човек, И образът му от 
образа на кой да е от човешките синове), Така той ще удиви много 
народи; Царете ще затворят устата си пред него, Защото ще видят 
онова, за което не им се е говорило, И ще разберат това, което не са чули. 
Кой е повярвал известието ни? И на кого се е открила мишцата 
Господна? Защото израсна пред Него като отрасъл, И като корен от 
суха земя; Нямаше благообразие, нито приличие та да Го гледаме, Нито 
красота та да Го желаем. Той бе презрян и отхвърлен от човеците. Човек 
на скърби и навикнал на печал; И, както човек, от когото отвръщат 
хората лице, Презрян бе, и за нищо Го не счетохме. Той наистина понесе 
печалта ни, И със скърбите ни се натовари; А ние Го счетохме за ударен, 
Поразен от Бога, и наскърбен. Но Той биде наранен поради нашите 
престъпления, Бит биде поради нашите беззакония; На Него дойде 
наказанието докарващо нашия мир, И с Неговите рани ние се изцелихме. 
Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И 
Господ възложи на Него беззаконието на всички ни. Той беше угнетяван, 
но смири Себе Си, И не отвори устата Си; Както агне водено на клане, И 
както овца, която пред стригачите си не издава глас, Така Той не отвори 
устата Си. Чрез угнетителен съд биде грабнат; А кой от Неговия род 
разсъждаваше, Че биде отсечен отсред земята на живите Поради 
престъплението на Моите люде, върху които трябваше да падне ударът? 
И определиха гроба Му между злодеите, Но по смъртта Му при богатия; 
Защото не беше извършил неправда, Нито имаше измама в устата Му. 



Но Господ благоволи той да бъде бит, предаде Го на печал; Когато 
направиш душата Му принос за грях, Ще види потомството, ще 
продължи дните Си, И това, в което Господ благоволи, ще успее в ръката 
Му. Ще види плодовете от труда на душата Си и ще се насити; 
Праведният Ми служител ще оправдае мнозина чрез знанието им за Него, 
И Той ще се натовари с беззаконията им. Затова ще Му определя дял 
между великите, И Той ще раздели корист със силните, Защото изложи 
душата Си на смърт И към престъпници биде причислен, И защото взе на 
Себе Си греховете на мнозина И ходатайствува за престъпниците. 
Весели се, неплодна, която не раждаш; Запей с радост и възкликни, ти, 
която не си била в болките на раждане; Защото повече са чадата на 
самотната, Нежели чадата на омъжената, казва Господ. Уголеми 
мястото на шатъра си, И нека разширят завесите на жилищата ти; Не 
се скъпи; продължи въжетата си И закрепи колчетата си. Защото ще се 
разпространиш надясно и наляво; Потомството ти ще завладее 
народите И ще населят запустелите градове. Не бой се, защото не ще 
бъдеш поругана; И не се смущавай, защото не ще бъдеш посрамена; 
Защото ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си, И няма 
вече да помниш укора, който си носила във вдовството си. Защото твоят 
съпруг е Творецът ти, Чието име е Господ на Силите; И изкупителят ти 
е Светият Израилев, Който ще се нарече Бог на цялата земя. Защото 
Господ те повика като жена оставена и наскърбена духом, Да! жена 
взета в младост, а после отхвърлена, казва твоят Бог ” (Исая 52:10-54:6 

LXX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 14 

Правдата не се намира в еврейските ритуали, а в обръщението на 
сърцето давано при кръщението от Христос 

“Следователно, поради купела на покаянието и познанието на Бога, който е 
бил определен за прегрешенията на Божите хора, както вика Исая, ние 
вярваме и свидетелствуваме, че именно това кръщение, което Той 
прогласил единствено е способно да очисти тези, които се покайват и че 
това е водата на живота. Но щерните, които вие си изсичате са пробити и 
безполезни за вас. Понеже каква е ползата от това кръщение, което очиства 
единствено плътта и тялото? Кръстете душата от гняв и от сребролюбие, от 
завист и от омраза и, ето! Тялото е чисто. Понеже това е символичното 
значение на безквасния хляб, да не вършите предишните дела на кваса на 
нечестието. Но вие разбирате всички тези неща в плътски смисъл и 
смятате за благочестиво ако вършите подобни неща докато душата ви е 
пълна с измама и, накратко, с всякакво нечестие. Затова също след като 
седем дена ядете безквасен хляб Бог ви е заповядал да смесите нов квас т.е. 
да вършите други дела, а не да подражават на старите и зли дела. И понеже 
това е, което този нов Законодател изисква от вас, аз отново ще се обърна 
към думите, които цитирах и към други, които подминахме. Те са казани 
от Исая както следва: “Приклонете ухото си и дойдете при Мене, 
Послушайте, и душата ви ще живее; И Аз ще направя с вас вечен завет 
Според верните милости, обещани на Давида. Ето, дадох го за свидетел 
на племената, За княз и заповедник на племената. Ето, ще призовеш 
народ, когото ти не познаваш; И народ, който не те познаваше, ще тича 
при тебе, Заради Господа твоя Бог, И заради Светия Израилев, защото 
те е прославил, Търсете Господа, докле може да се намери. Призовавайте 
Го докато е близо; Нека остави нечестивият пътя си, И неправедният 
помислите си, Нека се обърне към Господа, и Той ще се смили за него, И 
към нашия Бог, защото Той ще прощава щедро. Защото Моите помисли 
не са като вашите помисли. Нито вашите пътища като Моите пътища, 
казва Господ. Понеже, както небето е по-високо от земята, Така и 
Моите пътища са по-високи от вашите пътища, И Моите помисли от 
вашите помисли.  Защото както слиза дъждът и снегът от небето, И не 
се връща там, Но пои земята И я прави да произрастява и да напъпва, Та 
дава семе на сеяча и хляб на гладния Така ще бъде словото Ми, което 
излиза из устата Ми; Не ще се върне при Мене празно, Но ще извърши 
волята Ми, И ще благоуспее в онова, за което го изпращам. Защото ще 
излезете с радост, И ще бъдете изведени с мир; Планините и хълмовете 
ще запеят пред вас радостно, И всичките полски дървета ще изпляскат с 
ръце.  Вместо драка ще израсте елха, Вместо трън ще израсте мирта; И 
това ще бъде на Господа за име, За вечно знамение, което няма да се 



изличи.” (Исая 55:3-13). От тези и други подобни на тях думи написани от 
пророците, о, Трифоне,” казах аз, “някои говорят за първото идване на 
Христос, в което Той е проповядван като лишен от слава, неясен и в 
смъртен образ, но други говорят за второто Му идване, когато ще се яви в 
слава и над облаците. И вашият народ ще види и ще познае Този, Когото 
прободохте, както Осия, един от дванадесетте пророци, и Данаил 
предсказали.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 15 

В какво се състои истинският пост 

“Научи тогава да пазиш истинският Божи пост, както казва Исая, за да 
можеш да угодиш на Бога. Исая казва следното: “Извикай силно, не се 
щади; Издигни гласа си като тръба Та изяви на людете Ми беззаконието 
им, И на Якововия дом греховете им. При все това те Ме търсят всеки 
ден И желаят да учат пътищата Ми; Като народ, който е извършил 
правда; И не е оставил постановлението на своя Бог, Те искат от Мене 
праведни постановления, И желаят да се приближат при Бога. Защо 
постихме, казват, а Ти не виждаш? Защо смирихме душата си, а Ти не 
внимаваш? Ето, в деня на постите си вие се предавате на своите си 
удоволствия, И изисквате да ви се вършат всичките ви работи. Ето, вие 
постите за да се препирате и карате, И за да биете нечестиво с 
пестници; Днес не постите така Щото да се чуе горе гласът ви. Такъв ли 
е постът, който Аз съм избрал, – Ден, в който трябваше човек да смирява 
душата си? Значи ли да навежда човек главата си като тръстика, И да 
си постила вретище и пепел? Това ли ще наречеш пост и ден угоден на 
Господа? Не това ли е постът, който Аз съм избрал, – Да развързваш 
несправедливите окови, Да разслабваш връзките на ярема, Да пускаш на 
свобода угнетените, И да счупваш всеки хомот? Не е ли да разделяш 
хляба си с гладния, И да възвеждаш в дома си сиромаси без покрив? 
Когато видиш голия да го обличаш, И да се не криеш от своите 
еднокръвни? Тогава твоята светлина ще изгрее като зората, И здравето 
ти скоро ще процъфне; Правдата ти ще върви пред тебе, И славата 
Господна ще ти бъде задна стража. Тогава ще зовеш, и Господ ще 
отговаря! Ще извикаш, и Той ще рече: Ето Ме! Ако махнеш насред себе си 
хомота. Соченето с пръст и нечестивите думи,  Ако даруваш на гладния 
желаното от душата ти, И насищаш наскърбената душа, Тогава 
светлината ти ще изгрява в тъмнината, И мракът ти ще бъде като 
пладне; Господ ще те води всякога, Ще насища душата ти в бездъждие, 
И ще дава сила на костите ти; И ти ще бъдеш като напоявана градина, 
И като воден извор, чиито води не пресъхват.  И родените от тебе ще 
съградят отдавна запустелите места; Ще възстановиш основите на 
много поколения; И ще те нарекат Поправител на развалините, 
Възобновител на места {Еврейски: Пътища.}* за население.” (Исая 58:1-

12). “Обрежете следователно краекожието на сърцето си,” както 
изискват Божите думи в тези текстове. 

 

 



Глава 16 

от Обрязването дадено като знак, че евреите трябва да бъдат изгонени 
поради злите си дела извършени спрямо Христос и християните 

“И Самият Бог изявява чрез Мойсей, казвайки: “Обрежете, прочее, 
краекожието на сърцето си и не бивайте вече коравовратни. Защото 
Иеова вашият Бог е Бог на боговете и Господ на господарите, великият, 
мощният и страшният Бог, Който не гледа на лице, нито приема дар;” 

(Второзаконие 10:16-17). И в Левит: “Но ако изповядат беззаконието си и 
беззаконието на бащите си в престъплението, което са извършили 
против Мене, и още, че са ходили противно на Мене, и че Аз ходих 
противно на тях и ги отведох в земята на неприятелите им, – ако тогава 
се смири езическото {Еврейски: необрязаното.}* им сърце, и приемат 
наказанието на беззаконието си,” (Левит 26:40-41). Понеже обрязването, 
което е по плът от Авраам е било дадено за знак, за да можете да бъдете 
отделени от останалите народи и от нас и за да можете единствено вие да 
понесете това, което сега заслужено понасяте, за да запустее земята ви и 
градовете ви да бъдат изгорени с огън, чужденци да ядат плодовете ви 
пред очите ви и никой от вас да не може да стъпи в Ерусалим[1]. Понеже 
вие не сте разпознавани сред останалите народи по никакъв друг начин 
освен чрез плътското обрязване. Защото мисля никой от вас няма да каже, 
че Бог не е предвидил тези бъдещи събития нито предопределя 
заслуженото на всекиго. Затова тези неща се случили на вас справедливо 
понеже сте убили Праведния и пророците Му преди Него и сега 
отхвърляте тези, които се надяват на Него и на Този, Който Го е изпратил – 

Всемогъщият Бог, Създателят на всичко – проклинайки в синагогите си 
тези, които вярват в Христос. Понеже вие нямате сила да сложите ръце на 
нас поради тези, които сега са на власт. Но винаги когато сте можели сте 
правили това. Затова Бог, чрез Исая, вика към вас и казва: “Праведният 
загива, и никой не взема това присърце; И благочестивите се отнемат от 
земята, без да размисли някой, Че праведният се отнема преди да дойде 
злото. Той се успокоява; Те си почиват на леглата си, Всеки, който ходи в 
правотата си. А вие, синове на врачка, Рожба на прелюбодеец и на 
блудница, приближете се тук. С кого се подигравате? Против кого сте 
отворили широко уста и изплезили език? Не сте ли чада на престъпление, 
рожба на лъжа.” (Исая 57:1-4). 

 

[1] Виж Апология 1.47. На евреите, според един скорошен указ от Адриан 
било забранено от закона да влизат в Ерусалим под заплаха от смъртно 
наказание. Така Юстин вижда в обрязването тяхното собствено наказание. 

https://rado76.wordpress.com/2014/02/21/triphon-16/#_ftn1
https://rado76.wordpress.com/2014/02/21/triphon-16/#_ftnref1


Глава 17 

Евреите изпращат хора по целия свят, които да клеветят християните 

 “Понеже другите народи не са нанесли върху нас и върху Христос такива 
злини и в такива степен както сте правили вие, които със самите си дела 
сте авторите на злите предубеждения срещу Праведния и срещу нас, които 
се държим за Него. Понеже след като сте Го разпънали, единственият 
неукорен и праведен човек – чрез Чийто раните тези, които се обръщат към 
Отца биват изцелени – когато сте знаели, че Той е бил възкресен от 
мъртвите и се е възнесъл на небето, както предсказали пророците, вие не 
само, че не сте се покаяли за беззаконието, което сте извършили, но сте 
избрали и изпратили от Ерусалим по цялата земя хора, които да казват, че 
се е появила безбожната ерес на християните и сте говорили публично тези 
неща, които всички, които ни познават не говорят срещу нас. Така вие сте 
причината не само за собствената си неправда, но на практика и на всички 
останали човеци. И Исая вика справедливо: “Поради вас се хули Моето 
име между езичниците” (Исая 52:5). И: “Горко на душата им! Понеже 
измислиха зло срещу себе си казвайки: Нека да ослепим праведния понеже 
ни е противен. Затова те ще ядат плода на делата си.” И отново с други 
думи: “Горко на ония, които теглят беззаконието с въжета от лъжи, И 
грехът като с ремъци от товарна кола, – Които казват: Нека бърза, 
Нека ускори делото Си, за да го видим; И нека приближи и дойде 
Възнамеряването от Светия Израилев, за да го разберем! Горко на ония, 
които наричат злото добро, а доброто зло; Които турят тъмнина за 
виделина, а виделина за тъмнина; Които турят горчиво за сладко, а 
сладко за горчиво!” (Исая 5:18-20). Така вие сте показали голяма ревност в 
разпространението по цялата земя на горчивина, мрак, и несправедливости 
срещу единственият неукорен и праведен Господ изпратен от Бога. 

Понеже Той ви се видял нежелан когато вика срещу вас: “Писано е: Домът 
Ми ще се нарече молитвен дом, а вие го превърнахте в разбойнически 
вертеп.” (Матей 21:13). Той също така прекатурил масите на 
среброменителите в храма и възкликнал: “Горко на вас книжници и 
фарисеи, лицемери! Понеже плащате десятък от гиозума и седефчето, но 
не пазите Божията любов и правда. Вие варосани гробници! Които 
външно изглеждате на хората красиви, но отвътре сте пълни с човешки 
кости.” (преразказано от Матей 23 и Лука 11). И на книжниците: “Горко 
на вас книжници! Понеже като имате ключовете сами не влизате и на 
другите пречите да влязат. Вие сте слепи водители.” 

 

 



Глава 18 

Християните биха пазили закона ако не знаеха за какво е даден 

“Понеже тъй като ти си чел, о, Трифоне, както сам признаваш, учението 
поучавано от нашият Спасител, аз не смятам, че върша глупост ако добавя 
няколко кратки Негови думи към думите на пророците. Затова умийте се и 
бъдете чисти и отмахнете нечестието от душите си, както Бог ви казва да 
се умиете в този купел и бъдете обрязани с истинското обрязване. Понеже 
ние също бихме пазили плътското обрязване и съботите и, накратко, 
всички празници, ако не знаехме с каква цел те са ви били дадени – а 
именно, заради вашите прегрешения и закоравяването на сърцата ви. 
Понеже ако ние търпеливо понасяме всичките неща измисляне срещу нас 
от злите човеци и демоните, така че дори след непоносима жестокост, 
смърт и мъчение, ние се молим за милост за тези, които ни правят тези 
неща и не желаем да върнем нищо от тези неща на никого, както ние е 
заповядал новият Законодател, това че не пазим тези обичаи не ни вреди – 

аз говоря за плътското обрязване, съботите и празниците.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 19 

Обрязването е непознато преди Авраам. Законът е бил даден от Мойсей 
поради закоравяването на сърцата им 

“Това е, от което ние се отказваме и то с причина, понеже докато вие 
държите на тези неща вие не пазите всички останали порядки, които сега 
разглеждаме.” 

“Все пак обрязването не е необходимо за всички хора, а единствено за вас, 
за да може, както вече казах, да понесете всички тези неща, които сега 
справедливо понасяте. Нито пък ние приемаме безполезното кръщение в 
басейни понеже то няма нищо общо с кръщението за живот. Заради това  

Бог е казал, че вие сте оставили Него, изворът на живите води и сте си 
изсекли щерни, които не могат да задържат вода. Вие, които сте обрязани 
по плът се нуждаете от нашето обрязване, но ние, които имаме второто, не 
се нуждаем от първото. Понеже ако беше необходимо както вие смятате, 
Бог не би направил Адам необрязан, не би погледнал благосклонно към 
приносът на Авел, когато, бивайки необрязан, той принесъл жертва и не би 
бил доволен от необрязването на Енох, който не се намерил понеже Бог го 
взел. Лот, бивайки необрязан, бил спасен от Содом и Божите ангели го 
извели. Ной бил родоначалника на нашата раса и все пак бивайки 
необрязан заедно със синовете си влязъл в ковчега. Мелхиседек, свещеник 
на Всевишния, бил необрязан, на когото Авраам, първият, който получил 
обрязването по плът дал десятък и той го благословил. По неговият чин, 
казва Бог чрез устата на Давид, ще установи един вечен свещеник. 
Следователно това обрязване било необходимо единствено на вас, за да 
може народът да не бъде народ и нацията да не бъде нация, както Осия, 
един от дванадесетте пророка казва (Осия 1 и 2). Освен това всички 
праведници, които вече споменахме, макар да не пазили съботите били 
угодни на Господа както и Авраам след тях заедно с всичките си потомци 
чак до Мойсей, при когото вашият народ се показал неправеден и 
неблагодарен към Бога като си направил телец в пустинята. Затова Бог, 
приспособявайки Себе Си към положението на народа, им заповядал да 
принасят жертви, като че ли в Неговото име, за да можете да не служите на 
идолите. Тази заповед вие все пак не сте опазили, не, вие сте принасяли 
децата си на демони. И ви е било заповядано да пазите съботите, за да 
опазите спомена за Бога. Понеже Словото Му заявява следното казвайки: 
“За да познаете, че Аз Съм Богът, който ви изкупих.” (Езекиил 20:12). 

 

 



Глава 20 

Защо били дадени заповедите за храните 

Освен това на вас ви е било заповядано да се въздържате от някои видове 
храна, за да можете да държите Бога пред очите си докато ядете и пиете, 
виждайки, че вие сте склонни и твърде готови да се отдалечавате от 
Неговото познание както казва и Мойсей: “Хората ядоха и пиха и станаха 
да играят” (Изх. 32:6). И отново: “Тогава забрави Бога, Който го създаде, 
И презря Канарата на спасението си.” (Втор. 32:15). Понеже е казано от 
Мойсей в книгата Битие, че Бог позволил на Ной, който бил праведник, да 
яде от всяко животно, но не и месо с кръв, което е смърт.” 

И когато той се готвеше да каже: “Като зелената трева” аз го изпреварих: 

“Защо не приемате тези думи “Като зелената трева” в смисъла, в който са 
дадени от Бога, да знаете, че Бог е дал растенията за подкрепа на човека 
точно както е дал и животните за ядене на плътта? Но, казвате вие, след 
Ной е направена разлика понеже ние не ядем някои растения. Така както го 
разбирате смисълът е невероятен. Аз няма да се занимавам с това макар да 
мога да кажа и да твърдя, че всеки зеленчук е за храна и подходящ за 
ядене. Но макар да правим различия между зелените растения като не ядем 
всички ние се въздържаме от някои не понеже те са нечисти, а понеже са 
горчиви, смъртоносни или бодливи. Ние обаче берем всички растения, 
които са сладки, подкрепителни и добри без значение дали са водни или 
земни. Така Бог също ви заповядва чрез устата на Мойсей да се въздържате 
от нечистите, неподходящи и хищни животни когато макар да сте яли 
манна в пустинята и сте виждали всичките чудни дела извършени за вас от 
Бога вие все пак сте се поклонили на златния телец. Затова той вика 
постоянно и справедливо: “Те са глупави деца, в  които няма вяра.” (Втор. 
32:6,20). 

 

 

 

 

 

 



Глава 21 

Съботата е била дадена заради греха на людете, а не заради праведните 
дела 

“Освен това Бог ви заповядал да пазите съботата и ви наложил други 
заповеди като един знак, както вече казах, поради вашата неправда и 
поради неправдата на бащите ви – както Той казва заради народите, за да 
не би името Му да бъде похулено сред тях, Той позволил някои от вас да 
останат живи. тези Негови думи могат да ви бъдат показани, те са записани 
в Езекиил по следния начин: “Аз съм Господ вашият Бог; в Моите 
повеления ходете, и Моите съдби пазете и извършвайте ги; освещавайте 
още и съботите Ми, и нека бъдат знак между Мене и вас, за да познаете, 
че Аз Господ съм ваш Бог. Обаче, чадата въстанаха против Мене; не 
ходиха в повеленията Ми, нито опазиха съдбите Ми да ги вършат, които 
ако извършва човек ще живее чрез тях, и оскверниха съботите Ми. Тогава 
рекох да излея яростта Си върху тях, за да изчерпя гнева Си против тях в 
пустинята. Но оттеглих ръката Си, и подействувах заради името Си, да 
се не оскверни то пред народите, пред които ги бях извел. При това, Аз им 
се заклех в пустинята, че ще ги разпръсна между народите, и ще ги разсея 
по разни страни,  защото не извършиха съдбите Ми, но отхвърлиха 
повеленията Ми, оскверниха съботите Ми, и очите им бяха към идолите 
на бащите им. Затова и Аз им дадох повеления, които не бяха добри, и 
съдби, чрез които не щяха да живеят, и оставих ги да се осквернят в 
приносите си, гдето превеждаха през огън всяко първородно, за да ги 
запустя, та да познаят, че Аз съм Господ.” (Езекиил 20:19-26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 22 

Също и жертвите и приносите 

“И за да можеш да научиш, че заради греховете на твоят собствен народ и 
заради неговото идолопоклонство, а не понеже е имало някаква 
необходимост за подобни жертви, те са добавени по подобен начин, 
слушай как Той говори за тях чрез Амос, един от дванадесетте, казвайки: 
“Горко на ония, които желаят денят Господен! За какво ви е той? Денят 
Господен е тъмнина, а не виделина. Както, ако бягаше човек от лъв, И го 
срещне мечка, Или, като влезе вкъщи, опре ръката си о стената, И змия 
го ухапе, Така не ще ли бъде денят Господен тъмнина, а не виделина? Дори 
мрак, без никаква светлина? Мразя, презирам празнуванията ви, И няма 
да благоволя в тържествените ви събрания. Даже ако ми принесете 
всеизгарянията и жертвите си, Няма да ги приема, Нито ще погледна 
към примирителните ви жертви от угоени животни. Отмахни от Мене 
шума на песните си, Защото не ща да слушам свиренето на псалтирите 
ти;  Но нека тече правосъдието като вода, И правдата като поток, 
който не пресъхва. Доме Израилев, на Мене ли принасяхте жертви и 
приноси Четиридесет години в пустинята?  Напротив, носехте царя си 
Сикут И Хиун, идолите си, Звездата на вашите богове, Които си 
направихте.  Затова ще ви закарам в плен оттатък Дамаск, Казва 
Господ, чието име е Бог на Силите.  Затова ще ви закарам в плен 
оттатък Дамаск, Казва Господ, чието име е Бог на Силите. Горко на 
охолните в Сион, И на живеещите безгрижно в Самарийската планина, 
На бележитите мъже от главния между народите, При които дохожда 
Израилевия дом! Минете в Халне та вижте; И от там идете в големия 
Емат; Тогава слезте в Гет филистимски; Те по-щастливи ли са от тия 
царства? Или техният предел по-голям ли е от вашия предел? Вие, които 
отдалечавате от себе си лошия ден, И приближавате седалището на 
насилието, – Които лежите на постелки от слонова кост, Простирате 
се на леглата си, И ядете агнетата от стадото И телците отсред 
обора, – Които пеете празни песни по звука на псалтира, И си 
изнамирате музикални инструменти както Давида, –  Които пиете вино с 
цели паници, И се мажете с изрядни масла, А за бедствието на Иосифа не 
скърбите, По тая причина, тези ще отидат сега в плен С първите, които 
ще бъдат пленени, И шумните пиршества на протягащите се ще се 
прекратят.” (Амос 5:18-6:7). И отново чрез Еремия: “Така казва Господ на 
Силите, Израилевият Бог: Притурете всеизгарянията си на жертвите 
си, И яжте месото и от тях.  Защото не говорих на бащите ви, нито им 
дадох заповеди, За всеизгаряния и жертви В деня, когато ги изведох из 
Египетската земя; ” (Еремия 7:21-22). И отново чрез Давид в 49 Псалм 
Той казва: “Господ Бог Иеова е говорил и призовал земята От изгряването 



на слънцето до захождането му. От Сион, съвършенството на 
красотата, Бог е възсиял. Нашият Бог ще дойде и няма да мълчи; Ще има 
пред Него огън поглъщаш, И около Него силна буря. Ще призове небесата 
отгоре, И земята, за да съди людете Си, казвайки: Съберете Ми Моите 
светии, Които направиха с Мене завет с жертви. И небесата ще 
известят правдата Му, Защото сам Бог е съдия. (Села) Слушайте, люде 
Мои, и ще говоря, – Израилю, и ще заявя пред тебе: Бог, твоят Бог съм Аз. 
Не ща да те изоблича поради жертвите ти, Нито поради твоите 
всеизгаряния, които са винаги пред Мене, Не ща да приема юнец от 
къщата ти, Нито козли от стадата ти;  Защото Мои са всичките горски 
зверове, И добитъкът, който е по хиляди хълмове. Познавам всичките 
планински птици, И полските зверове са в ума Ми. Ако огладнеех, не щях 
да кажа на тебе; Защото Моя е вселената и всичко що има в нея. Ще ям 
ли Аз месо от юнци? Ще пия ли кръв от козли? Принеси Богу жертва на 
хваление, И изпълни на Всевишния обреците си; И призови Ме в ден на 
напаст; И Аз ще те избавя; и ти ще Ме прославиш.  Но на нечестивия 
казва Бог: Що правиш ти та разгласяваш Моите повеления, И разказваш 
завета Ми с устата си, Тъй като сам ти мразиш поука, И хвърляш зад 
себе си Моите думи? Ако видиш крадец, тичаш с него, И с 
прелюбодейците участвуваш Предаваш устата си на зло. И езикът ти 
устройва коварство. Като седиш, говориш против брата си; Разсяваш 
клетвата против сина на майка си. Понеже си сторил това, и Аз 
премълчах, Ти си помислил, че съм съвсем подобен на тебе; Но Аз ще те 
изоблича, и ще изредя всичко това пред очите ти. Разсъдете, прочее, за 
това, вие, които забравяте Бога, Да не би да ви разкъсам, без да се 
намери кой да ви избави. Който принася жертва на хвала, той Ме 
прославя; И на онзи, който оправя пътя си, ще покажа Божието 
спасение.” (Псалм 50). По същият начин Той нито приема жертви от вас 
нито отначало заповядвал да бъдат принасяни понеже Му били нужни, а 
поради вашите грехове. Понеже наистина храмът, който е наречен храмът 
в Ерусалим, Той приема да бъде Негов дом и Негов двор, не понеже се 
нуждае от него, а за да можете вие, гледайки го, да се предавате на Него и 
да не почитате идоли. А че това е така Исая казва: “Така казва Господ: 
Небето Ми е престол, И земята е Мое подножие; Какъв дом искате да 
построите за Мене? И какво ще бъде мястото на Моя покой?” (Исая 
66:1). 

 

 

 

 



Глава 23 

Мнението на евреите относно закона е обида за Бога 

„Но ако ние не приемем това ще бъдем виновни, че сме приели глупави 
мнения, както че ли Бог не бил същият, Който съществувал във времето на 
Енох и на всички останали, които нито били обрязани по плът, нито пазели 
съботите, нито някои други обичаи, виждайки че Мойсей добавил подобни 
обреди, което изглежда глупаво и абсурдно. Следователно ние трябва да 
изповядаме, че Този, Който винаги е един и същ е заповядал тези и други 
подобни заповеди заради грешните човеци и ние трябва да кажем, че Той е 
благосклонен, предузнаващ, без да се нуждае от нищо, праведен и добър. 
Но ако това не е така, кажи ми, господине, какво мислиш за нещата, които 
разглеждаме?” 

И когато никой не отговори казах: „Затова, Трифоне, аз ще кажа на теб и 
на тези с теб, които желаят да станат прозелити, божественото послание, 
което аз чух от този човек[1]. Виждаш ли, че елементите не са лениви и не 
пазят съботата? Остани какъвто си се родил. Понеже ако не е имало нужда 
от обрязване преди Авраам или от пазене на съботите, или от празници и 
жертви преди Мойсей няма по-голяма нужда от тях и сега, след като, по 

Божията воля, Исус Христос, Божият Син е бил роден без грях от една 
девица от потомството на Авраам. Понеже когато Авраам сам бил 
необрязан той бил оправдан и благословен поради вярата, с която 
отговорил на Бога, както казва Писанието. Освен това Писанията и самите 
факти ни принуждават да признаем, че той приел обрязването като знак, а 
не за праведност. Понеже е справедливо записано за хората, така че 
душата, която не е обрязана на осмия ден да се изтреби от семейството. И 
освен това неспособността на женския пол да приеме плътско обрязване 
доказва, че обрязването е било дадено като знак, а не като едно дело на 
праведност. Понеже Бог по подобен начин е дал на жените способност да 
пазят всички неща, които са праведни и добродетелни, но ние виждаме, че 
телесната форма на  мъжа е различна от телесната форма на жената и все 
пак ние знаем, че никой не е праведен или неправеден единствено поради 
тази причина, но (се смята за праведен) по причина на богоугодността и 
праведността. 

 

[1] Човекът, който той срещнал на морския бряг 
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Глава 24 

Християнското обрязване е по-превъзходно 

„Сега, господа,” казах аз, „за нас е възможно да покажем как осмият ден 
показва някаква тайнствена важност, която седмият не притежава и която е 
показана от Бога чрез този обичай. Но за да не изглежда, че се отклонявам 
към други теми разберете какво казва: кръвта на това обрязване е остаряла 
и ние трябва да вярваме в кръвта на спасението. Сега има друг завет и друг 
закон е излязъл от Сион. Исус Христос обрязва всички, които желаят – 

както казахме по-горе – с каменни ножове (Ис. Н. 5:2; Исая 36:2-3), за да 
могат те да бъдат праведен народ, люде пазещи вярата, държащи се за 
истината и установяващи мир. Елате тогава с мен, всички, които се боите 
от Бога, които желаете да видите доброто на Ерусалим. Елате, нека да 
ходим в светлината на Господа понеже Той е освободил людете Си, 
Якововият дом. Елате, всички народи, Нека да се съберем в Ерусалим без 
повече да сме угнетявани от война поради греховете на людете. „Явен 
станах на тия, кото не ме търсеха; намериха ме тия, които не питаха за 
мен” (Исая 65:1-3) вика Той чрез Исая. „Ето Ме! ето Ме! Рекох На народ, 
който не призоваваше името Ми. Простирах ръцете си цял ден Към 
бунтовнически люде, Които ходят по недобър път След своите помисли, 
Люде, които непрестанно Ме дразнят в лицето Ми.” (Исая 56:1-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 25 

Евреите напразно се хвалят, че са синове на Авраам 

„Тези, които оправдават себе си и казват, че са Авраамови синове трябва 
да желаят макар и в малка степен да приемат наследството заедно с вас[1] 

тъй като Светия Дух, чрез устата на Исая, вика, говорейки по следният 
начин докато ги описва: „Погледни от небесата И виж от светото Си и 
славно обиталище, Где са ревността Ти и могъществените Ти дела? 
Ожидането на Твоите милости и щедрости е въздържано спрямо мене. 
Защото Ти си наш Отец, Ако и да не ни знае Авраам И да не ни признае 
Израил; Ти, Господи, си наш Отец; Твоето име е наш вечен Изкупител. 
Защо си допуснал, Господи, да се отклоняваме от пътищата Ти, Да 
ожесточаваме сърцата си та да не Ти се боим? Върни се заради слугите 
Си, Племената на Твоето наследство. Малко време го владяха Твоите 
свети люде; Противниците ни потъпкаха светилището Ти. Ние сме 
станали като ония, над които Ти никога не си владял, Като ония, които 
не са били наричани с името Ти. О да би раздрал Ти небето, да би слязъл, 
Да биха се стопили планините от присъствието Ти, Както кога огън гори 
храстите, И огън прави водата да клокочи, За да стане името Ти 
познато на противниците Ти, И да потреперят народите от 
присъствието Ти, Когато вършиш ужасни дела каквито не очаквахме! О 
да би слязъл, да биха се стопили планините от присъствието Ти! Защото 
от древността не се е чуло, До уши не е стигнало, Око не е видяло друг 
бог, освен Тебе. Да е извършил такива дела за ония, които го чакат. 
Посрещаш с благост този, който радостно върши правда, Дори ония, 
които си спомнят за Тебе в пътищата Ти; Ето, Ти си се разгневил, 
защото ние съгрешихме; Но в Твоите пътища има трайност, и ние ще се 
спасим.  Защото всички станахме като човек нечист, И всичката ни 
правда е като омърсена дреха; Ние всички вехнем като лист, И нашите 
беззакония ни завличат както вятъра. И няма човек, който да призовава 
името Ти, Който да се пробуди, за да се хване за Тебе; Защото Ти си 
скрил лицето Си от нас, И стопил си ни, поради беззаконията ни.  Но сега 
Господи, Ти си наш Отец; Ние сме глината, а Ти грънчарят ни; И всички 
сме дело на Твоята ръка. Недей се гневи силно, Господи. Недей помни 
вечно беззаконието; Ето, погледни, молим Ти се, Че ние всички сме Твои 
люде. Твоите свети градове запустяха; Сион запустя, Ерусалим е 
опустошен. Нашият свет и красив дом, Гдето бащите ни Те 
славословеха, Биде изгорен с огън; И всичките драги нам неща запустяха. 
Пред вид на това, ще се въздържиш ли, Господи? Ще мълчиш ли и ще ни 
наскърбиш ли до крайност?” (Исая 63:15-64:12). 
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И Трифон каза: „Какво искаш да кажеш? Че никой от нас няма да наследи 
нищо от святата Божия планина?” 

 

[1] Или „с нас” 
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Глава 26 

Няма спасение за евреите освен чрез Христос 

И аз отговорих: „Не казвам това. Но никой от тези, които са преследвали и 
преследват Христос, ако не се покаят, няма да наследят нищо от светата 
планина. Но езичниците, които са повярвали в Него и са се покаяли за 
греховете, които са извършили, те ще получат наследството заедно с 
патриарсите, пророците и праведниците произлезли от Яков дори ако 
никога не са пазили съботата, нито са обрязани, нито са празнували 
празниците. Те несъмнено ще приемат святото Божие наследство. Понеже 
Бог говори чрез Исая следното: „На стените ти, Ерусалиме, поставих 
стражи, Които никога няма да мълчат, ни денем ни нощем. 
Вие, които припомнювате на Господа, не замълчавайте, И не Му давайте 
почивка, Догдето не утвърди Ерусалим, и догдето не го направи похвален 
по земята. ” (Исая 62:6-7). И отново: „Минете, минете през портите, 
Пригответе пътя за людете; Изравнете, изравнете друма, Съберете 
камъните му; Издигнете знаме за племената. Ето, Господ прогласи до 
краищата на земята, като каза: Речете на сионовата дъщеря: Ето, 
Спасителят ти иде; Ето наградата Му е с Него, И въздаянието Му пред 
Него. И ще ги наричат свет народ, Изкупените от Господа; И ти ще се 
наричаш издирен, Град неоставен. Кой е този, що иде от Едом, С 
очервени дрехи от Восора, Този славен в облеклото си, Който ходи във 
величието на силата си? Аз съм, Който говоря с правда, Мощен да 
спасявам. Защо е червено облеклото Ти, И дрехите Ти подобни на ония на 
човек, който тъпче в лин? Аз сам изтъпках лина, И от племената не бе с 
Мене ни един човек; Да! стъпках ги в гнева Си, И смазах ги в яростта Си, 
Тъй че кръвта им попръска дрехите Ми, И изцапах цялото Си облекло. 
Защото денят за въздаянието бе в сърцето Ми, И годината Ми за 
изкупване настана. Аз разгледах, но нямаше кой да помага, И зачудих се, 
че нямаше кой да подкрепя; Затова, Моята мишца Ми изработи спасение, 
И Моята ярост, тя Ме подкрепи. Аз стъпках племената в гнева Си, Опих 
ги с яростта Си, И излях кръвта им в земята.” (Исая 62:10-63:6). 

 

 

 

 

 



Глава 27 

Защо Бог е учил чрез пророците същите неща които учил и чрез Мойсей 

И Трифон каза: „Защо избираш и цитираш каквото ти харесва от 
пророческите писания, но не казваш нищо за тези места, които изрично 
заповядват съботата да бъде пазена? Понеже Исая казва: „Ако отдръпнеш 
ногата си в събота, За да не вършиш своята воля в светия Ми ден, и 
наречеш събота наслада, света на Господа, почитаема, И Го почиташ 
като не следваш в нея своите си пътища, И не търсиш своето си 
удоволствие, и не говориш своите си думи, 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 58:13-14). 

И аз отговорих: „Приятелю, аз ги пропуснах не понеже подобни 
пророчества са срещу мен, а понеже вие не сте разбрали и не разбирате, че 
макар Бог да ви е заповядал чрез всичките пророци и чрез Мойсей да 
вършите нещата, които Той е заповядал поради закоравяването на сърцата 
ви и неблагодарността ви към Него. Той многократно ги е изявявал, за да 
можете, дори по този начин, ако се покаете, да Му бъдете угодни и нито да 
принасяте децата си в жертва на идоли нито да съучаствате с крадци, нито 
да обичате дарове, нито да търсите отмъщение, нито да пренебрегвате 
правосъдието на сирачето, нито да бъдете безразлични към делото на 
вдовицата, нито да бъдат ръцете ви пълни с кръв. „Понеже сионските 
дъщери са горди, И ходят с надигната шия и с безсрамни очи, Ходят 
тоже ситно, и дрънкат с нозете си” (Исая 3:16). Понеже те всички се 
отклониха. Той обяснява: „Станаха безполезни. Няма кой да разбира няма 
ни един. С езиците си мамят, гроб отровен е гърлото им, аспидова 
отрова иа по устните им, разорение и погубление има в пътя им, те не 
знаят пътят на мира.” (виж Римл. 3:10 и сл.). И така, както и в началото, 
тези неща са ви заповядани поради вашето нечестие. И по подобен начин 
поради вашата упоритост в това или по-скоро поради нарастващата ви 
склонност към тях чрез тези заповеди Той ви призовава към едно 
припомняне или знание на тези неща. Но вие сте хора със закоравени 
сърца и лишени от проумяване , едновременно слепи и сакати, деца, в 
които няма вяра, както Той Сам казва, почитащи Го единствено с устните 
си, но Той е далеч от сърцата ви, учещи неща, които са ваши, но не Негови. 
И, кажи ми, желаел ли е Бог свещениците да съгрешават когато принасят 
жертви в събота? Или да съгрешават тези, които са обрязани и обрязват в 
съботен ден? Понеже не е ли заповядал Той на осмия ден – дори ако се 
случи да е събота – родените винаги да се обрязват? Или не е ли можело 
новородените да се обрязват един ден по-рано или-късно, а не в събота ако 
е знаел, че е грешно това да се върши в съботите? Или защо Той не е 
научил тези, които са наречени праведни и угодни Нему, които живели 



преди Мойсей и Авраам, които не били обрязани що се отнася до 
краекожието им и не пазели съботите, да пазят тези заповеди? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 28 

Истинската праведност се получава чрез Христос 

И Трифон отговори: „Ние те чухме да казваш тези неща преди малко и 
внимавахме. Понеже, да кажем истината, това заслужава внимание. И 
отговорът, който се нрави на мнозина – а именно, че така Му се е видяло 
угодно – не ме задоволява. Понеже това винаги е измъкването на тези, 
които търсят да избягат и не са способни да отговорят.” 

Тогава аз казах: „Понеже аз приведох доказателства както от Писанието 
така и от самите факти и следствията от тях не се бавете или колебайте да 
ми повярвате, макар аз да съм човек необрязан, толкова малко време ви е 
останало, през което можете да станете прозелити. Ако Христовото идване 
ви изпревари напразно би било покаянието ви, напразно ще плачете. 
Понеже Той няма да ви чуе. „Разорете целините си, И не сейте между 
тръни,” вика Еремия към своите люде (Еремия 4:3). Затова не сейте между 
тръните и на необработена земя, от която не можете да получите плод. 
Познайте Христос и ето, незасятата земя, добра, добра и тлъста, е в сърцата 
ви. „Ето, идат дни, казва Господ, Когато Аз ще накажа Всичките 
обрязани заедно с необрязаните; Египет, Юда, Едом, Амонците, Моав, И 
всички, които си стрижат издадените части на косата, Които живеят в 
пустинята; Защото всички тия народи са необрязани, А целият Израилев 
дом е с необрязано сърце.” (Еремия 9:25-26). Не виждате ли как Бог е дал 
тези обстоятелства като един знак? Понеже е без полза за египтяните, за 
синовете на Моав или за едомските синове. Но макар човек да е скит или 
персиец, ако има знание за Бога и на Неговият Христос и пази вечните 
праведни заповеди той е обрязан с доброто и полезно обрязване и е Божи 
приятел, и Бог се наслаждава в него и в потомството му. Но аз ще изложа 
пред вас, приятели, самите Божи думи, когато Той казва на людете чрез 
Малахия, един от дванадесетте пророци: „Аз не благоволя към вас Казва 
Господ на Силите, Нито ще приема принос от ръката ви. Защото от 
изгрева на слънцето до захождането му Името Ми ще бъде велико между 
народите, И на всяко място ще се принася на името Ми тамян И чист 
принос. Защото Моето име ще бъде велико между народите, Казва 
Господ на Силите; Но вие го осквернявате” (Малахия 1:10-12). И чрез 
Давид Той казва: „Народ, когото не познавах, слугува на мене, Щом чуха 
за мене, те ме и послушаха; ” (Псалм 18:43-44). 

