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ВЪПРОСЪТ ЩО Е ТО АРМИНИАНИН 
OTГОВОР НА  ЕДИН, КОЙТО ОБИЧА СВОБОДНАТА БЛАГОДАТ  

1. Да кажеш Този човек е арминианин оказва на мнозина същият 
ефект както ако кажеш: „Това е едно бясно куче“. Това изведнъж ги 
хвърля в ужас. Те бягат от него с всички сила; и трудно се спират от 
своя бяг освен, за да хвърлят камък по ужасяващото и злонамерено 
животно.  

2. Колкото по-малко разбирана е думата толкова по добре 
изпълнява тя целта си. Тези, по отношение на които се употребява 
не знаят какво да правят. Понеже не разбират какво означава тя те 
не знаят как да се защитят или  оправдаят от това обвинение. И не 
е лесно да се премахнат предубежденията на тези, които не знаят 
нищо повече освен, че това е нещо твърде лошо ако не и всичко 
лошо. 

3. Следователно, да изясним значението на тази неясна дума би 
било от полза за мнозина – за тези, които свободно прикачват това 
име на другите, така че да не могат да кажат, че не разбират; за 
тези, които ги слушат, така че да не бъдат повече обиждани от 
хората казвайки им не знам какво; и за тези, на които е лепнато това 
име,  така че да знаят какво да отговарят. 

4. Може би е необходимо да изясним, Първо, че мнозина бъркат 
арминианите с арианите. Но това са напълно различни неща; 
едното няма нищо общо с другото. Арианин е този, който отрича 
божествеността на Христос; понеже няма Бог освен единствения 
вечен Бог, освен ако не искаме да въведем две божества един 
Велик и друг по-малък. Но никой не е вярвал по-убедено или 
утвърждавал по-ревностно божествеността на Христос отколкото 
мнозина от (така наречените) арминиани; да, и така е и до ден 



днешен. Арминианството, следователно, (каквото и да е това) е 
нещо съвсем различно от арианството. 

5. Произхода на думата е следната: ДЖЕЙМС ХЕРМАНС на 
латински, Яков Арминий бил първият между служителите в 
Амстердам и след това професор по богословие в Лейдн. Той 
завършил своето обучение в Женева, но през 1591 г. започнал да 
се съмнява в някои от принципите, които до този момент приемал. 
И ставайки все по-убеден, в тяхната погрешност, когато бил 
удостоен с професура той публично учел това, което вярвал, че е 
истината докато през 1609 г. починал в мир. Но няколко години след 
смъртта му няколко ревностни мъже начело с принца на Оранж 
яростно нападнали всички, които споделяли неговите възгледи и 
заповядали да бъдат официално осъдени на известният събор в 
Дорт (не толкова многоброен или известен колкото събора или 
синода в Трент, но също толкова непредубеден). Някои от тях били 
предадени на смърт, някои пратени в изгнание, някои затворени до 
живот, всички лишени от своята работа и от правото да заемат 
какъвто и да е пост, както църковен така и светски. 

6. Грешките, в които са обвинявани тези (обикновено наричани 
арминиани) от техните опоненти са пет: (1) Че отричат първородния 
грях; (2) Че отричат оправданието чрез вяра; (3) Че отричат 
абсолютното предопределение; (4) Че отричат Божията благодат да 
е неустоима; (5) Че отричат, че вярващия може да отпадне от 
благодатта. 
По отношение на първите две от тези обвинения ние пледираме, 
невинни. Никой човек, живял някога, нито самият Жан Калвин, е 
изповядвал първородния грях или оправданието чрез вяра по-
силно, по-ясно и с по-изразителни думи от Яков Армниий. Тези две 
точки, следователно, отпадат от разглеждания въпрос. По тях и 



двете страни са единодушни. По тези въпроси няма разногласие 
между г-н Уесли и г-н Уайтфийлд. 

7. Но относно останалите три въпроса между калвинистите и 
арминианите има неоспорима разлика. Тук техните мнения се 
различават. Първите вярват в абсолютното, вторите само в 
условното предопределение. Калвинистите поддържат (1) Бог 
абсолютно е постановил от вечността да спаси тези и тези хора, а 
не някои други; и Христос е умрял за тях, но не и за другите. 
Арминианите вярват, че Божието постановление от вечността 
включва всички в написаното: Който повярва ще бъде спасен който 
не вярва ще бъде осъден. Във връзка с това Христос е умрял за 
всички; всички, които бяха мъртви в своите престъпления и грехове. 
т.е. за всеки Адамов син тъй като в Адам всички умряха. 