 

 

 



Глава 29 

Христос е безполезен за тези, които пазят закона 

 „Нека да прославим Бога, всички народи заедно. Защото Той посети и нас. 
Нека да Го прославим чрез царят на славата, чрез Господа на силите. 
Понеже Той е показал милост и към езичниците и зачита жертвите ни не 
по-малко отколкото вашите. Каква нужда тогава имам от обрязване аз, за 
когото свидетелствува Сам Бог? Каква нужда има от друго кръщение аз, 
който съм кръстен в Светия Дух? Мисля, че като споменавам това аз ще 
убедя даже тези, които притежават дори съвсем малко разум. Понеже тези 
думи нито са били измислени от мен нито от човешко изкуство, но ги 
изпял Давид, Исая ги проповядвал, Захарий ги прогласил и Мойсей ги 
записал. Запознат ли си с тях, Трифоне? Те се намират във вашите Писания 
или по-скоро не във вашите, но в нашите . Ти вярваш в тях. Но дори когато 
ги четеш ти не разбираш духа, който е в тях. Не се обиждай и не укорявай 
нас за телесното ни необрязване, с което Бог ни е създал и не смятай за 
странно, че ние пием гореща вода в съботите тъй като Бог управлява 
вселената и в този ден така както и във всички останали. И на 
свещениците, така както и в останалите дни, им е заповядано да принасят 
жертви. И има толкова много праведници, които не са вършили нито една 
от тези законови церемонии и все пак са засвидетелствувани от Самият 
Бог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 30 

Християните притежават истинската праведност 

 „Но препишете това на собственото си нечастие, че дори Бог може да бъде 
обвинен от тези, които не разбират, че понеже не винаги са наставяни в 
същите праведни наредби. Понеже подобни заповеди изглеждат неразумни 
и недостойни за Бога на много хора, които не са приели благодат, за да 
знаят, че вашите люде са били призовани към обръщение и духовно 
покаяние докато са се намирали в греховните условия и са се трудили в 
духовна болест и че пророчеството изговорено след смъртта на Мойсей е 
вечно. То е споменато в Псалмите, приятелю (Псалм 19). А че ние, които 
сме били умъдрени от тях, изповядваме, че Господните заповеди са по-

сладки от мед и от медена пита е явно от факта, че, макар и заплашвани със 
смърт, ние не се отричаме от името Му. Освен това ясно е също на всички, 
че ние, които вярваме в Него се молим да бъдем пазени от Него от странни 
т. е. от зли и измамни духове както образно казва пророчеството, 
говорейки за един, който вярва в Него. Понеже ние непрестанно молим 
Бога чрез Исус Христос да ни пази от демоните, които са враждебни на 
почитането на Бога и на които от древността сме служили, за да можем 
след нашето обръщение от Него към Бога да бъдем неукорни. Понеже ние 
Го наричаме Помощник и Изкупител, от силата на името на Когото дори 
демоните се боят и в този ден когато те са изгонвани в името на Исус 
Христос, разпънат под Понтий Пилат, управителят на Юдея, те са 
победени. И нека е известно на всички, че Отец Му е дал голяма слава, 
поради която демоните се подчиняват на името Му и на диспенсацията на 
Неговите страдания.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 31 

Ако силата на Христо сега е толкова велика колко по-велика ще е при 
второто Му идване 

„Но ако за една толкова велика сила е казано, че е следвала и все още 
следва диспенсацията на Неговите страдания колко велика ще е тази, която 
следва след Неговото славно завръщане! Понеже Той ще дойде от 
облаците като Човешки Син, като Данаил е пророкувал, и ангелите Му с 
Него. Тези са думите: „Гледах догдето се положиха престоли, и Старият 
по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг, и космите на главата 
Му като чиста вълна, престолът Му – огнени пламъци, и колелата Му 
пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред Него; милион 
служители Му слугуваха, и милиарди по милиарди стояха пред Него; 
съдилището се откри, и книгите се отвориха. Тогава погледнах по 
причина на гласа на надменните думи, които рогът изговаряше; гледах 
догдето звярът биде убит, и тялото му погубено и предадено да се изгори 
с огън. А колкото за другите зверове, тяхното владичество биде отнето; 
животът им, обаче, се продължи до време и година. Гледах в нощните 
видения, и ето, един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна 
до Стария по дни; и доведоха го пред Него. И Нему се даде владичество, 
слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. 
Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и 
царството Му е царство, което няма да се разруши. Колкото за мене, 
Даниила, духът ми се наскърби дълбоко в тялото ми, и виденията на 
главата ми ме смутиха. Приближих се до едного от предстоящите и го 
попитах що е истинското значение на всичко това. И той ми разправи и 
ми даде да разбера значението на тия неща. Тия четири големи звяра, 
каза той, са четирима царе, които ще се издигнат от земята. Но 
светиите на Всевишния ще приемат царството, и ще владеят царството 
до века и до вечни векове. Тогава поисках да узная истината за четвъртия 
звяр, който се различаваше от всичките други и бе твърде страшен, 
чиито зъби бяха железни и ноктите му медни, който пояждаше и 
строшаваше, а останалото стъпкваше с нозете си, – и за десетте рога, 
които бяха на главата му, и за другия рог, който излезе, и пред който 
паднаха три, тоест, за оня рог, който имаше очи и уста, които говореха 
надменно, и който наглед бе по-як от другарите си. Гледах същия рог 
като воюваше със светиите и превъзмогваше против тях, докато дойде 
Старият по дни, и се извърши съд за светиите на Всевишния, и настана 
времето, когато светиите завладяха царството. Той каза така: 
Четвъртият звяр ще бъде четвъртото царство на света, което ще се 
различава от всичките царства, и ще погълне целия свят, и ще го стъпче и 
разтроши. А за десетте рога, те са десет царе, които ще се издигнат от 



това царство; и след тях ще се издигне друг, който ще се различава от 
първите и ще покори трима царе. Той ще говори думи против Всевишния, 
ще изтощава светиите на Всевишния, и ще замисли да промени времена и 
закони; и те ще бъдат предадени в ръката му до време и времена и 
половина време. Но когато съдилището ще заседава, ще му отнемат 
владичеството, за да го изтребят и погубят до край. 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. Тук е краят на това нещо. Колкото за мене, Даниила, 
размишленията ми ме смущават много, и изгледът на лицето ми се 
измени; но запазих това нещо в сърцето си.” (Данаил 7:9-28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 32 

Трифон възразява, че Христос е описан като славен от Данаил, Юстин 
разграничава двете идвания 

И когато аз свърших Трифон каза: „Тези и други подобни писания, 
господине, са ни убедили да Го очакваме като човешки син, който приема 
от Вечният вечното царство. Но този т. нар. ваш Христос е бил безславен 
дотолкова, че най-голямото проклятие описано в закона е паднало върху 
Него, понеже Той е бил разпънат.” 

Тогава аз му отговорих: „Ако, господа, в Писанията, които аз вече цитирах 
не беше казано, че изгледът Му е бил безславен, и поколението Му не 
може никой да изкаже, и че смъртта Му е определена с богатия, и с 
Неговите рани ние се изцелихме, и че е бил воден като овца; и ако аз не 
бях обяснил, че има две Негови идвания – едното, при което Той е бил 
прободен от вас, второ, при което вие ще познаете Този, Когото сте 
проболи и племената ви ще заплачат, всяко племе за себе си, жените 
отделно и мъжете отделно – тогава аз бих говорил съмнителни и неясни 
неща. Но сега, чрез съдържанието на тези писания смятани за свети и 
пророчески сред вас, аз се опитвам да докажа всичко (което казах) чрез 
благодатта на Господ Саваот за вечно спасение. Затова, за да може 
разглежданият от нас предмет да стане по-ясен аз ще спомена и други 
думи изговорени от блажения Давид, от които вие можете да разберете, че 
Господ е наречен Христос чрез Светия Дух на пророчеството и че този 
Господ, Отец на всичко, Го е взел отново от земята поставяйки Го до 
десницата Си докато постави враговете Му за Негово подножие. Това 
наистина е станало от времето когато нашият Господ е възлязъл на небето 
след като е възкръснал от мъртвите и сега времето наближава своят край. 
И Този, за Когото Данаил пророкува ще владее за време, времена и 
половин време и дори вече е пред вратата, за да говори богохулства и 
дързости срещу Всевишния. Но вие, понеже не знаете за колко време той 
ще владее, сте на друго мнение. Понеже вие разбирате „време” като 100 
години. Но ако това беше така човекът на греха би трябвало да царува най-

малко 350 години за да можем да пресметнем казаното от светия Данаил – 

„и времена” – да бъдат единствено две времена. Казвам всичко това като 
едно отклонение, за да можете накрая да бъдете убедени в казаното от Бога 
срещу вас, че вие сте глупави синове и това: „мъдростта на мъдрите им ще 
изчезне, И разумът на разумните ще се скрие.” (Исая 29:14) и да 
престанете да лъжете себе си и тези, които ви слушат и да се научите от 
нас, които сме се научили на мъдрост чрез Христовата благодат. 
Думите казани от Давид са следните: „Иеова рече на моя Господ: Седи 
отдясно Ми Докле положа враговете ти за твое подножие. Господ ще 
простре от Сиона скиптъра на силата ти; Владей всред враговете си. В 



деня, когато събереш силата си, твоите люде ще представят себе си 
доброволно, в света премяна; Твоите млади ще дойдат при тебе като 
росата из утробата на зората. Господ се закле, (и не ще се разкае), като 
каза: Ти си свещеник до века според чина Мелхиседеков. Господ, стоящ 
отдясно ти, Ще порази царя в деня на гнева си. Ще извърши съд между 

народите, ще напълни земята с трупове, Ще смаже главата на 
неприятелите по широкия свят. Ще пие от потока край пътя; Затова ще 
дигне глава високо” (Пс. 110). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 33 

Псалм 110 не е казан за Езекия. Той доказва, че Христос първо е бил 
смирен и след това славен. 

„И,” продължих аз, „аз зная, че вие се опитвате да твърдите, че този псалм 
е казан за цар Езекия. Но че грешите аз ще ви покажа от самите думи, 
които са пред вас. „Господ се закле и не ще се разкае,” е казано и „ти си 
свещеник довека според чина Мелхиседеков,” което следва предишните 
думи. Дори вие няма да кажете, че Езекия е бил свещеник или че е вечен 
свещеник на Бога. Това показва, че тези думи са казани за нашият Христос. 
Но ушите ви са затворени и сърцата ви са закоравени. Понеже под думите: 
„Господ се закле и не ще се разкае: Ти си свещеник довека според чина 
Мелхиседеков” Бог Му показва с клетва (поради вашето неверие), че ще 
бъде Първосвещеник според Мелхиседековия чин т.е. както Мелхиседек е 
описан от Мойсей като свещеник на Всевишния и той бил свещеник на 
необрязаните и благословил обрязаният Авраам, който му дал десятък. По 
този начин Бог показал, че Неговият вечен свещеник, наречен чрез Светия 
Дух също и Господ ще бъде свещеник на необрязаните. Също и 
обрязаните, които се приближават при Него т.е. вярват в Него и търсят 
благословение от Него, Той ще приеме и ще благослови. И че Той първо 
ще бъде смирен като човек и след това възвишен показват следните думи 
на псалма: „Той ще пие от потока край пътя” и тогава „Затова ще вдигне 
главата си високо.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 34 

Нито пък Псалм 72 се отнася до Соломон, чийто грешки Господ порицава 

„По-нататък, за да ви убедя, че вие не разбирате нищо от Писанията, аз ще 
ви припомня един друг Псалм, диктуван на Давид от Светия Дух, за когото 

вие казвате, че се отнася до друг от вашите царе – Соломон. Но той също 
се отнася до нашият Христос. Вие лъжете себе си чрез неясното 
изразяване. Понеже там където е казано: „Законът Господен е съвършен” 

вие не разбирате това като законът даден след Мойсей, а като законът 
даден от Мойсей, макар Господ да казва, че Той ще направи нов завет и ще 
даде нов закон. И там където е казано: „Господи, дай правдата Си на царя” 

тъй като Соломон е бил цар вие твърдите, че псалмът се отнася до него, 
макар думите му ясно да казват, че това е казано за вечният цар т.е. за 
Христос. Понеже Христос е цар, и свещеник, и Бог, и Господ, и ангел, и 
човек и капитан, и камък, и син роден, и първо претърпял страдание, след 
това върнал се на небето, и отново идещ със слава, и Той е проповядван 
като притежаващ вечно царство. Това аз доказах от Писанията. Но за да 
можете да приемете това, което казах аз цитирам думите на псалма. Те са 
следните: „Боже, дай Твоето правосъдие на царя, И правдата Си на 
царския син,За да съди Твоите люде с правда, И угнетените Ти с 
правосъдие.Планините ще донесат мир на людете, И хълмовете мир с 
правда.Той ще съди справедливо угнетените между людете,Ще избави 
чадата на немотните, и ще смаже насилника. Ще Ти се боят догде трае 
слънцето,И догде съществува луната, из родове в родове.Той ще слезе 
като дъжд на окосена ливада,Като ситен дъжд, който оросява земята.В 
неговите дни ще цъфти праведният, И мир ще изобилва докато трае 
луната.Той ще владее от море до море,И от Евфрат до краищата на 
земята.Пред него ще коленичат жителите на пустинята;И 
неприятелите му ще лижат пръстта.Царете на Тарсис и на островите 
ще донесат подаръци;Царете на Шева и на Сева ще поднесат дарове.Да! 
ще му се поклонят всичките царе, Всичките народи ще му 
слугуват. Защото той ще избави сиромаха,когато вика,И угнетения и 
безпомощния.Ще се смили за сиромаха и немотния,И ще спаси душите на 
немотните.От угнетение и насилие ще изкупи душите им;И скъпоценна 
ще бъде кръвта им пред очите му.И ще живее; и нему ще се даде от 
шевското злато;Винаги ще се възнася молитва за него,И цял ден ще го 
благославят.Изобилие от жито ще има на земята, до върховете на 
планините;Плодът му ще се люлее като ливанската планина;И жителите 
по градовете ще цъфтят като земната трева.Името му ще пребъдва до 
века;Името му ще се продължава докато трае слънцето;И ще се 
благославят в него човеците; Всичките народи ще го 
облажават.Благословен да е ГосподБог Израилев, Който Един прави 



чудеса;И благословено да бъде славното Негово име до века:И нека се 
изпълни със славата Му цялата земя.Амин и амин.Свършиха се молитвите 
на Иесевия син Давида” (Псалм 72). 

В краят на псалма, който аз цитирах е казано: „Свършиха се молитвите на 
Иесевия син Давида.” Освен това, аз зная, че Соломон бил почитан и велик 
цар и че той е съградил храмът в Ерусалим, но че нито едно от нещата, за 
които се говори в псалма не са се случили с него е очевидно. Понеже нито 
всички царе му се покланяли, нито той царувал до краищата на земята, 
нито враговете му падали пред него лижейки пръстта. Не, освен това, аз 
мога да цитирам книгата на царете, която казва за него как под влиянието 
на жени той се покланял на сидонските идоли, което тези от езичниците, 
които познават Богът Творец чрез разпънатият Христос няма да направят, 
но понасят всяко мъчение и отмъщение дори до смърт вместо да се 
поклонят на идоли или да ядат месо принесено на идоли.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 35 

Еретиците утвърждават католиците във вярата 

И Трифон каза: „Все пак аз вярвам, че мнозина от тези, които казват, че 
изповядват Исус и се наричат християни, ядат месо принесено на идоли и 
казват, че по никакъв начин не понасят вреда.” 

И аз отговорих: „Фактът, че има хора, които се наричат християни и 
признават, че разпънатият Исус е Господ и Христос и все пак не учат 
Неговото учение, а едно произлизащо от объркан дух кара нас, които сме 
наставени в истинското и чисто учение на Исус Христос да бъдем по-верни 
и твърди в надеждата изявена от Него. Понеже каквото Той предрекъл се 
случило в Неговото име и ние виждаме то да става пред очите ни. Понеже 
Той казал: „Мнозина ще дойдат в Мое име, които са облечени в овчи 
кожи, но отвътре са вълци грабители” (Матей 7:15). И: „Защото е нужно 
да има и разцепление между вас, за да се яви, кои са одобрените помежду 
ви” (1 Коринтяни 11:19). И: „Пазете се от лъжливите пророци, които 
идват в овчи кожи, но отвътре са вълци грабител” (Матей 7:15). И: „Ще 
се повдигнат много лъжехристи и лъжепророци, които ще съблазнят 
дори верните” (Матей 26:11). Следователно, приятели, има и е имало 
мнозина, които идват в името на Исус, макар да говорят и да вършат 
богохулни неща. Те са наричани от нас според името на този, от чиято 
доктрина и учение водят началото си. (Понеже някои по един начин, а 
други по друг учат богохулстват срещу Създателят на всичко и Христос, 
Който бил предизвестен от Него като идващ, и Богът на Авраам Исаак и 
Яков, с Когото те нямат нищо общо, понеже ние знаем, че те са атеисти, 
нечестиви, неправедни и грешни, и изповядват Исус единствено на име, но 
не Го почитат. Все пак те наричат себе си християни точно както някои от 
езичниците приписват името на Бога на делото на собствените си ръце и 
участват в престъпни и нечестиви обичаи.) Някои се наричат маркионити, 
някои валениниани и някои василиди, някои сатурнилиани и други с други 
имена. Всеки се нарича според името на създателят на частното мнение, 
точно както тези, които смятат себе си за философи, като казах по-рано, 
смятат, че трябва да носят името на философията, която произлиза от 
името на бащата на някое конкретно учение. И така като следствие от тези 
събития ние знаем, че Исус предузнал какво ще се случи след Него както и 
следствията от много други събития, които Той предсказал, че ще сполетят 
тези, които вярват в Него и Го изповядват като Христос. Понеже всичко, 
което ние понасяме дори когато сме убивани от приятели, Той предсказал, 
че ще се случи. Така става ясно, че в никое Негово действие или дума не 
може да се намери прегрешение. Затова ние се молим за вас да не 
богохулствате срещу Този, Който, чрез Своите дела, чрез могъщите дела, 



които дори сега се извършват в името Му, е невинен и неукорен във 
всичко, Христос Исус, но вярвайки в Него да можете да бъдете спасени 
при второто Му славно идване и да не бъдете осъдени на огън от Него.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 36 

Той доказва, че Христос е наречен Господ на силите 

Тогава той отговори: „Нека тези неща да бъдат както казваш – а именно, че 
е предсказано Христос да страда, и да бъде наречен камък, и след Своето 
първо явление, в което бил прогласен като страдащ да дойде в слава и да 
бъде Съдия на всички и вечен Цар и Свещеник. Покажи сега, че 
пророчествата наистина са били казани за Него.” 

И аз казах: „Щом желаеш, Трифоне, аз ще достигна до доказателствата, 
които търсиш на удачното място. Но сега позволи ми да разкажа 
пророчествата, чрез които да докажа, че Христос е наречен едновременно 
Господ на Силите и Яхве в притча чрез Светия Дух, и че твоите 
тълкувания са, както казва Господ, глупави тъй като те казват, че това се 
отнася не за Христос, а за Соломон когато той пренесъл ковчега на завета в 
храма, който построил. Давидовият псалм казва: „Господня е земята и 
изпълнението й, Вселенната, и които живеят на нея; Защото Той я е 
основал върху моретата, И затвърдил върху водите. Кой ще възлезе на 
хълма Господен? И кой ще застане на Неговото свето място? Оня, който 
е с чисти ръце и с непорочно сърце, Който не е предал на суета душата 
си, и не се е клел на лъжа. Той ще приеме благословение от Господа, И 
правда от Бога на спасението си. Това е поколението на ония, които Го 
дирят; Ония, които търсят Твоето лице, те са Яков. (Села). Издигнете, 
порти, главите си, И бъдете издигнати вие, вечни врати, И ще влезе 
Царят на славата. Кой е Тоя Цар на славата? Господ могъщият и 
силният, Господ силният на бой. Издигнете, порти, главите си, И бъдете 
издигнати вие, вечни врати, И ще влезе Царят на славата. Кой е Тоя Цар 
на славата? Господ на Силите, Той е Царят на славата (Села)” (Псалм 
24). Така е показано, че Соломон не е Господ на силите, но нашият 
Христос възкръснал от мъртвите и възлязъл на небето, за да може да влезе 
Този, Който е Царят на славата, и възлязъл, да може да седне отдясно на 
Отца докато Той положи враговете Му за Негово подножие, както е казано 
в друг псалм. Понеже когато небесните владетели Го видели с неугледен и 
опозорен вид и безславен, като не Го познали те попитали: „Кой е този 
Цар на славата?” И Светият Дух, или от името на Неговият Отец или от 
Собствено име, им отговорил: „Господ на силите, Той е царят на 
славата.” Понеже всеки ще признае, че никой от стоящите до вратите на 
ерусалимският храм няма да посмее да каже за Соломон, макар той да бил 
един толкова славен цар или за ковчега на завета: „Кой е този Цар на 
славата?” 

 



Глава 37 

Същото е доказано от друг псалм 

 „Освен това в диапсалма[1] на 46 Псалм се казва следното за Христос: 
„Възлезе Бог с възклицание, Господ с тръбен глас. Пейте Богу, пейте: 
Пейте Царю нашему, пейте.  Защото Бог е цар на всичката земя Пейте 
песен. Бог царува над народите; Бог седи на светия Си престол. 
Началниците на племената се събраха, За да станат люде на Бога 
Авраамов; Защото земните защитници принадлежат Богу, Който е 
превъзвишен.” (Псалм 47:5-9). И в 98 псалм Светия Дух ви укорява както 
предсказва за Този, Който вие не желаете да бъде Цар и Господ както бил 
на Самуил, и Аарон, и на Мойсей и, накратко, на всички останали. Думите 
на Псалма са следните: „Господ царува; нека треперят племената; Той 
обитава между херувимите; нека се потресе земята. Господ е велик в 
Сион, И високо е издигнат над всичките племена. Нека славословят 
Твоето велико и страшно име; Бог е свет. И силата на царя обича 
правосъдието; Ти утвърждаваш правота; Ти извършваш правосъдие и 
правда в Якова. Възвишавайте Господа нашия Бог, И кланяйте се пред 
подножието Му; Той е свет. Моисей и Аарон бяха между свещениците 
Му, И Самуил между призоваващите името Му; Те призоваваха Господа, 
и Той ги слушаше. В облачния стълб Той им говореше; Те опазиха 
свидетелствата Му И повеленията, които им даде. Господи Боже наш, 
Ти си ги слушал; Ти си им бил Бог опростител, Макар и мъздовъздател за 
делата им. Възвишавайте Господа нашия Бог, И кланяйте се в светия Му 

хълм, Защото Господ нашият Бог е свет” (Псалм 99). 

[1] Има се в предвид възклицанието „Села” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 38 

Евреите се дразнят понеже Христос е почитан. Юстин потвърждава, че 
това е казано за Него от Псалм 95 

И Трифон каза: „Господине, за нас би било добре да се покоряваме на 
своите учители, които са ни казали да не говорим с теб за това и дори да 
нямаме никакво общение с теб относно тези въпроси. Понеже ти 
изговаряш много богохулства като желаеш да ни убедиш, че този разпънат 
човек бил с Мойсей и Аарон, и говорил с тях в облачният стълб, след това 
станал човек, бил разпънат, и възлязъл на небето, и идва отново, и трябва 
да Му се покланяме.” 

Тогава аз отговорих: „Аз зная, че както казва Божието Слово, тази велика 
Божия мъдрост, Създателят на всичко и Всевишния, е скрит за вас. Затова, 
от съчувствие към вас аз се старая с всички сили, за да можете да разберете 
тези неща, които за вас са невероятни, но ако не, самият аз да бъда невинен 
в деня на съда. Понеже вие ще чуете и други думи, които са дори още по-

невероятни. Но не се смущавайте, не, станете още по-ревностни слушатели 
и търсачи, независимо от традициите на вашите учители, понеже те са 
убедени от Светия Дух в неспособността да разберат истините учени от 
Бога и в предпочитание да учат собствените си учения. Затова в 44 Псалм 
следните думи се отнасят за Христос: „От сърцето ми извира блага 
дума.Аз разказвам делата си на Царя;Езикът ми е перо на бързописец.Ти 
си по-красив от човешките чада;На устата Ти се изля благодат;Затова 
те благослови Бог до века. Препаши меча Си на бедрото Си 
Силни,Славата Си и величието Си;И във величието Си язди победоносно. 
В полза на истината и кротостта и правдата;И Твоята десница ще Те 
предвожда към страшни неща.Стрелите Ти са остри,Забиват се в 
сърцата на царските врагове;Племена падат пред Тебе.Твоят престол, 
Боже, е до вечни векове;Скиптърът на Твоето царство е скиптър на 
правота.Възлюбил си правда и намразил си нечестие; Затова, Боже, 
твоят Бог те е помазал С миро на радост повече от твоите събратя.На 
смирна и алой и касия миришат всичките ти дрехи; Из слоново-костни 
палати струнните инструменти те развеселиха.Царски дъщери има 
между твоите почтени жени;Отдясно ти е поставена царицата в 
офирско злато Слушай, дъщерьо, и виж, и приклони ухото си; Забрави и 
народа си и бащиния си дом; Така царят ще пожелае твоята красота; 
Защото той е господарят ти; и ти му се поклони. И тирската дъщеря, 
даже и богатите измежду народа й,Ще търсят благоволението ти с 
подаръци.Всеславна е царската дъщеря във вътрешността на палата; 
Облеклото й е златоткано.Ще я доведат при царя с везани 
дрехи;Нейните другарки, девиците, които я следват, ще ти се доведат, – 



Свеселие и радост ще се доведат;Ще влязат в царския палат. Вместо 
бащите ти ще бъдат чадата ти,Които ще поставиш за князе по цялата 
земя.Ще направя името Ти паметно през всичките поколения;Затова 
племената ще Те възхваляват до вечни векове” (Псалм 45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 39 

Евреите мразят християните, които вярват това. Колко велика е 
разликата между тях! 

 „И не е странно,” продължих аз, „че вие ни мразите понеже държим тези 
мнения и ви обвиняваме в едно постоянно закоравяване на сърцето[1]. 
Понеже Илия, говорейки с Бога за вас, казва следното; „Господи, избиха 
пророците Ти, разкопаха олтарите Ти и само аз останах, но и моят 
живот искат да отнемат. Но Той му рече: Оставил съм си 7000 мъже, 
които не са преклонили коляно пред Ваала.” (1 Царе 19:14,18). Затова 
точно както Бог не излял Своя гняв поради тези 7000 мъже така и сега Той 
не нанася съд, нито пък ще го нанесе знаейки, че ежедневно някои (от вас) 
стават ученици в Христовото име и оставят пътя на заблудата. Те също 
така приемат дарове, всеки какъвто е достоен, просветлени чрез името на 
този Христос. Понеже един приема дух на разбиране, друг на съвет, друг 
на сила, друг на изцеление, друг на предзнание, друг на учение и друг на 
страх от Бога.” 

На това Трифон ми каза: „Дано разбереш, че не си на себе си казвайки 
това.” 

И аз му казах: „Слушай, о, приятелю, понеже аз не съм луд или не на себе 
си, но е било пророкувано, че след възлизането на Христос на небето Той 
ще ни избави[2] от грешките и ще ни даде дарове. Думите са следните: 
„Възлезе на високо, плени плен, даде дарове на човеците” (Псалм 68:19). 
Затова сега ние, които приемаме дарове от Христос, Който е възлязъл на 
високо, доказваме от тези пророчески думи, че вие „ония, които сте 
мъдри в своите очи, и които сте разумни пред себе си!” (Исая 5:21) сте 
глупави и почитате Бога и Неговият Христос единствено с устни. Но ние, 
които сме наставени в цялата истина почитаме и двамата както с действия 
така и със знание и в сърцата си дори до смърт. Но вие се колебаете да 
изповядате, че Той е Христос, както Писанията и събитията 
засвидетелствувани и извършени в Негово име доказват, вероятно за да не 
би да бъдете преследвани от управниците, които, под влияние на 
нечестивият и измамлив дух, змията, няма да престанат да предават на 
смърт и да преследват тези, които изповядват името на Христос докато 
Той дойде отново, и ги унищожи всички, и въздаде на всеки наградата.” 

И Трифон отговори: „Сега, дай ни доказателство, че този човек, който ти 
казваш, че бил разпънат и възлязъл на небето е Божият Христос. Понеже 
ти достатъчно доказа чрез Писанията, които цитира, че в Писанията е 
казано, че Христос трябва да дойде отново в слава и да приеме вечното 



царство над всички народи, като Му бъде покорено всяко царство. Сега 
покажи ни, че Той е този човек.” 

И аз отговорих: „Това вече беше доказано, господа, за тези, които имат 
уши, дори от фактите, които са приемани от вас. Но за да не смятате, че аз 
съм изгубил и че не съм в състояние да приведа доказателства за това, 
което питате, аз ще направя това на удачното място. За момента аз 
продължавам да разглеждам въпросът, който за който говорим. 

[1] Буквално в сърдечно закоравено мнение 

[2] Буквално, ще ни плени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 40 

Той се връща към Мойсеевитe закони и доказва, че те били предобрази на 
нещата отнасящи се до Христос. 

 „Тогава тайната на агнето, което Бог определил да бъде заклано като пасха 
била един предобраз на Христос, с Чиято кръв, в добавка към тяхната вяра 
в Него, тези, които вярвали в Него изкупили своите домове т.е. самите себе 
си. Понеже това, че творението, което Бог създал, а именно Адам, било 
един дом за Духа, Който изхожда от Бога, вие всички можете да разберете. 
А това, че тази наредба била временна аз доказвам по следния начин. Бог 
не позволил пасхалното агне да бъде заколвано на някое друго място 
наречено с Неговото име знаейки, че ще дойде ден, след като Христос 
пострада, когато дори мястото в Ерусалим ще бъде предадено на 
неприятелите ви и накратко всички приноси, и агнето, за което е 
заповядано да се пече цяло било един символ на кръстните страдания, 
които Христос претърпял. Понеже печеното агнето е печено и приготвяно 
под формата на кръст. Понеже единият шиш е прикован за долната част на 
главата и един през гърба, към който са привързвани краката на агнето. И 
двете кози, които е заповядано да се принасят по време на празника, от 
които едната е изпращана като опущение, а другата е принасяна по 
подобен начин говорят за двете пришествия на Христос: първата за Този, 
на Когото вашите стареи и свещениците сложили ръце и Го предали на 
смърт, и Го изпратили като опущение; и втората за пришествието понеже 
на същото място в Ерусалим вие ще разпознаете Този, Когото сте 
опозорили и Който е бил принос за всички грешници готови да се покаят. 
Те пазят поста, за който говори Исая, разхлабване хомота на злият 
характер и останалите заповеди, които по подобен начин са изброени от 
него и които аз цитирах (т.е. глава 15). Вярващите в Исус правят това. И 
по-нататък, вие знаете, че приносът на две овце, които са заповядани да се 
принасят на празника, по подобен начин не е позволено да се извърши на 
някое друго място, а единствено в Ерусалим. 

 

 

 

 

 

 



Глава 41 

Приносът на изрядното брашно е предобраз на евхаристията 

“И за приноса на изрядно брашно, господа,” казах аз, „което било 
заповядано да се принася от очистващите се от проказа било предобраз на 
евхаристията, празнуването на която постановил нашият Господ Исус 
Христос като възпоменание на страданията, които претърпял заради тези, 
които се очистват душевно от всяка нечистота, за да можем ние в същото 
време да благодарим на Бога за това, че е направил света с всички неща в 
него заради човеците и за избавление от злото, в което сме се намирали и 
за пълна победа на началствата и властите от Този, Който пострадал 
според Неговата воля. Затова Бог говори чрез устата на Малахия, един от 
дванадесетте (пророци) както казах преди (виж глава 28) за жертвите по 
това време, които са ви заповядани: „Дано някой от вас би затворил 
вратата на храма, За да не палите огън на олтара Ми напразно! Аз не 
благоволя към вас Казва Господ на Силите, Нито ще приема принос от 
ръката ви. Защото от изгрева на слънцето до захождането му Името 
Ми ще бъде велико между народите, И на всяко място ще се принася на 
името Ми темян И чист принос. Защото Моето име ще бъде велико 
между народите, Казва Господ на Силите; Но вие го осквернявате, като 
думате: Трапезата Господна е скверна, И това, което тя ни доставя, 
ястието от нея, е за презиране.” (Малахия 1:10-12). Така той също говори 
и за тези езичници, а именно за нас, които на всяко място Му принасят 
приноси т.е. хлябът на евхаристията както и чашата на евхаристията 
утвърждавайки както, че почитаме името Му така и че вие го позорите. 
Отново, заповедта за обрязването, задължаваща то винаги да се извършва 
на осмия ден била предобраз на истинското обрязване, чрез което ние сме 
обрязани от измама и нечестие от Този, Който възкръснал от мъртвите на 
първия ден след съботата (а именно чрез) нашият Господ Исус Христос. 
Понеже първият ден след съботата оставайки първи от всичките дни, е 
наречен осми според броят на всички дни на цикъла и все пак остава 
първи. 

 

 

 

 

 



Глава 42 

Звънците на робата на първосвещеника били предобраз на апостолите 

 „Освен това заповедта за дванадесет звънеца[1] окачени на 
първосвещеническата роба, която се спускала до нозете му били символ на 
дванадесетте апостола, които зависят от силата на Христос, вечният 
Свещеник. Чрез техният глас цялата земя била изпълнена със славата и 
благодатта на Бога и Неговият Христос. Затова Давид също казва: 
„Техният глас е излязъл по цялата земя и думите им до краищата на 
вселената” (Псалм 19:4). И Исая говори така сякаш те са персонификация 
на апостолите когато казали на Христос, че те няма да вярват на 
собствените си думи, а на силата на изпратилият ги. И какво казва той? 
„Кой е повярвал известието ни? И на кого се е открила мишцата 
Господна? Защото израсна пред Него като отрасъл, И като корен от 
суха земя.” (Исая 53:1-2). Ние вече цитирахме по-нататъшната част от 
пророчеството (виж глава 13). Но когато пасажът говори сякаш с устата на 
мнозина: „Ние проповядваме пред Него” и добавя: „както дете” това 
означава, че злите ще Му се покорят, и ще пазят заповедите Му, и всеки 
ще стане като деца. Това е нещо, за което вие можете да видите и телесно 
свидетелство: макар частите да са много всички се наричат едно и са едно 
тяло. Защото народът и църквата макар и много отделни личности по брой 
все пак са едно призвани и наречени с едно име. И накратко, господа,” 

казах аз, „изброявайки всички останали назначения на Мойсей, аз мога да 
покажа, че те са предобрази, символи и заявления на нещата, които са се 
случили на Христос, за тези, които били предузнати да вярват в Него и за 
нещата извършени от Самият Христос. Но тъй като това, което сега 
изброих ми се вижда достатъчно аз отново се връщам към реда на 
дискусията. 

[1] Изход 28:33 не определя точният брой на звънците Може би Юстин 
бърка звънците с камъните, които са 12. 

 

 

 

 

 

 



Глава 43 

Той заключава, че законът свършил в Христос, Който се родил от девата 

 „Тъй като обрязването започнало с Авраам и съботата, жертвите, 
приносите и празниците с Мойсей и беше доказано, че те са били дадени 
заради закоравяването на сърцата на вашите люде, то било необходимо, в 
съответствие с волята на Отца, те да приключат в Този, Който се родил от 
девица, от рода на Авраам и от Юдовото племе и от Давид, в Христос, 
Божият Син, Който бил прогласен по целия свят като идещ, за да бъде 
вечен завет и вечен закон както показаха дори споменатите по-рано 
пророчества. И ние, които се приближаваме към Бога чрез Него сме 
приели не плътско, но духовно обрязване, както казват Енох и останалите с 
него. И ние сме получили това чрез кръщението тъй като сме били 
грешници и както по Божия милост всички хора могат в еднаква степен да 
го получат. И Исая казва за раждането на Христос, че то не може да се 
изкаже от човек, с думите, които вече цитирахме (глава 13). „А 
поколението Му, кой ще го изкаже? Понеже се взе животът Му от 
земята, поради престъпленията на Моите люде Той беше предаден[1] на 
смърт” (Исая 53:8). Така пророческият Дух потвърдил, че поколението на 
Този, Който трябвало да умре, за да можем ние грешните човеци да бъдем 
изцелени чрез Неговите рани, било такова, че не е възможно да се изкаже. 
Освен това, че човек, който вярва в Него може да притежава познанието, за 
начина, по който Той е дошъл на света, Духът на пророчеството, чрез 
същият Исая предсказал как се случило това по следния начин: „И говори 
още Господ на Ахаза и рече: Искай си знамение от Господа Бога твоего: 
Искай го или в дълбочината или във височината горе. Но Ахаз рече: Не ща 
да искам,Нито ще изкушавам Господа.  И рече Исаия: Слушайте сега, 
доме Давидов:Малко нещо ли е за вас да досаждате на человеци,И ще 
досаждате ли още и на Бога моего?  За то Господ сам ще ви даде 
знамение:Ето, девицата ще зачне и ще роди син,И ще нарече името му 
Емануил.Масло и мед ще яде Доде научи да отхвърля лошото и да избира 
доброто;Защото, преди да научи дететоДа отхвърля лошото и да избира 
доброто,Ще бъде оставена тая земяНа която от двамата царе се боиш 
ти.Господ ще докара на тебе,И на твоите люде, и на бащиния ти домДни 
каквито не са дохаждали От който ден се е отделил Ефрем от Юда:Ще 
докара Асирийския цар.защото преди да научи детето да произноси: 
Отче мои, и: Майкомоя, богатството на Дамаск и користите на 
Самария ще се занесат пред Асирийския цар.” (Исая 7:10-17; 8:4). За 
всички е видно, че от расата на Авраам по плът никой не се e родил от 
девица, нито е казвано, че е роден (от девица), освен нашият Христос. Но 
тъй като вие и вашите учители се опитвате да твърдите, че това 
пророчество на Исая не казва: „Ето, девица ще зачне,” но „Ето, млада 

https://rado76.wordpress.com/2014/06/05/triphon-41/#_ftn1


жена ще зачне и ще роди син” и тъй като вие обяснявате пророчеството 
като отнасящо се до Езекия, който бил ваш цар, аз ще разисквам накратко 
това противно на вас и ще покаже, че се има в предвид Този, Който е 
признаван от нас за Христос.” 

[1] Или „аз бях предаден” 
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Глава 44 

Евреите напразно си обещават спасение, което не могат да получат 
освен чрез Христос 

 „Понеже така, що се отнася до нас, аз ще се намеря невинен във всяко 
отношение ако се стремя ревностно да ви убедя като привеждам 
доказателства. Но ако вие останете закоравени или се побоите да вземете 
решение поради смъртта, която е делът на християните, и не пожелаете да 
приемете истината, вие ще бъдете причина за собствените си (злини). Вие 
лъжете себе си като смятате, че понеже сте Авраамово потомство по плът 
ще наследите добрите неща изявени от Бога чрез Христос. Понеже никой, 
дори от тях[1] не може да очаква нещо освен онези, които в умът си са 
приели вярата на Авраам и са признали всички тайнства. Понеже, казвам 
аз, същите заповеди са били дадени и на вас по отношение на 
поклонението на Бога и на практикуването на праведността, но някои 
заповеди и действия са били дадени и във връзка с тайните на Христос 
поради закоравяването на сърцата на вашите люде. И че това е така Бог 
изявил на Езекиил (когато) Той казал относно това: „пак, заклевам се в 
живота Си казва Господ Иеова, ако бяха всред нея Ное, Даниил и Яков[2], 

те не щяха да избавят нито син нито дъщеря, но щяха да избавят само 
своите си души чрез правдата си;” (Езекиил 14:20). И в Исая той говори 
за същото по следния начин: „И като излязат те ще видят труповете на 
човеците, Които са престъпили против Мене; Защото техният червей 
няма да умре, Нито ще угасне огънят им; И те ще бъдат гнусни на всяка 
твар.” (Исая 66:24). Така за вас остава да премахнете тази надежда от 
ушите си и да побързате да познаете по какъв начин прошката на греховете 
и надеждата за наследяването на обещаните добрини могат бъдат ваши. Но 
няма друг (начин) освен този – да познаете този Христос, да бъдете умити 
в извора[3] за който говори Исая за прошка на греховете и след това да 
живеете безгрешен живот.“ 

[1] Т.е. от Авраамовото потомство 

[2] В библейския текст стои Йов 

[3] Някои смятат, че става дума за кръщението – виж Adv. Jud. i. 24 
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Глава 45 

Тези, които са били праведни преди и под закона ще бъдат спасени от 
Христос 

И Трифон каза: „Аз ще те прекъсна по отношение на нещата, които ти 
казваш, че трябва да изследваме, но въпросът, който искам да задам е 
важен. Позволи ми да направя това.” 

И аз отговорих: „Питай каквото желаеш и както ти се вижда угодно. И аз 
ще се опитам, след въпросите и отговорите, да се върна и да завърша 
разискването.” 

Тогава той каза: „Кажи ми тогава дали тези, които са живели според 
Мойсеевият закон, ще оживеят по начин еднакъв с Яков, Енох и Ной, във 
възкресението или не?” 

Аз му отговорих: „Господине, когато цитирах думите казани от Езекиил, 
че „дори ако Ной, Данаил и Яков се молеха нямаше да изпълня молбата 
им,” но че всеки един ще се спаси чрез собствената си правда, аз казах 
също, че тези, които подреждат живота си според Мойсеевия закон ще се 
спасят по подобен начин. Понеже каквото е в Мойсеевия закон е по 
естество добро, благочестиво и праведно и е било дадено, за да се пази от 
тези, които му се покоряват и каквото е предписано да се изпълнява 
поради закоравяването на човешките сърца е било записано по подобен 
начин и също пазено от тези, които били под закона. Понеже тези, които 
вършат това, което е всеобщо, естествено и вечно добро са угодни на Бога 
и ще бъдат спасени чрез този Христос във възкресение еднакво с 
праведниците преди тях, а именно Ной, Енох, Яков и всички останали 
заедно с тези, които са познали този Христос, Божият Син, Който бил 
преди утринната звезда и луната и склонил да се въплъти и да се роди от 
тази девица в Давидовия дом, за да може чрез тази диспенсация и чрез тази 
смърт да бъде презрян и завинаги да вземе, при второто идване на Самият 
Христос, тези, които вярват в Него и живеят съответно. Това ще бъде 
краят, когато някои са изпратени да бъдат наказани с вечно наказание и 
огнено осъждение, а други ще живеят свободни от страдание, от тление и 
от скръб и в безсмъртие.” 

 

 

 



Глава 46 

Трифон пита дали човек, който сега пази закона ще бъде спасен. Юстин 
доказва, че това не допринася с нищо за праведността 

 „Но ако някой, дори сега, желае да живее като пази постановленията 
дадени от Мойсей и все пак да вярва в този Исус, Който бил разпънат, 
признавайки Го за Божият Христос и че на Него е дадено да бъде 
единствен Съдия на всички и че Негово е вечното царство, може ли той 
също да се спаси?” ме попита той. 

И аз отговорих: „Нека да помислим за това заедно, може ли човек да опази 
всички Мойсееви заповеди?” 

И той отговори: „Не. Понеже ние знаем, както ти каза, че не е възможно 
навсякъде да се жертва пасхалното агне или да се принасят овце 
приготвени за празника; или накратко (да се принесат) всичките приноси.” 

И аз казах: „Кажи (ми) тогава сам, моля те, някои неща, които могат да 
бъдат спазени. Понеже ти ще се убедиш, че макар човек да не може да 
спази или да извърши вечните[1] заповеди той със сигурност може да се 
спаси.” 

Тогава той отговори: „Да пази съботата, да спазва месеците и да се умие 
ако се допре до нещо забранено от Мойсей или след сексуално сношение.” 

И аз казах: „Мислиш ли, че Авраам, Исаак, Яков, Ной и Йов, и всички 
останали преди или след тях в еднаква степен праведни, също Сара, жената 
на Авраам, Ребека, жената на Иссак, Рахил, жената на Яков и Лия, и 
всички останали до майката на верният служител Мойсей, които не са 
пазили никоя от тези (заповеди) ще се спасят?” 

И Трифон отговори: „Не са ли били обрязани Авраам и потомците му?” 