8. Калвинистите вярват, Второ, че спасителната Божия благодат е 
абсолютно неустоима; т.е. никой човек не в състояние да я отклони 
повече отколкото може да отклони удар на светкавица. Арминаните 
вярват, че въпреки че е възможно да има някои моменти когато 
Божията благодат действа неустоимо все пак като цяло всеки човек 
може да отхвърли благодатта и така да си навлече вечна погибел, 
въпреки че Божията воля е посредством нея той да получи вечно 
спасение. 

9. Калвинистите вярват, Трето, че истински вярващият в Христос не 
може да отпадне от благодатта. Арминианите вярват, че един 
истински вярващ може да претърпи корабокрушение във вярата и 
добрата съвест, че може да падне не само временно, но и вечно и 
по този начин да погине навеки. 

10. Наистина, последните две точки, неотразимата благодат и 
неотпадащата устойчивост са естествено следствие от първата, 



тази на безусловния декрет. Защото ако Бог вечно и абсолютно е 
определил да спаси тези и тези хора от това следва, както че те не 
могат да отблъснат Неговата спасителна благодат (тъй като така 
биха могли да пропуснат спасението), така и че не могат да 
отпаднат от благодатта, която не могат да отблъснат. Така на 
практика трите въпроса се свеждат до един: Абсолюно или условно 
е предопределението? Арминианите вярват, че то е условно; 
калвинистите, че е абсолютно. 

11. Отмахнете тогава всяка неяснота! Махнете всички думи, които 
само усложняват въпроса! Нека честните хора да говорят, а не да 
си играят с думи, които не разбират. И как някой би могъл да знае 
какво е вярвал Армниний ако никога не е прочел и един ред от 
неговите съчинения? Нека никой не говори против арминианите 
докато не знае какво означава тази дума; и тогава ще научи, че 
арминианите и калвинистите са равнопоставени. Арминианите имат 
също толкова право да бъдат ядосани на калвинистите колкото и 
калвинистите на арминианите. Джон Калвин е бил посветен, учен и 
разумен човек; такъв е бил и Джеймс Херманс. Мнозина калвинисти 
са посветени, учени и разумни хора; такива са и много арминиани. 
Единствено първите поддържат абсолютното, а вторите условното 
предопределение. 

12. Една дума още: Не е ли задължение на всеки арминиански 
проповедник, Първо, никога, публично или в частен разговор да не 
използва думата калвинист като осъдителен термин, виждайки че 
не е нито по-добре нито по-лошо от това да използва имена? – 
практика, която няма повече общо със здравия разум и с добрите 
маниери отколкото с християнството. Второ, Да направи всичко 
възможно, за да попречи на слушателите си да правят това като им 
показва греха и безумието, които се крият в него? И не е ли в равна 
степен задължение на всеки калвинистки проповедник, Първо, 



никога публично или в частен разговор да използва думата 
арминианин като обида. Второ, Да направи всичко, което е по 
силите му да предпази слушателите си от това като им покаже греха 
и безумието, които се крият в него; и дори още по енергично и 
посветено да постоянства в това ако те са привикнали да го правят 
– може би насърчени от собствения му пример! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИАЛОГ МЕЖДУ ЕДИН ЗАЩИТНИК НА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО 
И НЕГОВИЯ ПРИЯТЕЛ 

От твоята собствена уста! 

Към всички вярващи в предопределението. 

1. Беше ми предадено, че някои от Вас казвали, че настоящите 
цитати не са верни; че някои думи не принадлежат на посочените 
автори; други, че не са казани в този смисъл и че нито самите Вие, 
нито някой друг защитник на предопределението е казвал или би 
казал такива неща. 

2. Приятели мои, авторите, които цитирам тук са добре познати и 
Вие можете да прочетете думите им със собствените си очи. И Вие, 
които ги четете признайте пред собствената си съвест, че те са 
казани точно в този смисъл, а не в някой друг т.е., че този техен 
смисъл е подкрепян от целите съчинения, от които те са взети. 

3. Но Вие наистина ли казвате: Никой истински защитник на 
предопределението не е и не би могъл да говори това? Защото 
всеки истински защитник на предопределението трябва да говори 
така, а също и Вие ако се осмелите да говорите открито освен ако 
и те и Вие отречете собствения си фундаментален принцип. 

4. Вашия фундаментален принцип е следния: Бог от вечността е 
определил това, което ще стане. Но от тази единствена позиция 
неизбежно следва всичко, което ще спомена по-нататък. За Вас 
остава единствено да изберете (а Вие трябва да изберете)  едно от 
следните три неща Или 

(1) Да извъртате и избягвате въпроса и безкрайно да говорите 
уклончиво, или 



(2) Да преглътнете всички тези неща и честно да заявите това; или 

(3) Да се отречете от всички тях и да вярвате в Христос, Спасителят 
на всички. 

Приятеля: Господине, чувал съм, че Вие правите Бога автор на 
греха и безмилостен унищожител на по-голямата част от 
човечеството. 

Вярващия в предопределението: Отричам това; Аз единствено 
казвам, че Бог от цялата вечност е определил без възможност за 
промяна това, което има да стане (Assembly’s Catechism, chap. 3.) 

П. Няма ли изключения? 

В. Със сигурност не; Защото: Няма нищо по абсурдно от това да 
мислим, че нещо се случва по друга причина освен поради 
предопределението от Бога (Calvin’s Institutes, book 1., chap. 16, 
sect. 3.) 

П. Това отнася ли се и за хората? 

В. Без съмнение; Всяко действие на всяко създание е така водено 
от скрития план на Бога, че нищо не може да се случи освен 
определеното от Него. (Ibid., sect. 3.) 

П. Но къде тогава оставя човешката воля? 

В. Човешката воля е така ръководена от Божията, че хората са 
водени към това, което Бог е предопределил за тях ((Ibid., sect. 8.) 

П.  Предполагам, че говорите за позволяващата Божия воля? 



В. Не, имам в предвид, че всички неща се случват поради 
действената и неустоима воля на Бога . (Twissi Vindiciae Gratiae 
Potestatis & Providentiae Dei. Editio Jensoniana, par. 3, p. 19.) 

П.Следователно всички хора трябва да правят точно това, което и 
правят на практика? 

В. Вярно, Не е възможно да бъде направено нищо освен това, към 
което Бог насочва волята на хората. (Ibid., p. 19.) 

П. Но не включва ли това необходимостта на всички неща? 
В. Нямам скрупули да кажа, че волята на Бога прави необходими 
всички неща и всичко, което Той пожелае по необходимост се 
случва. (Calvin’s Inst., b. 3, c. 24, sec. 8.) 

П. Грехът по необходимост ли се е случил? 

В. Без съмнение: Защото “всемогъщата Божия сила се простира до 
първия грях и до всички останали грехове на ангелите и на хората. 
(Assembly’s Catechism, c. 5.) 

П. Съгласен съм, че Бог е предвидил греха на първия човек. 

В. Не, Бог не само предвижда, че Адам ще съгреши, но също така 
предопределя това да се случи. . (Calvin’s Inst., b. 3, c. 23, sec. 7.) 

П. Зная, че Бог е допуснал Адамовия грях. 

В. Казвам Ви: Той е паднал не само поради допускане но също така 
и поради предопределение от Бога. (Calvin Responsio ad Calumnias 
Nebulonis 
cujusdam ad Articulum primum.) Той съгрешава, защото Бог е 
наредил така, защото така Му се е видяло угодно. (Calvin’s Inst., b. 
3, c. 24, sec. 8.) 



П. Но не издигат ли много възражения срещу това тези, които не са 
съгласни с Вас? 

В. Да, Тези отровни кучета бълват много неща срещу Бога. (Ibid., b. 
3, c. 23, sec. 2.) Те отричат Библията да казва, че Бог е 
предопределил Адамовото падение. Те казват, че Той е можел да 
избере дали да падне или не.; и че Бог е предопределил да се 
отнесе към него единствено според постъпката му; Като че ли Бог 
би сътворил най-доброто от всичките си творения без да 
предопредели какво ще стане с него. (Ibid., sec. 7.). 

П. Тогава Бог, за да падне ли е създал Адам? 

В. Без съмнение; Бог е направил Адам и Ева с тази цел, за да може 
да ги изпита и да ги въведе в грях. И поради силата на този декрет 
те не са били в състояние да постъпят по друг начин освен да 
съгрешат (Piscatoris Dispute. Praedest., Praef., p. 6.). 