И аз казах: „Зная, че Авраам и потомците му са били обрязани. Причината 
да им бъде дадено обрязването аз изложих подробно. И ако вече казаното 
не те е убедило нека отново да изследваме въпроса. Но ти знаеш, че до 
Мойсей никой праведник не е пазил никой от тези ритуали, за които ние 
говорим или приемал заповед да ги спазва, освен обрязването, което 
започва от Авраам.” 

И той отговори: „Ние знаем това и приемаме, че те са спасени.” 

https://rado76.wordpress.com/2014/06/17/triphon-44/#_ftn1


Тогава аз отговорих: „Ти приемаш, че Бог чрез Мойсей ви е дал всички 
заповеди поради закоравяването на сърцата на людете, за да може, чрез 
големият им брой да държите постоянно и във всяко действие Бога пред 
очите си и никога да не започвате да действате неправедно или нечестиво. 
Понеже Той ви е заповядал да сложите около себе си ресни от морава 
прежда (Числа 15:38), за да не забравяте Бога. И Той ви е заповядал да 
носите филактерии (Втор. 6:6), определени знаци, които вие смятате за 
свети, гравирани на много тънък пергамент, подбуждайки ви по този начин 
всякога да мислите за Бога като в същото време ви убеждават, че в сърцето 
си вие дори бегло не помните Божието поклонение. Но дори и такива все 
пак не сте се отвърнали от идолопоклонството. Понеже във времето на 
Илия когато (Бог) преброил числото на тези, които не били преклонили 
каляно пред Ваала, Той казал, че числото било 7000. И в Исая Той ви 
укорява, че принасяте децата си на идолите. Но ние, понеже отказваме да 
принасяме на тези, на които от древността сме привикнали да принасяме, 
сме наказвани сурово и се радваме в смъртта – като вярваме, че Бог ще ни 
възкреси чрез Исус Христос и ще ни направи нетленни и непокътнати и 
безсмъртни. И ние знаем, че заповедите дадени поради закоравяването на 
сърцата на людете не допринасят с нищо за вършене на правда и 
благочестие.” 

[1] Вечни т.е. според разбирането на евреите 
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Глава 47 

Юстин говори за християните, които пазят закона. Не малко католици 
правят обратното 

И Трифон отново попита: „Но ако някой, знаейки, че това е така, след като 
разпознае, че този човек е Христос, повярва и Му се е покори, все пак 
пожелае да пази тези (постановления), ще се спаси ли?” 

И аз казах: „Според мен, Трифоне, той ще се спаси, ако не се опитва по 
всякакъв начин да убеждава другите – имам в предвид езичниците, които 
са били обрязани от греха от Христос – да пазят същите неща като него, 
казвайки им, че няма да се спасят освен ако не правят така. Това ти сам 
направи в нашият разговор когато ми каза, че аз няма да се спася освен ако 
не пазя тези наредби.” 

Тогава той отговори: „Защо каза: „Според мен, такъв човек ще се спаси” 

освен ако няма някои, които твърдят, че такива няма да се спасят?” 

„Има такива хора, Трифоне,” отговорих аз, „и те не приемат никакво 
общение нито оказват гостоприемство на подобни хора. Но аз не съм 
съгласен с тях. Но ако някои, поради слабост на ума, желаят да пазят 
подобни наредби като дадени от Мойсей, от които те очакват някаква 
добродетел, но за които ние вярваме, че са били дадени поради 
закоравяването сърцата на людете, заедно с тяхната надежда в Христос, и 
(желаят да изпълняват) вечните и естествени дела на праведност и 
благочестие и все пак са избрали да живеят с християните и верните, както 
казах преди, без да ги убеждават нито да се обрязват като самите тях нито 
да пазят съботата, нито да пазят някакви други подобни церемонии, тогава 
аз смятам, че трябва да се обединим с тях и да се държим във всичко с тях 
като към сродници и братя. Но ако, Трифоне,” продължих аз, „някои от 
вашият народ, които казват, че вярват в този Христос, принуждават тези 
езичници, които вярват в този Христос да живеят във всяко отношение 
според законът на Мойсей или избират да не общуват близко с тях, аз по 
подобен начин не одобрявам действията им. Но аз вярвам, че дори и тези, 
които са били убедени от тях да пазят законовите постановления заедно с 
тяхната изповед на Бога в Христос, вероятно ще се спасят. И аз мисля, по-

нататък, че хората, които са изповядали и познали, че този човек е Христос 
и все пак са се върнали поради някаква причина към диспенсацията на 
закона и са отрекли, че този човек е Христос и не се покаят преди смъртта 
си по никакъв начин няма да бъдат спасени. Освен това аз смятам, че тези 
от Авраамовото потомство, които живеят според закона и не повярват в 
този Христос преди смъртта си по подобен начин няма да се спасят и 
особено тези, които са проклели и продължават да проклинат в синагогите 



същият този Христос и всичко, чрез което те могат да получат спасение и 
да избегнат огъня. Понеже добротата и дълготърпението на Бога и 
Неговите неизследими съкровища правят праведен и безгрешен човекът, 
който, както казва Езекиил (Езекиил 33:11-20), се е покаял от греховете и 
вменяват за неправеден, грешен и нечист човекът, който се отклонява от 
благочестието и правдата заради неправда и безбожие. Затова нашият 
Господ Исус Христос казва: „В каквото ви намеря в това и ще ви съдя[1].” 

[1] Това не е точен цитат от никое канонично евангелие. Ср. Йоан 12:47-48. 

Възможно е Юстин да цитира неканонична книга или запазено устно 
предание на думи на Христос. 
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Глава 48 

Преди да бъде доказана божествеността на Христос той (Трифон) 
желае да бъде показано, че Той е Христос 

И Трифон каза: „Ние чухме какво мислиш по тези въпроси. Продължи 
темата оттам откъдето я прекъсна и я доведи докрай. Понеже част от това 
на мен ми се струва парадоксално и напълно невъзможно да бъде доказано. 
Понеже когато ти казваш, че този Христос е съществувал като Бог преди 
вековете, че след това е приел да се роди и да стане човек и все пак не 
човек от човек, това (твърдение) ми се струва не само парадоксално, но 
също и глупаво.” 

На това аз отговорих: „Зная, че твърдението наистина изглежда 
парадоксално особено за тези от твоят народ, които никога не желаят да 
разберат или да вършат (изискванията) на Бога, но (са готови да вършат) 
тези на своите учители както е казал Бог (ср. Исая 29:13). Сега Трифоне, 
моето доказателство, че този човек е Божият Христос няма да падне дори 
ако не успея да докажа, че преди това Той е съществувал като Син и 
Творец на всичко, бивайки Бог и родил се като човек от девата. Но тъй 
като аз със сигурност доказах, че този човек е Божият Христос, Който и да 
е Той, дори ако не съм доказал Неговото предсъществуване и решението 
Му да се роди като човек със страсти подобни на нашите, имайки тяло, 
според волята на Отца; единствено в тази последна точка може 
справедливо да се каже, че аз съм сгрешил, но не и да се отрича, че Той е 
Христос, макар да изглежда, че Той се е родил като човек от човек и (нищо 
повече от това) да не бъде доказано освен, че Той е станал Христос чрез 
избиране. Понеже има някои, приятели,” казах аз, „от нашият народ, които 
признават, че Той е Христос, но твърдят, че е човек от човек, с които аз не 
съм съгласен нито пък бих могъл дори ако тези, които сега имат мнение 
подобно на моето направят това[1]. Тъй като ние сме наставени от Самият 
Христос да не вярваме на човешки учения, но на тези прогласявани от 
благословените пророци и научени от Него.” 

[1] Или „нито мнозина от тези, които са на моето мнение мислят така.” 
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Глава 49 

На тези, които отричат, че Илия все още не е дошъл той отговаря, че 
той е предвестника на първото идване 

И Трифон каза: „Тези, които твърдят, че Той бил човек, че бил помазан 
чрез избиране и тогава станал Христос, ми се струва, че казват нещо по-

вероятно от вас, които настоявате на мнението, което ти изказа. Понеже 
ние всички очакваме, че Христос ще бъде човек (роден) от човек и че 
когато дойде Илия ще Го помаже. Ако този човек е Христос Той със 
сигурност би бил човек (роден) от човек, но от обстоятелството, че Илия 
все още не е дошъл аз заключавам, че този човек не е Той (Христос).” 

Тогава аз го попитах: „Не казва ли Писанието в книгата на Захария, че 
Илия ще дойде преди великият и ужасен ден Господен? (Малахий 4:5).” 

И той отговори: „Със сигурност казва.” 

„Тогава ако Писанието те принуждава да признаеш, че ще се случат две 
идвания на Христос – едното, в което Той се явява страдащ, обезчестен и 
без красота, но другото, в което ще дойде славен и съдия на всички, както 
беше показано в много от вече цитираните пасажи – не трябва ли да 
предположим, че Божието слово е прогласило, че Илия ще бъде 
предвестник на великият и ужасен ден, т.е. на Неговото второ идване?” 

„Наистина,” отговори той. 

„И според това, нашият Господ в Своето учение,” продължих аз, 
„прогласил, че именно това ще се случи, казвайки, че Илия трябва също да 
дойде. И ние знаем, че това ще стане когато нашият Господ Исус Христос 
дойде в слава от небето. Първото Му идване Господния Дух, Който бил в 
Илия, предшествал като глашатай в (лицето на) Йоан, един пророк от 
вашият народ, след когото сред вас не се е появил никой пророк. Той 
викал, когато застанал при реката Йордан: „Аз ви кръщавам във вода за 
покаяние, но ще дойде Оня, Който е по-силен от мене, на Когото не съм 
достоен да развържа обущата, Той ще ви кръсти със Светия Дух и с 
огън. Лопатата е в ръката Му и той здраво ще очисти лозето си и ще 
събере живото в житницата, но плявата ще изгори в неугасим огън” 

(Матей 3:11-12). Същият този пророк вашият цар Ирод хвърлил в тъмница. 
И когато празнувал рожденият си ден и племенницата на същият Ирод 
чрез танца си му угодила той й казал да иска каквото ще. Майката на 
девицата я подучила да поиска главата на Йоан, който бил в тъмницата. И 
след като поискала това (Ирод) изпратил и заповядал главата на Йоан да 
бъде донесена на блюдо. Затова също Христос казал (когато бил) на 



земята, на тези, които казвали, че Илия трябва да дойде преди Христос: 
„Но казвам ви, че Илия вече е дошъл, и не го познаха, но постъпиха с него 
както си искаха.” (Матей 17:12). И е писано: „Тогава учениците разбраха, 
че Той говореше за Йоан.”” 

И Трифон каза: „Това също ми изглежда невероятно, а именно, че 
пророческия Божи Дух, Който бил в Илия е бил и в Йоан.” 

На това аз отговорих: „Не мислиш ли, е същото се случило по времето на 
Исус син Навин, който приел водителството на людете след Мойсей, 
когато на Мойсей му било заповядано да положи ръце на Исус и Бог му 
казал: „Аз ще взема от духа, който е в теб и ще го положа на него[1]?” 

И той каза: „Със сигурност.” 

„Така както,” казах аз „докато Мойсей все още бил сред тях Бог взел 
духът, който бил в Mойсей и го положил на Исус така Бог бил в състояние 
да направи (духът) на Илия да дойде в Йоан, за да може както Христос в 
Своето първо идване се явил безславен така и първото явление на духа, 
който винаги остава чист в Илия[2], подобно на този на Христос, да може 
да бъде безславно. Понеже Господ казва, че Той ще воюва против Амалик 
със скрита ръка и ти няма да отречеш, че Амалик паднал. Но ако е казано, 
че единствено при славното идване на Христос ще се води война с Амалик, 
колко велико ще е изпълнението[3] на Писанието, което казва: „Бог ще 
воюва против Амалик със скрита ръка.” Ти можеш да разбереш, че 
скритата сила на Бога била в разпънатият Христос, пред Когото демоните 
и всички началства и власти на земята треперят.” 

[1] Числа 11:17 говори за 70 старейшини. Юстин бърка казаното тук в 
Числа с Числа 27:18 и Втор. 39:9. 

[2] Идеята, че Илия не се разделя като личност. Той остава същият след 
както и преди духът да бъде взет и даден на Йоан. 

[3] Буквално „плодът” 
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Глава 50 

От Исая е доказано, че Йоан е предтеча на Христос 

И Трифон каза: „Струва ми се, че ти си влизъл в голям спор с мнозина за 
всички неща, които изследваме и затова си напълно готов да отговориш на 
поставените ти въпроси. Отговори ми тогава, първо, как можеш да 
покажеш, че има друг Бог освен Творецът на всичко и след това ще 
покажеш (по-нататък) че Той приел да се роди от девата.” 

Аз отговорих: „Позволи ми първо да цитирам някои текстове от пророк 
Исая, които говорят за служението на предтечата извършено от Йоан 
Кръстител и пророкът пред нашият Господ Исус Христос.” 

„Позволявам,” каза той. 

Тогава аз казах: „Исая пророкува следното за Йоан предтеча: „Тогава 
Езекия рече на Исаия: Добро е Господното слово, което ти изрече. 
Прибави още: Не е ли тъй, щом в моите дни ще има мир и вярност?” 

(Исая 39:8). И „Утешавайте, утешавайте людете Ми, Казва вашият Бог. 
Говорете по сърцето на Ерусалим, и извикайте към него, Че времето на 
воюването му се изпълни, Че беззаконието му се прости; Защото взе от 
ръката Господна Двойно наказание за всичките си грехове. Глас на един 
който вика: Пригответе в пустинята пътя за Господа, Направете в 
безводното място прав друм за нашия Бог. Всяка долина ще се издигне, И 
всяка планина и хълм ще се сниши; Кривите места ще станат прави, И 
неравните места поле; И славата Господна ще се яви, И всяка твар купно 
ще я види; Защото устата Господни изговориха това. Глас на един, 
който казва: Провъзгласи! И отговори се: Що да провъзглася? – Всяка 
твар е трева, И всичката й слава като полския цвят; Тревата съхне, 
цветът вехне; Защото дишането Господно духа върху него; Наистина 
людете са трева! Тревата съхне, цветът вехне, Но словото на нашия Бог 
ще остане до века. и, който носиш благи вести на Сион, Изкачи се на 
високата планина; Ти, който носиш благи вести на Ерусалим, Издигни 
силно гласа си; Издигни го, не бой се, Кажи на Юдовите градове: Ето 
вашият Бог! Ето, Господ Иеова ще дойде със сила, И мишцата Му ще 
владее за него; Ето, наградата Му е с него, И въздаянието Му пред него. 
Той ще пасе стадото Си като овчар, Ще събере агнетата с мишцата Си, 
Ще ги носи в пазухата Си, И ще води полека доещите. Кой е премерил 
водите с шепата си, Измерил небето с педя, Побрал в мярка пръстта на 
земята, И претеглил планините с теглилка, и хълмовете с везни? Кой е 
упътил Духа Господен, Или като съветник Негов Го е научил? С кого се е 
съветвал Той, И кой Го е вразумил и Го е научил пътя на правосъдието, И 
Му е предал знание, и Му е показал пътя на разума? Ето, народите са 



като капка от ведро, И се считат като ситен прашец на везните; Ето, 
островите са като ситен прах що се дига. Ливан не е достатъчен за 
гориво, Нито стигат животните му за всеизгаряне. Всичките народи са 
като нищо пред Него, Считат се пред Него за по-малко от нищо, да! За 
празнота.” (Исая 40:1-17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 51 

Доказано е, че това пророчество се е изпълнило 

И когато свърших Трифон каза: „Господине, всичките думи на 
пророчеството, което ти цитира са неясни и нямат силата да докажат това, 
което желаеш да докажеш.” 

Тогава аз отговорих: „Ако пророците не бяха престанали, така че след този 
Йоан да няма повече от вашият народ, Трифоне, тогава е видно, че това, 
което казах по отношение на Исус Христос би трябвало вероятно да се 
смята за неясно. Но ако Йоан е дошъл първи призовавайки людете да се 
покаят и Христос, докато Йоан все още се намирал при реката Йордан, 
дошъл, сложил край на неговото пророкувание и кръщаване и проповядвал 
Себе Си, казвайки, че Божието царство е наближило, и че Той трябва да 
пострада много от книжниците и фарисеите, и да бъде разпънат, и на 
третия ден да възкръсне, и да се яви в Ерусалим, и отново да яде и пие със 
Своите ученици, и предсказал, че във времето между Неговото (първо и 
второ) идване, както казах по-рано (виж глава 25), свещеници и 
лъжепророци ще се явят в Негово име, които неща наистина станаха, 
тогава как може те да са неясни когато вие можете да се убедите от 
фактите? Освен това аз посочих факта, че във вашият народ повече няма да 
има пророк и факта, че този човек разпознал как Новият Завет, който Бог 
предварително изявил (Своето намерение да) сключи, тогава присъствал 
т.е. Самият Христос със следните думи: „А от дните на Иоана 
Кръстителя до сега небесното царство на сила се взема, и които се 
насилят го грабват. Защото всичките пророци и законът пророкуваха до 
Иоана; и, ако искате да го приемете, тоя е Илия, който имаше да дойде. 
Който има уши да слуша, нека слуша.” (Матей 11:12-15). 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 52 

Яков предсказал двете явления на Христос 

 „И патриархът[1] Яков пророкувал, че ще има две явления на Христос и че 
при първото Той ще пострада и след като дойде Той няма да има нито 
пророк нито цар във вашия народ” (продължах аз) „и че народът ви ще 
повярва в страданията на Христос и ще погледне на бъдещото Му явление. 
Поради тази причина Светия Дух изговорил следните думи в притча и 
неясно: защото,” добавих аз, „е казано: „Юдо, тебе ще похвалят братята 
ти; Ръката ти ще бъде на врата на неприятелите ти; Синовете на баща 
ти ще ти се кланят. Млад лъв е Юда; От плячка, сине мой, си се 
въздигнал; Легнал и разпрострял се е като лъв И като лъвица; кой ще го 
възбуди? Не ще липсва скиптър от Юда, Нито управителев жезъл отсред 
нозете му, Докле дойде Сило {Т.е., Мирний.}†; И нему ще се покоряват 
племената. Като връзва за лозата оселчето си И за отборната лоза 
жребчето на ослицата си, Ще опере с вино дрехата си, И с кръвта на 
гроздето облеклото си. Очите му ще червенеят от вино. И зъбите му ще 
белеят от мляко.” (Битие 49:8-12). Освен това, че във вашият народ няма 
да липсва нито пророк нито владетел от времето на вашето начало до 
момента, в който този Исус се явил, за да пострада, вие няма да можете 
безсрамно да отречете нито можете да докажете това. Понеже макар да 
твърдите, че Ирод след чието (царуване) Той страдал бил от Аскалон все 
пак вие признавате, че имало първосвещеник в народа ви, така че имало 
някой, който да принася приносите според Мойсеевия закон и да пази 
останалите законови церемонии. Освен това (вие сте имали) пророци до 
Йоан (дори когато народът ви бил откаран във Вавилон, земята ви била 
разорена от война и свещените съдове откарани). Никога не е преставало 
да има сред вас пророк, който да е бил господар, и водач, и владетел на 
народа ви. Духът, Който бил в пророците помазвал царете ви и ги 
поставял. Но след откриването и смъртта на Исус Христос във вашият 
народ нямало повече никакъв пророк: не, освен това вие сте престанали да 
съществувате под свой собствен цар, земята ви била земя запустена и 
изоставена подобно на колиба в лозе. Думите на Писанието в устата на 
Яков: „И на Него ще се надяват народите” означават символично 
Неговите две явления и че народите ще повярват в Него, което сега вие 
можете да видите. Понеже тези от народите, които са благочестиви и 
праведни чрез вяра в Христос очакват Неговото бъдещо явление.” 

[1] Бит. 49:5,8-11,18,24. Тези текстове са често споменавани от Юстин 
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Глава 53 

Яков предсказал, че Христос ще язди на осле и Захарий потвърдил това 

 „И изразът „връзва за лозата оселчето си И за отборната лоза жребчето 
на ослицата си” е казан отнапред по отношение на първото Му идване, а 
също и за вярата в Него, която народите ще покажат. Понеже те приличали 
на необязден осел, който не е носел товар на врата си докато не дошъл 
Христос и не изпратил учениците Си да ги наставят, и те понесли товара 
на Неговите думи и превили врата си, за да понесат всички (трудности) 
заради добрините обещани от Него и очаквани от тях. И наистина нашият 
Господ Исус Христос когато възнамерил да отиде в Ерусалим помолил 
учениците Си да Му доведат едно магаре заедно с осле, което се намирало 
на входа на едно село наречено Витфагия и възсядайки го влязъл в 
Ерусалим. Той направил това по начина, по който било пророкувано с 
точни думи какво ще бъде извършено от Христос. И тъй като 
изпълнението било разпознато то станало явно доказателство, че Той бил 
Христос. Но макар това да се е случило и да е било доказано от Писанията 
вие все още сте закоравени. Пророкувано било и от Захарий, един от 
дванадесетте (пророци), че това ще се случи със следните думи: „Радвай се 
много синова дъщерьо; Възклицавай, ерусалимска дъщерьо; Ето, твоят 
цар иде при тебе; Той е праведен, и спасява, Кротък, и възседнал на осел, 
Да! на осле, рожба на ослица.” (Захарий 9:9). Духът на пророчеството, 
заедно с патриарх Яков, споменават както осел така и ослето му, които ще 
бъдат използвани от Него; и по-нататък, че Той, както казах по-рано, 
поискал учениците Му да доведат и двете животни. Този факт е едно 
предсказание, че вие от синагогата, заедно с езичниците, ще повярвате в 
Него. Понеже както необузданото осле е символ на езичниците така и 
упоритото магаре е символ на вашият народ. Понеже вие притежавате един 
закон, който ви е наложен от пророците. Освен това, пророк Захарий 
предсказал, че същият този Христос ще бъде поразен и учениците Му ще 
се разбягат, което също се случило. Понеже след разпъването Му 
учениците, които Го придружавали се разпръснали докато Той не 
възкръснал от мъртвите и бивайки убедени по този начин те отишли по 
света и поучавали тези истини. Затова ние също сме силни в Неговата вяра 
и учение тъй като имаме (това наше) убеждение както от пророците така и 
от тези, които по света са били видени като покланящи се на Бога в името 
на Този Разпънат. Следното е казано също от Захарий: „Събуди се, мечо, 
против пастиря Ми, Против мъжа, който Ми е съдружник, Казва Господ 
на Силите; Порази пастиря, и овците ще се разпръснат.” (Захарий 13:7). 

 

 



Глава 54 

Какво символизира кръвта на гроздето 

 „ И това, което било записано от Мойсей и пророкувано от патриарх Яков, 
а именно: “ще изпере дрехите си с вино и облеклото си с плода на 
гроздето” показва, че Той трябва да измие тези, които вярват в Него със 
Собствената Си кръв. Понеже Светия Дух нарича тези, които са получили 
прошка на греховете чрез Него Негова дреха. Той винаги присъства сред 
тях със сила, но ще бъде изявен явно при второто Си идване. А че 
Писанието говори за кръвта на гроздето явно е било избрано понеже 
Христос е получил Своята кръв не от мъжко семе, но от Божия сила. 
Понеже така както Бог, а не човек създава кръвта на гроздето така също 
(Писанието) пророкувал, че кръвта на Христос няма да бъде от мъжко 
семе, но от Божия сила. И това пророчество, господа, повтарям, доказва, че 
Христос не е човек от човек, роден по обичайния за човечеството начин.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 55 

Трифон иска да се докаже, че Христос е Бог, но без метафора. Юстин 
обещава да направи това 

И Трифон каза: „Ние ще запомним това обяснение ако ти подкрепиш 
(твоето обяснение на) тази трудност чрез други аргументи. Но сега се 
върни към темата и ни покажи, че пророческия Дух признава друг Бог 
освен Създателят на всичко като внимава да не говори за слънцето и 
луната, за които е писано, че Бог е дал на народите да се покланят като на 
богове. Често пророците използвайки този начин на изразяване казват, че 
„Ти Господи си велик Бог и Господ на господарите” добавяйки често 
„великият, и силният, и ужасният Бог.” Понеже подобни изрази са 
използвани не като че ли тези наистина са богове, но понеже Писанието ни 
учи, че истинският Бог, Който е направил всичко, единствен е Господ на 
тези, които се смятат за богове и господари. И за да може Светия Дух да 
(ни) убеди в това Той казал чрез светия Давид: „Защото всичките богове 
на племената са нищожества; А Иеова е направил небесата” (Псалм 96:5) 
и проклел тези, които им се покланят.” 

И аз отговорих: „Трифоне, аз няма да приведа доказателствата, чрез които 
съм уверен, че хората, които се покланят на тези (идоли) и на подобните на 
тях са осъдени, но такива (доказателства), на които никой не може да 
възрази. Те ще ти се сторят странни, макар че ти ги прочиташ всеки ден, 
така че дори от този факт ние разбираме, че поради вашето нечестие Бог ви 
е отнел способността да разбирате мъдростта на Неговите Писания. И все 
пак има някои изключения, чрез които, по Божията благодат и 
дълготърпение, както казва Исая Той Си е оставил семе за спасение, за да 
не бъде народът ви напълно погубен подобно на Содом и Гомор. Затова 
внимавай на това, което ще прочета от Светите Писания, които няма нужда 
да бъдат обяснявани, а единствено чути.” 

 

 

 

 

 

 



Глава 56 

Бог, Който се явил на Мойсей е разграничен от Бог Отец 

 „Мойсей, благословеният и верен Божи слуга, казал, че Този, Който се 
явил на Авраам под Мемвриевия дъб бил Бог заедно с двама ангели 
изпратен да съди Содом от Друг, Който се намирал в свърхнебесни места, 
невидим за всички хора, без да общува лично с никой, за Когото ние 
вярваме, че е Създателят и Отеца на всичко понеже Той говори по следния 
начин: „След това Господ се яви на Авраама при Мамвриевите дъбове, 
когато той седеше при входа на шатрата си в горещината на деня Като 
подигна очи и погледна, ето, трима мъже стояха срещу него; и като ги 
видя, затече се от входа на шатрата да ги посрещне и рече” (Битие 18:1-

2) и т.н. „Сутринта Авраам подрани на мястото, дето беше стоял пред 
Господа; и погледна към Содом и Гомор и към цялата земя на равнината, 
и, ето видя, че дим, като дим от пещ, се издигаше от земята” (Битие 
19:27-28). И след като цитирах тези думи аз ги попитах дали те ги 
разбират. И те казаха, че ги разбират, но споменатото място не е 
доказателство, че има друг Бог, или Господ, или че Светия Дух говори за 
друг, освен Създателят на всичко. 

Тогава аз отговорих: „Аз ще се опитам да ви убедя, за да можете да 
разберете, че Писанието (на истината), както казах, говори, че има друг Бог 
и Господ, подчинен[1] на Създателят на всичко, Който също така е наречен 
Ангел понеже изявява на хората това, което Създателят на всичко – над 
Когото няма друг Бог – желае да им каже.” И цитирайки още веднъж 
същият пасаж аз попитах Трифон: „Смяташ ли, че Бог се явил на Авраам 
под Мемвриевия дъб както казва Писанието?” 

Той каза: „Със сигурност.” 

„Бил ли Той един от тези тримата,” казах аз, „които Мойсей видял и които 
Светия пророчески Дух описва като хора?” 

Той каза: „Не, но Бог му се явил преди да види тримата. А тримата, които 
Писанието нарича хора били ангели. Двама от тях били изпратени да 
разрушат Содом и един да изяви радостната вест на Сара, че тя ще роди 
син. Той бил изпратен за тази цел и след като я изпълнил си отишъл.” 

„Как тогава,” казах аз, „един от тези тримата, който бил в шатрата и който 
казал: „Ще се върна при теб догодина и Сара ще има син” (Битие 18:10) и 
който се върнал когато Сара имала син е наречен, чрез пророческите думи, 
Бог? Но, за да можеш ясно да разбереш какво казвам слушай думите, които 
използва Мойсей. Те са следните: „А Сара видя, че синът на египтянката 

https://rado76.wordpress.com/2014/07/17/triphon-54/#_ftn1


Агар, когото бе родила на Авраама се присмива;  затова рече на Авраама: 
Изпъди тая слугиня и сина й; защото синът на тая слугиня няма 
наследство с моя син Исаак. Обаче тая дума се видя на Авраама твърде 
тежка, поради сина му Исмаил. Но Бог каза на Авраама: Да не ти се види 
тежко за момчето и за слугинята ти; относно всичко, което ти рече 
Сара, послушай думите й, защото по Исаака ще се наименува твоето 
потомство” (Битие 21:9-12). Разбираш ли, че този, който казал под дъба, 
че ще се върне тъй като знаел, че е необходимо да посъветва Авраам да 
направи това, което Сара искала, се върнал както е писано и че е Бог, както 
казват думите когато говорят: „Бог каза на Авраам: Да не ти се види 
тежко за момчето и за слугинята ти?” Аз питам това. И Трифон каза: 
„Със сигурност. Но ти не доказа от това, че има друг Бог освен Този, 
Който се явил на Авраам и Който също така се явявал и на други 
патриарси и пророци. Все пак ти доказа, че ние грешим когато вярваме, че 
тримата в шатрата били единствено ангели.” 

Аз отново отговорих: „Ако аз не можех да докажа от Писанието, че 
единият от тези тримата е Бог и е наречен Ангел, понеже, както вече казах, 
Той носел послания до тези, на които Богът Създател на всичко желаел (да 
бъдат занесени послания) тогава за Този, Който се явил на Авраам на 
земята в човешка форма и за двамата ангели, които дошли с Него и Който 
бил Бог още преди създанието на света, би било удачно за теб да имаш 
същата вяра както вярата на целият ти народ.” 

„Така е,” каза той, „понеже до този момент това сме вярвали.” 

Тогава аз отговорих: „Обръщайки се към Писанията аз ще се опитам да ви 
убедя, че за Този, за Когото е казано, че се явил на Авраам, и на Яков, и на 
Мойсей, и Който е наречен Бог, е различен от Този, Който е направил 
всичко – различен като брой имам в предвид, а не (различен) като воля. 
Понеже аз отричам, че някога, по което и да е време Той е направил нещо, 
което Този, Който направил света – над Когото няма друг Бог – не е 
желаел Той да прави.” 

И Трифон каза: „Докажи сега, че това е така, за да можем и ние да се 
съгласим с теб. Понеже ние не разбираме ти да казваш, че Той е направил 
нещо противно на волята на Създателят на всичко.” 

Тогава аз казах: „Току що цитираната от мен част от Писанието прави това 
ясно. Тя е следната: „Слънцето изгряваше на земята, когато Лот влезе в 
Сигор. Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и огън от Господа от 
небето.” (Битие 19:23-24). 



Тогава четвъртият от тези, които бяха останали с Трифон каза: „Тогава е 
необходимо да се каже, че един от ангелите, които отишли в Содом и е 
наречен от Мойсей в Писанието Господ, е различен от Този, Който също е 
и Бог и се явил на Авраам[2].” 

„Не само заради това,” казах аз, „ние трябва абсолютно да признаем, че 
някой друг е наречен Господ от Светия Дух освен Този, Който е смятан за 
Творец на всичко, не само заради (казаното) от Мойсей, но също (заради 
казаното) от Давид. Понеже е писано от него: „Рече Господ на моя Господ: 
седни отдясно Ми докато положа враговете ти за твое подножие.” (Пс. 
110:1) както вече цитирах. И отново, с други думи: „Твоят престол, Боже, 
е до вечни векове; Скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. 
Възлюбил си правда и намразил си нечестие; Затова, Боже, твоят Бог те 
е помазал С миро на радост повече от твоите събратя.” (Псалм 45:6-7). 

Следователно ако твърдите, че Светия Дух нарича някой друг Бог и Господ 
освен Отец на всичко и Неговият Христос отговорете ми. Защото аз се 
нагърбих да ви докажа от самите Писания, че Този, Когото Писанията 
наричат Господ не е единият от двамата ангели, които отишли в Содом, но 
Този, Който бил с тях и е наречен Бог, Който се явил на Авраам. 

И Трифон каза: „Докажи това. Понеже както виждаш денят напредва и ние 
не сме подготвени за такива опасни отговори понеже никога не сме чували 
някой човек да изследва, или да търси, или да доказва тези неща. Нито пък 
ние ще приемем това, което казваш освен ако не отнесеш всичко към 
Писанията понеже ти си твърде ревностен да добавяш доказателства от тях 
и смяташ, че няма друг Бог над Създателят на всичко.” 

Тогава аз отговорих: „Тогава вие знаете, че Писанията казват: „А Господ 
рече на Авраама: Защо се засмя Сара и каза: Като съм остаряла, дали 
наистина ще родя?  Има ли нещо невъзможно за Господа? На 
определеното време ще се върна при тебе, до година по това време и Сара 
ще има син.” (Битие 18:13-14). И след малко: „Като станаха от там, 
мъжете се обърнаха към Содом; и Авраам отиде с тях, за да ги изпрати. 
И Господ рече: Да скрия ли от Авраама това, което ще сторя,” (Битие 
18:16-17). И отново, след малко той отново казва: „И рече Господ: Понеже 
викът на Содома и Гомора е силен и, понеже грехът им е твърде тежък, 
ще сляза сега и ще видя дали са сторили напълно според вика, който 
стигна до Мене; и ако не, ще узная. Тогава мъжете, като се обърнаха от 
там, отидоха към Содом.Но Авраам още стоеше пред Господа.И Авраам 
се приближи и рече: Ще погубиш ли праведния с нечестивия?” (Битие 
18:20-23) (И т.н. понеже аз не смятам за удачно отново да пишa същите 
думи, след като съм ги написал вече, но по необходимост ще приведа тези, 
които доказват това на Трифон и на неговите приятели. Тогава аз 
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продължих с това, което следва, както са записани думите) „А като 
престана да говори с Авраама Господ си отиде; а Авраам се върна на 
мястото си.Привечер дойдоха двама ангела в Содом; а Лот седеше в 
Содомската порта. И като ги видя, Лот стана да ги посрещне, поклони 
се с лице до земята и рече:” (Битие 18:33; 19:1) и следващото „Но мъжете 
простряха ръце, дръпнаха Лота при себе си, в къщи, и затвориха 
вратата.” (Битие 19:10) и това което следва „ Но той се бавеше; затова 
мъжете хванаха за ръка него, жена му и двете му дъщери, изведоха го и 
поставиха го вън от града; понеже Господ го пожали.И като го изведоха 
вън, рече единият на Лота: Бягай за живота си; да не погледнеш назад, 
нито да се спреш някъде в цялата тая равнина; бягай на планината, за да 
не погинеш.А Лот им рече: Ах, Господи, не така!Ето, слугата ти придоби 
Твоето благоволение, и с опазването на живота ми, Ти правиш още по-

голяма милостта, която си показал към мене; но аз не мога да побягна на 
планината, да не би да ме постигне злото и да умра.Гледай, моля, тоя 
град е близо, за да прибягна там, и малък е. Нека побягна там, (не е ли 
малък град?) и така животът ми ще се опази.Той му каза: Ето слушам 
те и за това нещо, че няма да разоря града, за който ти говори.Бързай, 
бягай там защото Аз не мога да сторя нищо, доде ти не стигнеш там. 
Затова тоя град се наименува Сигор. Слънцето изгряваше на земята, 
когато Лот влезе в Сигор.Тогава Господ изля върху Содом и Гомор сяра и 
огън от Господа от небето.Той разори тия градове и цялата равнина, 
всичките жители на градовете и земните растения.” (Битие 19:16-25). И 
след както направих пауза за добавих: „И сега не разбирате ли, приятели, 
че един от тримата, Който е Господ, и Бог, и служители на Този, Който е в 
небесата, е Господ на двамата ангели? Понеже когато (ангелите) 
продължили към Содом Той останал назад и говорил с Авраам с думите 
записани от Мойсей. И когато Той си тръгнал след разговорът Авраам се 
върнал на мястото си. И когато Той отишъл (в Содом) двамата ангели 
повече не разговаряли с Лот, но Сам Той, както Писанията правят явно. И 
Той е Господът, Който приел заповед от Господа, Който (останал) в 
небесата т.е. Творецът на всичко, да нанесе на Содом и Гомор (съдът), 
който Писанията описват със следните думи: „Гопод наваля върху Содом и 
Гомор огън и сяра от Господа от небето.”” 

[1] Някои четат „освен,” но това е по-малко вероятно 

[2] Пасажът е труден за превод, но изглежда приятелят на Трифон иска да 
обърне внимание, че в текста двама са наречени Господ и Бог. 
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Глава 57 

Евреите възразяват защо е казано, че Той ял ако бил Бог? Отговорът на 
Юстин 

Когато аз млъкнах Трифон каза: „Че Писанието ни принуждава да 
признаем това е видно. Но има един въпрос, който ние заслужено не 
разбираме – а именно за това, което е казано, че (Господ) ял това, което 
било приготвено и сложено пред Него от Авраам. И ти трябва да признаеш 
това.” 

Аз отговорих: „Писано е, че те яли. И ако вярваме, че е казано, че са яли 
тримата, а не само двамата – които наистина били ангели и се хранят в 
небето, както е видно за нас, макар да не се хранят с храна подобна на 
нашата – (понеже относно състава на манната, която подкрепяла бащите ви 
в пустинята Писанието казва, че те яли ангелска храна) ако вярваме, че те 
яли тогава аз бих казал, че Писанието, което твърди, че те са яли казва това 
в същият смисъл, в който ние бихме казали за огъня, че поглъща всичко. И 
все пак не е напълно сигурно, че те яли използвайки челюсти и зъби. Така 
че дори тук ние не губим нищо стига да сме запознати дори слабо с 
образният начин на изразяване и способни да се издигнем над него.” 

И Трифон каза: „Възможно е (въпросът) за начина на ядене да бъде 
обяснен по следния начин: (начинът, искам да кажа), по който е написано 
те взеха и ядоха каквото Авраам беше сложил пред тях. Така че сега ти 
можеш да продължиш и да ни обясниш как този Бог, Който е явил на 
Авраам, и е служител на Бога Създател на всичко, се родил от девица, 
станал човек, със страсти подобни на нашите, както ти каза по-рано.” 

Тогава аз отговорих: „Позволи ми преди това, Трифоне, да добавя някои 
други доказателства относно този въпрос, така че ти, поради големият им 
брой, да се убедиш в (истината) му и след това аз ще обясня това, което 
поиска.” 

И той каза: „Стори както ти се вижда угодно. Това би било угодно и на 
мен.” 

 

 

 

 



Глава 58 

Същото е доказано от виденията на Яков 

Тогава аз продължи: „Моята цел е да цитирам Писанията не понеже желая 
да покажа умело боравене с думи, понеже не притежавам подобно умение. 
Дадена ми е била единствено Божията благодат, за да разбера Неговите 
Писания, в която благодат аз наставлявам всички да станат участници 
свободно и изобилно, за да не би вие, поради нейната липса да понесете 
наказание в присъдата, която Богът Създател на всичко ще произнесе чрез 
моят Господ Исус Христос.” 

И Трифон каза: „Това, което правиш е достойно за поклонение на Бога. Но 
на мен ми се струва, че ти показваш незнание когато казваш, че не 
притежаваш изкусни думи.” 

И аз отговорих: „Нека бъде така щом така смяташ. Все пак аз съм убеден, 
че говоря истината. Но дай ми вниманието си, за да мога да добавя 
останалите доказателства.” 

„Продължи,” каза той. 

И аз продължих: „Пак от Мойсей е писано, братя, че Този, Който е наречен 
Бог и се явявал на патриарсите е наречен Ангел и Господ, за да можете от 
това да разберете, че Той е Служител на Отеца на всичко, както вие вече 
признахте и да останете твърди, убедени от другите ми аргументи. Затова 
Божието слово (записано) от Мойсей когато говори за Яков, внукът на 
Авраам, казва следното: „едно време, когато зачеваше стадото, подигнах 
очи и видях насъне, че, ето, козлите, които се качваха на стадото бяха 
шарени, капчести и сиви. И ангел Божи ми рече в съня: Якове; И аз 
отговорих: Ето ме. И той каза: Подигни сега очи и виж, че всичките 
козли, които се качват на стадото, са шарени, капчести и сиви; защото 
видях всичко, що ти прави Лаван. Аз съм Бог на Ветил, гдето ти помаза 
стълб с масло и гдето Ми се обрече. Стани сега, излез из тая земя и се 
върни в родината си.” (Битие 31:10-13). И отново, с различни думи, 
говорейки за същия Яков, то казва следното: „А като стана през нощта, 
взе двете си жени, двете си слугини и единадесетте си деца, и премина 
брода на ЯвокВзе ги и ги прекара през потока, прекара и всичко що 
имаше.А Яков остана сам. И един човек се бореше с него до 
зазоряване,който, като видя, че не му надви, допря се до ставата на 
бедрото му; и ставата на Якововото бедро се измести, като се бореше с 
него.Тогава човекът рече: Пусни ме да си отида, защото се зазори. А Яков 
каза: Няма да те пусна да си отидеш, догде не ме благословиш.А той му 
каза: Как ти е името? Отговори: Яков.А той рече: Няма да се именуваш 



вече Яков, но Израил {Т.е., Борец с Бога.}*, защото си бил в борба с Бога и 
с човеци и си надвил. А Яков го попита, като рече: Кажи ми, моля, твоето 
име. А той рече: Защо питаш за моето име? И благослови го там.И Яков 
наименува мястото Фануил {Т.е., Божието лице.}†, защото, си казваше: 
Видях Бога лице с лице и животът ми биде опазен.” (Битие 32:22-30). И 
отново, с други думи, говорейки за същия Яков е казано следното: „И тъй, 
Яков дойде в Луз, (който е Ветил), в Ханаанската земя, той и всичките 
люде, които бяха с него.И там издигна олтар и наименува мястото Ел-

Ветил {Т.е., Бог на Ветил.}, защото когато бягаше от лицето на брата 
си, там му се яви Бог.По това време умря Девора, Ревекината бавачка, и я 
погребаха под дъба, по-долу от Ветил; за това се наименува Дъба на 
Плача.И Бог пак се яви на Якова, след завръщането му от Падан-арам, и 
го благослови.Каза му Бог: Името ти наистина е Яков; но не ще се 
именуваш вече Яков, но Израил ще ти бъде името. И наименува го Израил” 

(Битие 35:6-10). Той е наречен Бог и трябва да бъде Бог. 

И когато всички се съгласихме за това аз продължих: „Освен това аз 
смятам за необходимо да ви повторя думите, които описват как Този, 
Който е едновременно и Ангел, и Бог, и Господ, и Който се явил като 
човек на Авраам, и се борил в човешка форма с Яков, бил видян от него 
когато бягал от брат си Исав. Те са следните: „Яков, прочее, излезе от 
Вирсавее и отиде към Харан.И, като стигна на едно място, пренощува 
там, защото слънцето беше залязло; и взе от мястото един камък та го 
тури за възглавница, и легна да спи на това място.И сънува, и ето стълба 
изправена на земята, чийто връх стигаше до небето; и Божиите ангели 
се качваха и слизаха по нея.И Господ стоеше над нея, и каза: Аз съм 
Господ, Бог на баща ти Авраама, и Бог на Исаака; земята на която 
лежиш ще дам на тебе и на потомството ти.Твоето потомство ще бъде 
многочислено, като земния пясък; ти ще се разшириш към запад и към 
изток, към север и към юг; и чрез тебе и чрез твоето потомство ще се 
благословят всички племена на земята.Ето, Аз съм с тебе и ще те пазя, 
където и да идеш, и ще те върна пак в тая земя; защото няма да те 
оставя, докле не извърша това, за което ти говорих.А като се събуди 
Яков от съня си, рече: Наистина Господ е на това място, а аз не съм 
знаел.И убоя се, и рече: Колко е страшно това място! Това не е друго 
освен Божи дом, това е врата небесна.На сутринта, като стана Яков 
рано, взе камъка, който си беше турил за възглавница, изправи го за 
стълб, и изля масло на върха му.И наименува онова място Ветил {Божий 
дом.}; а преди името на града беше Луз.” (Битие 28:10-19). 