П. Но не основавате ли Божието предопределение по-скоро върху 
Неговото предузнание отколкото върху волята Му? 

В. Не; Бог не предвижда нищо освен онова, което е преопределил. 
И Неговите декрети предхождат предузнанието. (Piscat. Disput. 
Praedest.). 

П. Е, това справедливо може да бъде наречено ужасен декрет. 
В. Аз признавам, че това е ужасен декрет;  все пак никой не може 
да отрече, че Бог е предузнал греха на Адам и го е предузнал, 
защото го е предопределил посредством Собствения Си декрет 
(Calv. Inst., b. 3, c. 23, sec. 7.). 

П. Вярвате ли тогава, че Бог е постановил и друг декрет, не само за 
избиране на някои хора, но и за осъждението на останалите? 



В. Съвсем сигурно е; ако вярвам едното вярвам и другото. Наистина 
мнозина (мислейки, че извиняват Бога) вярват в избирането, и все 
пак отричат осъждението, но това е съвсем детинско и глупаво. 
Защото без осъждението самото избиране не може да устои. Тези, 
които Бог оставя тях Той осъжда (Calv. Inst., b. 3, c. 23, sec. 1.). 

П. Бихте ли обяснили какво разбирате под избиране и осъждение? 

В. На драго сърце. Не всички хора са създадени за еднакъв край; но 
някои са определени за вечен живот, а други за вечно осъждение. 
Така след като всеки е създаден за едно от двете ние казваме, че 
той е избран или определен за живот или осъден т.е. 
предопределен за осъждение (Ibid., c. 21, sec. 1.). 

П. Бихте ли повторили това? 

В. Бог веднъж завинаги е определил чрез вечен и непроменим 
декрет на кого ще даде спасение и кого ще осъди. (Ibid., sec. 7.) 

П. Създал ли е Бог някого с цел да го унищожи? 

В. Не Ви ли казах? Божието първо решение е било, че някой ще 
бъдат предадени на вечно осъждение. И за този край са приготвени 
греховете им. И Бог отказва да им даде благодат, за да съгрешат 
(Zanchius de Natura Dei, p. 553, 554.). 

П. Но не предопределя ли Бог хората за живот и смърт въз основа 
на Своето преузнание? 

В. Глупаците мислят, че Бог виждайки предварително накъде 
скланя волята на всеки човек го избира за живот или го предава на 
осъждение (Calv. Inst., b. 3, c. 22, sec. 1.). 



П. Не мислите ли, че поне осъждението се основава на 
презунанието на човешкия грях? 

В. Всъщност не; Защото на Бог се е видяло угодно да определи да 
се родят мнозина, които още от утробата са определени за вечна 
погибел. Ако някой смята, че Божието предузнание отмахва 
необходимостта те да бъдат осъдени, а вместо това Той 
предопределя тяхното осъждение, защото предузнава грехът им аз 
твърдя, че единствено Божието предузнание не води до никаква 
необходимост по отношение на творенията. Вечния живот и смърт 
зависят от Божия декрет, а не от Неговото предузнание. Ако Бог 
единствено предузнаваше всички неща свързани с хората, а не ги 
предопределяше и установяваше заедно с това тогава следва да се 
запитаме може ли Неговото предузнание да направи необходими 
нещата които са предузнати. Но виждаме, че Той предузнава 
нещата, които ще се случат, защото преди това ги е предопределил. 
Напразно се надяваме на предузнанието, защото е ясно, че нещата 
се случват поради Божия действен декрет (Ibid., c. 23, s. 6.). 

П. Но ако Бог ефективно е постановил да осъди по-голямата част 
от човечеството защо тогава ги призовава към покаяние и 
спасение? 

В. Тъй както Бог има Свое ефективно призоваване, посредством 
което дава спасението на тези, за които го е приготвил така има и 
Своето осъждение за осъдените като изпълнява декрета Си спрямо 
тях. Следователно, мнозина от тези, които е определил да живеят 
нещастно и след това да погинат навеки и които ще достигнат до 
края за който са били създадени, Той понякога лишава от 
възможността да чуят словото, а понякога посредством самото 
слушане ги ослепява и оглупява още повече (Ibid., c. 24, s. 12.). 



П. Как така? Искам да кажа, ако Бог ги е определил за вечна смърт 
защо ги призовава да се обърнат и да живеят? 