 

 



Глава 59 

Бог различен от Отца говорил с Мойсей 

И след като изговорих тези думи аз продължих: „Позволи ми по-нататък да 
ти покажа от книгата Изход как този Същият, Който е едновременно 
Ангел, и Бог, и Господ, и човек, Който се явил в човешка форма на Авраам 
и Исаак се явил в огънят на горящия храст и говорел с Мойсей.” И след 
като те казаха, че ще слушат внимателно, търпеливо и с желание аз 
продължих: „Тези думи се намират в книгата, която се нарича Изход: 
„Подир дълго време египетският цар умря; а израилтяните пъшкаха под 
робството и извикаха: и викът им от робството стигна до Бога.” 

(Изход: 2:23) и т..н до: „Иди, събери Израилевите старейшини и кажи им: 
Господ, Бог на бащите ви, Бог Авраамов, Исааков, и Яковов, ми се яви и 
рече: Наистина ви посетих и видях онова, което ви правят в Египет;” 

(Изход 3:16). В добавка към тези думи аз продължих: „Разбирате ли, 
господа, че Същият Този Бог, за Когото Мойсей говорел като за Ангела с 
Когото разговарял в огнения пламък казал на Мойсей, че Той е Богът на 
Авраам, Исаак и Яков?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 60 

Мненията на евреите за Този, Който се явил в храста 

Тогава Трифон каза: „Ние не разбираме това от пасажът, който ти цитира, 
а (единствено това), че в огъня се явил ангел, но Бог говорел с Мойсей. По 
този начин имало двама, един ангел и Бога, които се явили във видението.” 

Аз отново отговорих: „Дори ако това е така, приятелю, ако един ангел и 
Бога заедно били във видението на Мойсей, все пак, както вече ти беше 
доказано от по-рано цитираните пасажи, не Бог Създателят на всичко бил 
Богът, Който казал на Мойсей, че Той е Богът на Авраам, Исаак и Яков, но 
Този, за когото ти доказах, че се явил на Авраам, служейки на волята на 
Създателят на всичко и по подобен начин изпълнявайки Неговата воля в 
съда над Содом. Така че дори да е както ти казваш и да имало двама – един 
ангел и Бога – никой, освен този, който е с най-малък ум няма да започне 
да твърди, че Създателят и Отец на всички, оставяйки всички 
свръхнебесни неща, бил видян в една малка част на земята.” 

И Трифон каза: „Тъй като по-рано беше доказано, че Този, Който е наречен 
Бог и Господ и се явил на Авраам, приел от Господа, Който е на небесата, 
това, което нанесъл на содомската земя, макар също един ангел да 
придружавал Богът, Който се явил на Мойсей, ние трябва да приемем, че 
Богът, Който говорил с Мойсей от храста не бил Създателят на всичко, но 
Този, за Когото беше показано, че явил Себе Си на Авраам, Исаак и на 
Яков, Този, Който е наречен и е схващан като Ангелът на Бога Творец на 
всичко понеже изявява на човеците заповедите на Отца и Създателя на 
всичко.” 

И аз отговорих: „Сега Трифоне, аз сигурно ще ти покажа, че във видението 
на Мойсей Този Същият, Който е наречен Ангел и Който е Бог се явил и 
говорил с Мойсей. Понеже Писанието казва следното: „И ангел Господен 
му се яви в огнен пламък изсред една къпина; и Моисей погледна, и ето 
къпината гореше в огън, а къпината не изгаряше. И Моисей си рече: Да 
свърна и да прегледам това велико явление, защо къпината не изгаря. А 
като видя Господ, че свърна да прегледа, Бог го извика изсред къпината и 
рече: Моисее, Моисее! И той каза: Ето ме.” (Изход 3:2-4). Следователно 
по същият начин, по който Писанието нарича Този, Който се явил на Яков 
в сън Ангел то (казва), че същият Ангел, който му се явил насън говорил с 
него (Битие 35:7) казвайки: „Аз съм Господ Който ти се яви, когато 
бягаше от лицето на Исав твоя брат.” И (отново) казва, че при съда, 
който сполетял Содом в дните на Авраам Господ нанесъл наказанието от 
Господа, Който е на небесата – дори тук Писанието изявява, че Ангел от 
Господа се явил на Мойсей и след това му казал, че е Господ и Бог говори 



за Същият Този, Който, както ясно и с много свидетелства, които вече 
цитирахме, е служител на Бога, Който е над света, над Когото няма друг 
(Бог). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 61 

Мъдростта е родена от Отца както огън от огън 

 „Ще ти дам и друго свидетелство, приятелю,” казах аз, „от Писанията, че 
Бог е родил преди всяко творение едно Начало (което било) една разумна 
сила (произлизаща) от Него, Която е наречена от Светия Дух Славата 
Господна, Синът и отново, Мъдрост, друг път, Ангел, след това Бог, 
Господ и Логос. В друг случай Той нарича Себе Си Началник когато се 
явява в човешка форма на Исус Навин. Понеже Той може да бъде наречен 
с всички тези имена тъй като служи на волята на Отца и тъй като е роден 
от Отца чрез едно волево действие точно както виждаме да се случва сред 
нас. Понеже когато ние изречем някоя дума ние раждаме думата. Но това 
не е лишение от нещо, така че да намали думата, (която остава) в нас 
когато я даваме. Точно така виждаме да се случва и с огъня, който не 
намалява когато (пали) друг огън, но остава същият. И това, което е 
запалено от него по подобен начин изглежда съществува само за себе си 
без да намалява това, което го е запазило. Словото на Мъдростта, Което 
Само е този Бог роден от Отца на всички и Словото, Мъдростта, Силата и 
Славата на Раждащия ще свидетелстват когато Той говори на Соломон 
следното: „За да направя да наследят имот тия, които ме любят, И за да 
напълня съкровищницата им  Господ ме създаде като начало на пътя Си, 
Като първо от древните Си дела. От вечността бях създадена, от 
начало, Преди създаването на земята. Родих се, когато нямаше бездните, 
Когато нямаше извори изобилващи с вода. Преди да се поставят 
планините, Преди хълмовете, аз бях родена, Докато Господ още не беше 
направил земята, нито полетата, Нито първите буци пръст на света. 
Когато приготовляваше небето, аз бях там; Когато разпростираше свод 
над лицето на бездната. Когато закрепваше облаците горе, Когато 
усилваше изворите на бездната, Когато налагаше закона Си на морето, 
Щото водите да не престъпват повелението Му, Когато нареждаше 
основите на земята. Тогава аз бях при Него, като майсторски работник, 
И всеки ден се наслаждавах, Веселях се винаги пред Него. Веселях се на 
обитаемата Му земя; И наслаждението ми бе с човешки чада. Сега, 

прочее, послушайте ме, о, чада, Защото блажени са ония, които пазят 
моите пътища Послушайте поука, Не я отхвърляйте и станете мъдри. 
Блажен тоя човек, който ме слуша, Като бди всеки ден при моите порти, 
И чака при стълбовете на вратата ми, Защото който ме намери намира 
живот, И придобива благоволение от Господа; А който ме пропуска 
онеправдава своята си душа; Всички, които мразят мене, обичат 
смъртта” (Притчи 8:21-36). 

 



Глава 62 

Думите „Да направим човека” са в съгласие със свидетелството на 
Притчи 

„И същото, приятелю, е казано чрез Божието Слово (записано) от Мойсей 
когато той ни казва за Този, към Когото сочи, че Бог говорил при 
сътворението на човека в същия смисъл със следните думи: „И Бог каза: 
Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над 
морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и 
над всяко животно, което пълзи по земята. И Бог създаде човека по Своя 
образ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде. И Бог ги 
благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете 
земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните 
птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.” (Битие 
1:26-28). И за да не можеш да промениш (силата на) думите, които току що 
цитирахме и да повториш това, което учителите ти казват – или че Бог 
казал на Себе Си „Нека да направим” точно както ние когато се готвим да 
направим нещо често казваме на себе си „Нека да направим” или че Бог 
говорил на елементите, водата, земята и останалите подобни субстанции, 
от които ние вярваме, че е съставен човека „Нека да направим” – аз отново 
ще цитирам думите казани от самият Мойсей, от които ние несъмнено 
научаваме, че (Бог) говорел с някой, който е различен от самия Него и 
също е разумно същество. Думите са следните: „Ето, Адам стана като 
един от нас да познава доброто и злото.” (Битие 3:22). Казвайки „като 
един от нас” (Мойсей) заявил, че (има определен) брой личности свързани 
един с друг и че те са поне двама. Понеже аз няма да кажа, че учението на 
тази ерес, за която се говори че е сред вас[1] е вярно, или че нейните 
учители могат да докажат, че (Бог) говорил на ангели, или че човеците 
били направени от ангели. Но този Потомък, Който истински произлязъл 
от Отца бил с Отца преди всяко създание и Отец говорел с Него точно 
както Писанието казано чрез Соломон показва ясно, че Този, Когото 
Соломон нарича Мъдрост бил роден като Началото преди всички Негови 
творения и като Потомък от Бога и който също така казва същото това 
нещо в откровението от Исус Навиевия син. Слушай следователно 
следното от книгата Исус, така че това, което казвам да бъде ясно за теб. 
То е следното: „И когато беше Исус при Ерихон, подигна очи и видя, и, 
ето, насреща му стоеше човек с измъкнат нож в ръка; и Исус пристъпи 
при него и му рече: Наш ли си, или от неприятелите ни? А той рече: Не; 
но за Военачалник на Господното войнство сега дойдох аз. И Исус падна с 
лицето си на земята и се поклони; и рече му: Що заповядва Господарят 
ми на слугата си? А Военачалникът на Господното войнство рече на 
Исуса: Изуй обущата си от нозете, защото мястото, на което стоиш, е 

https://rado76.wordpress.com/2014/08/12/triphon-60/#_ftn1


свето. И Исус стори така. (А Ерихон беше заключен и затворен поради 
израилтяните; никой не излизаше и никой не влизаше). ” (Ис. Н. 5:13-6:2) 

[1] Или сред нас 
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Глава 63 

Доказва се, че Бог се въплътил 

И Трифон каза: „Твърдението беше доказано силно и чрез множество 
аргументи, приятелю. Сега остава да докажеш, че Той по волята на Своя 
Отец се покорил да стане човек чрез девицата и че бил разпънат и умрял. 
Докажи също така сигурно, че след всичко това Той възкръснал отново и 
Се възнесъл на небето.” 

Аз отговорих: „Това, приятелю, също вече беше показано от мен в думите, 
които по-рано цитирах от пророците, които като припомням и обяснявам 
заради теб аз ще се опитам да те убедя да се съгласиш с мен относно това. 
Ти не смяташ, че текста, който Исая пише: „А поколението Му, кой ще го 
изкаже. Понеже се взе животът му от земята” (Исая 53:8) се отнася до 
Този, за Когото, без да има Своя произход от човеците е казано, че е 
предаден на смърт от Бога заради престъпленията на людете – за Чиято 
кръв Мойсей (както споменах вече) говорейки с притчи казва, че Той ще 
измие дрехата Си с кръвта на лозата тъй като Неговата кръв не е човешко 
семе, а от Божията воля. И какво е казано чрез Давид: „Господ се закле и не 
ще се разкае: Ти се свещеник довека според чина Мелхиседеков.” (Псалм 
110:3-4)? Не ти ли казва това, че (Той е бил) от древността и че Бог и Отец 
на всичко възнамерявал Той да се роди от човешка утроба? И говорейки с 
други думи, които също вече бяха цитирани (той казва): „Твоят престол, 
Боже, е до вечни векове; Скиптърът на Твоето царство е скиптър на 
правота. Възлюбил си правда и намразил си нечестие; Затова, Боже, 
твоят Бог те е помазал С миро на радост повече от твоите събратя. На 
смирна и алой и касия миришат всичките ти дрехи; Из слоново-костни 
палати струнните инструменти те развеселиха. Царски дъщери има 
между твоите почтени жени; Отдясно ти е поставена царицата в 
офирско злато Слушай, дъщерьо, и виж, и приклони ухото си; Забрави и 
народа си и бащиния си дом; Така царят ще пожелае твоята красота; 
Защото той е господарят ти; и ти му се поклони.” (Псалм 45:6-11). 

Следователно тези думи явно свидетелствуват че Той говори за Този, чрез 
Когото установил тези неща както заслужаващ поклонение като Бог и като 
Христос. Освен това Божите думи говорят, че тези, които вярват в Него са 
една душа, една синагога, една църква както и една дъщеря. А че по този 
начин Той се обръща към Църквата, която произлязла от Неговото име и 
участва в Неговото име (понеже ние всички се наричаме християни) е 
директно изявено по подобен начин в следните думи, които също така ни 
учат да забравим (нашите ) стари отчески обичаи когато казват следното: 
„Слушай, дъщерю, и виж и приклони ухото си, забрави людете си и 



бащиния си дом и царят ще пожелае красотата ти. Понеже Той е твоят 
Господ и ти ще му се поклониш.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 64 

Юстин добавя други доказателства на евреите, които отричат че се 
нуждаят от този Христос 

Тук Трифон каза: „Нека, както ти показа чрез Писанията, да Го признаем 
за Господ, Христос и Бог за езичниците, които в Неговото име всички са 
призовани да бъдат християни. Но ние, които сме Божи служители, които 
сме направили същият Този (Христос) нямаме нужда да Го изповядваме и 
да Го почитаме.” 

На това аз отговорих: „Ако желаех да споря или да бъда лекоумен подобно 
на теб, Трифоне, нямаше да продължа да говоря с теб тъй като ти си готов 
да не разбираш казаното, а единствено да връщаш някой заядлив отговор. 
Но понеже се боя от Божия съд аз няма да изкажа ненавременни мнения за 
никого от вашият народ що се отнася до това дали някои от тях ще се 
спасят или не по благодатта на Господ Саваот. Затова макар да действаш 
погрешно аз ще продължа да отговарям на всяко твърдение, което ти 
повдигнеш и на всяко противоречие, което изложиш. Аз правя същото за 
всички човеци от всеки народ, които желаят да изследват заедно с мен този 
въпрос. Според това ако беше внимавал на Писанията, които изложих пред 
теб ти вече щеше да си разбрал, че тези, които се спасяват от твоят народ 
се спасяват чрез този (човек) и участват в Неговият жребий и нямаше да ме 
питаш за това. Аз отново ще повторя думите на Давид, които преди 
цитирах и те моля да ги разбереш, да не действаш погрешно и да не се 
дразним взаимно с цел просто да открием някакво противоречие. Думите, 
които Давид изговаря са следните: „Господ царува; нека треперят 

племената; Той обитава между херувимите; нека се потресе земята. 
Господ е велик в Сион, И високо е издигнат над всичките племена. Нека 
славословят Твоето велико и страшно име; Бог е свет. И силата на царя 
обича правосъдието; Ти утвърждаваш правота; Ти извършваш 
правосъдие и правда в Якова. Възвишавайте Господа нашия Бог, И 
кланяйте се пред подножието Му; Той е свет. Моисей и Аарон бяха 
между свещениците Му, И Самуил между призоваващите името Му; Те 
призоваваха Господа, и Той ги слушаше. В облачния стълб Той им 

говореше; Те опазиха свидетелствата Му И повеленията, които им 
даде.” (Псалм 99:1-7). И от другите думи на Давид, които споменах по-

рано, за които ти глупаво твърдеше, че се отнасят за Соломон (понеже) са 
написани от Соломон може да се докаже, че не се отнасят за Соломон и че 
Този Христос е съществувал преди слънцето и че тези от народа ти, които 
ще се спасят ще се спасят чрез Него. (Думите) са следните: „Боже, дай 
Твоето правосъдие на царя, И правдата Си на царския син, За да съди 
Твоите люде с правда, И угнетените Ти с правосъдие. Планините ще 



донесат мир на людете, И хълмовете мир с правда. Той ще съди 
справедливо угнетените между людете, Ще избави чадата на 
немотните, и ще смаже насилника Той ще бъде догде трае слънцето, И 
догде съществува луната, из родове в родове.” И така до „Името му ще 
пребъдва до века; Името му ще се продължава докато трае слънцето; И 
ще се благославят в него човеците; Всичките народи ще го облажават. 
Благословен да е Господ Бог Израилев, Който Един прави чудеса; И 
благословено да бъде славното Негово име до века: И нека се изпълни със 
славата Му цялата земя. Амин и амин. (Псалм 72:1 и сл.). И спомни си 
също другите думи, също изговорени то Давид, които аз споменах по-рано, 
как е казано, че Той ще дойде от най-високите небеса и отново ще се върне 
на същото място, за да Го разпознаете като Господ идещ от високо и човек 
живеещ сред човеци. И (как е казано), че Той отново ще се яви и тези, 
които Го прободоха ще Го видят и ще заридаят за Него. (Думите) са 
следните: „Небесата разказват славата Божия, И просторът известява 
делото на ръцете Му. Ден на ден казва слово; И нощ на нощ изявява 
знание. Без говорене, без думи, Без да се чуе гласът им, Тяхната вест е 
излязла по цялата земя, И думите им до краищата на вселената. В тях 
Той постави шатър за слънцето, Което, излизащо като младоженец из 
стаята си, Се радва като юнак да тича в попрището. То излиза от 
единия край на небето, И обикаля до другия му край; От топлината му 
нищо не се укрива.” (Псалм 19:1-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 65 

Евреите възразяват, че Бог не дава славата Си на друг. Юстин обяснява 
пасажът 

И Трифон каза: „Аз съм разтърсен от толкова много Писания и не зная 
какво да кажа за текста от Исая пише, в който Бог казва, че Той няма да 
даде славата Си на друг: „Аз съм Господ; това е Моето име; И не ща да 
дам славата Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли.” (Исая 
42:8). 

И аз отговорих: „Ако казваш тези думи, Трифоне и след това замълчиш в 
простота и без лоши намерения без да знаеш това, което е преди тях или 
идващото след тях трябва да ти бъде простено. Но ако (правиш това) 
понеже си въобразяваш, че можеш да хвърлиш съмнение на текста, за да 
кажа аз, че Писанията си противоречат едно на друго ти грешиш. Аз няма 
да предположа или да потвърдя подобно нещо. И ако някое Писание, което 

изглежда такова бъде приведено и ако съществува претекст (да се каже), че 
то е противно (на някое друго) тъй като аз съм напълно убеден, че няма 
Писание, което да противоречи на друго аз по-скоро ще приема, че не 
разбирам писаното и ще се опитвам да убедя тези, които си представят, че 
Писанията си противоречат, да дойдат на моето мнение. С какво 
намерение ти изказа тази трудност Бог знае. Но аз ще ти припомня за какво 
говори текста, за да можеш да разбереш дори от това (място), че Бог дава 
славата Си единствено на Своя Христос. И аз, господа, ще приведа 
няколко кратки текста свързани с казаното от Трифон в последователен 
ред. Понеже аз няма да повтарям казаното на други места, но такива, които 
са свързани заедно. Дайте ми своето внимание. (Думите) са следните: 
„Така казва Бог, Господ, Който е направил небето и го е разпрострял, 
Който е разстлал земята с произведенията й, Който дава дишане на 
людете, които са на нея, И дух на тия, които ходят по нея: Аз Господ те 
призовах в правда, И като хвана ръката ти ще те пазя, И ще те поставя 
за завет на людете, За светлина на народите, За да отвориш очите на 
слепите, Да извадиш запрените от затвор, И седящите в мрак из 
тъмницата. Аз съм Господ; това е Моето име; И не ща да дам славата 
Си на друг, Нито хвалата Си на изваяните идоли. Ето, нещата 
предсказани от начало се сбъднаха, И Аз ви известявам нови, Преди да се 
появят, казвам ви ги. Пейте на Господа нова песен, Хвалата Му от 
краищата на земята, Вие, които слизате на морето и всичко що е в него, 
Острови, и вие, които живеете на тях. Пустинята и градовете й нека 
извикат с висок глас, Селата, гдето живее Кидар; Нека пеят жителите 
на Села {Т.е. Скалата.}*, Нека възклицават от върховете на планините, 
Нека отдадат слава на Господа, И нека възвестят хвалата Му в 



островите. Господ ще излезе като силен мъж, Ще възбуди ревнивостта 
Си като ратник, Ще извика, да! ще изреве. Ще надделее над враговете 
Си;” (Исая 42:5-13). 

И когато повторих това аз им казах: „Разбрахте ли, приятели, че Бог ще 
даде на Този, Когото Той е утвърдил за светлина на езичниците, слава и на 
никой друг, а не както каза Трифон, че Бог ще запази славата Си за Себе 
Си?” 

И Трифон отговори: „Разбрахме и това. Затова премини към останалото.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 66 

Доказва от Исая, че Бог се родил от девица 

И аз продължавайки разговорът оттам откъдето го бях прекъснал[1] по-

рано когато доказвах, че Той се родил от девица и че Неговото раждане от 
девица било предсказано от Исая, цитирах отново същото пророчество. То 
е както следва: „И Господ говори още на Ахаза, казвайки: Поискай си 

знамение от Господа твоя Бог; Искай го или в дълбината или във 

висината горе. Но Ахаз рече: Не ща да искам, Нито ще изпитам Господа. 
И Исаия рече: Слушайте сега, доме Давидов; Малко нещо ли ви е да 
досаждате на човеци, Та ще досаждате и на моя Бог? Затова сам Господ 
ще ви даде знамение: Ето, девица ще зачне и ще роди син, И ще го нарече 
Емануил Сгъстено мляко и мед ще яде, Когато се научи да отхвърля 
лошото и да избира доброто; Защото, преди да се научи детето Да 
отхвърли лошото и да избира доброто, Тая земя, от чиито двама царе се 
отвращаваш ти, Ще бъде изоставена. Защото преди да се научи детето 
да вика – Татко мой! и – Майко моя! богатството на Дамаск и 
користите на Самария ще се занесат пред асирийския цар. Господ ще 
докара на тебе, На твоите люде и на бащиния ти дом, Дни такива 
каквито не са дохождали От деня когато Ефрем се е отделил от Юда, – 

Ще докара асирийският цар.” (Исая 7:10-17 с Исая 8:4 вмъкнато между ст. 
16 и 17). 

[1] Виж глава 43 
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Глава 67 

Трифон сравнява Исус с Персей и би предпочел (да каже), че Той е бил 
избран (да бъде Христос) поради Своето пазене на закона. Юстин говори 

за закона както по-рано 

И Трифон отговори: „Писанието не е: ”Ето, девица ще зачене и ще роди 
син,” а „Ето, млада жена ще зачене и ще роди син” и т.н. както ти цитира. 
Но цялото пророчество се отнася за Езекия и това е доказано понеже се е 
изпълнило в него според думите на самото пророчество. Освен това в 
басните на тези, които се наричат гърци е писано, че Персей бил роден от 
Даная, която била девица. Този, който сред тях се нарича Зевс, слязъл 
върху нея под формата на златен дъжд. И ти трябва да се засрамиш когато 
твърдиш неща подобни на техните и вместо това (би трябвало) да кажеш, 
че Исус се родил като човек от човеци. И ако докажеш от Писанието, че 
Той е Христос и че понеже водил живот съобразен със закона и съвършен 
Той заслужил честта да бъде избран да бъде Христос (добре). Но не казвай 
невероятни неща, за да не бъдеш обвинен, че говориш глупости подобно 
на гърците. 

Тогава аз казах на това: „Трифоне, аз желая да убедя теб и всичките човеци 
и дори ако кажеш по-лоши неща в подигравка и шегувайки се няма да ме 
отвърнеш от моето твърдо убеждение. Но аз винаги ще привеждам от 
думите, които смяташ, че могат да бъдат използвани (от теб) като 
доказателство (за твоето виждане) доказателство за това, което казах както 
и доказателства от Писанията. Все пак ти не действаш честно и истинно 
опитвайки се да отхвърлиш нещата, за които между нас има пълно 
съгласие, а именно, че някои заповеди са били дадени от Мойсей поради 
закоравяването сърцата на твоите люде. Понеже ти казва, че поради Своята 
непоклатима вярност към закона Той бил избран и станал Христос ако 
изобщо може да се докаже, че това е така.” 

Трифон каза: „Ти призна, че Той бил обрязан и пазил законовите 
церемонии постановени от Мойсей.” 

Аз отговорих: „Аз признах това и продължавам да го признавам. Все пак аз 
признах, че Той понесъл всичко това не понеже се оправдал чрез тях, но 
завършвайки диспенсацията, която Неговият Отец, Създателят на всичко, 
Господ и Бог пожелал Той (да завърши). Понеже аз признах, че Той 
понесъл разпятие, смърт и въплъщението и изстрадал толкова беди 
колкото народът ви струпал върху Него. Но понеже ти се отказа от това, 
което наскоро призна, Трифоне, отговори ми: Дали праведните патриарси, 
които живели преди Мойсей, които не пазили никоя от тези (заповеди), 



които Писанието показва, че били установени от Мойсей, са спасени (и са 
достигнали до) наследството на блажените? 

Трифон каза: „Писанието ме принуждава да призная това.” 

„По подобен начин и аз те питам,” казах аз, „задължил ли Бог бащите ви да 
принасят жертви и приноси понеже се нуждаел от тях или поради 
закоравяването на сърцата им и поради склонността им към 
идолопоклонство?” 

„Второто,” каза той, „Писанието по подобен начин ме принуждава да 
призная.” 

„По подобен начин,” казах аз, „не предсказва ли Писанието, че Бог обещал 
да даде нов завет освен този, който (бил даден) на планината Хорив?” 

Това също, отговори той, е било предсказано. 

Тогава аз отново казах: „Не е ли бил Стария Завет наложен върху отците 
ви със страх и трепет, така че те да могат да слушат Бога?” 

Той призна това. 

„Тогава какво?” казах аз. „Бог обещал, че ще има друг завет, не като стария 
и казал, че той ще им бъде даден без страх и трепет и светкавици както и 
че ще покаже какви заповеди и дела Бог е знаел, че ще бъдат вечни и 
подходящи за всеки народ и какви заповеди Той е дал, подбирайки ги 
поради закоравените сърца на вашият народ както Той казал и чрез 
пророците.” 

„С това също,” каза той, „тези които обичат истината, а не караницата, 
трябва със сигурност да се съгласят.” 

Тогава аз отговорих: „Не зная как говориш за хора готови да се карат 
(когато) самият ти нерядко явно действаш точно по този начин често 
противоречейки на това, с което преди това си се съгласил.” 

 

 

 

 



Глава 68 

Той се оплаква от упорството на Трифон, отговаря на възраженията му 
и обвинява евреите в неправилна вяра 

Трифон каза: „Ти възнамеряваш да докажеш едно невероятно и напълно 
невъзможно нещо, (а именно), че Бог се родил и станал човек.” 

„Ако,” казах аз, „доказвам това чрез човешки учения и аргументи не би 
следвало да ме търпиш. Но ако аз често цитирам Писанията и то толкова 
много от тях говорещи за това, но когато поисках от теб да ги разбереш ти 
се закоравяваш в разбирането на Божите ум и воля. Ако желаеш завинаги 
да останеш такъв аз не бих понесъл от това никаква вреда и запазвайки 
завинаги същите (убеждения), които имах преди да те срещна ще те 
оставя.” 

Трифон каза: „Виж, приятелю, ти си станал майстор на тези (истини) с 
много труд и усилия. И ние по подобен начин трябва внимателно да 
разсъждаваме върху всичко, с което се срещаме, за да можем да се 
съгласим с нещата, които Писанието ни принуждава (да вярваме).” 

Тогава аз казах на това: „Аз не искам от теб да не се стремиш сериозно и с 
всички средства да изследваш нещата, които разискваме. Но (аз те моля) 
когато имаш да кажеш нещо да не противоречиш на тези неща, които си 
казал, че приемаш.” 

И Трифон каза: „Така и ще се опитаме да направим.” 

Аз отново продължах: „В добавка към въпросите, които сега ти поставих 
аз ще добавя още. Понеже чрез тези въпроси аз ще се опитам да доведа 
разговора до бърз завършек.” 

И Трифон каза: „Задай въпросите си.” 

Тогава аз казах: „Мислиш ли, че за някой друг е казано, че е достоен за 
поклонение и да бъде наричан Господ и Бог в Писанието освен Създателят 
на всичко и Христос, за Когото чрез толкова много Писания ти беше 
показано, че е станал човек.” 

Трифон отговори: „Как можем да приемем това когато ние предприехме 
толкова голямо търсене дали има някой друг освен Отца?” 

Тогава аз отново казах: „Трябва да те попитам това, за да зная дали ти си 
на противно мнение от това, което призна преди известно време.” 



Той отговори: „Не, господине.” 

Тогава отново аз казах: „Понеже тъй като ти наистина приемаш тези неща 
и тъй като Писанието казва: „И поколението Му кой ще го изкаже?” не 
трябва ли да предположиш, че Той не е от семето на човешката раса?” 

Трифон каза: „Как тогава Словото казва за Давид, че от чреслата му Бог ще 
издигне син, ще установи царството му и ще го постави на трона на 
славата му.” 

И аз казах: „Трифоне, ако пророчеството, което е изговорил Исая: „Ето 
девица ще зачене” не е казано за Давидовия дом, а за друг дом от 
дванадесетте племена вероятно това би било някаква трудност. Но тъй 
като пророчеството се отнася до Давидовия дом Исая обяснява как 
казаното от Бога на Давид в неяснота ще се изпълни. Но вероятно ти не 
знаеш, приятелю, че има множество Писания написани неясно, като 
притчи или тайнствено и със символични действия, които пророците, 
които живели след човека, който казал или направил това обясняват.” 

„Със сигурност,” каза Трифон. 

„Тогава ако аз покажа, че това пророчество на Исая се отнася до нашият 
Христос, а не до Езекия както казваш ти, няма ли и в това да те убедя да не 
вярваш на вашите учители, които се опитват да твърдят, че обяснението, 
което дават вашите 70 старейшини, които били с Птоломей, египетския 
цар, е невярно в някои отношения? Понеже те се опитват да твърдят за 
някои твърдения в Писанията, които ясно ги убеждават в погрешни и 
празни мнения, че не са написани по този начин. Но други твърдения, 
които те си въобразяват, че могат да изопачат и да хармонизират с 
човешките действия тези, казват те, не се отнасят до нашият Христос, но 
до този, който на тях им се вижда угодно да твърдят. Така например те са 
те научили, че Писанието, за което сега говорим се отнася до Езекия, в 
което, както обещах, аз ще ти покажа, че те грешат. И тъй като са убедени 
те са съгласни, че някои Писания, които ние им привеждаме и които явно 
доказват, че Христос пострадал по този начин, трябва да бъде почитан и 
(да бъде наричан) Бог и които аз вече ти приведох, наистина се отнасят до 
Христос, но настояват, че този човек не е Христос. Но те признават, че Той 
ще дойде, за да страда, да царува, да бъде почитан и да бъде Бог[1]. Това 
мнение аз по подобен начин ще покажа, че е невероятно и глупаво. Но тъй 
като първо трябва да отговоря на това, което ти каза накратко аз ще 
направя това и след това ще отговоря и на следващите неща. 

[1] Или „и да бъде почитан като Бог.” 
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Глава 69 

Дяволът, понеже имитира истината, е измислил басни за Бакхус, 
Херкулес и Асклепий 

”Бъди напълно сигурен, Трифоне,” „продължих аз, „че аз съм установен в 
познанието на и вярата в Писанията на тези фалшификации, които този, 
който е наречен дявол е казано, че извършил сред гърците, точно както 
такива неща били вършени и от магьосниците в Египет и от 
лъжепророците в дните на Илия. Понеже когато те казват, че Бакхус, син 
на Юпитер, се родил от сношение между Юпитер и Семела и че той открил 
лозата и че, както те разказват, след като бил нарязан на късове и умрял 
той отново възкръснал и възлязъл на небето и че въвел виното в своите 
мистерии не разбирам ли аз, че (дяволът) е имитирал пророчеството 
прогласено от патриарха Яков и прието от Мойсей? И когато те казват, че 
Херкулес бил силен, пътувал по целия свят, бил роден от Йове, Алкмена и 
възлязъл на небето когато умрял не разбирам ли аз, че Писанието, което 
говори за Христос „се радва като юнак да тича в попрището” (Псалм 
19:5) е било имитирано по подобен начин? И когато той (дяволът) 
представя Асклеий като възкресител от мъртвите и изцелител на всякакви 
болести не мога ли аз да кажа, че по този начин той имитира пророчествата 
за Христос? Но тъй като аз не ти цитирах такива Писания, които да казват, 
че Христос ще извърши такива неща необходимо е да ти напомня едно, от 
което ти можеш да разбереш как тези лишени от познание за Бога, имам 
предвид езичниците, които „имат очи, но не виждат и чийто сърца не 
разбират” се покланят на образи от дърво (как дори за тях) Писанието 
пророкува, че те ще отхвърлят тези (суети) и ще се надяват на този 
Христос. Писано е: „Пустото и безводното място ще се развеселят, И 
пустинята ще се възрадва и ще цъфне като крем. Ще цъфти изобилно, и 

ще се развесели дори с радост и песни; Ще се даде на нея славата на 
Ливан, Превъзходството на Кармил и Сарод; Те ще видят славата 
Господна, Величието на нашия Бог. Укрепете немощните ръце, И 
утвърдете ослабналите колена. Кажете на ония, които са с уплашено 

сърце; Укрепете се! не бойте се! Ето вашият Бог! Възмездието ще дойде 
с Божие въздаяние: Той ще дойде и ще ви избави. Тогава очите на слепите 
ще се отворят, И ушите на глухите ще се отпушат, Тогава куцият ще 
скача като елен, И езикът на немия ще пее; Защото в пустата земя ще 
избликнат води, И потоци в пустинята. Нажеженият пясък ще стане 

езеро, И жадната земя водни извори; В заселището, гдето лежаха 
чакалите, Ще има зеленина с тръстика и рогоз. ” (Исая 35:1-7). Изворът 
на живите води, който извира от Бога в земя лишена от познание за Бога, а 
именно земята на езичниците, бил този Христос, Който също така се явил 
сред вашия народ и изцелявал сакатите, глухите и с повредени от 



рождението си тела карайки ги да скачат, да чуват и да виждат чрез Своето 
слово. Той възкресявал мъртвите и довеждайки ги до живот чрез Своите 
дела убедил хората които живели по това време да Го признаят. Но, макар 
че виждали такива дела те ги приписали на магия и се осмелили да Го 
нарекат магьосник и измамник. Все пак Той извършил такива дела и 
убедил тези, които били (определени да) повярват в Него. Понеже дори ако 
някой вярва макар и с повредено тяло, но все пак виждайки ученията, 
които Той изявил Той ще го възкреси при второто Си явление здрав след 
като го направи безсмъртен, нетленен и свободен от всяка тъга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 70 

Така и мистериите на Митра са изопачения на пророчествата на Данаил 
и Исая 

 „И когато тези, които записали мистериите на Митра казват, че той се 
родил от камък и наричат мястото където тези, които вярват в Него са 
въвеждани във вярата пещера не разбирам ли от тук, че думите изговорени 
от Данаил, че камък без ръце е бил отсечен от една голяма планина са 
имитирани от тях и че те по подобен начин се опитват да имитират всички 
думи на Исая? Понеже те[1] също цитират думите на правдата[2]. Но аз 
трябва да ти повторя думите на Исая, за които говорим, за да можеш от тях 
да разбереш че това наистина е така. Те са следните: „Слушайте, вие 
далечни, що съм сторил; И вие близки признайте силата Ми. Грешните в 
Сион се боят; Трепет обзема безбожните; и казват: 
Кой от нас ще обитава при поглъщащ огън? Кой от нас ще обитава при 
вечни пламъци? Който ходи праведно и говори справедливо, Който 
презира печалбата от насилствата, Който отърсва ръцете си от 
дароприемство, Който запушва ушите си, за да не чуе за кръвопролитие, 
И който затуля очите си, за да не види злото, Той ще обитава на високо; 
крепостите на канарите ще бъдат мястото на защитата му; Хлябът му 
ще му се даде, водата му няма да липсва. Очите ти ще видят царя в 
красотата му, Ще видят широкоразпространена земя. Сърцето ти ще си 
спомня за миналия ужас, казвайки: Где е този, който броеше? Где е този, 
който мереше? Где е този, който броеше кулите? Няма вече да видиш 
свирепите люде, Люде с дълбок глас, който не проумяваш, С чужд език, 
който не разбираш. ” (Исая 33:13-19). Сега е очевидно, че в това 
пророчество (се загатва) за хляба, който нашият Христос ни даде да ядем 
като възпоменание за Този, Който станал плът заради вярващите в Него, 
заради които Той също така страдал; и за чашата, която Той ни е дал да 
пием, като възпоменание на Собствената Му кръв с благодарение. Това 
пророчество доказва, че ние ще видим същия Този Цар в слава. И самите 
думи на пророчеството ясно казват, че хората, които са предвидени да 
вярват в Него са били предвидени да вървят усърдно със страх от Господа. 
Освен това тези Писания също така ясно казват, че тези, които имат 
репутацията, че познават съдържанието на Писанията и които чуват 
пророчествата не разбират. И когато чувам, Трифоне,” казах аз, „че Персей 
е бил роден от девица аз разбирам, че измамната змия е фалшифицирала и 
това.” 

[1] Т.е. дяволите 

[2] Свещениците на Митра 
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Глава 71 

Евреите отхвърлят тълкуването на LXX от което освен това те са 
премахнали някои текстове 

“Но аз съвсем не съм съгласен с вашите учители, които отказват да 
признаят, че тълкуването на 70-те старейшини, които били с Птолемей 
(царят) на египтяните, е правилното; и се опитват да дадат друго. И аз 
желая да вземеш под внимание, че те изцяло премахват множество писания 
от превода на тези 70 старейшини,  които били с Птолемей и чрез които 
този, който бил разпънат е доказан явно като Бог и човек и като разпънат и 
умрял; но тъй като аз зная, че това се отрича от всички от твоя народ, аз 
няма да се занимавам с този въпрос, но ще продължа разговорът си 
използвайки тези пасажи, които все още са признавани от теб. Понеже ти 
се съгласи с тези, които ти приведох освен, че противоречиш на 
твърдението “Ето, девица ще зачне” и каза, че трябва да се чете “Ето, 
млада жена ще зачне.” И аз обещавам да докажа, че пророчеството говори, 
не както ти смяташ, за Езекия, а за моят Христос: и сега аз ще дам 
доказателство.“ 

Тук Трифон отбеляза: „Ние те молим преди това да ни покажеш някои от 
Писанията, които смяташ, че са били напълно изтрити.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 72 

Евреите са премахнали текстове от Ездра и Еремия 

И аз казах: “Ще направя както желаеш. Понеже твърдението, което Ездра 
прави пo отношение на закона за пасхата те са махнали, както следва: “И 
Ездра каза на людете: Тази пасха е нашият спасител и нашето 
прибежище. И ако разберете и сърцата ви го приемат, така ние ще Го 
имаме за свой пример и за и насетне ще се надяваме на Него, тогава това 
място няма да бъде проклето завинаги, казва Господ на силите. Но ако не 
вярвате в Него и не слушате думите Му ще бъдете за подигравка между 
народите.” И от думите на Еремия те са премахнали следното: “Но аз бях 
като питомно агне, водено на клане, И не знаех, че бяха скроили замисли 
против мене, казвайки: Нека свалим дървото с плода му, И нека го 
отсечем от земята на живите,За да се не помни вече името му.” И 
понеже този пасаж от Еремия е все още написан в някои копия (от 
Писанията) в синагогите на евреите (понеже е минало само малко време 
откакто те са го премахнали)  понеже чрез тези думи е показано, че евреите 
заговорничат да разпънат и убият Самият Христос Той Самият казва, че е 
воден като агне на клане, както е пророкувано от Исая и тук е оприличен 
на безвредно агне; но затруднени от тях те се предават на богохулство. И 
отново, от думите на същият Еремия са премахнати следните: „Господ Бог 
си спомни Своите мъртви от Израел, лежащи в гробовете; и Той слезе да 
им проповядва Своето спасение.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 73 

(Думите) „От дървото” са били премахнати (Псалм 96) 

 „И от 95 (96) псалм те са премахнали този кратък израз от думите на 
Давид: “от дървото.” Понеже когато пасажът казва: “Кажете на 
народите: Господ царува от дървото” те са оставили: “кажете на 
народите: Господ царува.” Понеже никой от твоите хора никога не  е 
казвал, че е царувал както Бог и Господ сред народите с изключение 
единствено на Този, Kойто бил разпънат, за Когото също така Светия Дух 
твърди в същият псалм, че бил възкресен и освободен (от гроба), 
заявявайки, че няма никой като Него сред боговете на народите понеже те 
са идоли и демони. Но аз ти повторя целия псалм, за да можеш да 
разбереш какво е казано. То е следното: “Пейте Господу нова песен, 
Пейте Господу, всички земи Пейте Господу, благославяйте името Му, 
Благовествувайте из ден в ден извършеното от Него избавление. 
Възвестявайте между народите славата Му, Между всичките племена 
чудесните Му дела. Защото велик е Господ и твърде достохвален, 
Достопочитаем е повече от всичките богове. Защото всичките богове на 
племената са демони; А Иеова е направил небесата. Пред Него са блясък и 
величие, Сила и красота в светилището Му. Отдайте Господу, всички 
родове на племената, Отдайте Господу слава и сила; Отдайте Господу 
славата дължима на името Му; Принесете приноси и влезте в дворовете 
Му. Поклонете се Господу в света премяна; Треперете пред Него всички 
земи. Кажете между народите: Господ царува; А и при това вселената е 
утвърдена та да не може да се поклати. Той ще съди племената с 
правота. Нека се веселят небесата и нека се радва земята. Нека бучи 
морето и всичко що има в него. Нека се развеселят полетата и всичко, 
което е на тях: Тогава ще пеят от радост всичките дървета и гората 
Пред Господа, защото Той иде, Защото иде да съди земята; Ще съди 
света с правда, И племената във верността Си. 

Тук Трифон отбеляза: „Дали (или не) управниците на людете са изтрили 
някаква част от Писанията, както ти твърдиш, Бог знае; но това изглежда 
невероятно.“ 

„Наистина това изглежда невероятно. Понеже това е по-ужасно от телеца, 
който те са направили, когато били наситени от маната от земята, от 
принасянето деца на демони или от избиването на пророците. Но на мен 
ми се струва, че ти не си чувал Писанията, които казах, че са откраднати. 
Понеже тези, които бяха цитирани са повече от достатъчни да докажат 
идеята на спора, освен тези, които остават с нас и които ще бъдат 
приведени.” 



Глава 74 

Началото на Пс. 96 е приписано на Отца (от Трифон). Но то (се отнася) 
до Христос чрез следните думи: „Кажете сред народите, че Господ” и 

т.н.  