В. Той ги призовава, за да станат още по-глухи; пали светило, за да 
станат още по-слепи; дава им учението Си, за да станат още по-
невежи; дава им лекарство, за да не бъдат изцелени (Ibid., b. 3, c. 
24, s. 13.). 

П. Достатъчно, достатъчно. Все пак Вие наистина правите Бога 
автор на греха! 
В. Със сигурност не правим това; Бог не може да бъде наречен 
автор на греха, въпреки че Той е причината за тези действия, които 
са грехове (Petri Martyris Vermillii Com. in Roman., p. 413.). 

П. Как Той се явява причина за това? 
В. По два начина: Първо, посредством Своя вечен, непроменим 
декрет. Второ, посредством Своята настояща неустоима сила. 

П. Бог предопределил ли е греха на всеки човек? 

В. Както осъдените така и избраните са определени да съгрешат, 
така че посредством греха да бъде изявена Божията слава 
(Zanchius de Nat. Dei., p. 555.) Осъдените, по-специално, които са 
предопределени за осъждение и причините за това осъждение са 
определени, за да могат да живеят лошо и да бъдат съдове пълни 
с утайката на греха. Piscator contra Tauffium, p. 47.). 

П. Но със сигурност греховете на избраните не са предопределени? 

В. И те са определени; Защото ние нито можем да направим повече 
добро от това, което правим в действителност нито по-малко зло 
отколкото правим. Защото Бог от вечността точно е определил 



злото и доброто, които трябва да бъдат извършени. (Piscatoris 
Responsio ad Amicam Duplicationem Conradi Vorstii, p. 176.) 

П. Разбирам Ви в смисъл, че Бог е предопределил греха. Но как в 
настоящия момент тази неотразима сила се отнася до греховете на 
хората? 

В. Бог е автора на тези действия, които се наричат грешни 
посредством Своята неустоима воля (Dr. Twisse, par. 3, p. 21.). 

П. Какво имате в предвид? 

В. Бог предизвиква прелюбодействата, проклятията, лъжите (Piscat. 
Responsio ad Apologiam Bertii.). Той дава на злия човек възможност 
да съгрешава, и скланя сърцето му към това. Той заслепява, 
подвежда, и ги съблазнява. Той, работейки в сърцата им, ги скланя 
и движи към зло. (Pet. Martyr. Ver. Comment. in Rom., pp. 36, 413.). И 
по този начин крадците, убийците и другите злосторници са Божи 
инструменти, които Той използва, за да извърши това, което е 
решил (Calv. Inst., b. 1, c. 17,s. 5.). 

П. Тогава не обвинявате ли Бога за греха? 

В. Не; Бог създава в тях единствено необходимостта да съгрешат, 
но не и самия грях. (Twissi Vindiciae, par. 3, p. 22.). Освен това когато 
Бог прави ангелите и хората да съгрешават самият Той не 
съгрешава, защото не нарушава закона. Защото Бог не е под 
никакъв закон и следователно не може да съгреши. (Zuinglius in 
Serm. de Provid., c. 5, 6.). 

П. Но как Бог прави хората и ангелите да съгрешат? 



В. Дяволът и неговите ангели са така държани от всяка страна от 
Божията ръка, че не могат да предприемат, измислят или направят 
никаква пакост, освен това, което Бог не само е допуснал, но и 
заповядал. Защото те не само са държани в окови, но и принудени, 
като че с юзда да се покорят на тези заповеди. (Calv. Inst., b. 1, c. 
17, s. 11.). 

П. Това е турското учение и следва да бъде отхвърлено със 
следните думи: Аз анатемосвам богохулството на Мохамед, който 
казва, че Бог подвежда когото пожелае, а когото иска води към това, 
което е добро. Самият той прави каквото му е угодно и стои зад 
всичко добро и  всяко зло. Съдбата и предначертаното управляват 
всички неща. (Nicetus Saracenita.). 

В. Не, нашата доктрина е по-древна от тази на Мохамед. Тя е 
поддържана от св. Августин. 

П. Августин казва някои неща за нея и някои срещу нея. Но цялата 
древност на първите 5 века са срещу вас както и цялата източна 
църква и до днес. И църквата на Англия в своя катехизис, членове 
и омилии. Както и в частност нашите най-свети мъченици епископ 
Хукър и епископ Латимър. 