Тогава Трифон каза: „Ние знаем, че ти цитира тези текстове понеже ние те 
помолихме. Но на мен не ми се струва, че псалмът, от който ти цитира 
последно думите на Давид не се отнасят до някой друг освен до Отца и 
Създателя на небето и земята. Но ти твърдиш, че той се отнася до Този, 
Който пострадал, за Когото вие също така ревностно се стремите да 
покажете, че е Христос.” 

И аз отговорих: „Дай ми вниманието си, моля те, докато говоря за думите 
изречени от Светия Дух в този псалм и ще познаеш, че аз не говоря 
греховно и че ние не сме омаяни. Понеже така ти ще бъдеш способен сам 
да разбереш много други думи изречени от Светия Дух. „Пейте Господу 
нова песен, Пейте Господу, всички земи. Пейте Господу, благославяйте 
името Му, Благовествувайте из ден в ден извършеното от Него 
избавление.” Той задължава обитателите на цялата земя, които са познали 
истината на Неговото спасение т.е. страданието на Христос, чрез което Той 
ги спасява, да пеят и да хвалят Бога Отца на всичко и да признаят, че Той 
заслужава да Го хвалят и да Му се боят и че Той е Създателят на небето и 
земята, Който извършва това спасение заради човешката раса, Който също 
така бил разпънат и умрял и Който бил счетен за достоен от Него (Бог) да 
царува над цялата земя. Както (ясно се вижда[1]) също чрез земята, в която 
(Той казал), че ще въведе вашите отци. (Понеже Той говори по следния 
начин – Втор. 31:16-18): „Тия люде ще се подигнат да блудствуват след 
чуждите богове на земята, гдето отиват да се намират между тях, а 
ще оставят Мене, и ще престъпват завета, който направих с тях. и Аз 
ще ги оставя и ще скрия лицето Си от тях; и ще бъдат разграбвани, и 
много злини и скърби ще ги постигнат; та ще кажат в оня ден; Не 
постигнаха ли ни тия злини понеже нашият Бог не е всред нас. И в оня ден 
Аз непременно ще скрия от тях лицето Си поради всичките злини, които 
ще са сторили, като се обърнат към чужди богове.” 

[1] На това място част от текста липсва. Добавката е предполагаема 
реконструкция на смисъла. 
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Глава 75 

Доказва, че Исус е името на Бога в книгата Изход 

 „Освен това от книгата Изход ние също разбираме, че името на Самият 
Бог, което, Той казва, не е разкрил на Авраам или на Яков, било Исус и че 
то е изявено тайно чрез Мойсей. Там пише: „Ето, изпращам ангел пред 
тебе да те пази по пътя и да те заведе на мястото, което съм ти 
приготвил. Внимавайте на него и слушайте гласа му; не го 
предизвиквайте, защото той няма да прости престъпленията ви; понеже 
Моето Име е в него” (Изход 23:20-21). Разбери сега, че Този, Който въвел 
бащите ти в земята е наречен с това име, Исус, и първо е наречен Аузис 
(Ошеа). Понеже ако разбереш това ти по подобен начин ще разбереш, че 
името на Този, Който казал на Мойсей: „Моето име е с Него” бил Исус. 
Понеже наистина Той също бил наречен Израел и името на Яков било 
променено по съответния начин. А Исая показва, че пророците, които били 
изпратени да изявят Господните думи са наречени Негови ангели и 
апостоли. Понеже Исая казва на едно място: „Изпрати мен” (Исая 6:8). А 
това, че пророкът, чието име било променено, Исус, бил силен и велик, е 
известно на всички. Тогава ако знаем, че Бог открил Себе Си по толкова 
много начини на Авраам, на Яков и на Мойсей, как можем да не вярваме, 
че според волята на Отца на всичко за Него е възможно да се роди от 
девицата, особено след като от толкова писания можем да разберем, че 
това станало по волята на Отца? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 76 

от Юстин Мъченик 

Доказва от други пасажи същото величие и владичество на Христос 

„Понеже когато Данаил говори за един като човешкия син, който приема 
вечно царство не намеква ли той именно за това? Понеже той казва: „като 
човешкия син.” Той изглеждал и бил човек, но не от човешко семе. Същото 
той прогласява тайнствено когато говори за камъкът, отсечен не с ръце. 
Понеже този израз, „камък отсечен не с ръце” показва, че това не е 
човешко дело, а (дело) по волята на Отца и Бога на всичко, Който го 
извършил. И когато Исая казва: „А поколението му кой ще го изкаже” той 
има в предвид, че Неговият произход не може да бъде изявен. Никой 
човек, който е от човек няма произход, който не може да бъде изказан. И 
когато Мойсей казва, че Той ще умие дрехите си с кръвта на лозата не 
показва ли това същото, което аз често ти казвах, че това е едно скрито 
пророчество, а именно, че Той имал кръв, но не от човек точно както това, 
че не човек, а Бог се родил от кръвта на лозата? И когато Исая Го нарича 
Ангел на голяма мъдрост (Исая 9:6) не предсказва ли, че Той ще бъде 
Учителят на истините, които Той поучавал когато дошъл (на земята)? 
Понеже единствен Той открито учел мъдростта, която Отец предназначил 
за тези, които намерили и които щели да намерят Неговото благоволение 
така както за тези, без значение дали са човеци или ангели, които се 
бунтували срещу Него Той казва: „Тези ще дойдат от изток и от запад 
от север и от юг и ще насядат заедно с Авраам, Исаак и Яков в небесното 
царство, а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната 
тъмнина” (Матей 8:11). И „В оня ден мнозина ще ми кажат: Господи, 
Господи, не сме ли яли и пили, и пророкували и изгонвали демони в Твоето 
име? И аз ще им кажа: Махнете се от мен.” (Матей 7:22). Отново, с други 
думи, чрез които ще осъди тези, които не са достойни за спасение, Той 
казва: „Идете във външната тъмнина, която Отец е приготвил за дявола 
и за неговите ангели.” (Матей 25:41). И отново с други думи, Той казва: 
„Давам ви сила да настъпвате на змии и на скорпии и над цялата сила на 
врага.” (Лука 10:19). И сега ние, които вярваме в нашия Господ Исус, 
Който бил разпънат при Понтий Пилат, изгонваме всички демони и зли 
духове и те ни се подчиняват. Понеже ако пророците прогласили неясно, 
че Христос ще пострада и след това ще бъде Господ на всичко все пак това 
(прогласяване) не можело да бъде разбрано от никой човек докато Самият 
Той не убедил апостолите, че тези думи са ясно изявени в Писанията. 
Понеже Той обяснил преди да бъде разпънат: „Човешкият Син ще 
пострада много и ще бъде отхвърлен от книжниците и фарисеите и ще 
бъде разпънат и на третия ден отново ще възкръсне” (Лука 9:22). И 



Давид пророкувал, че Той ще се роди от утробата преди слънцето и 
луната[1] според волята на Отца и Го изявил, бивайки Христос, като Бог 
мощен и заслужаващ поклонение.” 

[1] Юстин поставя „слънцето и луната” вместо „Луцифер” в Пс 60:3 (LXX) 
свързвайки го с Пр. 8:27. 
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Глава 77 

Той се връща към пророчеството в Исая и го обяснява 

Тогава Трифон каза: „Приемам, че такива силни аргументи са достатъчни 
да убедят човека. Но искам (ти) да знаеш, че искам доказателството, което 
многократно предложи да ми дадеш. Затова продължи и ни изясни това, за 
да видим как доказваш, че този (текст) се отнася за твоят Христос. Понеже 
ние твърдим, че пророчеството се отнася за Езекия.” 

И аз отговорих: „Ще направя каквото желаеш. Но покажи ми преди това ти 
как е казано за Езекия, че преди да се научи да казва татко и майко той ще 
вземе богатството на Дамаск и користите от Самария пред асирийския цар. 
Понеже не може да бъде признато, както желаеш да го обясниш, че Езекия 
е водил война със Сирия и Самария пред асирийския цар. „Понеже преди 
да се научи детето да казва татко май и майко моя,” казва пророческото 
слово, „богатството на Дамаск и користите на Самария ще се занесат 
пред асирийския цар.” Понеже ако пророческия Дух не беше изрекъл това с 
добавката: „ Защото преди да се научи детето да вика – Татко мой! и – 

Майко моя! богатството на Дамаск и користите на Самария ще се 
занесат пред асирийския цар,” а беше казал единствено: „ще роди син и 
той ще вземе богатствата на Дамаск и користите на Самария” тогава 
би могъл да кажеш, че Бог предсказал, че той ще извърши тези неща 
понеже ги предвидял. Но сега пророчеството казва това с добавката: 
„Защото преди да се научи детето да вика – Татко мой! и – Майко моя! 
богатството на Дамаск и користите на Самария ще се занесат пред 
асирийския цар.” И ти не можеш да докажеш, че подобно нещо се е 
случило на някого сред евреите. Но ние можем да докажем, че това се е 
случило с нашият Христос. По време на Неговото раждане мъдреците, 
които дошли от Арабия Му се поклонили идвайки първо при Ирод, който 
по това време бил господар на земята ви и когото Писанието нарича цар на 
Асирия поради неговият безбожен и грешен характер. Понеже ти знаеш,“ 

продължих аз, „че Светия Дух често съобщава подобни събития чрез 
притчи и подобия точно както направил за всички в Ерусалим казвайки им: 
„Баща ти е амореец и майка ти хетейка (Езек. 16:3).” 

 

 

 

 



Глава 78 

Доказва, че това пророчество може да се отнася единствено за Христос 
от написаното след това 

„Мъдреците дошли от Арабия при цар Ирод и казали, че узнали от една 
звезда, която се появила в небето, че се родил цар във вашата страна и че 
те дошли да му се поклонят научавайки от вашите старейшини, че така е 
писано за Витлеем в пророка: „И ти, Витлееме, земльо юдова, макар да си 
най-малък от юдовите началства от тебе ще призлезе вожд, който ще 
пасе людете Ми” (Михей 5:2). В съгласие с това мъдреците от Арабия 
дошли във Витлеем, поклонили се на Детето и му принесли дарове – злато, 
ливан и смирна – но не се върнали при Ирод предупредени чрез 
откровение след като се поклонили на Христос във Витлеем. И на Йосиф, 
съпругът на Мария, който отначало желаел да изостави своята годеница 
Мария, смятайки, че е бременна поради сношение с мъж т.е. поради 
прелюбодейство, му било заповядано във видение да не оставя жена си. 
Ангелът, който му се явил му казал, че това в утробата й е от Светия Дух. 
Тогава той се уплашил и не я напуснал, но заради първото преброяване, 
което се провеждало в Юдея по времето на Квириний отишъл от Назарет, 
където живеел, във Витлеем откъдето бил родом, за да се запише. Понеже 
семейството му било от юдовото племе, което населявало тези места. 
Тогава, заедно с Мария, му било наредено да продължи за Египет и да 
остане там с Детето докато друго откровение го предупредило да се върне 
в Юдея. Но когато Детето се родило във Витлеем, понеже Йосиф не можел 
да намери подслон в това село, той се настанил в една близка пещера и 
докато се намирали там Мария родила Христос и Го положила в една ясла 
и там дошлите от Арабия мъдреци  Го намерили. Казах многократно,” 

продължи аз, „това, което Исая предсказал за знака, който осиял пещерата, 
но заради тези, които дойдоха с нас днес аз отново ще ти напомня този 
текст.” Тогава аз повторих текста от Исая, който вече записах, добавяйки, 
че посредством тези думи тези, които предстояват в мистериите на Митра 
са подбудени от дявола да казват, че на място наричано от тях пещера те 
му се посвещават. „Така казва Господ: Глас се чува в Рама, Ридание и 
горчиво плакане; Рахил оплаква чадата си, И не иска да се утеши за 
чадата си, защото ги няма” (Еремия 31:15). Затова поради гласа, който се 
чувал от Рама т.е. от Арабия (понеже в Арабия дори и до днес има място 
наречено Рама) идвало ридание от мястото където Рахил, жената на Яков, 
наречен Израел, светия патриарх, била погребана т.е. във Витлеем докато 
жените плачели за избитите си деца и не можели да се утешат за това, 
което се случило с тях. Понеже думите на Исая: „Той ще вземе 
богатството на Дамаск и користите на Самария” показват, че силата на 
злия демон, който живеел в Дамаск ще бъде прекършена веднага щом се 



роди Христос. И това е доказано от случилото се. Понеже мъдреците, 
които били държани в плен, за да вършат на всякакви зли дела чрез силата 
на демона идвайки да се поклонят на Христос показали, че се разбунтували 
срещу тази власт, която ги държала пленници. Тази (власт) Писанието 
показва, че се намира в Дамаск. Освен това грешната и неправедна власт 
справедливо е наречена с притча Самария. И никой от вас няма да отрече, 
че Дамаск бил, и е, в региона на Арабия, макар сега да принадлежи на това, 
което се нарича Сирофиникия. От това вие, господа, можете да научите 
това, което не разбирате от тези, които са приели благодат от Бога, т.е. от 
нас, християните и да не се стремите по всякакъв начин да наложите 
своите собствени учения позорейки Божиите учения. Затова тази благодат 
е била прехвърлена върху нас, както казва Исая говорейки следното: 
„Затова Господ каза: Понеже тия люде се приближават при Мене с 
устата си, И Ме почитат с устните си, Но са отстранили сърцето си 
далеч от Мене, И благоволението им към Мене е По човешки поучения 
изучени папагалски, Затова, ето, ще пристъпя да направя чудно дело 
между тия люде, Да! чудно и странно дело; И мъдростта на мъдрите им 

ще изчезне, И разумът на разумните ще се скрие.” (Исая 29:13-14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 79 

Доказва на Трифон, че злите ангели се разбунтували срещу Бога 

При това Трифон, който беше донякъде гневен, но почиташе Писанията, 
както стана ясно от изражението му, ми рече: „Божите думи са свети, но 
твоите обяснения са просто измислици, както става ясно от това, което 
беше обяснено от теб. Не, те дори са богохулни понеже ти твърдиш, че 
ангели съгрешили и се разбунтували срещу Бога.” 

И аз, понеже желаех да го накарам да слуша, му отговорих с по-благ тон 
следното: „Господине, аз оценявам твоето благочестие и се моля да 
покажеш същото разположение към Този, за Когото е писано, че Му 
служат ангелите, както казва Данаил. Понеже един като човешкия син е 
бил доведен до древния по дни и на него се даде всяко царство сега и 
завинаги. Но за да можеш да познаеш, господине,” продължих аз, „че не 
нашата дързост ни е накарала да приемем това обяснение, което ти осъди 
ще ти дам доказателство от самият Исая. Понеже той твърди, че злите 
ангели са живели в Танис, Египет. Думите са следните: „Горко на 
непокорните чада, казва Господ, Които се съветват, но не с Мене, И 
които сключват договори, но не чрез Моя Дух, Та притурят грях на грях; – 

Които отиват за да слязат в Египет Без да се допитват до Моите уста, 
За да се закрепят със силата на Фараона, И да прибягнат под сянката на 
Египет! Затова Фараоновата сила ще ви бъде за срам, И прибягването 
под египетската сянка за смущение. Защото началниците му отидоха в 
Танис, И посланиците му дойдоха в Ханес. Те всички ще се срамуват 
поради люде, които не могат да ги ползват Нито да бъдат помощ или 
полза, Но са за срам и дори за укор. ” (Исая 30:1-5). И по-нататък, Захария 
казва, както ти сам приемаш, че дяволът стоял от дясната страна на 
свещеника Исус и му се противял. И Господ казал: „И Господ ми показа 
великия свещеник Исуса стоящ пред ангела Господен; и Сатана стоеше 
отдясно му за да му се възпротиви.” (Захарий 3:1). И отново в Йов е 
писано (Йов 1:6) както ти самият каза, че когато ангелите дошли и 

застанали пред Господа с тях дошъл и дяволът. И ние имаме записано от 
Мйсей в началото на Битие, че змията подмамена Ева и била проклета. И 
ние знаем, че в Египет имало магьосници, които подражавали на могъщата 
сила упражнявана от Бога чрез верния му слуга Мойсей. И ти знаеш, че 
Давид казал: „Боговете на народите са демони” (Псалм 96:5). 

 

 

 



Глава 80 

Мнението на Юстин по отношение на хилядагодишното царуване. Някои 
католици отричат това 

И Трифон отговори: „Аз ти отговарям господине, че ти с голяма ревност 
желаеш да бъдеш сигурен във всичко, тъй като се обръщаш към 
Писанията. Но кажи ми, наистина ли приемаш, че това място, Ерусалим, 
ще бъде съградено. И очакваш ли людете ти да бъдат събрани заедно и да 
се зарадват с Христос, патриарсите и пророците, както мъжете от нашият 
народ така и прозелитите, които са се присъединили преди идването на 
вашият Христос? Или ти отричаш това, за да можеш да говориш зло за нас 
в спора?” 

И аз отговорих: „Аз не съм толкова окаян, Трифоне, че да казвам едно 
нещо, а да мисля друго. По-рано признах[1], че аз и мнозина други сме на 
това мнение и (вярваме), че това ще се случи както самият ти без съмнение 
знаеш. Но от друга страна аз ти казвам, че мнозина, които принадлежат 
към чистата и благочестива вяра и са истински християни мислят по 
различен начин. Освен това аз изтъкнах, че някои, които се наричат 
християни, но са безбожни, нечестиви еретици, учат неща, които са във 
всяко отношение богохулни, атеистични и глупави. Но за да разбереш, че 
не казвам това единствено пред теб аз ще ти покажа доколкото мога едно 
твърдение на всички аргументи, които изговорихме помежду си, в които аз 
ще кажа, че признавам това, което изговорих пред теб. Понеже аз избирам 
да не следвам човеци и човешки учения, но Бога и ученията (предадени) от 
Него. Понеже ако си попадал на някои, които се наричат християни, но не 
признават тази (истина)[2] и богохулстват срещу Богът на Авраам, Исаак и 
Яков, които казват, че няма възкресение от мъртвите и че техните души, 
когато умрат, биват взети на небето, не смятай, че те са християни така 
както ти разсъждавайки правилно не би признал, че садукесите или 
подобните секти на Генист, Мерист, галилеяните, елинистите, фарисеите, 
кръстителите са евреи (не бъди нетърпелив когото ти говоря), а 
(единствено) се наричат евреи и деца на Авраам, почитайки Бога с устните 
си, както казва Самият Бог, но чийто сърца отстоят далеч от Него. Но аз и 
други, които сме във всичко разумни християни сме уверени, че ще има 
възкресение на мъртвите и хиляда години в Ерусалим, който ще бъде 
съграден, украсен и уголемен (както) пророците Езекиил, Исая и други 
казват. 

[1] От запазените му писания Юстин не е приознавал такова нещо. 

[2] Т.е. възкресението 
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Глава 81 

Той доказва това мнение от Исая и Апокалипсиса 

Понеже Исая казва следното за това време от 1000 години: „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, 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. Няма те да насадят, а 
друг да яде; Защото дните на Моите люде ще бъдат като дните на 
дърво, И избраните Ми за дълго ще се наслаждават в делото на ръцете 
си. Не ще се трудят напразно, Нито ще раждат чада за бедствие; 
Защото те са род на благословените от Господа, Тоже и потомството 
им. Преди да Ме призоват те, Аз ще отговарям, И докато ще говорят те, 
Аз ще слушам. 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.” (Исая 65:17-25). 

Ние разбираме, че изразите в този текст: „Според дните на дървото (на 
живота) ще бъдат дните на людете Ми; делата на труда им ще 
изобилстват” са неясно предсказание за 1000 години. Понеже когато на 
Адам било казано, че в денят, в който яде от дървото ще умре ние знаем, че 
той не достигнал до 1000 години. Ние освен това разбираме, че изразът: 
„Един ден за Господа е като 1000 години” (Пс. 90:4; 2 Петър 3:8) е свързан 
с това. И освен това между нас има един човек, чието име е Йоан, един от 
Христовите апостоли, който пророкувал чрез даденото му откровение, че 
тези, които вярват в Христос ще живеят хиляда години в Ерусалим и след 
това ще се случат общото или вечното възкресение и съда на всички хора. 
Точно както нашият Господ също казал: „Те нито се женят нито се 
омъжват, но ще са като ангелите, Божите деца при възкресението” 

(Лука 20:35-36). 

 

 

 

 



Глава 82 

Пророческите дарове на евреите са преминали върху християните 

„Понеже пророческите дарове остават с нас дори до днес. И от това вие 
трябва да разберете, че (даровете), които преди били сред вашия народ са 
преминали върху нас. И точно както е имало лъжливи пророци по същото 
време, по което живели и вашите пророци така и сега сред нас има 
мнозина лъжеучители, от които Господ отнапред ни предупредил да се 
пазим. Така че ние в никакво отношение не сме лишени тъй като знаем, че 
Той предузнал всичко, което ще ни се случи след Неговото възкресение от 
мъртвите и възнесение на небето. Понеже Той казал, че ще бъдем 
предавани на смърт и мразени заради Неговото име и че мнозина 
лъжепрорци и лъжехристи ще се явят в Неговото име и ще измамят 
мнозина, което и се случило. Понеже мнозина учат безбожни, богохулни и 
нечисти учения, чужди на името Му. Учили са и дори сега учат неща, 
които произлизат от нечистите духове на дявола и които са били поставени 
в сърцата им. Затова ние се стараем по всякакъв начин вие да бъдете 
убедени да не се подлъжете от такива хора понеже знаем, че всеки, който 
може да говори истината и все пак не я говори ще бъде съден от Бога както 
Бог свидетелствува чрез Езекиил когато казва: „Сине човешки, поставих 
те страж за Израилевия дом; слушай, прочее, словото от устата Ми, и 
предупреди ги от Моя страна. Когато кажа на беззаконника: Непременно 
ще умреш; а ти не го предупредиш, и не говориш за да предпазиш 
беззаконника от беззаконния му път та да спасиш живота му, оня 
беззаконник ще умре в беззаконието си; но от твоята ръка ще изискам 
кръвта му. Обаче, ако предупредиш беззаконника, но той не се върне от 
беззаконието си и от беззаконния си път, той ще умре в беззаконието си; 
а ти си избавил душата си” (Езекиил 3:17-19). И от тази думи ние, поради 
страх, сме твърде ревностни стремейки се да говорим (с хората) според 
Писанията, но не поради любов към пари, слава или удоволствие. Понеже 
никой не може да ни обвини в някой от тези (пороци). Ние вече не желаем 
да живеем подобно на управниците сред вашия народ, които Бог укорява 
когато казва: „Твоите князе са бунтовници и съучастници на крадци; 
Всеки от тях обича подаръци и тича след възнаграждения; Те не 
осъждат право сирачето, Нито дохожда при тях делото на вдовицата.” 

(Исая 1:23). И ако познавате някои сред нас, които са такива недейте 
заради тях да хулите Писанията и Христос и не се стремете усърдно да 
дадете лъжливи тълкувания. 

 

 



Глава 83 

Доказва, че псалмът „Рече Господ на моя Господ” и т.н. не се отнася до 
Езекия 

“Понеже вашите учители се опитват да отнесат текста: „Рече Господ на 
моя Господ: седни отдясно Ми докле положа враговете Ти за Твое 
подножие” към Езекия, като че ли му е било казано да седне отдясно на 
храма когато асирийския цар изпратил до него хора, които да го заплашат 
и му било казано чрез Исая да не се страхува. Ние знаем и приемаме, че 
това, което Исая казал се случило, че асирийският цар се оттеглил от 
войната срещу Ерусалим в дните на Езекия и ангел Господен убил 185 000 

асирийски войници. Но ясно е, че в псалмът не се говори за него. Понеже 
там е написано: „Рече Господ Господу моему: седи от дясната Ми страна, 
докле туря Твоите врагове подножие на нозете Ти. Жезъла на Твоята 
сила ще Ти прати Господ от Сион: владей между враговете Си. В деня на 
Твоята сила народът Ти е готов със свето благолепие; из утроба преди 
денница като роса е Твоето рождение.  Кле се Господ и няма да се разкае: 
Ти си свещеник навеки по чина Мелхиседеков[1].” Кой не признава, че 
Езекия не е свещеник довека според Мелхиседековия чин? И кой не знае, 
че не той е изкупителят на Ерусалим? И кой не знае, че той нито изпратил 
скиптър на сила в Ерусалим нито владял сред враговете си, но Бог 
отмахнал от него враговете му след като той скърбял и бил притеснен? Но 
нашият Исус, Който все още не е дошъл в слава, е изпратил в Ерусалим 
скиптър на сила, а именно, призоваващото слово и покаяние за всичките 
народи, които демоните владели, както казва Давид: „Боговете на 
народите са демони.” И Неговото силно слово накарало мнозина да 
отхвърлят демоните, на които преди това служили и чрез него да вярват 
във всемогъщия Бог понеже боговете на народите са демони[2]. А преди 
това ние казахме, че думите: „Из утроба преди денница като роса е 
Твоето рождение.” се отнасят до Христос. 

[1] Според СИ. Текстът в повечето други преводи е различен. 

[2] Последният израз вероятно е интерполация. 
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Глава 84 

Пророчеството „Девица ще зачне” и т.н. подхожда единствено на 
Христос 

„Освен това пророчеството: „Ето, девица ще зачне и ще роди син” е било 
изказано за Него. Понеже ако този, за когото Исая говори не се е родил от 
девица за кого Светия Дух казва: „Ето, Сам Господ ще ни даде знамение: 
Ето, девица ще зачне и ще роди син?” Понеже ако и Той е бил заченат чрез 
сексуално общение подобно на всички първородни, защо Господ казва, че 
Той ще даде знамение, което не е обичайно за всички първородни? Но 
това, което наистина е знамение и което трябва да бъде достоверно за 
хората – а именно, че първородният на цялото творение трябва да се 
въплъти чрез девичата утроба и да стане дете – това е очаквано от Духът на 
пророчеството и предречено от Него както аз ти показах много пъти по 
различни начини, за да може когато това наистина се случи да бъде 
познато като действие на силата и волята на Създателят на всичко, точно 
както Ева била направена от реброто на Адам и всички живи същества в 
началото били създадени чрез Божието слово. Но по този въпрос ти се 
опитваш да изопачиш обяснението, което твоите старейшини, които били с 
Птолемей, царя на Египет, дали, понеже твърдиш, че Писанието не е 
такова каквото те го представили, но казваш: „Ето, млада жена ще 
зачене,” като че ли е нещо голямо жена да да роди по естествен начин. 
Всички млади жени, освен безплодните, правят това, но дори и последните 
Бог, ако пожелае, може да направи (да родят). Понеже майката на Самуил, 
която била безплодна родила по Божията воля, както и жената на светия 
патриарх Авраам и Елисавета, която родила Йоан Кръстител и някои 
други. Така ти не трябва да смяташ, че за Бог е невъзможно да направи 
всичко, което пожелае. А особено когато е било пророкувано, че това ще 
се случи не се опитвай да изопачаваш или да тълкуваш пророчествата 
понеже ще причиниш вреда единствено на себе си, но не и на Бога.” 

 

 

 

 

 

 



Глава 85 

Доказва, че Христос е Господ на силите от Псалм 24 и от властта Му 
над демоните 

„Освен това някои от вас се опитат да тълкуват следното пророчество: 
„Издигнете порти главите си и бъдете издигнати вие, вечни врати, и ще 
влезе царят на славата” (Псалм 24:7), като че ли и той се отнася до 
Езекия. Други пък го (свързват) със Соломон. Но не може да се докаже, че 
то се отнася нито за единия нито за другия, нито за някой от вашите царе, 
но единствено за този наш Христос, Който се явил без благообразие и 
безславен както ни казват Исая, Давид и всичките Писания, Който е 
Господ на силите по волята на Отца, Който поставил върху Него 
(достойнството), Който също така възкръснал от мъртвите, възлязъл на 
небето, както псалмът и останалите Писания казват когато Го прогласяват 
като Господ на силите. В това вие можете, ако желаете, лесно да се убедите 
от това, което се случва пред очите ви. Понеже всеки демон когато бъде 
изгонен в името на същият Този Божи Син – Който е първороден на цялото 
творение, Който станал човек чрез Девицата, Който пострадал и бил 
разпънат под Понтий Пилат от вашият народ, Който умрял, Който 

възкръснал от мъртвите и възлязъл на небето – е победен и подчинен. Но 
макар вие да желаете да изгоните някой демон чрез името на някой от 
вашите хора – царе, праведници, пророци, патриарси – той няма да ви се 
подчини. Но ако някой го гони в (името на) Богът на Авраам, Богът на 
Исаак и Богът на Яков той вероятно ще ви се покори. Аз казах (виж глава 
76), че вашите екзорсисти когато гонят демони използват различни умения, 
кадения и напеви точно както правят и езичниците. А че на ангелите и 
силите пророчеството дадено чрез Давид (заповядва) да издигнат портите, 
така че Този, Който възкръснал от мъртвите, Исус Христос, Господа на 
силите, според волята на Отца, да може да влезе, по подобен начин 
показват думите на Давид, които аз отново ще ти напомня заради тези, 

които вчера не бяха с нас и заради които аз обобщавам много неща, които 
казах вчера. Да правя това отново, макар да го повторих много пъти, не е 
абсурдно. Понеже е странно да виждаме слънцето, луната и останалите 
звезди постоянно да вървят по същия път и да променят сезоните и 
пресмятащия, който може да бъде запитан колко прави две и две макар 
често да е казвал, че прави четири да не престава да казва, че е четири и по 
подобен начин и други сигурни неща да бъдат постоянно повтаряни и 
приемани по подобен начин и все пак този, който намира своите думи 
свързани с пророческите Писания да ги остави и да се въздържа от 
постоянното четене и посочване на светите Писания понеже смята, че 
може да приведе нещо по-добро от Писанията. Тогава пасажът, чрез който 
аз доказах, че има както ангели така и войнства на небето е следният: 



„Хвалете Господа от небесата; хвалете Го от височините. Хвалете го 
всички негови ангели. Хвалете го Негови войнства.” (Псалм 148:1-2). 

Тогава един от тези, който беше дошъл с тях втория ден, чието име беше 
Манасия, каза: „Ние сме много благодарни, че ти благоволи да повториш 
същите неща заради нас.” 

И аз казах: „Чуйте, приятели, Писанията които ме карат да правя това. 
Исус (ни) е заповядал да обичаме неприятелите (си) както е било 
предсказано от Исая на много места, в които също така се съдържа и 
тайната на нашето обновление както и обновлението на всички, които 
очакват, че Христос ще се яви в Ерусалим и ревностно се стараят да Му 
бъдат угодни чрез делата си. Тези са думите изговорени от Исая: „Вие, 
които треперите от словото на Господа, Слушайте словото Му, като 
казва: Братята ви, които ви мразят, които ви отхвърлят поради Моето 
име, Са рекли: Господ нека прослави Себе Си, Та да видим вашата 
радост! Но те ще се посрамят. Шумен глас се чува от града, Глас от 
храма, Глас на Господа, Който въздава на враговете Си. Преди да се 
замъчи, тя роди; Преди да дойдат болките й, освободи се и роди мъжко. 
Кой е чул такова нещо? кой е видял такива? Родила ли би се една земя в 
един ден? Или родил ли би се един народ отведнъж? Но сионската дъщеря 
щом се замъчи роди чадата си. Аз, Който довеждам до раждане, Не бих 
ли направил да роди? казва Господ; Аз, Който правя да раждат, Затворил 
ли бих утробата? казва твоят Бог. Развеселете се с ерусалимската 
дъщеря, И радвайте се с нея, всички вие, които я обичате; Развеселете се 
с нея в радостта й, Всички вие, които скърбите за нея За да сучете и се 
наситите От съсците на утешенията й. За да се насучете и се насладите 
От изобилието на славата й.” (Исая 66:5-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 86 

В Стария Завет има множество предобрази на кръстното дърво, от 
което Христос царува 

И когато цитирах това аз добавих: „Чуйте тогава как този Човек, за Когото 
Писанията казват, че ще дойде отново в слава след разпятието Му, е 
символизиран както от дървото на живота, за което се казва, че било 
посадено в рая така и от нещата, които се случили на всички праведници. 
Мойсей бил изпратен с жезъл, за да изкупи людете и държейки го в ръцете 
си той разделил морето. Чрез него той видял водата извираща от камъка и 
когато хвърлил дървото във водите на Мара, които били горчиви, ги 
направил сладки. Яков, слагайки пръчки в поилките карал овцете на чичо 
си да зачеват, така че да може да получи рожбите им. С този жезъл същият 
този Яков се хвалел, че прекосил реката. Той казал, че видял стълба и 
Писанието ни казва, че над нея стоял Бог. А че това не бил Отец ние 
доказахме от Писанията. И Яков, който излял масло върху един камък на 
това място бил засвидетелствуван от същия Бог, който Му се явил, че 
помазал стълб на Бога. А че същият този камък символично представлява 
Христос ние също доказахме с множество Писания и че помазанието без 
значение дали било с масло или с някакъв друг сладък балсам се отнася за 
Него ние също така доказахме[1] както казват думите: „Затова Боже, 
Твоят Бог Те е помазал с миро на радост повече от всичките Ти събратя” 

(Псалм 45:7). Понеже наистина всички царе и помазаници получавали от 
Него своя дял сред царете и помазаните: точно както Самият Той получил 
от Отца титлите Цар, Христос, Свещеник, Ангел и други подобни титли, 
които Той носи и е носел. Аароновият жезъл, който цъфнал го изявява като 
първосвещеник. Исая пророкува, че ще израсне издънка от Есеевият корен 
(и това е) Христос. И Давид казва, че праведният е „дърво посадено при 
потоци вода, което дава плода си на времето си чийто лист не повяхва” 

(Псалм 1:3). Отново, за праведният се казва, че е като палма. Бог се явил 
при едно дърво на Авраам, както е писано, при Мемвриевите дъбове. 
Людете намерили 40 върби и 12 извора след като прекосили Йордан[2]. 

Давид казва, че Бог го утешава с тояга и жезъл. Елисей, хвърляйки дърво в 
реката Йордан извадил желязото на брадвата, което синът на пророка 
изгубил докато сечал дърва, за да построи къща, в която желаели да четата 
и да изучават закона и Божите заповеди, точно както нашият Христос 
бивайки разпънат на дървото и очиствайки (ни) с вода, ни изкупил, макар 

да сме потънали в най-зли престъпления, и ни направил дом за молитва и 
преклонение. Освен това жезъл посочил Юда като баща на синовете на 
Тамар чрез велико тайнство.” 

[1] Вероятно в глава 63 където е цитиран същият псалм. 

https://rado76.wordpress.com/2014/12/09/triphon-84/#_ftn1
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[2] Червеното море, а Йордан (Изход 25:27). 
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Глава 87 

Трифон противопоставя следните думи: „И ще почива на Него” и т.н. 
Юстин ги обяснява 

След като изговорих тези думи Трифон каза: „Не смятай, че се опитвам, 
чрез това, което питам да отхвърля казаното от теб. Но аз желая да разбера 
относно това, което каза и което сега изследваме. Обясни ми тогава как 
тогаваПисанието казва в Исая: „И ще израсне пръчка из Eсевия пън, И 
отрасъл из корените му ще носи плод; И духът Господен ще почива на 
него, Дух на мъдрост и разум, Дух на съвет и на сила, Дух на знание и на 

страх от Господа” (Исая 11:1-2)? („Ти ми призна,” продължи той, „че това 
се отнася до Христос и ти каза, че Той е предсъществуващ Бог и се 
въплътил по Божията воля, за да се роди от девицата.) Как може да се 
покаже, че е предсъществуващ Този, Който е пълен със силите на Светия 
Дух, които Писанието изброява чрез Исая, като че ли те са Му липсвали?” 

Тогава аз отговорих: „Ти питаш твърде благоразумно и благочестиво 
понеже това наистина изглежда като трудност. Но послушай какво ще ти 
кажа, за да можеш да разбереш причината и за това. Писанията казват, че 
тези изброени сили на Светия Дух са дошли върху Него не понеже Той се е 
нуждаел от тях, а понеже е трябвало да бъдат положени върху Него т.е. да 
намерят своето изпълнение в Него, така че да няма повече пророци в твоят 
народ според древния обичай. Това е факт, който ти открито признаваш. 
Понеже след Него отсред вас не се е издигнал пророк. Сега, за да можеш 
да узнаеш, че вашите пророци, всеки приемащ по една или две сили от 
Бога, са говорили и вършили нещата, които ние научаваме от Писанията, 
внимавай на следващите ми забележки. Соломон притежавал дух на 
мъдрост, Данаил на знание и съвет, Мойей на сила и благочестие, Илия на 
страх и Исая на знание. По подобен начин било и с останалите: всеки 
притежавал една сила или една свързана с друга. Така Еремия и 
дванадесетте (пророци), и Давид, и накратко, останалите от вас. Затова Той 
си починал (т.е. Светия Дух) т.е. престанал когато дошъл Той, след Когото, 
във времената на изработена от Него диспенсация сред хората било 
наложително тези дарове да престанат сред вас и да получат своята 
почивка в Него. И трябва отново, както било пророкувано, да станат 
дарове, които, чрез силата на Светия Дух, да бъдат дадени на тези, които са 
Негови, според както Той намери всеки човек за достоен. Аз вече казах и 
отново повтарям, че е било предречено, че това ще бъде извършено от 
Него след възнесението Му на небето. Така е казано (Псалм 68;18): „И 
като възлезе на високо, плени плен и даде дарове на човеците.” И отново, 
друг пророк е казал: „В послешните дни ще излея Духа Си на всяка плът и 
слугите и слугините Ми ще пророкуват.” (Йоил 2:28-9). 



Глава 88 

Христос не е приел Светия Дух поради бедност 

„Възможно е сред нас да се видят жени и мъже, които притежават даровете 
на Духа. Пророкувано било, че силите изброени от Исая трябва да дойдат 
върху Него, не понеже Той се е нуждаел от сила, но понеже те не 
продължават след Него. И нека това да ти послужи за доказателство, а 
именно направеното от мъдреците от Арабия, които веднага щом детето се 
родило дошли, за да Му се поклонят понеже дори при раждането Си Той 
притежавал Своите сили. Той пораснал подобно на всеки друг човек 
използвайки удачните за това средства, приемал необходимостите на всяко 
развитие и бил поддържан чрез всяка подкрепа, чакал около 30 години 
докато преди Него се явил Йоан като глашатай на идването Му и Го 
посрещнал по пътя към кръщението, както аз вече показах. Тогава, когато 
Исус отишъл при реката Йордан където Йоан кръщавал и когато влязъл 
във водата, в Йордан се запалил огън и когато излязъл от водата Светия 
Дух осиял върху него като гълъб (както) писали апостолите на същият 
Този наш Христос. Ние знаем, че Той не влязъл във водата поради нужда 
от кръщение или заради слизането на Духа като гълъб така както Той се 
родил и бил разпънат не понеже се нуждаел от тези неща, а заради 
човешката раса, която от Адам била паднала под властта на смъртта и 
лукавството на змията и всеки един от нейните представители извършил 
лично престъпление. Понеже Бог, Който желае както ангелите така и 
човеците, които са надарени със свободна воля и със своя собствена 
способност, да решават това, което Той им е дал сила да правят, ги е 
направил така, че ако вършат неща, които са Му угодни, Той ще ги опази 
от смърт и от наказание, но ако вършат зло, Той ще накаже всеки както Му 
се види угодно. Понеже Неговото влизане в Ерусалим на осле, за което ние 
видяхме, че е било пророкувано, не Го направило Христос, а дало на 
човеците доказателство, че Той е Христос точно както било необходимо по 
времето на Йона хората да имат доказателство, за да могат да познаят Кой 
е Христос. Понеже когато Йоан застанал[1] при Йордан и проповядвал 
кръщение на покаяние носещ само кожен пояс и кожух от камилска козина 
и без да яде нищо друго освен акриди и див мед, хората сметнали, че той е 
Христос. Но той извикал към тях и казал: „Аз не съм Христос, но глас на 
един, който вика. Понеже ще дойде Този, Който е по-силен от мен, на 
Когото не съм достоен да нося обувките” (Йоан 1:27) И когато Исус 
дошъл при Йордан за Него смятали, че е син на дърводелецът Йосиф. Той 
се явил без хубост, като казва Писанието, и бил сметнат за дърводелец 
(понеже Той имал навика да работи като дърводелец когато бил сред 
хората правейки плугове и яреми, чрез което учел символите на правдата 
като един действен живот), но тогава Светия Дух, заради хората, както 

https://rado76.wordpress.com/2014/12/16/triphon-86/#_ftn1


казах по-рано, Го озарил под формата на гълъб и в същия миг от небето се 
чул глас, който бил изговорен също и от Давид, когато той говорил, 
сочейки към Христос и изказвайки това, което Отца имал да Му каже: „Ти 
Си Мой Син, Аз днес Те родих” (Псалм 2:7). (Отец казал), че Неговото 
поколение ще дойде сред хората по времето когато пожелае те да Го 
познаят: „Ти Си Мой Син, Аз днес Те родих.” 

[1] Буквално „седнал” 
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Глава 89 

Кръстът сам по себе си е обиден за Трифон поради проклятието, но все 
пак той показва, че Исус е Христос 

Тогава Трифон каза: „Бъди сигурен, че целият ни народ очаква Христос и 
ние признаваме, че всичките Писания, които ти спомена говорят за Него. 
Освен това аз също така признавам, че името Исус, с което синът на Навий 
(Нун) бил наречен, ме кара много сериозно да приема този възглед. Но 
дали е трябвало Христос да бъде разпънат толкова жестоко в това ние се 
съмняваме. Понеже за разпънатия законът казва, че е проклет, така че аз 
имам големи съмнения за това. Наистина, съвсем ясно е, че Писанията 
казват, че Христо трябва да страда. Но ние желаем да научим дали можеш 
да ни докажеш, че това е страдание, проклето от закона.” 

Аз му отговорих: „Ако Христос не е трябвало да страда и пророците не са 
пророкували, че Той е трябвало да бъде предаден на смърт поради 
греховете на людете, да бъде опозорен и бичуван, причислен към 
престъпниците и като овца да бъде воден на клане, Чието потомство, казва 
пророкът, никой човек не може да изкаже, тогава би имал добра причина 
да се чудиш. Но ако това са Неговите характеристики, които Го отличават 
от всички останали как е възможно ние да направим нещо друго освен да 
вярваме в Него с пълна увереност? И няма ли всички, които разбират 
Писанията на пророците когато чуят, че Той бил разпънат да признаят, че 
това е бил Той, а не някой друг? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 90 

Разперените ръце на Мойсей предсказват кръста 

„Покажи ни тогава,” каза Трифон, „Писанията, за да можем и ние да бъдем 
убедени от теб. Понеже ние знаем, че Той трябва да страда и да бъде воден 
като овца. Но покажи ни, че Той трябва да бъде разпънат и да умре толкова 
позорно чрез смърт проклета от закона. Понеже ние не можем дори да 
помислим за това.” 

„Вие знаете,” казах аз, „че това, което пророците казват и правят те 
скриват чрез притчи и предобрази както ти ни призна. Затова за нас не е 
лесно да разберем (за какво говорят те) тъй като те скриват истината по 
този начин, така че тези, които желаят да я намерят и научат да могат да 
направят това с много усилия.” 

Те отговориха: „Ние признаваме това.” 

„Чуйте тогава,” казах аз, „следното: Мойсей първи показал наподобяващо 
Христово проклятие чрез знакът, който направил.” 

„За какъв (знак) говориш?” каза той. 

„Когато людете,” отговорих аз, „воювали срещу Амалик и Навиевия син на 
име Исус водел битката самият Мойсей се молел на Бога разперил ръцете 
си докато Аарон го подкрепял целия ден, така че те да не паднат когато се 
изморявал. Понеже ако се изменяла формата на знака, който наподобява 
кръста, хората губели битката, както е записано от Мойсей. Но ако той 
оставал в тази форма Амалик съответно бил побеждаван и този, който 
побеждавал побеждавал чрез кръста. Понеже не понеже Мойсей се молел 
хората били по-силни, но понеже докато този, който носел името Исус бил 
на предната линия на битката той сам наподобявал по форма кръст. 
Понеже кой от вас не знае, че молитвата на човека, който я придружава с 
плач и сълзи, с простиране на тялото или с преклонени колене, 
умилостивява Бога най-много? Затова нито той нито някой друг не се 
молел докато си седял на някой камък. Нито дори камъка, който 
символизирал Христос както аз вече показах. 

 

 

 



Глава 91 

Кръстът бил предсказан в благословението на Йосиф и в издигнатата 
змия 

„И Бог чрез Мойсей показва по друг начин силата на кръстната тайна 
когато изговаря благословението, с което Йосиф бил благословен: „И за 
Иосифа рече: Благословена да бъде от Господа земята му Със скъпоценни 
небесни дарове от лежащата долу бездна, Със скъпоценни плодове от 
слънцето, И със скъпоценни произведения от месеците, С изрядни неща 
от старите планини, Със скъпоценни неща от вечните гори, Със 
скъпоценни неща от земята и всичко що има в нея. Благоволението на 
Онзи, Който се яви в къпината, Да дойде на главата Иосифова, И на 
темето на оня, който се отдели от братята си. Благоволението му е 
като на първородния му юнец, И роговете му като роговете на див вол; С 
тях ще избоде племената до краищата на земята; Те са Ефремовите 
десетки хиляди, И те са Манасиевите хиляди.” (Втор. 33:13-17). Никой не 
може да каже или да докаже, че рогата на „юнеца” сочат към нещо друго и 
не са един предобраз изобразяващ кръста. Понеже едната греда е 
изправена нагоре и е изобразена чрез височината на изправения рог, докато 
другата греда е свързана с нея и краищата й, изобразявани чрез двата рога 
и е свързана с първата греда. А частта, която е закрепена в центъра, на 
която са поставяни разпънатите също стои подобно на рог и изглежда като 
рог съединен с другите рога. И изразът: „С тях като с рога ще избодеш 
народите от единия край на земята до другия” показва това, което сега се 
е случило сред всички народи. Понеже някои от всички народи, чрез 
силата на тази тайна, са били избодени т.е. ужилени в сърцата си и са се 
обърнали от суетните идоли и демони към служба на живия Бог. Същият 
образ показва и унищожението и осъждението на невярващите така както 
Амалик бил победен и Израел победител когато людете излезли от Египет 
чрез предобраза на разперените ръце на Мойсей и името на Исус, с което 
Навиният син бил наречен. Изглежда също, че предобразът и знакът, който 
бил издигнат като противодействие на змиите хапещи Израел имал за цел 
спасението на вярващите, така че смъртта да бъде изявена върху змията 
чрез Този, който трябвало да бъде разпънат, но спасението да дойде на 
тези, които били ухапани от Него и предали себе си на Този, Който 
изпратил Своя Син, за да бъде разпънат в света. Понеже Духът на 
пророчеството чрез Мойсей не ни учи да вярваме в змията понеже ни 
показва, че тя била проклета от Бога от самото начало и в Исая ни казва, че 
бъде предадена на смърт както един враг чрез силата на меча, който е 
Христос. 

 



Глава 92 

Освен ако Писанията не бъдат разбрани чрез великата Божия благодат 
би изглеждало, че Бог не винаги учи на същата правда 

„Следователно, ако някой човек чрез Божията велика благодат не получи 
силата да разбере какво е било казано и направено от пророците, 
способността да повтаря думите и действията им няма да го ползва ако не 
може да обясни техният смисъл. И няма ли тези хора справедливо да бъдат 
презирани от останалите понеже думите биват предавани от хора, които не 
ги разбират? Понеже ако някой те попита защо след времето на Енох, Ной 
със синовете му и всички останали в подобни обстоятелства, които нито 
били обрязани нито пазели съботата, но придобили Божието благоволение, 
Бог поискал чрез други водачи и чрез даването на закона след изтичането 
на толкова много поколения, тези, които живели между времето на Авраам 
и Мойсей да се оправдаят без обрязването и тези, които живели след 
Мойсей да се оправдават чрез обрязването и други постановления, 
съботата, жертвите, възлиянията и приносите; (Бог би бил поруган) освен 
ако вие не покажете, както вече казах, че Бог Който предузнава знаел, че 
народът ви ще заслужи да бъде изгонен от Ерусалим и на никого няма да 
му бъде позволено да влиза в него. (Понеже вие не се различавате по 
никакъв друг начин освен чрез плътското обрязване, както отбелязах по-

рано. Понеже Авраам бил обявен от Бога за праведен не по причина на 
обрязването, а поради вяра. Понеже преди да бъде обрязан за него било 
казано следното: „Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда” 

(Битие 25:6). Следователно и ние, които не сме обрязани по плът, но 
вярваме в Исус Христос и имаме това обрязване, което носи полза на тези, 
които го имат – а именно, това на сърцето – ние се надяваме да се явим 
праведни пред и угодни на Бога тъй като вече сме приели Неговото 
свидетелство чрез думите на пророците.) И освен това Бог ще бъде 
поруган освен ако вие не покажете, че ви е било заповядано да пазите 
съботата и да принасяте приноси и че Бог е решил да има Свое място 
наречено с Божието име, за да може, както беше казано, вие да станете 
нечисти и безбожни като се покланяте на идоли и забравяте Бога каквито и 
винаги сте били. (Че Бог е дал наредбите за съботите и приносите с тази 
цел аз доказах от това, което отбелязах по-рано. Но заради тези, които са 
дошли днес аз ще повторя почти всичко.) Понеже ако това не е така Бог би 
бил поруган сякаш не може да предвижда и не учи всички хора да знаят и 
да вършат същите праведни дела (понеже преди Мойсей съществували 
много поколения човеци) и че не е вярно Писанието, което казва, че „Бог е 
верен и праведен и всичките Му пътища са прави и няма неправда в Него.” 

Но понеже Писанието е вярно Бог винаги желае дори хора като вас да не 
бъдат нито глупави нито себевлюбени, за да можете да получите 



спасението на Христос, Който угодил на Бога и бил засвидетелствуван от 
Него, както вече казах, чрез известното доказателство от светите 
пророчески думи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 92 

Освен ако Писанията не бъдат разбрани чрез великата Божия благодат 
би изглеждало, че Бог не винаги учи на същата правда 

„Следователно, ако някой човек чрез Божията велика благодат не получи 
силата да разбере какво е било казано и направено от пророците, 
способността да повтаря думите и действията им няма да го ползва ако не 
може да обясни техният смисъл. И няма ли тези хора справедливо да бъдат 
презирани от останалите понеже думите биват предавани от хора, които не 
ги разбират? Понеже ако някой те попита защо след времето на Енох, Ной 
със синовете му и всички останали в подобни обстоятелства, които нито 
били обрязани нито пазели съботата, но придобили Божието благоволение, 
Бог поискал чрез други водачи и чрез даването на закона след изтичането 
на толкова много поколения, тези, които живели между времето на Авраам 
и Мойсей да се оправдаят без обрязването и тези, които живели след 
Мойсей да се оправдават чрез обрязването и други постановления, 
съботата, жертвите, възлиянията и приносите; (Бог би бил поруган) освен 
ако вие не покажете, както вече казах, че Бог Който предузнава знаел, че 
народът ви ще заслужи да бъде изгонен от Ерусалим и на никого няма да 
му бъде позволено да влиза в него. (Понеже вие не се различавате по 
никакъв друг начин освен чрез плътското обрязване, както отбелязах по-

рано. Понеже Авраам бил обявен от Бога за праведен не по причина на 
обрязването, а поради вяра. Понеже преди да бъде обрязан за него било 
казано следното: „Авраам повярва в Бога и това му се вмени за правда” 

(Битие 25:6). Следователно и ние, които не сме обрязани по плът, но 
вярваме в Исус Христос и имаме това обрязване, което носи полза на тези, 
които го имат – а именно, това на сърцето – ние се надяваме да се явим 
праведни пред и угодни на Бога тъй като вече сме приели Неговото 
свидетелство чрез думите на пророците.) И освен това Бог ще бъде 
поруган освен ако вие не покажете, че ви е било заповядано да пазите 
съботата и да принасяте приноси и че Бог е решил да има Свое място 
наречено с Божието име, за да може, както беше казано, вие да станете 
нечисти и безбожни като се покланяте на идоли и забравяте Бога каквито и 
винаги сте били. (Че Бог е дал наредбите за съботите и приносите с тази 
цел аз доказах от това, което отбелязах по-рано. Но заради тези, които са 
дошли днес аз ще повторя почти всичко.) Понеже ако това не е така Бог би 
бил поруган сякаш не може да предвижда и не учи всички хора да знаят и 
да вършат същите праведни дела (понеже преди Мойсей съществували 
много поколения човеци) и че не е вярно Писанието, което казва, че „Бог е 
верен и праведен и всичките Му пътища са прави и няма неправда в Него.” 

Но понеже Писанието е вярно Бог винаги желае дори хора като вас да не 
бъдат нито глупави нито себевлюбени, за да можете да получите 



спасението на Христос, Който угодил на Бога и бил засвидетелствуван от 
Него, както вече казах, чрез известното доказателство от светите 
пророчески думи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 93 

Същата праведност е дадена и на всички. Христос я разбира в две 
заповеди 

„Понеже (Бог) е поставил пред всеки човешки народ това, което е винаги и 
универсално вярно както и цялата правда. Всеки народ знае, че 
прелюбодейството, блудството, убийството и други подобни неща са 
грешни. И макар те да вършат такива работи все пак на тях не им липсва 
знанието, че действат неправедно когато постъпват по този начин с 
изключение на обладаните от нечист дух и които са принизени от 
обучение, от зли обичаи и от греховни постановления и които са изгубили 
или по-скоро угасили и стъпкали своите естествени представи. Понеже ние 
можем да видим, че тези хора не желаят да се покоряват на същите неща, 
които самите те нанасят на другите и се укоряват един друг с враждебна 
съвест за действията, които извършват. И затова аз смятам, че нашият 
Господ и Спасител Исус Христос е говорил добре когато обобщава цялата 
праведност и благочестие в две заповеди. Те са: „Да възлюбиш Господа 
твоя Бог с цялото си сърце и с цялата си сила и ближния като себе си.” 

(Матей 22:37). Понеже човекът, който обича Бога с цялото си сърце и с 
всичката си сила, бивайки пълен с богобоязлив ум, няма да почита никакви 
други богове. И понеже Бог желае това той ще почита ангела, който 
принадлежи на същия Господ и Бог. И хората, които обичат ближния като 
себе си ще желаят за него същите добри неща, които желаят и за себе си; а 
никой не желае зло за себе си. Така този, който обича ближния си ще се 
моли и работи така, че ближният му да има същите добрини каквито има 
самият той. А никой друг не е ближен на човека освен това подобно в 
чувства и надарено с разум същество – човека. Затова тъй като цялата 
правда е разделена на две части, а именно, по своето отношение към Бога и 
човека, Писанието казва, че който обича Господа Бога с цялото си сърце и 
цялата си сила и ближния като себе си е истински праведен. Но вие никога 
не сте показвали, че имате приятелство или любов към Бога, към 
пророците или към самите себе си, но както е видно, така както винаги сте 
се намирали идолопоклонници и убийци на праведниците така сте 
сложили ръце и на Самият Христос и до ден днешен оставате в своето 
нечестие кълнейки тези, които ви доказват, че разпънатият от вас е 
Христос. Не, дори повече, вие смятате, че Той е бил разпънат като 
враждебен и прокълнат от Бога, което мнение е продукт на вашето 
напълно неразумно разсъждение. Понеже макар да имате средствата да 
разберете, че Този човек е Христос от знаменията дадени от Мойсей все 
пак вие не разбирате, но дори си представяте, че ние не можем да имаме 
аргументи и задавате всеки въпрос, който ви идва наум докато на самите 



вас ви липсват аргументи, с които да срещнете някой добре установен 
християнин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 94 

В какъв смисъл висящият на дърво е прокълнат 

“Понеже, кажете ми, не е ли заповядал Бог чрез Мойсей да не се прави 
никакъв образ или подобие на каквото и да е в небето горе или на земята? 
И все пак Той заповядал да бъде направена медната змия чрез Мойсей в 
пустинята и да бъде поставена като знак, чрез който ухапаните от змиите 
да се спасяват. Въпреки това Бог не е неправеден. Понеже чрез това, както 
отбелязах по-рано, Той изявил тайната, чрез която показал, че ще пречупи 
силата на змията идваща от престъплението на Адам и (ще даде) на 
вярващите в Него (които били предизобразени) чрез този знак т.е. Този, 
Който трябвало да бъде разпънат, спасение от змийските зъби, които са 
злите дела, идолопоклонствата и други неправедни дела. Ако това не бъде 
разбрано по този начин дайте ми причина, поради която Мойсей направил 
медната змия като знак и заповядал на ухапаните да гледат към него и така 
да бъдат изцелени и в същото време заповядал Сам да не се прави каквото 
и да е подобие на нещо.” 

На това един от дошлите на втория ден каза: „Ти говори вярно: ние не 
можем да приведем причина. Понеже аз често съм разпитвал учителите 
относно този въпрос и никой от тях не ми е давал отговор. Затова 
продължи думите си понеже ние ще внимаваме докато ти изясняваш 
тайната, поради която ученията на пророците са клеветени лъжливо.” 

Тогава аз отговорих: „Точно както Бог заповядал да бъде направен знакът 
чрез медната змия и все пак Той е невинен така, макар че законът налага 
проклятие върху този, който е разпънат, все пак никакво проклятие не 
лежи върху Божият Христос, чрез Когото всички, които са извършили 
неща достойни за проклятие биват спасени[1].” 

[1] Виж Гал. 3:13 
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Глава 95 

Христос взема върху Себе Си нашето проклятие 

 „Защото целият човешки род ще се намери под проклятие. Понеже в 
Мойсеевият закон е писано: „Проклет всеки, който не постоянства да 
върши всичко записано в книгата на закона.” Никой не е изпълнил това 
нито пък вие ще го отречете, но някои са пазили повече, а други по-малко 
заповедите и наредбите. Но ако тези, които са под този закон са под 
проклятие понеже не са спазили всички изисквания колко повече под 
проклятие ще са тези народи, които вършат идолопоклонство, които 
прелъстяват младите и вършат други престъпления? Тогава ако Отец на 
всички е пожелал Неговият Христос заради цялата човешка раса да вземе 
върху Себе Си всеобщото проклятие знаейки, че след като Той бъде 
разпънат ще Го възкреси, защо спорите за Този, Който приел да пострада 
тези неща според волята на Отца, като че ли е прокълнат вместо да 
оплаквате себе си? Защото, въпреки че Отец направил Той да пострада 
тези неща заради човешкото семейство вие все пак не сте вършили дела 
съгласни с Божията воля. Понеже вие не сте живели благочестиво когато 
сте убивали пророците. И нека никой от вас не казва: Ако Отец Му е 
пожелал Той да пострада това, за да може чрез Неговите рани човешкия 
род да се изцели, ние все пак не сме направили нищо зло. Наистина, ако се 
покаете от греховете си, и Го признаете като Христос, и пазите заповедите 
Му тогава можете да твърдите това. Понеже както казах преди, прошката 
на греховете ще бъде ваша. Но ако кълнете Него и тези, които вярват в 
Него и, когато имате власт, ги предавате на смърт как е възможно на вас да 
не дойде възмездие като за неправедни и греши човеци, с напълно 
закоравели сърца и лишени от разсъдък понеже сте сложили ръце на 
Него?“ 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 96 

Това проклятие било предсказание за нещата, които евреите щели да 
сторят 

„Понеже казаното в Закона: „Проклет всеки, който виси на дърво” (Втор. 
21:23) потвърждава нашата надежда, която е положена в разпънатия 
Христос, не понеже Този, Който бил разпънат е проклет от Бога, но понеже 
Бог предсказал какво ще направите всички вие и подобните на вас, които 
не знаят, че това бил Този, Който съществувал преди всичко, Който е 
вечния Божи Свещеник, и Цар, и Христос. И вие ясно виждате, че това се 
случило. Понеже вие проклинате в синагогите си всички, които се наричат 
по Него християни и останалите народи успешно поемат проклятието 
предавайки на смърт тези, които просто се наричат християни. На всички 
тези ние казваме: Вие сте наши братя; по-добре познайте Божията истина. 
И докато нито те нито вие сте убедени от нас, но ревностно се стремите да 
ни накарате да се отречем от името на Христос ние избираме по-скоро да 
бъдем предадени на смърт с пълната увереност, че ще бъдем възнаградени 
с добрите неща, които Бог е обещал чрез Христос. И освен всичко това ние 
се молим за вас, Христос да ви покаже милост. Понеже Той ни е научил да 
се молим и за враговете си казвайки: „Обичайте враговете си, бъдете 
благи и милостиви какъвто е и вашият небесен Отец” (Лука 6:35). 
Понеже ние виждаме, че Всемогъщия Бог е благ и милостив правейки 
слънцето да изгрява на неблагодарните и праведните и дава дъжд на 
светите и на злите, които всички, както ни учи, Той ще съди.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 97 

Други предсказания за Христовия кръст 

 „Понеже не без цел пророкът Мойсей, когато Ор и Аарон поддържали 
ръцете му, останал в това положение до вечерта. Защото Господ останал на 
дървото почти до вечерта и около вечерта Го погребали и след това на 
третия ден възкръснал. Това е било изявено от Давид, който казва: „С глас 

извиках, към Господа; И Той ме послуша от светия Си хълм. И аз легнах и 
спах; Станах; защото Господ ме поддържа.” (Псалм 3:4-5). И Исая по 
подобен начин говори за Него споменавайки начинът, по който Той щял да 
умре: „Простирах ръцете си цял ден Към бунтовнически люде, Които 
ходят по недобър път” (Исая 65:2; ср. Римл. 10:21). А че Той ще 
възкръсне отново казва самият Исая: „И определиха гроба Му между 
злодеите, Но по смъртта Му при богатия;” (Исая 53:9). И отново с други 
думи Давид в 21 псалм говори за страданието и за кръста с тайнствена 
притча: „Прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя всичките си 
кости, Хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха си дрехите ми, И 
за облеклото ми хвърлиха жребие.” (Псалм 22:16-18). Понеже когато Го 
приковали и забивали гвоздеите те проболи ръцете Му и нозете Му и тези, 
които Го разпънали си разделили дрехата Му както всеки хвърлял жребий 
за частта, която желаел и получил според каквото показал жребият. Вие 
твърдите, че този псалм не говори за Христос понеже сте във всяко 
отношение слепи и не разбирате, че ръцете и нозете на никой от вашият 
народ, който е бил наричан цар или Христос, никога не са били пробивани 
докато той е бил жив и не умирал по чуден начин – чрез кръст – освен 
единствено Христос. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 98 

Предсказания за Христос в Псалм 22 

“Аз ще повторя целият псалм, за да можете да чуете Неговата почит към 
Отца и как Той предава всичко на Него и се моли за избавление от смъртта 
както в същото време казва в псалма, кои са хората повдигнали се срещу 
Него и че Той напълно е станал истински човек, Който може да страда. 
Той казва следното: „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо 
стоиш далеч и не ми помагаш, Нито внимаваш на думите на охкането 
ми?”  Боже мой, викам денем, но не отговаряш, И нощем, но но не поради 
неведение. Но Ти си Светият, Който си възцарен между Израилевите 
хваления. На Тебе уповаваха бащите ни Уповаваха, и Ти ги избави, Към 
Тебе извикаха, и бяха избавени; На Тебе уповаваха, и не се посрамиха. А аз 
съм червей, а не човек, Укоряван от човеците, и презиран от людете. 
Всички, които ме гледат, ругаят ме, Отварят устните си, кимват с глава 
и казват: Той упова на Господа: нека го избави; Нека го избави понеже 
има благоволение в него. Но Ти си, Който си ме извадил из утробата; Ти 
си ме научил да уповавам като бях на майчините си гърди, На Тебе бях 
оставен от рождението си; От утробата на майка ми Ти си мой Бог. Да 
се не отдалечиш от мене; защото скръбта е близо, Понеже няма 
помощник. Много юнци ме обиколиха; Силни васански бикове ме 
окръжиха. Отвориха срещу мене устата си, Като лъв, който граби и 
реве. Разлях се като вода, И разглобиха се всичките ми кости; Сърцето 
ми стана като восък, Разтопява се всред вътрешностите ми. Силата ми 
изсъхна като черепка, И езикът ми прилепна за челюстите ми; И Ти си ме 
свел в пръстта на смъртта. Защото кучета ме обиколиха; Тълпа от 
злодейци ме окръжи; Прободоха ръцете ми и нозете ми. Мога да преброя 
всичките си кости, Хората се взират в мене и ме гледат. Разделиха си 
дрехите ми, И за облеклото ми хвърлиха жребие. Но Ти, Господи, да се не 
отдалечиш; Ти, сило моя, побързай да ми помогнеш. Избави от меч 
душата ми, Живота ми от силата на кучето. Избави ме от устата на 
лъва И от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал! Ще възвестявам 
името Ти на братята си; Всред събранието ще Те хваля. Вие, които се 
боите от Господа, хвалете Го; Цяло Яковово потомство славете Го;” 

 

 

 

 



Глава 99 

Началните думи на псалма са думите, с които Исус умира 

И когато казах тези думи аз продължих: „Сега аз ще ви покажа, че целият 
псалм се отнася за Христос, чрез думите, които аз отново ще обясня. 
Казаното в началото – „Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил?” – 

изявяват от началото това, което било казано по времето на Христос. 
Понеже когато бил разпънат Той казал: „Боже мой, Боже мой, защо си Ме 
оставил?” Следва: „Защо стоиш далеч и не ми помагаш, Нито внимаваш 
на думите на охкането ми?”  Боже мой, викам денем, но не отговаряш, И 
нощем, но не поради неведение.” Това също говори за нещата, които 
трябвало да Му се случат. Понеже в денят, когато трябвало да бъде 
разпънат Той взел трима от учениците Си на хълма наречен Елеонски, 
който се намира в посока противоположна на Ерусалимския храм и се 
молел със следните думи: „Боже ако е възможно нека ме отмине тая 
чаша” (Матей 26:39). И отново се помолил: „Но не моята воля да бъде, но 
Твоята,” показвайки чрез това, че Той наистина е станал страдащ човек. 
Но за да не каже някой: „Тогава Той не знаел, че трябва да страда” Той 
веднага добавя с псалма: „Но не поради неведение.” Точно както Бог не бил 
в неведение когато попитал Адам къде е или Каин къде е Авел, но (това 
било направено), за да убеди всички какъв е Той и за да може чрез 
записаното (в Писанието) ние да имаме познание за всичко: така и Христос 
казва, че незнанието не било от Негова страна, но от страната на тези, 
които смятали, че Той не е Христос, но се заблуждавали, че можели да Го 
предадат на смърт и че подобно на обикновен смъртен Той ще остане в 
Хадес.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 100 

В какъв смисъл Христос е (наречен) Яков, Израел и Човешки син 

 „Тогава следващото: – „Но Ти си Израилевата хвала, Който обитаваш 
светите места” – показва, че Той ще направи нещо достойно за хвала и 
удивление бивайки възкресен от мъртвите на третия ден след разпятието. 
Това Той получава от Отца. Понеже аз вече показах, че Христос е наречен 
както Яков така и Израел. И аз вече показах, че не само благословенията на 
Йосиф и Юда тайнствено се отнасят до Него, но и в евангелието е 
записано, че Той казал: „Всичко ми е предадено от Отца” и „Никой не 
познава Отца освен Синът, нито Сина освен Отца и тези на които 
Синът Го открие” (Матей 9:27). Следователно Той ни е открил всичко, 
което сме разбрали чрез Неговата благодат от Писанията, така че знаем, че 
Той е Божият първороден и че е преди всяко творение. По подобен начин 
Той е Синът на патриарсите тъй като приел плът от девицата от тяхното 
семейство и се покорил да стане човек без роптание, да бъде опозорен и да 
страда. Така също според думи, които Той казал когато говорел за 
предстоящите Му страдания: „Човешкият Син трябва да пострада много 
и да бъде отхвърлен от фарисеите и книжниците, да бъде разпънат и да 
възкръсне отново на третия ден.” (Матей 16:21). Той казал, че е 
Човешкия Син или поради Своето раждане от девицата, която била, както 
казах, от потомството ба Давид, и Яков, и Исак, и Авраам или понеже 
Адам бил баща както на Него Самия така и на тези, които били споменати 
и от които Мария произлизала. Понеже ние знаем, че бащите на жените са 
по подобен начин бащи и на децата родени от техните дъщери. Понеже 
(Христос) нарекъл един от учениците Си – по-рано известен под името 
Симон – Петър, понеже последният Го разпознал като Христос, Божият 
Син чрез откровение от Отца Му. И понеже намираме в спомените на 
Неговите апостоли, че Той е Божи Син и тъй като ние Го наричаме Син 
ние разбираме, че Той е преди всяко творение от Отца чрез Неговата сила 
и воя (понеже Той е наричан в Писанията на пророците по различни 
начини Мъдрост и Денят, Изтокът, Меч, Камък, Жезъл, Яков и Израел). 
Той станал човек чрез девицата, за да може непокорството, което дошло 
чрез змията да бъде унищожено по същия начин, по който и дошло. 
Понеже Ева, която била девица и неосквернена, приела думите на змията и 
родила непокорство и смърт. Но девицата Мария приела вяра и благодат 
когато ангел Гарваил й донесъл благата вест, че Господния Дух ще слезе 
върху нея и силата на Всевишния ще я осени и отговорила: „Нека ми бъде 
според както си казал.” (Лука 1:38). Чрез нея се родил Този, за Когото ние 
показахме, че се отнасят множество Писания и чрез Когото Бог унищожил 
както змията така и тези ангелите и човеците, които са подобни нему, но 



изработил спасение от смъртта за тези, които се покайват за своето 
нечестие и вярват в Него. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 101 

Христос предава всички всичко на Отца 

„Тогава псалма продължава, с думите които Той казва: „На Тебе уповаваха 
бащите ни Уповаваха, и Ти ги избави, Към Тебе извикаха, и бяха избавени; 
На Тебе уповаваха, и не се посрамиха. А аз съм червей, а не човек, 
Укоряван от човеците, и презиран от людете.” Това показва, че Той 
признава, че са Негови предци тези, които уповават на Бога и са спасени от 
Него, които също така били предци на девата, чрез която Той се родил и 
станал човек. И Той предсказва, че ще бъде спасен от същия Бог, но не се 
хвали, че е извършил нищо чрез Своята воля или сила. Понеже когато бил 
на земята Той действал точно по този начин и отговорил на един човек, 
който се обърнал към Него с ”Благи учителю” „Защо ме наричаш благ. 
Един е благ, нашият небесен Отец” (Лука 18:18-19). Но когато Той казва: 
„А аз съм червей, а не човек, Укоряван от човеците, и презиран от 
людете” Той предсказал нещата, които съществували и които Му се 
случили. Понеже ние, които вярваме в Него навсякъде сме за укор 
„презирани от човеците.” Понеже отхвърлен и опозорен от вашия народ 
Той понесъл опозоряването, което вие намислихте срещу Него. И 
следващото: „Всички, които ме гледат, ругаят ме, Отварят устните си, 
кимват с глава и казват: Той упова на Господа: нека го избави; Нека го 
избави” Той също предсказал, че ще се случи с Него. Понеже всички, 
които Го видели разпънат клатели глави, свивали устните си и обръщайки 
носовете си един към друг[1] те се подигравали с думите, които са 
записани според паметта на Неговите апостоли: „Каза, че е Божи Син: нека 
да слезе, нека Бог да Го избави.” 

[1] Текста е повреден и значението му е неясно. 
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Глава 102 

Предсказване на събитията, които се случили при раждането на 
Христос. Защо Бог позволил това. 

„И следващото – „Но Ти си, Който си ме извадил из утробата; Ти си ме 
научил да уповавам като бях на майчините си гърди На Тебе бях оставен 
от рождението си; От утробата на майка ми Ти си мой Бог. Понеже 
няма помощник. Много юнци ме обиколиха; Силни васански бикове ме 
окръжиха. Отвориха срещу мене устата си, Като лъв, който граби и 
реве. Разлях се като вода, И разглобиха се всичките ми кости; Сърцето 
ми стана като восък, Разтопява се всред вътрешностите ми. Силата ми 
изсъхна като черепка, И езикът ми прилепна за челюстите ми;” – 

предсказва това, което се случило. Понеже твърдението: „Ти си ме научил 
да уповавам като бях на майчините си гърди” (е обяснено по следния 
начин). Веднага щом се родил във Витлеем, както отбелязах по-рано, цар 
Ирод, научавайки от арабските мъдреци за Него, направил заговор да Го 
убие и по Божия заповед Йосиф Го взел заедно с Мария и заминал за 
Египет. Понеже Бог заповядал Този, Когото Той е родил да бъде предаден 
на смърт, но не преди да достигне пълнолетие и да извести думите, които 
излезли от Него. Но ако някой ни каже: „Не можел ли Бог вместо това да 
погуби Ирод?” аз отговарям на това: „Не можел ни Бог да погуби още в 
началото змията, така че тя да не съществува вместо да каже: „Ще поставя 
вражда между нея и жената и между нейното потомство?” (Битие 
3:15). И твърдението: „Силата ми изсъхна като черепка, И езикът ми 
прилепна за челюстите ми” също е пророчество какво ще се случи с Него 
според волята на Отца. Понеже силата на Неговото могъщо слово, чрез 
което Той винаги побеждавал фарисеите и книжниците и, накратко, 
всичките ваши учители, които Го изпитвали, престанало подобно на 
пресъхването на изобилен и силен извор, чиято вода пресъхнала когато 
Той млъкнал и предпочел да не отговаря на никого в присъствието на 
Пилат както е записано в спомените на Неговите апостоли, за да може 
записаното в Исая да даде изобилен плод както е писано: „Господ ми даде 
език, за да зная кога да говоря” (Исая 50:4). Отново, когато Той казва: „Ти 
си мой Бог. Да се не отдалечиш от Мене” Той учи, че всички трябва да се 
надяват на Бога, Който е Създател на всичко, да търсят спасение и помощ 
единствено от Него и да не смятат, както останалите от човеците, че 
спасението може да бъде получено чрез раждане, богатство, сила или 
мъдрост. Такива са били винаги вашите практики: веднъж сте направили 
телец и всякога сте се показвали неблагодарни, убийци на праведниците и 
гордеещи е със своя произход. Понеже ако Божия Син явно казва, че Той 
не може да бъде спасен (нито) понеже е Син нито понеже е силен или 
мъдър, но че без Бога не може да се спаси, макар че бил безгрешен, както 



Исая казва с думите означаващи, че макар да не е сторил грях с езика си 
(понеже Той не извършил нечестие нито имало неправда в устата Му) как 
можете вие или останалите, които очаквате да се спасите без тази надежда 
да смятате, че не заблуждавате себе си? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 103 

Фарисеите са юнците, рикаещия лъв е Ирод или дявола 

“А следващото в псалма – „Да се не отдалечиш от мене; защото скръбта 
е близо, Понеже няма помощник. Много юнци ме обиколиха; Силни 
васански бикове ме окръжиха. Отвориха срещу мене устата си, Като лъв, 
който граби и реве. Разлях се като вода, И разглобиха се всичките ми 
кости;” – било по подобен начин предсказание за нещата, които Му се 
случили. Понеже през онази нощ някои от вашия народ, които били 
изпратени от фарисеите и книжниците дошли върху Него на Елеонския 
хълм и тези, които Писанието нарича грабещи и убиващи юнци Го 
обкръжили. И в израза „Силни васански бикове ме окръжиха” Той 
предварително говори за тези, които действали подобно на юнци, когато 
Той бил отведен пред вашите учители. Тях Писанието описва като бикове 
понеже знаем, че биковете са причината за съществуването на юнците. 
Понеже както биковете раждат юнците така и вашите учители били 
причината техните деца да отидат на Елеонския хълм, да Го хванат и да Го 
доведат пред тях. „Понеже няма помощ” също указва на това, което се 
случило. Понеже нямало дори един, който да Му помогне като на невинен. 
И израза „Отвориха устата си и реват като ревящ лъв” указва на този, 
който по това време бил цар на евреите и се наричал Ирод, наследник на 
този Ирод, който, когато Христос е родил, избил всички младенци във 
Витлеем родени по същото време. Понеже той смятал, че сред тях със 
сигурност ще бъде и този, за когото говорили мъдреците от Арабия, 
понеже той не знаел волята на Този, който е по-силен от всички и Който 
заповядал на Йосиф и Мария да вземат Детето, да се оттеглят в Египет и да 
останат там докато отново им бъде дадено откровение да се върнат в 
страната си. И там те останали докато Ирод, който избил витлеемските 
младенци умрял и Архелай го наследил. Той също умрял преди Христос да 
отиде на кръста, който Му бил даден от Неговият Отец. А когато Ирод 
наследил Архелай, получавайки определената му власт, Пилат му изпратил 
като един вид почит вързаният Исус. И Бог предузнавайки, че това ще се 
случи изговори следното: „И Го заведоха в Асирия като подарък на царя” 

(Осия 10:6). Или пък под ревящия срещу Него лъв той има предвид дявола 
когото Мойсей нарекъл змия, но от Йов и Захарий е наречен дявол и от 
Исус е наречен Сатана, показвайки че това съставно име било получено от 
него заради делата, които извършил. Понеже „сата” на еврейски и 
сирийски език означава отстъпник и „нас” е дума, с която той е наречен по 
тълкувателен начин змията т.е. според тълкуването на еврейската дума 
като от тези двете произлиза една единствена дума Сатанас. Понеже 
дявола когато (Исус) излязъл от реката Йордан, по времето когато гласът 
Му казал: „Ти си моят възлюбен Син, днес те родих” (Псалм 2:7; Матей 



3:17) и както е запазено в паметта на апостолите, дошъл при Него и Го 
изкушавал дотолкова, че казал: „Поклони ми се.” Но Христос отговорил: 
„Махни се зад Мен сатана: не Господа твоя Бог да се покланяш и само 
Нему да служиш” (Матей 4:9-10). Понеже както излъгал Адам така той се 
надявал да приложи някоя хитрост и срещу Христос. Освен това думите: 
„Разлях се като вода и разглобиха се всичките ми кости Сърцето ми 
стана като восък, Разтопява се всред вътрешностите ми” били 
предсказание за това, което се случило с Него през нощта когато човеците 
дошли срещу Него на Елеонския хълм, за да Го хванат. Понеже както казах 
Неговите апостоли и тези, които ги следвали запомнили (и записали), че 
потта Му падала като капки кръв докато се молел и казвал: „Ако е 
възможно нека да ме отмине тая чаша” (Лука 22:44,42). Сърцето Му и 
костите Му треперели, сърцето Му се разтапяло като восък сред 
вътрешностите Му, за да можем да разберем, че Отец наистина искал 
Неговият Син да понесе подобно страдание заради нас и да не бъде 
възможно да се каже, че Той, като Божи Син, не усещал случващото се с 
Него и стореното Му. Освен това израза: „Силата ми изсъхна като 
черепка, И езикът ми прилепна за челюстите ми;” било предсказание, 
както отбелязах по-рано, за тази тишина, когато Той показал на всичките 
ви учители, че не са мъдри и нямало кой да Му отговори. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 104 

Обстоятелствата около смъртта на Христос са предсказани в псалма 

„И думите: „Ти си ме свел в пръстта на смъртта. Защото кучета ме 
обиколиха; Тълпа от злодейци ме окръжи; Прободоха ръцете ми и нозете 
ми. Мога да преброя всичките си кости, Хората се взират в мене и ме 
гледат. Разделиха си дрехите ми, И за облеклото ми хвърлиха жребие” – 

били едно предсказание, както казах по-рано, за смъртта на която 
синагогата на нечестивите Го осъдили, които Той нарича кучета и ловци, 
казвайки, че тези, които Го преследват се събират заедно и нечестиво 
желаят да Го осъдят. Това е записано, че се е случило в спомените на 
Неговите апостоли. И аз показах, че след Неговото разпъване тези, които 
Го разпънали си разделили дрехите Му.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 105 

Псалмът също предсказва разпятието и предмета на последната земна 
молитва на Христос 

„И следващото в псалма – „Но Ти, Господи, да се не отдалечиш; Ти, сило 
моя, побързай да ми помогнеш. Избави от меч душата ми, Живота ми от 
силата на кучето. Избави ме от устата на лъва И от роговете на дивите 
волове” – също било познание и предсказание за събитията, които щели да 
Го сполетят. Понеже аз вече доказах, че Той бил единородния на Отца на 
всичко, бивайки роден по определен начин Слово и Сила от Него и след 
това станал човек чрез девата, както научаваме от спомените. Освен това 
по подобен начин е предсказано, че Той ще умре чрез разпятие. Понеже 
текста: „Избави от меч душата ми, Живота ми от силата на кучето. 
Избави ме от устата на лъва И от роговете на дивите волове” показва 
страданието, чрез което Той щял да умре т.е. чрез разпятие. Понеже аз вече 
ви обясних, че „роговете на дивите волове” са предобраз точно на кръста. 
И молитвата душата Му да бъде избавена от меча, от устата на лъва и от 
силата на кучето била молитва никой да не вземе душата Му: така че 
когато ние достигнем до края на живота си да можем да молим същото от 
Бога, Който е в състояние да отвърне всеки срамен и зъл ангел желаещ 
душата ни. А че душата оцелява аз вече доказах от факта, че душата на 
Самуил била извикана от вещицата както Саул поискал[1]. И изглежда 
също, че всички души на такива праведници и пророци попадат под 
властта на подобни сили както може да се предположи от факта в случая с 
тази вещица. Затова Бог чрез Своя Син ни учи, нас, заради които тези неща 
били извършени, винаги да се стремим ревностно и при смъртта да се 
молим душата ни да не падне в ръцете на подобни сили. Понеже когато 
Христос предавал духа Си на кръста Той казал: „Отче, в Твоите ръце 
предавам духа Си” (Лука 23:46) както аз също съм научил от спомените. 
Понеже Той наставлявал учениците Си да надминат фарисейския начин на 
живот с предупреждението, че ако не направят това могат да са сигурни, че 
няма да бъдат спасени. Тези думи са записани в спомените: „Ако правдата 
ви не надмине правдата на книжниците и фарисеите няма да влезете в 
небесното царство” (Матей 5:20). 

[1] Тази дискусия не е записана в текста, който имаме. 
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Глава 106 

Възкресението на Христос е предсказано в края на псалма 

„Останалата част от псалма показва ясно, че Той знаел, че Отец ще Му 
даде всичко, което поиска и ще Го възкреси от мъртвите. Той насърчава 
всички, които се боят от Бога да Го хвалят понеже Той показва милост към 
всички вярващи чрез тайната на разпънатия. Той също така стои сред 
братята Си, апостолите (които се покаяли от това, че побягнали когато Той 
бил разпънат след като възкръснал от мъртвите и след като били убедени 
от Него, че преди страданията Си Той им казал, че тези неща трябва да Му 
се случат и че те били изявени предварително на апостолите) и докато бил 
с тях пеели хвала на Бога както се вижда от спомените на апостолите. 
Думите са следните: „Ще възвестявам името Ти на братята си; Всред 
събранието ще Те хваля. Вие, които се боите от Господа, хвалете Го; 
Цяло Яковово потомство славете Го.” А когато е казано, че Той променил 
името на единият от апостолите на Петър, както е записано в спомените за 
Него, че това се случило, както и че променил имената на други двама 
братя, Завидеевите синове, на Воангарос, което означава синове на гърма, 
това е едно изявяване на факта, че Той е Този, чрез Когото Яков бил 
наречен Израел и Ошеа наречен Исус (Йешуа) в Чието име оцелелите от 
излезлите от Египет били въведени в земята обещана на патриарсите. И че 
Той трябвало да изгрее подобно на звезда от Авраамовото потомство 
Мойсей показва отнапред когато казва следното: „Ще излезе звезда от 
Якова, И ще се въздигне скиптър от Израиля” (Числа 24:17) и едно друго 
Писание казва; „Ето един човек, Изток е името Му.” (Захарий 4:12 според 
LXX). В съгласие с това когато на небето изгряла звезда при раждането 
Му, като е записано в спомените на Неговите апостоли, мъдреците от 
Арабия, разпознавайки знака, дошли и Му се поклонили.” 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 107 

Същото научаваме от историята на Йона 

„И че Той ще възкръсне отново на третия ден след разпятието е писано в 
спомените, когато някои от вашия народ, изпитвайки Го казали: „Покажи 
ни знамение” и Той им отговорил: „Зло и прелюбодейно поколение иска 
знамение. Няма да ви е даде знамение освен знамението на пророка Йона.” 

И тъй като Той казал това неясно хората не разбрали, че Той ще възкръсне 
три дена след разпятието Си. И Той показал, че вашето поколение било по-

зло и по-прелюбодейно от това на града Ниневия понеже последните, 
когато Йона им проповядвал, след като бил изхвърлен на третия ден от 
корема на голямата риба и след три (в други версии 40)[1] дена те ще 
погинат, призовавайки към пост всяко творение, човек и животно, с 
вретище и с искрено жалеене, с истинско сърдечно покаяние и отвръщайки 
се от неправдата, с вяра, че Бог е милостив и добър към всички, които се 
отвръщат от неправдата. Така самият цар на града заедно с благородниците 
си се облекли с вретище и останали в пост и молитва докато получили 
исканото от тях, а именно градът да не бъде разрушен. Но когато Йона бил 
наскърбен на (четиридесетия) третия ден както той пророкувал, градът не 
бил разрушен поради изсъхването на една тиква, под която той седял и се 
криел от горещината (тиквата израснала внезапно и Йона нито я садил 
нито я поливал, но пораснала изведнъж и му дала сянка) и защото 
изсъхнала, поради което Йона се натъжил (Бог) го осъдил заради това, че е 
несправедливо огорчен понеже града Ниневия не бил разрушен и казал: 
„Ти пожали тиквата, за която не си се трудил, нито си я направил да 
расте, която се роди в една нощ и в една нощ загина. А Аз не трябваше ли 
да пожаля оня голям град Ниневия, в който има повече от сто и двадесет 
хиляди души, които не умеят да различават дясната си ръка от лявата си 
ръка, освен многото добитък?” (Йона 4:10-11). 

[1] В други версии 40 – в LXX са записани само 3 дена макар в еврейската 
и други версии да стои 40. 
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Глава 108 

Възкресението на Христос не обърнало евреите. Но те изпратили по 
целия свят човеци да обвиняват Христос  

„Всички от вашия народ знаят тази случка от живота на Йона и Христос 
казал, че ще даде знамението на пророка Йона, наставлявайки ви да се 
покаете от нечестивите си дела поне след като Той възкръснал от мъртвите 
и да скърбите пред Бога както направили ниненвийците, за да не бъдат 
превзети и разрушени вашите народ и град, както били разрушени. Вие 
обаче не само, че не сте се покаяли след като сте научили, че Той е 
възкръснал от мъртвите, но както казах по-рано[1] вие сте изпратили 
избрани и упълномощени човеци по целия свят да казват, че безбожна и 
беззаконна ерес е излязла от някой си Исус, галелейски измамник, Който 
бил разпънат, но учениците Му го откраднали през нощта от гроба където 
бил положен след като бил свален от кръста и сега мамят хората казвайки, 
че е възкръснал от мъртвите и се е възнесъл на небето. Освен това вие Го 
обвинявате, че учел тези безбожни, беззаконни и нечестиви учения, които 
споменавате в проклятията спрямо тези, които Го изповядват като Христос 
и учител от Бога. Освен това когато вашия град е превзет и земята ви 
разграбена вие не сте се покаяли, но смеете да кълнете Този и всички 
вярващи в Него. Все пак ние не ви мразим нито тези, които, заради вас таят 
подобни предубеждения срещу нас. Но дори сега ние се молим всички вие 
да се покаете и да получите милост от Бога, милостивия и дълготърпелив 
Отец на всички. 

[1] Виж глава 17 
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Глава 109 

Обръщението на езичниците било предсказано от Михей 

„Но че езичниците ще се покаят от злото, в което живеят, когато чуят 
учението проповядвано от Неговите апостоли от Ерусалим и което ще 
научат чрез тях, позволи ми да ти покажа цитирайки едни кратки думи от 
пророчеството на Михей, един от дванадесетте (малки пророци): Те са 
както следва: „А в послешните дни Хълмът на дома Господен Ще се 
утвърди по-високо от всичките хълмове, И ще се издигне над бърдата, И 
племена ще се стекат на него. И много народи ще отидат и ще рекат: 
Дойдете да възлезем на хълма Господен, В дома на Якововия Бог; Той ще 
ни научи на пътищата Си, И ние ще ходим в пътеките Му; Защото от 
Сион ще излезе поуката, И словото Господно от Ерусалим. Бог ще съди 
между много племена, И ще решава между силни народи до далечни 
страни; И те ще изковат ножовете си на палешници, И копията си на 
сърпове; Народ против народ няма да дигне нож, Нито ще се учат вече на 
война. Но ще седят всеки под лозата си и под смоковницата си, Без да 
има кой да ги плаши; Понеже устата на Господа на Силите изговориха 
това. Защото всичките племена ходят всеки в името на своя Бог; А ние 
ще ходим в името на Господа нашия Бог до вечни векове. В оня ден, казва 
Господ, Ще събера куцата, И ще прибера изтласканата и оная, която съм 
наскърбил; Ще направя куцата да оцелее, И отхвърлената надалеч да 
стане силен народ; И Господ ще царува над тях в хълма Сион От сега и до 
века.” (Михей 4:1-7).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 110 

Една част от пророчеството вече се е изпълнило в християните. 
Останалата ще се изпълни при второто идване 

И когато свърших тези думи аз продължих: „Господа, аз зная, че вашите 
учители приемат, че всички тези думи говорят за Помазаника. Аз също 
така зная, че те твърдят, че Той все още не е дошъл или ако е дошъл казват, 
че все още не е известно Кой е Той и едва когато стане известен и славен 
тогава ще стане ясно Кой е Той. Освен това те казват, че събитията 
споменати в този пасаж ще се изпълнят, като че ли в момента 
пророческите думи все още не са дали плод. О, неразумни хора! Които не 
разбирате това, което беше доказано във всички тези текстове, (а именно) 
че са били предсказани две идвания на Помазаника: едното, в което Той 
идва, за да страда, безславен, опозорен и разпънат, но другото, в което Той 
ще дойде със слава от небето, когато човекът на отстъплението (сравни 2 
Сол. 2:3 и глава 32), който говори странни неща срещу Всевишния ще 
върши нечестиви дела на земята срещу християните, които са научили 
истинското поклонение на Бога от закона и думите излезли от Ерусалим 
чрез апостолите на Исус и са изтичали, за да намерят сигурност при 
Якововия Бог и Израилевия Бог. И ние които сме били изпълнени с война, 
взаимно убийство и всякаква нечистота по цялата земя сме променили 
оръжията си и изработваме благочестие, праведност, филантропия, вяра и 
надежда, които имаме от Самия Отец чрез Разпънатия и сме седнали всеки 
под своята лоза т.е. всеки от нас притежава жената, за която е женен. 
Понеже вие знаете, че пророческите думи казват: „Жена ти ще бъде като 
плодовита лоза” (Псалм 128:3). Ясно е, че никой не може да ни уплаши 
или покори понеже сме повярвали в Христос по целия свят. Защото е ясно, 
че макар и обезглавявани, разпъвани и хвърляни на дивите зверове, 
оковани, изгаряни, предавани на всякакви други мъчения ние не се 
отричаме от своята изповед, но колкото повече такива неща се случват 
толкова повече други и по-повече на брой хора стават верни и поклонници 
на Бога чрез името на Исус. Понеже точно както ако някой отреже даващия 
плод край на лозата той пораства отново и дава нови цъфтящи и 
плодоносни клони така се случва и с нас. Понеже лозата посадена от Бога 
и Спасителят Христос е Неговият народ. Но останалата част от 
пророчеството ще се изпълни при второто Му идване. Понеже думите: „ще 
прибера изтласканата” т.е. от света, (означават), че докато вие и всички 
останали човеци имате власт всеки християнин ще бъде изтласкван не само 
от това, което е негово, но дори от целия свят понеже вие не позволявате 
нито един християнин да живее. Но вие казвате, че същата съдба сполетяла 
собствения ви народ. Ако сте били изтласкани след поражение в битка вие 
наистина справедливо сте понесли случилото ви се, както свидетелствуват 



и Писанията. Но ние, макар да не сме извършили такива (зли дела), след 
като сме познали Божията истина сме засвидетелствувани от Бога, че, 
заедно с най-праведния и единственият неопетнен и безгрешен Христос, 
сме отнети от земята. Понеже Исая вика: „Праведният загива, и никой не 
взема това присърце; И благочестивите се отнемат от земята” (Исая 
57:1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 111 

Двете идвания са символизирани от двата козела. Други образи за 
първото идване, в което езичниците са освободени чрез кръвта на 

Христос. 

„И че било изявено чрез символи, дори във времето на Мойсей, че ще има 
две идвания на Христос, както аз споменах по-рано (е явно) от символите 
на козлите представяни за жертва по време на празника. И отново, чрез 
това, което направили Мойсей и Исус Навин, същите неща били 
символично изявени и казани преди това. Понеже единият от тях, 
простирайки ръцете си, останал до вечерта на хълма като ръцете му били 
поддържани. Това се явява предобраз не на нещо друго, а на кръста. И 
другият, чието име било променено на Исус, водел битката и Израел 
победил. Това се случило с тези двама свети мъже и Божи пророци, за да 
можете вие да разберете как единият от тях не бил в състояние да понесе и 
двете тайни: имам предвид предобраза на кръста и предобраза на името. 
Понеже това било, е и ще бъде в силата единствено на Този, от Чието име 
трепери всяка сила бивайки силно измъчвана понеже трябва да бъде 
унищожена от Него. Затова нашият страдащ и разпънат Христос не бил 
проклет от закона, но показал явно, че единствено Той може да спасява 
тези, които не се отклоняват от Неговата вяра. И кръвта на пасхата 
напръсквайки всеки стълб и праг на вратата избавила тези, които били 
роби в Египет докато първородните на египтяните били погубени. Понеже 
Пасхата бил Христос, Който след това бил принесен както казва и Исая: 
„Както агне водено на клане” (Исая 53:7). И е писано, че в деня на Пасхата 
ще Го хванете и че по време на Пасхата ще Го разпънете. И така както 
кръвта на Пасхата спасила тези, които били в Египет така също кръвта на 
Христос ще избави от смърт тези, които вярват. Дали тогава Бог би се 
заблудил ако този знак не стоял над вратите? Не казвам това, но твърдя, че 
Той изявил предварително бъдещото спасение на човечеството чрез кръвта 
на Христос. Понеже знакът на червения конец, който съгледвачите 
изпратени в Ерихон от Исус Навиевия син дали на блудницата Раав 
казвайки й да го закачи на прозореца, от който тя ги спуснала, за да избягат 
от преследвачите си, също е символ на Христовата кръв, чрез която тези, 
които някога са били блудници и неправедни от всички народи са спасени, 
приемайки прошка на греховете и като не остават повече в греха. 

 

 

 



Глава 112 

Евреите обясняват тези знаци слабо и неубедително и спират 
вниманието си единствено върху незначителни неща 

„Но вие, обяснявайки тези неща по слаб (и земен) начин, вменявате голяма 
слабост на Бога ако ги слушате единствено по този начин и не изследвате 
силата на изговорените думи. Понеже дори Мойсей по този начин би 
изглеждал престъпник, понеже той заповядал да не се изобразява нищо на 
небето, на земята или в морето, а след това сам направил медна змия, 
издигнал я нависоко и накарал ухапаните да гледат към нея като по този 
начин те били спасени. Трябва ли тогава змията, която (както вече казах) 
Бог от началото проклел и съсякъл с голям меч, както казва Исая (Исая 
27:1), да бъде разбирана като спасила по това време людете? Трябва ли да 
приемаме тези неща съгласявайки се глупаво с вашите учители и да (не ги 
смятаме) за знамения? И не трябва ли да отнесем това по-скоро към 
разпънатият Исус тъй като и Мойсей с прострените си ръце заедно с този, 
чието име било Исус постигнал победа за вашият народ? Понеже по този 
начин ние няма да изгубим нещата, които вашият законодател направил, 
когато той, без да изоставя Бога, убедил людете да се надяват в един звяр, 
от който водят своето начало беззаконието и престъплението. И това било 
казано и направено от блажения пророк с голям разум и тайнство. И няма 
нищо казано или извършено от който и да е от пророците, без изключение, 
което човек може справедливо да укори ако притежава познанието, което е 
в тях. Но ако вашите учители ви обясняват единствено защо се говори за 
толкова много камили в този текст, а не в другия или защо толкова голямо 
количество фино брашно и масло (са използвани) при приносите и правят 
това по един нисък и принизен начин, но никога не понечват да говорят 
или да обяснят нещата, които са велики и заслужаващи изследване и ви 
заповядват да не приемате нас, които ги обясняваме и да не говорите с нас 
не заслужават ли те да чуят това, което Господ Исус казал за тях: 
„Гробници варосани, които външно изглеждате добре, но отвътре сте 
пълни с мътвешки кости, които плащате десятък от гийозума, а 
камилата поглъщате: вие слепи водители!” (Матей 23:27,23,24). Тогава 
ако вие не презирате ученията на тези, които превъзвишават себе си, 
желаят да бъдат наричани Рави, Рави и пристъпват с такава сериозност и 
разум към думите на пророците, че да претърпят същите наказания от 
вашите люде, които самите пророци пострадали не можете да постигнете 
никакъв напредък относно пророческите неща.” 

 

 



Глава 113 

Исус Навин бил предобраз на Христос 

“Имам предвид следното. Исус (Навин), като често казвах, който се 
наричал Ошеа, когато бил изпратен като съгледвач в Ханаанската земя, 
бил наречен от Мойсей Исус. Защо той направил това вие нито питате, 
нито се интересувате, нито внимателно изследвате. Поради тази причина 
не сте забелязали Христос и макар да четете вие не разбирате. И дори сега, 
макар да сте чули, че Исус е нашият Христос, вие не разбирате, че това име 
Му било дадено нито безцелно нито случайно. Вие се впускате в 
богословски спорове защо едно ‘α’ било добавено към името на Аврам и 
когато говорите защо едно ‘ρ’ било добавено към името на Сара спорите 
по същия начин[1]. Но защо не изследвате по подобен начин причината, 
поради която името Ошеа на синът на Нав (Нун), което баща му дал, било 
променено на Исус? Тъй като не само името му било променено, но той 
също така бил определен и за наследник на Мойсей, бивайки един от 
съвременниците, които излезли от Египет и той повел оцелелите люде в 
светата земя. И тъй като той, а не Мойсей въвел народа в светата земя и 
тъй както той я разделил чрез жребий на тези, които влезли заедно с него, 
така също и Исус Месията ще се преобърне разпръсването на людете и ще 
даде добра земя на всеки един от тях, макар и не по същия начин. Понеже 
първият им дал временно наследство, понеже той не бил нито Христос, 
Който е Бог, нито Божи Син, но вторият, след светото възкресение[2] ще 
ни даде вечно притежание. Първият след като бил наречен Исус и след 

като получил сила чрез Неговия Дух, направил слънцето да спре. Понеже 
аз доказах, че Исус се явил на и говорил с Мойсей, Авраам и всички 
останали патриарси без изключение, изпълнявайки волята на Отца, Който 
също, както аз казах, дошъл, за да се роди като човек от дева Мария и 
живее завинаги. Понеже вторият е Този, според Когото и чрез Когото Отец 
ще обнови небето и земята. Той е Този, Който ще свети като вечна 
светлина в Ерусалим. Той е Този, Който е свещеник довека според 
Мелхиседековия чин и вечен свещеник на Всевишния. За първия се казва, 
че обрязал людете за втори път с каменни ножове (което било знак за 
обрязването, с което Исус Христос Сам ни е обрязал от идолите от камък и 
от други материали) и събрал тези, които били обрязани от необрязването 
т.е. от грешката на света на всяко място чрез каменни ножове, за да 
внимаваме на думите на Господ Исус. Понеже аз показах, че Христос бил 
прогласяван от пророците в притчата за Камъка и Скалата. Според това 
ние приемаме, че каменните ножове са Неговите думи, посредством които 
толкова много грешащи хора са били обрязани от своето необрязване с 
обрязване на сърцето, с което Бог чрез Исус заповядал, от това време 
насетне, да се обрязват тези, които приели своето обрязване от Авраам 
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казвайки, че Исус (Навин) ще обреже с каменни ножове за втори път 
влизащите в светата земя.” 

[1] Според LXX Σάρα било променено на Σάῤῥα, и Ἄβραμ на Ἀβραάμ. 

[2] Или „възкресението на светиите” 
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Глава 114 

Някои правила за разбиране казаното за Христос. Обрязването на 
евреите е много различно от това, което приемат християните. 

 „Понеже Светия Дух понякога правел така, че нещо, което било предобраз 
на бъдещето да бъде направено ясно, а понякога изговарял думи за това, 
което ще се случи, като че ли то се случвало в момента или вече се е 
случило. И ако тези, които четат не разбират това те няма да бъдат в 
състояние да следват както трябва думите на пророците. За да дам пример 
аз ще повторя някои пророчески думи, за да можете да разберете какво ви 
казвам. Когато говори чрез Исая: „Като агне водено на клане и като овца, 
която пред стригача си не издава глас” (Исая 53:7) Той говори сякаш 
страданието вече се било случило. И когато отново казва: „Цял ден 
простирах ръцете си към люде непокорни и зли” (Исая 65:2) и когато 
казва: „Господи, кой е повярвал известието ни?” (Исая 53:1) думите са 

изговорени сякаш изявяват събития, които вече са се случили. Понеже аз 
показах, че Христос често е наричан Камък в притчи и в образните думи на 
Яков и Израел. И отново, когато казва: „Като гледам небесата, делото на 
Твоите пръсти,” освен ако не разбирам начина, по който Той използва 
думите, няма да разбера разумно, а точно както смятат вашите учители, ще 
си представям, че Отца на всичко, неродения Бог, има ръце и крака, пръсти 
и душа като съставно същество. Поради тази причина те учат, че Самият 
Отец се явил на Авраам и на Яков. Затова блажени са повторно обрязаните 
с каменни ножове. Понеже първото обрязване било и е извършвано с 
железни инструменти понеже вие сте останали със закоравели сърца. Но 
нашето обрязване, което е второ, бивайки постановено след вашето, ни 
обрязва от идолопоклонството и от всякакъв вид нечестие чрез остри 
камъни т.е. чрез словата (проповядвани) от апостолите на крайъгълния 
камък отсечен не с ръце. Но вие не ме разбирате когато ви говоря тези 
неща понеже не разбирате какво е било пророкувано, че ще направи 
Христос и не вярвате на нас, които ви показваме писаното. Понеже Еремия 
вика: „Горко ви! Понеже оставихте извора на животе води и си 
изсякохте щерни, разпукнати щерни, които не могат да задържат вода. 
Ще бъде ли пустиня хълма Сион понеже дадох на Ерусалим разводно 
писмо?” 

 

 

 

 



Глава 115 

Предсказания на хистияните в Захария. Лошите начини, по които 
евреите спорят. 

„Но вие трябва да вярвате на Захарий когато той показва чрез притча 
Божията тайна и я изявява неясно. Ето думите му: „Пей и радвай се, 
Сионова дъщерьо; защото, ето, Аз ида, и ще обитавам всред тебе, казва 
Господ. И в оня ден много народи ще се прилепят при Господа, и ще бъдат 
Мои люде и Аз ще обитавам всред тебе, и ще познаеш, че Господ на 
Силите ме е изпратил при тебе. И Господ ще наследи Юда за Свой дял в 
светата земя, и пак ще избере Ерусалим. Млъкни, всяка твар, пред 
Господа; защото Той се е събудил от светото Си обиталище.” (Захарий 
2:10-3:2).” 

И докато Трифон се канеше да ми отговори аз казах: „Почакай и чuй какво 
ще ти кажа първо. Понеже аз няма да дам обяснението, което предполагаш, 
като че ли е нямало свещеник по времето на Исус в земята на Вавилон 
където народа ви е бил затворник. Но дори ако направя това аз бих 
показал, че ако е имало свещеник наречен Исус във вашия народ все пак 
пророците не са го виждали в тази светлина точно както той не е виждал 
нито дявола нито ангела Господен с очите и със зрението си, но в транс по 
времето когато му е било дадено откровението. Но сега аз казвам, че както 
(Писанието) казва, че Навиевия син извършил велики дела, които изявили 
предварително какво ще бъде направено от нашия Господ така аз сега 
продължавам да показвам, че откровението дадено сред вашите люде във 
Вавилон в дните на свещеника Исус били едно изявяване на нещата, които 
ще бъдат извършени от нашия Свещеник, Който е Бог и Христос Синът на 
Бога на всичко.” 

„Всъщност аз се чудя,” продължих аз, „защо малко по-рано ти замълча 
когато аз говорих и защо не ме прекъсна когато казах, че Навиевия син бил 
единственият от съвременниците си, които излезли от Египет и влезли в 
светата земя заедно с людете описани като по-млади от това поколение. 
Защото вие налитате на слабостите и раните като мухи. Понеже макар 
човек да каже хиляда думи добре ако се случи да има една малка дума, 
която не ви е угодна понеже не е достатъчно разумна или точна вие не 
зачитате множеството добри думи, но се хващате за малката и сте твърде 
ревностни да я представите като нещо нечестиво и носещо вина, за да 
можете когато сами вие бъдете съдени със същия съд от Бога да се наложи 
да отговаряте за много по-тежки неща заради голямата си дързост без 
значение дали става дума за зли дела или лошо тълкуване, което е 
следствие от изопачаване на истината. Понеже справедливо е с какъвто съд 
съдите и вие да бъдете съдени.“ 



Глава 116 

Показва как това пророчество се отнася за християните 

„Но за да ви разкажа за откровението на светия Исус Христос аз отново 
подемам своя разказ и ще твърдя, че дори това откровение е било дадено 
на нас, които вярваме в Исус Христос, Първосвещеника, Който е и 
Разпънатия. И макар че сме живели в прелюбодейство и всякакви мръсни 
разговори ние, чрез благодатта на нашия Исус, според волята на Неговият 
Отец, сме съблекли цялата тази мръсна неправда, с която сме били 
пропити. И макар дяволът винаги да е наблизо, за да ни се противи и желае 
да ни съблазни, все пак Божият Ангел, т.е. Божията сила изпратена чрез 
Исус Христос, го смъмря и той се оттегля от нас. И ние сякаш сме 
извлечени от огъня, бивайки очистени от предишните си грехове и 
(избавени) от угнтяването и огнената изпитня, чрез който дявола и 
всичките му подчинени ни изпитват. От всичко това Исус, Божия Син е 
обещал отново да ни избави и да ни даде обещаните дрехи ако пазим 
Неговите заповеди заедно с едно вечно царство. Понеже така и този Исус, 
наречен пророк и свещеник, имал мръсни дрехи понеже е казано, че взел 
блудница за жена[1] и е наречен главня изтръгната от огъня понеже 
получил прошка на греховете когато дяволът, който му се противял, бил 
смъмрен. Така и ние, които сме повярвали чрез името на Исус както един 
човек в Бога Творец на всичко сме съблечени чрез името на Неговият 
първороден Син от мръсните дрехи т.е. от нашите грехове и сме силно 
запалени чрез думите на Неговият призив. Ние сме истинското царство 
свещеници на Бога както Самият Той свидетелствува казвайки, че на всяко 
място сред езичниците ще Му принасят жертви, които Му са угодни и 
чисти. А Бог не приема жертви от никой друг освен от Своите свещеници. 

[1] Юстин или бърка Исус с Осия или говори за еврейска традиция, според 
която мръсните дрехи символизират или непристоен брак, грях на народа 
или тежестта на робството. 
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Глава 117 

Пророчеството на Малахия за жертвите на християните. Не е 
възможно те да означават молитвите на разпръснатите евреи.  

„Поради това Бог, очаквайки всички жертви, които ние ще принасяме в 
Неговото име и които Исус ни наставлява да принасяме, т.е. в 
евхаристията на хляба и чашата, и които са принасяни от християните на 
всяко място по света свидетелства, че те са Му угодни. Но Той напълно 
отхвърля жертвите принасяни от вас и от вашите свещеници казвайки: 
„Дано някой от вас би затворил вратата на храма, За да не палите огън 
на олтара Ми напразно! Аз не благоволя към вас Казва Господ на Силите, 
Нито ще приема принос от ръката ви. Защото от изгрева на слънцето до 

захождането му Името Ми ще бъде велико между народите, И на всяко 
място ще се принася на името Ми темян И чист принос. Защото Моето 
име ще бъде велико между народите, Казва Господ на Силите; Но вие го 
осквернявате, като думате: Трапезата Господна е скверна, И това, 
което тя ни доставя, ястието от нея, е за презиране” (Малахия 1:10-12). 

И дори сега в любовта си към споровете вие твърдите, че Бог не приема 
жертвите на живеещите в Ерусалим, които се наричат евреи, но че Той се 
удоволства в молитвите на тези от същия народ, които са разпръснати и 
нарича техните молитви жертви. Това, че молитвите и благодаренията, 
когато са принесени от достоен човек, са единствените съвършени и 
радващи Бога жертви аз също признавам. Понеже такива единствено 
християните принасят когато възпоменават и припомнят чрез своята 
твърда и течна храна страданията на Божия Син, които Той понесъл и 
Чието име първосвещениците на вашия народ и вашите учители са 
направили скверно и богохулно по цялата земя. Но тези мръсни одежди, с 
които сте облекли всички, които се наричат християни с името на Исус 
Христос Бог показва, че ще бъдат съблечени от нас когато Той ще възкреси 
всички хора от мъртвите и ще даде някои да бъдат нетленни, безсмъртни и 
свободни от всякаква скръб във вечното и непреходно царство, но ще 
отпрати други във вечно огнено наказание. Но що се отнася до вас и 
вашите учители, които ви мамят когато тълкуват написаното в Писанието 
като отнасящо се до разпръснатите от вашия народ и твърдят, че техните 
молитви и жертви принасяни на всяко място са чисти и угодни, научете, че 
вие говорите невярно и по всякакъв начин се стремите да измамите себе 
си. Понеже, първо, дори сега вашият народ не се простира от изгрева до 
залеза на слънцето, но има народи, сред които никой от вас никога не е 
живял. Понеже не съществува една единствена човешка раса било варвари, 
било гърци или както и да се нарекат, номади или скитници, коневъдци 
живеещи в шатри, сред които молитви и благодарения да не са принасяни 
в името на разпънатия Исус. И освен това, както показват Писанията, по 



времето, когато Малахия написал това, вашето разпръскване по цялата 
земя, все още не се било случило.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 118 

Наставлява към покаяние преди да дойде Христос, в Когото 
християните, понеже вярват, са много по-религиозни от евреите 

„Затова вие би трябвало да се откажете от любовта към споровете и да се 
покаете преди да дойде великият ден на съда, в който всички от вашия род, 
които са разпънали този Христос, ще плачат както аз показах, че е казано в 
Писанията. И аз обясних, че Господ се е заклел „според чина 
Мелхиседеков,” (Псалм 110:4) и какво означава това предсказание. И за 
пророчеството на Исая, което казва: „Погребението Му се случи посред” 

(Исая 53:8) аз вече казах, че се отнася до бъдещото погребение и 
възкресение на Христос. И аз често отбелязвах, че същият този Христос е 

Съдия на всички живи и мъртви. По подобен начин и Натан, говорейки на 
Давид за Него, казал следното: „Аз ще му бъда Отец, и той ще Ми бъде 
син: ако стори беззаконие, ще го накажа с тояга каквато е за мъже и с 
биения каквито са за човешкия род; о Моята милост няма да го остави, 
както я отнех от Саула, когото отмахнах от пред тебе” (2 Цaре 7:14-

15). И Езекиил казва: “В дома няма да има друг княз освен Него” (Езекиил 
44:3). Понеже Той избраният Свещеник и вечният Цар, Помазаникът, тъй 
като Той е Божи Син. И не смятай, че Исая или другите пророци говорят за 
жертвите, кръвта или възлиянията принасяни на олтара при второто Му 
идване, а за духовните хваления и благодарения. И ние ненапразно вярваме 
в Него и не сме били подведени от хората, които са ни научили на тези 
неща, но това се е случило поради великото Божие предузнание, за да 
можем ние, чрез призива на новият и вечен завет, т.е. на Христос, да се 
намерим по-разумни и по-боящи се от Бога от вас, които смятате, че 
обичате Бога и разбирате, но не сте. Исая, изпълнен с възхищение за това 
казва: „Така той ще удиви много народи; Царете ще затворят устата си 
пред него, Защото ще видят онова, за което не им се е говорило, И ще 
разберат това, което не са чули. Кой е повярвал известието ни? И на кого 
се е открила мишцата Господна?” (Исая 52:15; 53:1). 

„Аз повтарям това, Трифоне,” продължих аз, „доколкото е приемливо, 
заради тези, които дойдоха с теб днес, макар и накратко” 

Тогава той отговори: „Ти направи добре. И макар че повтори едни и същи 
неща доста нашироко бъди сигурен, че аз и спътниците ми слушахме с 
удоволствие.” 

 

 



Глава 119 

Християните са светиите обещани на Авраам. Те са били призовани 
подобно на Авраам 

Тогава аз казах: “Можеш ли са приемеш, господине, че ние бихме могли 
някога да разберем тези неща в Писанията ако не бяхме приели благодат да 
разбираме според волята на Този, на Когото това се е видяло угодно, така 
че да се изпълни написаното от Мойсей[1]: “С чужди богове Го 
раздразниха до ревнуване, С мерзости Го раздразниха до гняв. 
Пожертвуваха на бесове, които не бяха Бог, На богове, които не бяха 
знаели, На нови богове наскоро въведени От които бащите ви не се бояха; 
А ти не помисли за Канарата, Която те роди, И забрави Бога Създателя 
твой. Видя Господ и огорчи се, Защото Го разгневиха синовете Му и 
дъщерите Му; И рече: Ще скрия лицето Си от тях, Ще видя каква ще 
бъде сетнината им; Защото те са поколение развратено, Чада, в които 
няма вярност. Те Ме раздразниха до ревнуване с онова, което не е Бог, С 
кумирите си Ме разгневиха; За това и Аз ще ги раздразня до ревнуване с 
ония, които не са люде, С народ несмислен ще ги разгневя.  Защото огън се 
накладе в гнева Ми, И ще пламне дори до най-дълбокия ад; Ще пояде 
земята с произведенията й, И ще изгори основите на планините.” 

(Второзаконие 32:16-23). И след като Праведния бил умъртвен ние сме 
процъфтели като друг народ и сме дали ново и изобилно семе както казва 
пророка: “И в оня ден много народи ще се прилепят при Господа, и ще 
бъдат Мои люде и Аз ще обитавам всред тебе, и ще познаеш, че Господ на 
Силите ме е изпратил при тебе” (Захарий 2:11). Но ние не сме просто 
народ, а и свят народ, както вече показахме (виж глава 110). “И ще ги 
наричат свет народ, Изкупените от Господа” (Исая 62:12). Затова ние не 
сме народ, който трябва да бъде презиран, не сме варварска раса, нито 
кериенци или фригийци. Но Бог ни е избрал и е станал явен на тези, които 
не питали за Него. “Ето аз съм Бог,” казва Той “на люде, които не Ме 
призоваваха.” (Исая 65:1). Понеже това е народът, който Бог от древността 
обещал на Авраам, когато му казал, че ще го направи отец на много 
народи. Той нямал в предвид арабите, или египтяните, или идумейците, 
тъй като Исмаил станал отец на много народи както и Исав и сега има 
голямо множество амонци. Обаче Ной бил баща на Авраам както и на 
всички хора, а останалите били родоначалници на другите. Тогава каква 
по-голяма благодат дал Бог на Авраам? Тази, че Той го призовал с гласа Си 
чрез подобен призив казвайки му да излезе от земята, в която живеел. Той 
е призовал всички нас чрез гласа Си и ние вече сме напуснали начина на 
живот, в който сме прекарвали времето си, живеейки в злини подобно на 
земните жители. И заедно с Авраам ние ще наследим светата земя, когато 
получим наследството за една необозрима вечност бивайки деца на Авраам 
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чрез вяра подобна на неговата. Понеже както той повярвал на Божия глас и 
това му се вменило за правда по подобен начин и ние, повярвали в Божия 
глас изговорен чрез Христовите апостоли, и даден ни от пророците, сме 
отхвърлили дори до смърт всичко в света. Затова Той му обещал народ с 
подобна вяра, боящ се от Бога, праведен и радващ Отца. Но това не сте 
вие, “в които няма вяра.” 

[1] букв. “във времето на Мойсей” 
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Глава 120 

Християните са били обещани на Исаак, Яков и Юда 

„Вижте също как са били дадени обещанията на Исаак и на Яков. Понеже 
Той говори следното на Исаак: „В твоето потомство ще се благославят 
всички земни народи” (Битие 26:4). И на Яков: „В теб и в твоето 
потомство ще се благославят всички земни племена” (Битие 28:14). Той 
не казва това нито на Исав нито на Рувим, нито на някой друг, а 
единствено на тези, от които трябва да се издигне Христос според 
диспенсацията, чрез девата Мария. Но ако разгледате благословението на 
Юда ще разберете какво казвам. Понеже потомството се разделя от Яков и 
достига до Юда, Фарес, Есей и Давид. Това било символ на факта, че 
някои от вашият народ ще се намерят Авраамови чада и ще намерят също 
жребий в Христос, но другите, които наистина са чада на Авраам, ще бъдат 
многобройни като морския пясък, празни и безплодни, много на брой и 
дори безчет, но без да раждат никакъв плод, единствено пиещи морска 
вода. Огромно множество от вашия народ са от този вид, приемащи учения 
на горчивина и безбожие, но отблъскващи Божието слово. Затова той 
говори в един текст отнасящ се до Юда: „Не ще липсва скиптър от Юда, 
Нито управителев жезъл отсред нозете му, Докле дойде приготвеният. И 
нему ще се надяват народите” (Биие 49:10). Ясно е, че това не е било 
изговорено за Юда, а за Христос. Понеже всички ние от различните народи 
не очакваме Юда, а Исус, Който извел бащите ви от Египет. Понеже 
пророчеството се отнася дори за идването на Христос: „Докато дойде 
приготвеният. И на него ще се надяват народите.” Затова дошъл 
Христос, както ние подробно показахме, и се очаква да се яви отново на 
облаците, Чието име вие безчестите и усърдно се стараете да го опозорите 
по целия свят. За мен би било възможно, господа,” продължих аз, „да ви 
обвиня дори чрез думите, които вие тълкувате по този начин, казвайки, че 
е писано: „Докато приготвеното за Него дойде,” макар Седемдесетте да 
не са обяснили това по този начин, а по следния: „Докато дойде Този, за 
Когото е приготвено.” Но от това, което следва става ясно, че казаното се 
отнася за Христос (понеже то е „и на Него ще се надяват народите”) аз 
няма да продължа да споря единствено за думи с вас, понеже не се опитвам 
да дам доказателство за Христос от текстове в Писанията, които самите 
вие не признавате, които аз цитирах от думите на пророк Еремия, Ездра и 
Давид, но от такива, които самите вие дори сега признавате, които ако 
учителите ви разбираха, бъдете сигурни, че щяха да изтрият, както са 
направили със смъртта на Исая, когото вие сте прерязали с дървен трион. 
Това бил един тайнствен предобраз на Христос, Който щял да разреже на 
две вашият народ и да възкреси достойните за слава във вечното царство 
заедно със светите патриарси и пророци. Но за Него било казано, че ще 



изпрати други на съд в неугасимия огън заедно с други непокорни и 
непокаяни хора от всички народи. „Понеже ще дойдат,” казва Той, „от 
запад и от изток и ще насядат с Авраам, Исаак и Яков в небесното 
царство, а децата на царството ще бъдат изхвърлени във външната 
тъмнина” (Матей 8:11-12). Аз споменах тези неща без да правя нищо 
друго освен да говоря истината и отказвайки да бъда принуден от никого, 
макар че може да бъда разкъсан на парчета от вас. Понеже аз не мислех за 
никой от моите люде т.е. самаряните, когато писах на кесаря[1], но казах, 
че те грешат когато вярват на магьосника Симон, който, казват те, в Бог 
над всяка власт и сила и могъщество.” 

[1] Виж Първа апология, гл. 26, Втора апология, гл. 15. 
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Глава 121 

От факта, че езичниците вярват в Исус се вижда, че Той е Христос 

И тъй като те мълчаха аз продължих: „(Писанието), говорейки чрез Давид 
за този Христос, приятели, не казва повече, че „в Неговото потомство” 

народите ще бъдат благословени, но „в Него.” Думите са следните: 
„Името Му ще се издигне над слънцето и в Него ще се благославят 
народите” (Псалм 72:17). Но ако всички народи са благословени в 
Христос и ние от всички народи вярваме в Него тогава Той наистина е 
Христос и ние сме благословените от Него. По-рано Бог дал слънцето като 
обект на поклонение[1] както е писано, но никога не се е виждало някой да 
бъде убит заради вярата си в слънцето. Но в името на Исус вие можете да 
видите хора от всеки народ, които са понесли и понасят страдания вместо 
да се отрекат от Него. Понеже словото на Неговата истина и мъдрост е по-

пламенно и дава по-силна светлина от лъчите на слънцето и прониква до 
дълбините на сърцето и ума. Затова също Писанието казва: „Името Му ще 
се издигне над слънцето.” И отново Захария казва: „Името му е изток” 

(Захарий 6:12). Говорейки за същото той казва, че „ще жалеят всичките 
племена” (Захарий 12:12). Но ако Той блестял толкова силно при първото 
Си идване (което било лишено от слава и красота и твърде презряно), така 
че няма народ, в който Той да не е познат и хората навсякъде се покайват 
за старите си нечестия извършвани според начина на живот на този народ, 
така че дори демоните се покорявали на името Му, и всички сили и 
царства се бояли от името Му повече отколкото се бояли от смъртта няма 
ли второто Му идване по всякакъв начин да унищожи всички, които Го 
мразят и които нечестиво се отдалечават от Него, но да даде почивка на 
всички, които са Негови, награждавайки ги с всичко, което търсят? На нас 
следователно е било дадено да чуем, да разберем и да бъдем спасени чрез 
този Христос и да разпознаем всичките (открити истини) от Отца. Затова 
Той казва за Него: „Малко нещо е да Ми бъдеш служител, За да 
възстановиш племената на Якова; И за да възвърнеш опазените на 
Израиля; Ще те дам още за светлина на народите, За да бъдеш Мое 
спасение до земния край.” (Исая 49:6) 

[1] Юстин вероятно заключава това от Втор. 4:19 (ср. гл. 55). 
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Глава 122 

Евреите без причина разбират това за прозелитите 

„Вие смятате, че тези думи се отнасят до странниците[1] и прозелитите, но 
те всъщност се отнасят за нас, просветлените от Христос. Понеже Христос 
свидетелствувал дори на тях, но вие сте станали повече деца на ада, както 
Той Сам казва (виж Матей 23:15). Затова написаното от пророците не било 
говорено за тези хора, но за нас, за които Писанието казва: „Ще доведа 
слепите през път, който не са знаели, Ще ги водя в пътеки, които им са 
били непознати; Аз Съм свидетел, казва Господ, и Служителят Ми 
Когото избрах” (Исая 42:16; 43:10). На кого обаче Христос 
свидетелствувал? Очевидно на тези, които повярвали. Но прозелитите не 
само не вярват, но двойно повече от вас хулят името Му и желаят да ни 
измъчват и предават на смърт понеже вярваме в Него. Понеже те се 
стремят да са като вас във всичко. И отново, с други думи, той вика: „Аз 
Господ те призовах в правда, И като хвана ръката ти ще те пазя, И ще 
те поставя за завет на людете, За светлина на народите, За да отвориш 
очите на слепите, Да извадиш запрените от затвор, И седящите в мрак 
из тъмницата” (Исая 42:6-7). Наистина, господа, тези думи също се 
отнасят за Христос и за просветлените народи. Или отново ще кажете, че 
Той говори за закона и за прозелитите?” 

Тогава някои от тези, които бяха дошли на втория ден извикаха сякаш се 
намират в театъра: „Какво? Не говори ли за закона и за просветлените от 
него? Говори за прозелитите.” 

„Не,” казах аз, гледайки към Трифон, „понеже ако законът можеше да 
просветли народите и тези, които го притежават, каква нужда има от нов 
завет? Но понеже Боg отначало заявява, че Той ще изпрати нов завет и 
вечен закон и заповеди ние не трябва да разбираме това за стария завет и 
неговите прозелити, а за Христос и Неговите прозелити, а именно за нас, 
езичниците, които Той просветлил както казва на друго място: „Така казва 
Господ: В благоприятно време те послушах, И в спасителен ден ти 
помогнах; Ще те опазя, и ще те дам за завет на людете За да 
възстановиш земята, За да ги направиш да завладеят запустелите 
наследства” (Исая 49:8). Какво тогава е Христовото наследство? Не са ли 
народите? Какъв е Божият завет? Не е ли Христос? Както Той казва на 
друго място: „Ти Си Мой Син, Аз днес Те родих. Поискай от Мен и ще Ти 
дам народите за Твое наследство и краищата н земята за Твое 
троитежание” (Псалм 2:7-8). 

[1] Γηόρα или Γειόρα. Намира се LXX., Изх 12:19 и Ис. 24:1 
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Глава 123 

Странните тълкувания на евреите. Християните са истинският Израел 

„Следователно, тъй като всички тези последни пророчества се отнасят до 
Христос и народите, вие трябва да вярвате, че и първите се отнасят за Него 
по подобен начин. Понеже прозелитите нямат нужда от завет ако, тъй като 
има един и същ закон наложен на всички обрязани, Писанието говори за 
тях следното: „И чужденците ще се присъединят към тях, И ще се 
прилепят към Якововия дом” (Исая 14:1) и понеже прозелитът, който е 
обрязан, за да може да има достъп до народа, става като един от тях докато 
ние, които сме били счетени за достойни да бъдем наречени народ все пак 
сме езичници понеже не сме били обрязани. Освен това невероятно е за вас 
да смятате, че очите на прозелитите са били отворени докато вашите 
собствени не са и че вие сте виждани като слепи и глухи докато те са 
просветени. И още по-невероятно би било за вас да кажете, че законът е 
бил даден на народите, но вие не го познавате. Понеже вие не бихте стояли 
в удивление пред Божия гняв и не бихте били беззаконни, скитащи се 
синове, много уплашени чувайки Бог да казва; „Чада, в които няма 
вярност. Кой е сляп, ако не е служителят Ми, Или глух, както посланика, 
когото изпращам? Кой е сляп както предания Богу, И сляп както 
служителя Господен? Ти гледаш много неща но не наблюдаваш; Ушите му 
са отворени, но той не чува ” (Второзаконие 32:20; Исая 42:19-20). 

Почтено ли е Божието обръщение към вас? И удачно ли е Божието 
свидетелство за слугата Му? Вие не се засрамвате макар често да чувате 
тези думи. Не треперите поради Божите заплахи понеже сте хора глупави и 
със закоравени сърца. „Затова, ето, ще пристъпя да направя чудно дело 
между тия люде,” казва Господ, „И аз ще ги премахна, и мъдростта на 
мъдрите им ще изчезне, И разумът на разумните ще се скрие” (Исая 
29:14). Това също е заслужено: понеже вие не сте нито мъдри нито 
разумни, но лукави и безсрамни, мъдри единствено да вършите зло, но 
изцяло невежи за тайната Божия воля или за верния Господен завет, или 
как да намерите вечните пътища. „Ето, идат дни, казва Господ, Когато 
ще насея Израилевия дом и Юдовия дом С човешко семе и с животинско 
семе;” (Еремия 31:27). И чрез Исая Той говори следното за друг Израел: „В 
оня ден Израил ще бъде с Египет и с Асирия; Трето благословение всред 
земята;” (Исая 19:24-25). Тъй като Бог благославя тези хора, нарича ги 
Израел и казва, че те са Негово наследство, как така вие не се покайвате от 
измамата, която вършите като че ли само вие сте Израел и изключвате 
хората, които Бог е приел? Понеже когато Той говори на Ерусалим и 
неговите околности Той добавил следното: „Ще направя да ходят по вас 
човеци, людете Ми Израил; те ще ви владеят, и вие ще им бъдете 
наследство, и за напред няма да ги обезчадите.” (Езекиил 36:12). 



„Тогава какво?” каза Трифон. „Вие ли сте Израел? И това ли казва Той за 
вас?” 

„Наистина,” отговорих аз, „ ако не бяхме започнали дълъг разговор за тези 
неща, аз бих се усъмнил, че ти задаваш този въпрос поради невежество. Но 
тъй като ние доведохме въпроса до заключение чрез демонстрации и чрез 

твоето съгласие аз не мисля, че ти си в неведение за това, което току що 
казах или просто искаш да спориш, а че просто искаш да представя същото 
доказателство на тези мъже.” И в отговор на съгласието, което видях в 
очите му аз продължих: „Отново в Исая, ако имате уши да чуете това, Бог 
говори за Христос в притча, наричайки Го Яков и Израел. Той казва 
следното: „Яков Ми е служител, когото подкрепявам, Израел е 
избраникът Ми, в когото благоволи душата Ми; Турих Духа Си на него; 
Той ще постави правосъдие за народите. Няма да извика, нито ще издигне 
високо гласа си, Нито ще го направи да се чуе навън. Смазана тръстика 
няма да пречупи, И замъждял фитил няма да угаси; Ще постави 
правосъдие според истината. Няма да отслабне нито да се съкруши 
Догдето установи правосъдие на земята; И езичниците ще се надяват на 
името Му” (Исая 42:1-4). Затова както по един човек, Яков, който бил 
наречен Израел, целият ви народ бил наречен Яков и Израел така и от 
Христос, Който ни родил в Бога, подобно на Яков, Израел, Юда, Йосиф, 
Давид са наречени и сме истински Божи синове и пазещи Божите заповеди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 124 

Християните са Божии синове 

Когато видях, че те се смутиха поради думите ми, че сме Божи синове, аз 
предугадих въпроса им и казах: „Слушайте, господа, как Светия Дух 
говори за тези хора, казвайки, че те всички са синове на Всевишния и как 
същият Този Христос ще се яви в това събрание носейки съд на всички 
тези човеци.” Думите са изговорени от Давид и са, според вашата версия, 
следните: „Бог стои в Божия събор, Съди всред боговете. До кога ще 
съдите несправедливо, И ще лицеприятелствувате към нечестивите? 
Съдете справедливо сиромаха и сирачето; Отдавайте правото на 
оскърбения и бедния. Избавяйте сиромаха и немотния, Отървавайте ги 
от ръката на нечестивите. Те не знаят нито разбират, Ходят насам 
натам в тъмнина; Всичките основи на земята се разклащат  Аз рекох: 
Богове сте вие; Всички сте синове на Всевишния. А при все това вие ще 
умрете като човеци, И ще паднете като един от князете. Стани, Боже, 
съди земята; Защото Ти имаш наследство всред всичките народи” (Псалм 
132). 

Но според версията на Седемдесетте е писано „Ето ще умрете като 
човеци и ще паднете като един от князете[1]” – за да покаже 
непокорството на хората – аз имам предвид Адам и Ева – и падането на 
един от князете т.е. на този, който бил наречен змия, който паднала с 
голямо падение понеже измамил Ева. Но понеже моят аргумент не засяга 
тази тема, а цели да ви докаже, че Светия Дух укорява хората понеже те 
били направени подобни на Бога, свободни от страдание и смърт, при 
положение че опазели заповедите Му и счетени за достойни за името 
Негови синове и все пак те, подобно на Адам и Ева, сами донесли своята 
смърт, нека тълкуването на псалма да бъде според вашето желание. Все 
пак по този начин е доказано, че всички хора се смятат за достойни да 
станат „богове” и да имат силата да станат синове на Всевишния и всеки от 
тях ще бъде съден и осъден подобно на Адам и Ева. Сега аз подробно 
доказах, че Христос е наречен Бог. 

[1] В текста не е дадена разлика. Но ако четем ὡς ἄνθρωπος (כ אְּ  като“ ,(ָםדְּ
един човек,” в първия цитат ще можем да следваме аргумента на Юстин. 
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Глава 125 

Обяснява каква сила има името Израел и как то подобава на Христос 

“Бих желал, господа,” казах аз, „да науча от вас каква е силата на името 
Израел.” И понеже те мълчаха аз продължих: „Ще ви кажа това, което зная 
аз: понеже не мисля, че е добре да мъча когато зная или както подозирам 
вие да знаете и все пак поради завист или доброволно невежество да 
мамите себе си продължавайки да мълчите. Но аз говоря всичко просто и 
честно както казва моят Господ: „Сеячът излезе да сее семето. И едно 
падна край пътя, друго сред тръни, друго на камениста земя, а друго на 
добра земя” (Матей 13:3). Затова аз трябва да говоря с надеждата някъде да 
открия добра земя тъй като моят Господ като Един, Който е силен и могъщ 
ще дойде да поиска обратно това, което е Негово и няма да осъди слугата 
Си ако разбере, че той, според знанието, че Господ е силен и ще изисква 
Своето, го е вложим в банката, а не го е закопал някъде. Така името Израел 
означава човек, който побеждава сила. Понеже Исра е човек, който 
побеждава, а Ел е сила. А че Христос ще действа по този начин когато 
стане човек било предсказано от тайната на борбата на Яков с Този, Който 
му се явил, Който служил на волята на Отца и все пак е Бог понеже е 
първороден преди всяко създание. И когато станал човек, както казах по-

рано, дяволът дошъл при Него – т.е. силата, която е наречена змия и сатана 
– изкушавайки Го и опитвайки се да Го събори като го карал да му се 
поклони. Но Той победил и отхвърлил дявола доказвайки, че е нечестив в 
това, че желаел да бъде почитан като Бог противно на Писанието и че е 
отстъпил от Божията воля. Понеже Той му отговорил: „Писано е: На 
Господа, твоя Бог да се покланяш и само Нему да служиш” (Матей 4:10). 
Тогава победен и изобличен, дяволът се оттеглил за известно време. Но 
тъй като Христос трябвало да бъде вцепенен т.е. от болката и страданието, 
което изпитвал, Той предварително показал това както се докоснал до 
бедрото на Яков и го накарал да куца. Но Израел било Неговото име от 
началото, което Той дал за име и на блажения Яков, когато го благословил 
със Своето Собствено име показвайки по този начин, че всички, които чрез 
Него тичат за прибежище при Отца съставляват блажения Израел. Вие 
обаче не разбирате нищо от това и не сте готови да го разберете понеже сте 
деца на Яков според плътското семе и очаквате да бъдете сигурно спасени. 
Но че в това вие заблуждавате себе си аз доказах с много думи. 

 

 

 



Глава 126 

Различните имена на Христос според двете природи. Доказва се, че Той е 
Бог и се явявал на патриарсите 

“Но ако знаеше, Тирфоне,” продължих аз, „Кой е Този, Който веднъж бил 
наречен Ангел на висшия съвет, Човек от Езекиил, като Човешки Син от 
Данаил, Дете от Исая, Христос и Бог, Който е почитан от Давид, Христос и 
камък от мнозина, Мъдрост от Соломон, Йосиф и Юда, Звезда от Мойсей, 
Изток от Захарий, Страдащ и Яков и Израел от Исая, Скиптър, Цвете, и 
Крайъгълен камък и Божи Син ти не би богохулствал срещу Този, Който 
сега е дошъл и се е родил, страдал и се възнесъл на небето, Който и ще 
дойде отново и тогава вашите дванадесет племена ще скърбят. Понеже ако 
разбираше какво е написано от пророците ти нямаше да отричаш, че Той 
бил Бог, Син на единствения, нероден, неописуем Бог. Понеже Мойсей 
казва някъде в Изход следното: „Господ говори на Мойсей и му каза: Аз 
съм Господ и се явих на Авраам, Исаак и Яков бивайки техен Бог, но не им 
открих иомето Си, а сключих завет с тях” (Изход 6:2 и сл.). Така той 
казва отново: „Един човек се бореше с Яков” (Битие 32:24,30) и казва, че 
той бил Бог разказвайки, че Яков казал: „Видях Божието лице и животът 
ми беше опазен.” И е записано, че той нарекъл мястото, на което се борил с 
него, явил му се и го благословил, Божие лице (Фануил). А Мойсей казва, 
че Бог се явил и на Авраам близо до Мемвриевия дъб, когато той седял 
пред шатрата си в средата на деня. Тогава той казва: „И като повдигна 
очите си и погледна, ето трима мъже стояха пред него. И когато ги видя 
затича се да ги посрещне” (Битие 18:2). След малко един от тях обещава 
син на Авраам: „Защо се засмя Сара казвайки: „Наистина ли ще родя 
като съм стара? Има ли нещо невъзможно за Бога? В определеното 
време ще се върна според определеното от живота време и Сара ще има 
син. И те си отидоха от Авраам” (Битие 18:13-14). Отново той говори за 
тях следното: „И мъжете насочиха лицата си към Содом” (Битие 18:16). 
Тогава Този, Който е бил и е казал: „Няма да скрия от слугата си Авраам 
какво възнамерявам да сторя” (Битие 18:17). А какво последвало и е 
записано от Мйсей аз цитирах и обясних. От което и показах,” казах аз, „че 
Този, Който е описан като Бог се явил на Авраам, на Исаак, на Яков и на 
другите патриарси, бил определен под властта на Отца и Господ и служел 
на Неговата воля.” Тогава аз продължих и казах това, което не бях казвал 
преди: „И така когато хората пожелали да ядат месо и Мойсей изгубил 
вяра в Този, Който там е наречен и Ангел, и Който им обещал, че Бог ще 
им даде да се наситят, Този, Който е и Бог и Ангелът, изпратен от Отца, е 
описан както казал и извършил тези неща. Понеже така казва Писанието: 
„А Господ каза на Моисея: Скъсила ли се е Господната ръка? Сега ще 
видиш, ще се сбъдне ли с тебе думата Ми, или не” (Числа 11:23). И отново, 



с други думи, е казано същото: „Господ ми е казал: Няма да преминеш тоя 
Иордан. Господ твоят Бог Той ще върви пред тебе; Той ще изтреби тия 
народи от пред тебе” (Второзаконие 31:2-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 127 

Тези пасажи от Словото не се отнасят до Отца, а до Словото 

„Тези и други подобни думи са записани от законодателя и от пророците и 
аз смятам, че показах достатъчно, че когато Бог казва: „Бог си отиде от 
Авраам” (Битие 18:22), или „Господ говори на Мойсей” (Изход 6:29), и „Бог 
слезе да види кулата, която човешките синове бяха построили” (Битие 
7:16) или „Бог затвори Ной в ковчега” (Бите 19:24) не трябва да си 
представяте, че Самият нероден Бог е слязъл или отишъл от някое място. 
Понеже неизразимия Отец и Господ на всичко нито отива на някое място 
нито ходи, нито спи, нито става, но остава на едно място, което и да е то, 
виждайки и чувайки без да има нито очи нито уши, но бивайки неизразима 
сила. Той вижда всичко, знае всичко и никой от нас не се укрива от взора 
Му. Той не отива и не е ограничен на никое място в целия свят понеже Той 
е съществувал преди света да бъде създаден. Как тогава Той може да 
говори с някого, да бъде видян от някого или да се яви в някоя малка част 
от целия свят когато Неговият народ на Синай не бил в състояние да гледа 
дори славата изпратена от Него, самият Мойсей не можел да влезе в 
скинията, която издигнал, когато тя била изпълнена със славата Божия и 
свещениците не можели да стоят пред храма когато Соломон пренесъл 
ковчега в дома в Ерусалим, който бил съградил за него? Следователно 
нито Авраам, нито Исаак, нито Яков, нито някой друг човек видели Отца и 
неизразимия Господ на всичко и на Христос, но (видели) Този, Който 
според волята Му бил Негов Син, бивайки Бог и Ангела понеже служел на 
волята Му, Който Му се видяло угодно да се роди като човек от девицата, 
Който бил огън когато говорел с Мойсей от храста. Следователно, ако не 
разбираме по този начин Писанията, то трябва да следва, че Отецът и 
Господ на всичко не бил в небето когато се случило това, за което писал 
Мойсей: „И Господ навали огън и сяра върху Содом от Господа от 
небето” (Битие 19:24). И отново когато Давид казва: „Повдигнете порти 
главите си и бъдете издигнати вечни врати. И ще влезе царят на 

славата” (Псалм 24:7). И отново, когато Той казва: „Рече Господ на моя 
Господ: Седни отдясно Ми докато положа враговете Ти за Твое 
подножие” (Псалм 110:1).” 

 

 

 

 



Глава 128 

Словото не е изпратено като неодушевена сила, а като личност родена 
от същността на Отца 

„И това, че Христос е Господ, и Божия Син, и се явял по-рано в сила като 
Човек, и Ангел, и в Своята слава в огъня на горящата къпина, и бил изявен 
при разрушението на Содом, беше показано напълно чрез вече казаното.” 

Тогава аз повторих още веднъж всичко, което преди това бях цитирал от 
Изход за видението на храста и за наименованието на Исус (Навин) и 
продължих: „И не смятайте, господа, че говоря излишно когато често 
повтарям тези думи. Това е понеже зная, че някои желаят да противоречат 
на тези бележки и да кажат, че силата изпратена от Отца на всичко, която 
се явила на Мойсей, на Авраам, или на Яков е наречена Ангел понеже Той 
дошъл при хората (понеже чрез Него заповедите на Отца били изявени на 
хората), Слава понеже понякога се явявал във видение, което не можело да 
бъде понесено, Човек понеже се явявал във форми каквито били угодни на 
Отца. И те Го наричат Слово понеже носи вестите от Отца точно както, 
казват те, светлината на слънцето достигнала земята е неразделима от 
слънцето в небето и когато то залязва светлината се скрива заедно с него. 
Така и Отец когато решава, казват те, изпраща Своята сила и когато избира 
я прави да се върне при Него. По този начин, учат те, Той направил 
ангелите. Но е доказано, че има ангели, които винаги са съществували и 
никога не са били сведени до формата, от която са произлезли. И че силата, 
която пророческото слово нарича Бог, както също беше показано, и 
Ангела, не е споменати (като различна) единствено по име подобно на 
светлината на слънцето, но наистина е по някакъв начин числено 
различаваща се, аз разисквах накратко преди когато казах, че силата била 
родена от Отца, чрез Неговата сила и воля, но не посредством лишаване, 
сякаш същността на Отца се разделила. И, за да мога да дам един пример, 
аз приведох случая с огъня запален от огън, който ние виждаме да се 
различава от него и все пак е такъв, че от него могат да се запалим 
множество огньове без от това да стане по никакъв начин по-малък, а 
остава същия. 

 

 

 

 

 



Глава 129 

Това е потвърдено с текстове от Писанието 

„Сега аз отново ще приведа думите, които казах като доказателство на 
това. Когато Писанието казва: „Господ навали огън от Господа от 
небето” пророческото слово показва, че имало двама на брой: един на 
земята, за когото е казано, че слязъл поради викът от Содом и друг в 
небето, Който също е Господ на Господа на земята, тъй като е Отец и Бог, 
причината за Неговата сила и за това Той да е Господ И Бог. Отново, 
когато Писанието записва, че Бог казал в началото: „Ето, Адам стана 
като един от нас” (Битие 3:22) фразата: „като един от нас” също показва 
множествено число и не позволява образно значение каквито софистите 
обичат да прикачват към тях и които нито могат да кажат нито да разберат 
истината. И в книгата на мъдростта е писано: „Господ ме създаде като 
начало на пътя Си, Като първо от древните Си дела От вечността бях 
създадена, от начало, Преди създаването на земята. Родих се, когато 
нямаше бездните, Когато нямаше извори изобилващи с вода. Преди да се 
поставят планините, Преди хълмовете, аз бях родена,” (Притчи 8:22-25). 

Когато повторих тези думи аз добавих: „Вие ще разберете, слушатели мои, 
ако внимавате, че Писанието е казало, че този Потомък бил роден от Отца 
преди всичко сътворено. А че роденото е числено различно от раждащия 
признава всеки.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 130 

Той се връща към разговорът за езичниците и показва, че това е било 
предсказано 

И когато всички се съгласиха аз казах: „Сега аз ще добавя някои пасажи, 
които не съм споменавал по-рано. Те са записани от верният служител 
Мойсей като притча и са както следва: „Развеселете се небеса с Него и 
поклонете му се Божи ангели” (Второзаконие 32:43). И аз добавих това, 
което следваше в пасажа: „Развеселете се, народи с людете Му; и нека 
всички ангели да се укрепят в Него. Защото ще въздаде за кръвта на 
слугите Си, И ще стори възмездие на противниците Си, И ще направи 
умилостивение за земята на людете Си.” С тези думи Той казва, че ние, 
народите, се радваме с народа Му – Авраам, Исаак, Яков, пророците и, 
накратко, всички, които са били угодни на Бога според това, за което ние 
вече се съгласихме. Но не целият ви народ ще получи това понеже знаем 
от Исая (Исая 64:24), че тези, които са съгрешили, че бъдат погълнати от 
червея и от неугасимия огън, оставайки безсмъртни, така че да станат 
пример за всяка плът. Но в добавка към това, господа,” казах аз, „желая да 
добавя някои други пасажи от думите на Мойсей, от които вие можете да 
разберете, че Бог в древността разпръснал всички народи според техните 
родове и езици и че от родовете избрал за Себе Си вашия род, едно 
безполезно, непокорно и невярно поколение и показал, че тези, копито са 
избрани от всеки народ се покорявали на волята Му чрез Христос – Когото 
Той също така нарича Яков и Израел. Тези, тогава, както подробно показах 
преди, трябва да бъдат Яков и Израел. Понеже когато казва: „Радвайте се 
народи с людете Му” той им определя същото наследство и не ги нарича 
със същото име. Но когато казва, че те като езичници се радват с людете 
Му Той ги нарича езичници, за да ви укори. Понеже точно както вие сте Го 
подбуждали към гняв чрез идолопоклонство си така и Той сметнал тези, 
които били идолопоклонници за достойни да познаят волята Му и да 
наследят Неговото наследство. 

 

 

 

 

 

 



Глава 131 

Колко по-верни на Бога от евреите са езичниците, които се обърнали към 
Христос  

„Но аз ще цитирам текста, от който става известно, че Бог разделил всички 
народи. Той е следният: „Попитай баща си, и той ще ти извести, – 

Старците си, и те ще ти кажат. Когато Всевишният даваше 
наследство на народите, Когато разпръсна Адамовите потомци, 
Постави границите на племената Според числото на израилтяните. 
Защото дял на Господа са Неговите люде, Яков е падащото Му Се с 
жребие наследство” (Второзаконие 32:7-9). След като казах това аз 
добавих: „Седемдесетте превели това по следния начин: „Постави граници 
на племената според броя на Божите ангели.” Но понеже аргументът ми 
по никакъв начин не става по-слаб от това аз приех вашата версия. И 
самите вие, ако изповядате истината, трябва да признаете, че ние, които 
сме били призовани от Бога чрез презряното и срамно тайнство на кръста 
(заради изповядването на което, покорството на което и заради нашето 
благочестие са ни налагани наказания дори до смърт от демоните и от 
дяволските орди чрез вашата помощ) и понасяме всяко мъчение вместо да 
се отречем от Христос дори с дума, чрез Когото ние сме призовани към 
спасението приготвено отнапред от Отца, сме по-верни на Бога от вас, 
които сте били избавени от Египет с издигната мишца и чрез посещение с 
велика слава. Заради вас морето се разделило и пътят изсъхнал, а (Бог) 
погубил тези, които ви преследвали с голямо снаряжение и великолепни 
колесници, връщайки върху тях морето, което се разделило заради вас. За 
вас също така светел огнен стълб, за да можете вие, повече от всеки друг 
народ на света, да притежавате една специална светлина, която никога да 
не престава и да не угасва. За вас Той навалил за храна манната, с която се 
хранят небесните ангели, за да няма нужда сами да приготвяте храната си 
и водата при Мара станала сладка, и бил даден знак, че Той ще бъде 
разпънат както чрез змиите, които ви хапели, както вече споменах (Бог 
още преди настъпването на удачното време го предсказал, за да ви даде 
благодат и да ви изобличава винаги за вашата неблагодарност) както и в 
образа на разперените ръце на Мойсей и на Ошеа, който бил наречен Исус, 
когато сте воювали срещу Амалик. Това Бог наредил да бъде записано и 
името Исус да ви бъде познато казвайки, че той е Този, който ще изличи 
спомена за Амалик под небето. Ясно е, че споменът за Амалик останал 
след Навиевия син, но Той направил ясно чрез Исус, Който бил разпънат, 
за Когото тези символи били предварителни съобщения на всичко, което 
ще се случи с Него, че демоните ще бъдат унищожени и ще се ужасяват от 
името Му и че всички началства и царства ще се боят от Него, че тези, 
които вярват в Него от всички народи ще бъдат считани за боящи се от 



Бога и миролюбиви хора. Фактите, които вече приведох, Трифоне, 
показват това. Отново, когато вие сте поискали месо ви било дадено 
толкова голямо множество пъдпъдъци, че не можело да бъде изброено. За 
вас водата избликнала от скалата и облак ви пазел от жегата и от студа 
оказвайки по този начин, че има едно друго ново небе. Връзките на 
обувките ви не се скъсали и самите обувки не овехтели; дрехите ви не се 
прокъсали, а дори тези на децата растели заедно с тях.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 132 

Колко велика била силата на името Исус в Стария Завет 

“Вие обаче след това сте направили теле и сте били ревностни в 
прелюбодействата с дъщерите на чужденците и в служението на идоли. И 
отново, земята ви била дадена посредством велика сила, така че вие сте 
били свидетели как слънцето спряло в небето по заповед на човекът на име 
Исус и не залязло в продължение на 36 часа както и на всички останали 
чудеса, които били извършени за вас по това време. От тези на мен ми се 
вижда удачно да говоря за друго, понеже то може да ви помогне да 
познаете Исус, за Когото ние също така знаем, че бил Христос, Божият 
Син, Който бил разпънат и възкръснал отново, възнесъл се на небето и ще 
дойде отново да съди всички хора, дори самият Адам. И така вие знаете,” 

продължих аз, „че когато ковчегът на завета бил пленен от враговете в 
Ашдод (1 Царе 5) и сред тях избухнала необикновена и страшна болест те 
решили да го качат на една кола, в която впрегнали наскоро отбити крави, 
за да могат по този начин да разберат дали не са поразени от Божията сила 
заради ковчега и дали Бог не желае той да бъде занесен обратно на 
мястото, от което бил взет. И когато направили това кравите без да бъдат 
водени от човек не отишли на мястото, от което ковчегът бил взет, но в 
нивата на един човек на име Ошеа, същото като това, което ни е известно 
като Исус. Както беше споменато по-рано човек с това име въвел хората в 
земята и им я разделил. И когато кравите стигнали до нивата те спрели там 
показвайки ви по този начин, че били водени от това могъщо име, точно 
както по-рано оцелелите от излезлите от Египет били въведени в земята от 
този, който получил името Исус, който преди това се казвал Ошеа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 133 

Сърдечното закоравяване на евреите, за които християните се молят 

“Но макар всички тези и всякакви други неочаквани и чудни дела да били 
извършени сред и видени от вас по различно време все пак вие сте 
обвинени от пророците за това, че сте достигнали толкова далеч, че дори 
сте принасяли децата си в жертва на демоните. И освен всичко това, че сте 
се осмелили да вършите подобни неща срещу Христос и все още се 
осмелявате да ги вършите, за които всички дано да ви бъде показана 
милост и спасение от Бога и от Неговият Христос. Понеже Бог знаейки 
отнапред, че вие ще извършите такива неща изрекъл следното проклятие 
върху вас чрез пророк Исая: „Изгледът на лицето им свидетелствува 
против тях; И те, като Содом, вършат греха си явно, не го крият. Горко 
на душата им! защото сами на себе си въздадоха зло. Кажете на 
праведника, че ще му бъде добре, Защото всеки такъв ще яде плода на 
делата си. Горко на беззаконника! нему ще бъде зле, Защото въздаянието 
му ще бъдат делата на ръцете му. А за Моите люде, – деца ги угнетяват, 
И жени владеят над тях. Люде Мои, вашите водители ви правят да 
заблуждавате, И развалят пътя, по който ходите. Господ става за съд, 
И застава да съди племената.  Господ ще влезе в съд със старейшините 
на людете Си и с князете им, И ще им каже: Вие сте, които сте похабили 
лозето! Ограбеното от сиромаха е в къщите ви! Защо разломявате 
людете Ми и смилате лицата на сиромасите? Казва Господ Иеова на 
силите” (Исая 3:9-15). Отново, с други думи същият пророк казва същото: 
„Горко на ония, които теглят беззаконието с въжета от лъжи, И грехът 
като с ремъци от товарна кола, – Които казват: Нека бърза, Нека ускори 
делото Си, за да го видим; И нека приближи и дойде Възнамеряването от 
Светия Израилев, за да го разберем! Горко на ония, които наричат злото 
добро, а доброто зло; Които турят тъмнина за виделина, а виделина за 
тъмнина; Които турят горчиво за сладко, а сладко за горчиво! Горко на 
ония, които са мъдри в своите очи, И които са разумни пред себе си! 
Горко на ония, които са юнаци да пият вино, И силни да подправят 
спиртно питие, – Които за дарове оправдават беззаконника – И отнемат 
от праведника правото му! Затова, както огнен пламък пояжда плявата, 
И както сламата се губи в пламъка, Така и техният корен ще стане като 
гнилота, И цветът им ще възлезе като прах. Защото отхвърлиха поуката 
на Господа на Силите, И презряха думата на Светия Израилев. За туй, 
гневът на Господа пламна против людете Му, И Той простря ръката Си 
против тях та ги порази; Та потреперяха хълмовете, И техните трупове 
станаха като смет всред улиците. При все това, гневът Му не се 
отвърна, Но ръката Му е още простряна.” (Исая 5:18-25). Защото 
напразно ръката ви е високо вдигната, за да върши зло понеже сте убили 



Христос и не сте се покаяли за това, но освен това, вие мразите и убивате 
винаги когато можете нас, които вярваме чрез Него в Бога Отца на всичко, 
а Него кълнете непрестанно както и тези, които застават на Негова страна. 
В същото време всички ние се молим за вас и за всички хора както нашият 
Христос и Господ ни е научил да правим, когато ни наставлява да се 
молим дори за враговете си, да обичаме тези, които ни мразят и да 
благославяме тези, които ни кълнат.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 134 

Женитбите на Яков са предобраз на църквата 

„Тогава ако учението на пророците и на Него Самия ви докосва за вас е по-

добре да следвате Бога отколкото вашите несмислени и слепи водачи, 
които дори до днес позволяват на всеки човек да има по 4 или 5 жени. И 
ако някой види красива жена и пожелае да я има те цитират действията на 
Яков (наречен) Израел и на другите патриарси и твърдят, че не е погрешно 
да вършат такива неща понеже са крайно невежи по въпроса. Понеже, 
както казах преди, във всяко подобно действие се крият диспенсации на 
велики тайни. Понеже аз ще спомена каква диспенсация и пророчество е 
било осъществено в женитбите на Яков, за да можете по този начин да 
разберете, че вашите учители никога не гледат на Божите причини, които 
водят до всяко действие, а единствено на низките и покварени страсти. 
Затова внимавайте на това, което ще кажа. Женитбите на Яков били 
предобраз на това, което Христос щял да извърши. Понеже за Яков не било 
законно да се ожени за две сестри наведнъж. И той слугувал на Лаван за 
(едната от) дъщерите и бивайки измамен в (получаването на) по-малката 
той отново слугувал още седем години. Лаван са вашият народ и 
синагогата, а Рахил е църквата. И за тези, понеже слугините са две, 
Христос служи дори сега. Понеже докато Ной дал на двамата си сина 
потомството на третия за слуги, Христос, противно на това дошъл, за да 
възстанови както свободните синове така и слугините заедно с тях давайки 
еднаква почест на всеки от тях който пази заповедите Му. Както децата на 
свободните жени и децата на слугините родени на Яков били всички 
синове и равни по достойнство. И било предсказано как трябва да се случи 
всичко според ранга и според предузнанието. Яков служил на Лаван за 
петнистите и капчестите овце и Христос служел дори до робството на 
кръста за различните и многообразни човешки раси получавайки ги чрез 
кръвта и тайнството на кръста. Лия имала слаби очи понеже вашите 
духовни очи са изключително слаби. Рахил откраднала идолите на Лаван и 
ги крие дори до днес, и ние сме изгубили множеството отчески и 
материални богове. Яков през цялото време бил мразен от брат си и самите 
ние сега и нашият Господ сме мразени от вас и от всички хора макар да 
сме братя по природа. Яков бил наречен Израел и Израел е изявен като 
Христос, Който е и се нарича, Исус.” 

 

 

 



Глава 135 

Христос е цар на Израел и християните са израелската раса 

„И когато Писанието казва: „Аз съм Господ Бог, светият Израеилев, 
Който е изявил Израел, вашият цар” (Исая 43:15) няма ли да разберете, че 
наистина Христос е вечният цар? Понеже вие знаете, че Яков, Исааковият 
син никога не е бил цар. И затова Писанието отново, обяснявайки ни, казва 
какъв цар се има предвид под Яков и Израел: „Ето Моят служител, 
когото подкрепявам, Моят избраник, в когото благоволи душата Ми; 
Турих Духа Си на него; Той ще постави правосъдие за народите. Няма да 
извика, нито ще издигне високо гласа си, Нито ще го направи да се чуе 
навън. Смазана тръстика няма да пречупи, И замъждял фитил няма да 
угаси; Ще постави правосъдие според истината. Няма да отслабне нито 
да се съкруши Догдето установи правосъдие на земята; И островите ще 
очакват неговата поука” (Исая 42:1-4). Тогава патриархът Яков ли е този, 
в когото ще вярват езичниците и самите вие? Не е ли Христос? 
Следователно ако Христос е Яков и Израел то самите ние, които сме 
родени от Христос сме истинският израелски народ. Но нека да внимаваме 
на самите думи: „Ще произведа,” казва той, „потомък от Якова, И от 
Юда наследник на планините Си; Моите избрани ще ги наследят, И 
слугите Ми ще се заселят там. И за людете Ми, които Ме търсят, Сарон 
ще бъде пасище за стада, И долината Ахор място гдето лежат говеда. А 
вас, които оставяте Господа, Които забравяте светия Ми хълм, Които 
приготвяте трапеза за Щастие, И които правите възлияние на Орисница 
Ще ви определя за нож, вие всички ще се наведете за клане; Защото, 
когато виках не отговаряхте, И когато говорех не слушахте; Но 
вършехте онова, което бе зло пред Мене, И избрахте това, което Ми бе 
неугодно” (Исая 65:9-12). Такива са думите на Писанието. Затова 
разберете, че потомството на Яков, за което сега се говори е нещо 
различно и не е, както може да се предположи, свързано с вашия народ. 
Понеже не е възможно за потомството на Яков да не влезе заради 
потомците на Яков или за (Бога) да приеме същите тези хора, които Той е 
укорил като неподходящи за наследството и отново да им го обещае. Но 
когато тук пророкът казва: „Доме Яковов, дойдете, И нека ходим в 
Господната светлина Понеже Ти си оставил людете Си, Якововия дом, 
Защото те се напълниха с обичаи от изток, И станаха предвещатели 
като филистимците, И направиха завет с чадата на иноплеменниците.” 

(Исая 2:5-6) за нас е необходимо да видим, че има две потомства на Юда и 
две раси както има и два Яковови дома: единият роден по път и кръв и 
другия чрез вяра и Дух.” 

 



Глава 136 

Отхвърляйки Христос евреите отхвърлят Бога, Който Го е пратил 

„Защото сега вие виждате как Той се обръща към народа казвайки малко 
по-напред: „Така казва Господ: Както думат, когато има мъст в грозда: 
Не го повреждай, защото има благословия в него, Така ще направя и Аз 
заради слугите Си, За да не ги изтребя всички. Така казва Господ: Както 
думат, когато има мъст в грозда: Не го повреждай, защото има 
благословия в него, Така ще направя и Аз заради слугите Си, За да не ги 
изтребя всички” (Исая 65:8-9). И затова Той добавя: „Ще доведа 
потомството на Яков и на Юда.” Ясно е, че говорейки сякаш им е 
разгневен и заплашвайки да остави твърде малко от тях Той обещава да 
издигне други, които да живеят на Неговия хълм. Но това е народът, който 
Той казва, че ще посее и ще роди. Но вие нито Го приемате, когато ви вика 
нито чувате когато ви говори, а вършите зло пред Господа. Но най-

голямото ви нечестие е в това, че мразите Праведния и че сте Го убили. 
Така се отнасяте и към всички тези, които Го приемат и които са 
благочестиви, праведни и човеколюбиви. Затова „горко на душите им,” 

казва Господ, „те са намислили зло против себе си казвайки: Нека да 
убием Праведния защото е противен пред очите ни.” Защото наистина вие 
не жертвате на Ваал както правеха бащите ви и не слагате храна на 
гробовете на високите места за небесното множество, но не сте приели 
Божият Христос. Понеже този, който не Го познава не познава Божията 
воля и който Го обижда и мрази обижда и мрази Този, Който Го е 
изпратил. И този, който не вярва в Него не вярва на думите на пророците, 
които Го проповядвали прогласявали на всички.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 137 

Наставлява евреите да се обърнат 

„Не говорете зло, братя мои, против Разпънатия и не се отнасяйте 
подигравателно към ударите, чрез които всички можете да се изцелите 
така както сме се изцелили ние. Понеже би било добре ако вие, убедени от 
Писанията, се обрежете от своето коравосърдечие: не това образяване, 
което имате от наложените ви догми понеже то е било дадено като знак, а 
не с цел праведност, както Писанията ви убеждават (да приемете). Затова 
съгласете се и не се подигравайте на Божия Син, не се покорявайте на 
фарисейските си учители и не обиждайте царят на Израел, както ви учат да 
правите началниците на синагогите в молитвите си. Понеже ако този, 
който докосва това, което не е угодно на Бога[1] е като този който докосва 
зеницата на окото Му колко повече този, който докосва възлюбеният Му! 
И че това е Той беше показано в достатъчна степен.” 

И понеже те мълчаха аз продължих: „Приятели, сега аз се обърнах към 
Писанията, така както са ги изтълкували Седемдесетте. Понеже когато ги 
цитирах по-рано така както вие ги притежавате аз ви дадох доказателство 
(показвайки) как сте настроени вие. Понеже споменавайки Писанието, 
което казва: „Горко им! Понеже те измислят зло против себе си 
казвайки:” (Исая 3:9 – както са го превели Седемдесетте, аз продължих): 
„Нека да премахнем праведния понеже ни е противен” докато в началото 
на дискусията аз добавих вашата версия: „Нека да вържем праведния 
понеже ни е противен” Вие обаче бяхте заети с други неща и изглежда 
слушате думите без да внимавате на тях. Но сега, понеже денят привършва 
и слънцето залязва, аз ще добавя една бележка за това, което казах и 
свършвам. Наистина аз вече направих същата бележка, но мисля, че е 
правилно да я разгледам отново.” 

[1] Захарий 2:8 
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Глава 138 

Ной е предобраз на Христос, който е обновен от вода, вяра и дърво (т.е. 
кръста)  

„Вие знаете, господа,” казах аз, „какво Бог е казал в Исая за Ерусалим: 
„Спасих те във времето на Ной[1].” Чрез това, което Господ казал се 
имало предвид една тайна относно спасените откриваща се в потопа. 
Понеже праведният Ной заедно с останалите смъртни в потопа т.е. с жена 
си, с тримата си сина и с техните жени, общо 8 на брой, бил символ на 
осмия ден, в който Христос се явил когато възкръснал от мъртвите 
завинаги първи по сила. Понеже Христос, бивайки първороден на всяко 
създание станал отново вожд на друга раса обновени от Него чрез водата, 
вярата и дървото, което разкрива тайната на кръста, точно както Ной бил 
спасен чрез дърво плуващо върху водата заедно с неговото семейство. В 
съгласие с това когато пророкът казва: „Спасих те във времето на Ной” 

както вече отбелязах, той говори за хора, които са в еднаква степен верни 
на Бога и притежават същите знаци. Понеже когато Мойсей държал жезъла 
в ръцете си той превел народа през морето. Вие вярвате, че това е казано 
единствено за вашия народ или за земята. Но цялата земя, както казва 
Писанието, била залята и водите се издигали на цели 15 лакътя над всяка 
планина. Така става ясно, че това не е казано за земята, а за хората, които 
Му се покоряват, за които Той още от по-напред приготвил място за 
почивка в Ерусалим. И както преди беше показано чрез символите на 
потопа, имам предвид водата, вярата и дървото, тези които предварително 
са се приготвени и които се покаяли за греховете, които са извършили, ще 
избегнат идващия Божи съд.” 

[1] Няма такъв цитат в Исая 
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Глава 139 

Благословенията и проклятията изговрени от Ной били пророчества за 
бъдещето 

„Имало и друга тайна, която се случила и била предсказана в Ноевите дни, 
за която вие не знаете. Тя била следната: в благословението, с което Ной 
благословил двамата си сина и в проклятието на третия му син. Понеже 
Духът на пророчеството не би проклел синът, който бил благословен от 
Бога заедно със (своите братя). Но тъй като наказанието на греха се 
прилепило за цялото потомство на синът, който се присмял на бащината си 
голота той представил проклятието като започващо с неговия син. В 
казаното той предсказал, че потомците на Шем ще притежават и ще 
живеят в Ханаан и отново, че потомците на Яфет ще придобият 
притежанията, от които потомците на Шем лишили потомците на Ханаани 
и ще разделят притежанието на Шем както самите те ограбили синовете на 
Ханаан. И чуйте начина, по който това се случило. Понеже вие, които 
водите началото си от Шем, сте завоювали територията на ханаанските 
синове по Божията воля и я притежавате. И явно е, че синовете на Яфет 
завладявайки ви на свой пред по Божията присъда са отнели земята от вас 
и я притежават. Така е писано: „Като изтрезня Ной от виното си и се 
научи за онова, което му бе направил по-младият му син, рече: – Проклет 

да е Ханаан; Слуга на слуги ще бъде на братята си. Рече още: Благословен 
Господ, Симовия Бог; И Ханаан да му бъде слуга. 27 Бог да разшири 
Яфета. И да се засели в шатрите на Сима; И Ханаан да им бъде слуга” 

(Битие 9:24-27). Според това два народа са благословени – тези от Шем и 
тези от Яфет – и потомството на Шем било определено първо да притежава 
обиталищата на Ханаан, а за потомството на Яфет било предсказано, че на 
свой ред ще получи същото притежание и че на тези два народа народът на 
Ханаам ще бъде даден да слугува. По същия начин Христос дошъл според 
силата дадена Му от всемогъщия Отец и призовал хората към приятелство, 
благословение, покаяние и съвместен живот и обещал, като вече беше 
доказано, че ще има бъдещо притежание за всички светии в тази земя. И 
следователно всички хора навсякъде, без значение дали роби или 
свободни, които вярват в Христос и признават истината на думите Му и на 
тези на Неговите пророци, знаят, че ще бъдат заедно с Него в тази земя и 
ще наследят вечно и нетленно благо. 

 

 

 



Глава 140 

В Христос всички са свободни. Евреите напразно се надяват на спасение 
понеже са Авраамови синове 

„Следователно също и Яков, както отбелязахме по-рано, който бил 
предобраз на Христос, се оженил за двете слугини на двете си свободни 
жени и родил синове от тях, за да покаже предварително, че Христос ще 
приеме в народа на Яфет дори тези, които са потомци на Ханаан, наравно 
със свободните и ще гледа на децата като на сънаследници. Ние сме 
такива, но вие не можете да разберете това понеже не можете да пиете от 
живия извор на Бога, но пиете от разпукнати щерни, които не могат да 
задържат вода както казва Писанието (Еремия 2:13). Тези разпукнати щери 
не могат да задържат водата, която вашите учители копаят както 
Писанието също казва ясно: „проповядват човешки заповеди и поучения” 

(Исая 29:13). Освен това, те лъжат себе си и вас като твърдят, че вечното 
царство сигурно ще бъде дадено на тези, които са Авраамово потомство по 
плът макар тези да са грешници, без вяра и да са непокорни на Бога, което 
Писанието доказва, че не е така. Понеже ако беше така Исая никога не би 
казал следното: „Ако Гсопод Аваот не си беше оставил остатък бихме 
станали като Содом и Гомор.” (Исая 1:9). И Езекиил: „Ако Ной, Яков и 
Данаил се молеха за синовете или дъщерите пак нямаше да ги послушам” 

(Езекиил 14:18,20). „Нито ще понесе бащата наказанието на синовото 
беззаконие; правдата на праведния ще бъде за него, и беззаконието на 
беззаконника ще бъде за него.” (Езек. 18:20). И отново Исая казва: „И като 
излязат те ще видят труповете на човеците, Които са престъпили 
против Мене; Защото техният червей няма да умре, Нито ще угасне 
огънят им; И те ще бъдат гнусни на всяка твар.” (Исая 66:24). И нашият 
Господ според волята на Този, Който го пратил, Който е Отец и Господ на 
всички, не би казал: „Мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат 
с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство; а чадата на царството 
ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и 
скърцане със зъби” (Матей 8:11-12). Освен това аз доказах в това, което 
казахме по-рано, че тези, които били предузнати като неправедни, човеци 
и ангели, не са направени зли по вина на Бога, а всеки човек поради 
собствената си вина е такъв какъвто е.” 

 

 

 

 



Глава 141 

Свободна воля в хората и ангелите 

„Но за да нямате повод да кажете, че Хистос трябвало да бъде разпънат и 
че тези, които съгрешили трябвало да са от вашият народ и че нещата не 
биха могли да се случат по друг начин аз казах накратко предварително, че 
Бог, желаейки хората и ангелите да следват волята Му, решил да ги 
създаде свободни да вършат правда, притежавайки разум, така че да могат 
да познаят Този, Който ги е създал и чрез Когото те, които преди това не 
съществували, сега съществуват и да ги надари със закон, според който да 
бъдат съдени от Него ако извършат нещо противно на здравия разум. И от 
самите себе си ние, ангелите и хората, ще бъдем обвинени, че сме 
действали греховно ако преди това не се покаем. Но ако Божието слово 
предсказало, че някои ангели и хора със сигурност ще бъдат наказани то 
прави това понеже знае, че те ще бъдат непроменимо (зли), а не понеже 
Бог ги е създал такива. Така че ако се покаят всички, които поискат могат 
да получат милост от Бога. И Писанието предсказва, че те ще бъдат 
благословени казвайки: „Блажен оня човек, на когото Господ не вменява 
грях” (Псалм 32:2) т.е. който се е покаял за греховете си, за да може да 
получи прошка за тях от Бога. Не както вие лъжете себе си и други, които 
са подобни на вас в това, които казват, че макар те да са грешници то Бог 
знае, Господ няма да им вмени греха. Ние имаме като доказателство за 
това падането на Давид, което се случило поради хвалбата му и което било 
забравено когато той толкова скърбял и плакал, като е писано. Но дори ако 
на този човек не била дадена прошка преди да се покае и едва когато този 
велик цар, помазаник и пророк скърбял и се държал подобаващо, как 
нечистите и напълно изоставени, ако не скърбят и не се покаят могат да 
имат надежда, че Господ няма да им вмени греха? Това падение на Давид с 
уриевата жена доказва, господа,” казах аз, „че патриарсите имали много 
жени, не за да вършат прелюбодейства, а за да може една особена 
диспенсация и всички тайни да се изпълнят чрез тях. Понеже не е 
позволено на мъжа да взема всяка жена или колкото жени пожелае и както 
си пожелае, което хората от вашият народ правят по цялата земя, където и 
да пришелствуват и където и да са изпратени, вземайки под името на брак 
много повече жени отколкото било позволено на Давид да вземе.” 

Когато казах това, най-скъпи Марк Помпей, аз свърших. 

 

 

 



Глава 142 

Евреите благодарят и оставят Юстин 

Тогава Трифон, след кратка пауза, каза: „Ти виждаш, че не беше 
съзнателно това, че ние дойдохме да разискваме тази неща. И аз 
признавам, че съм особено доволен от срещата и смятам, че моите 
виждания са същите. Понеже ние намерихме повече отколкото очаквахме 
и повече отколкото можехме да очакваме. Ако можехме да правим това по-

често бихме получили голяма помощ в изследването на Писанията. Но тъй 
като,” каза той, „ти се готвиш да си тръгнеш и всеки ден можеш да 
отплаваш, не се колебай да ни смяташ за приятели където и да отидеш.” 

„От моя страна,” отговорих аз, „ако бях останал бих желал да правим 
същото всеки ден. Но сега, тъй като очаквам, с Божията помощ и воля, да 
отплавам, ви наставлявам да положите всяко старание във великата борба 
за собственото си спасение и да бъдете честни като цените повече 
Помазаникът на Всевишния отколкото собствените си учители.” 

След това те ме оставиха пожелавайки ми безопасно плаване и защита от 
всяка опасност. И аз, молейки се за тях, казах: „Не бих могъл да ви 
пожелая по-добри неща от това, като знаете, че умът е даден на всеки 
човек, да мислите като нас и да вярвате, че Исус е Божият Помазаник.” 

 

 

 