В. Но не са ли казали древните, че Юда е бил предопределен за 
осъждение? 

П. Точно обратното. Думите на св. Златоуст са: Юда, възлюбения 
ми, беше първо дете на царството и сме чували, че се е 
причислявал към дванадесетте когато се казва: Вие ще седнете на 
дванадесет престола. Но след това става дете на ада. 

В. Все пак Вие приемате, че Исав е бил предопределен за 
осъждение. 



П. Всъщност не. Някои от Вашите собствени автори вярват, че в 
края на краищата той е бил спасен, което е и общото мнение на 
древните отци. И думите от Писанието Яков възлюбих, а Исав 
намразих явно се отнасят не до техните личности, а до техните 
потомци. Но дори и да предположим, че Исав или Юда са били 
осъдени, за какво са били осъдени? 

В. Без съмнение за неверие. Защото тъй като се спасяваме чрез 
вяра неверието е единствения грях който води до осъждение. 

П. Чрез каква вяра се спасяваме? 

В. Чрез вяра в Христос, Който предаде Себе Си за мен. 

П. Но дали Той е дал живота си за Исав и Юда? Ако не, то те са 
осъдени за това, че не са повярвали на една лъжа. Именно това 
следствие е накарало архиепископ Ъшер да извика: След какво ли 
не се впуска човек само и само да не признае, че Христос е умрял 
за осъдените, а не единствено заради избраните или като там ги 
наричат. И все пак защо хиляди трябва да бъдат убедени да вярват, 
че Той е умрял за тях и е техен Изкупител и Спасител? Защо трябва 
да приемат това, което само по себе си се явява най-невярното и 
лъжливо вярване и  от което те нямат никаква полза? 

В. Но какво мислите за думите избиране и осъждение? 

П. Мисля следното: Първо, Бог от началото е постановил да избере 
в Христос всички, които ще повярват в спасението. И този декрет 
произлиза от добрата Му воля, а не от някаква доброта в 
творението. Второ, Бог от началото е постановил да осъди всички, 
които упорстват и до самия край отказват да вярват. 
В. Тогава какво мислите за абсолютното, безусловно избиране и 
осъждение? 



П. Мисля, че то не може да бъде намерено в святото Писание и че 
това е дърво, което дава лоши плодове. Пример за което имаме в 
самия Калвин, който признава, че одобрява изгарянето на Михаел 
Сервент единствено поради това, че има различно виждане за 
религията. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВОБОДНА БЛАГОДАТ 

Оня, Който не пожали Своя Син, но Го предаде за всички ни, как 
не ще ни подари заедно с Него и всичко? (Римляни 8:32) 

Към читателя: Нищо по-малко от най-твърдото убеждение, не само, 
че това, което предлагаме тук е истината в Христа Исуса, но и че аз 
съм  абсолютно задължен да изявя тази истина пред целия свят не 
може да ме накара открито да се противопоставя на вижданията на 
тези, които почитам заради тяхната работа; в краката на които може 
би ще се намеря в деня на нашия Господ Исус! Ако някой наистина 
вярва, че е задължен да отговори по подобен начин аз от своя 
страна бих желал да изкажа само една молба: – Нека каквото и да 
прави да бъде извършено както подобава – с любов и кротък дух. 
Нека самият Ви разговор да показва, че вие сте се облекли, както 
подобава на Божи избрани с милост, кротост, дълготърпение, така 
че всеки да каже: Виж как се обичат тези християни! 

Обява: Тъй като срещу тази проповед беше публикуван памфлет 
наречен Наистина свободна благодат настоящото има за цел да 
информира автора, че аз няма да отговоря на този трактат 
докато  той не стане по-сериозен. Защото аз не смея да говоря за 
дълбоките Божи работи с дух на борец за слава или на сценичен 
актьор[1]. 

1. Колко свободно Бог обича света! Когато бяхме още грешници 
Христос умря за нечестивите. Когато бяхме мъртви в своите 
грехове Бог не пожали Собствения Си Син, но го предаде за всички 
нас. И колко свободно заедно с Него Той ни дава всички неща! В 
най-висша степен СВОБОДНА БЛАГОДАТ е всичко във всичко! 



2. Благодатта, или любовта на Бога, във връзка с нашето спасение 
е СВОБОДНА ВЪВ ВСИЧКО и СВОБОДНА ЗА ВСИЧКИ. 

3. Първо. Тя е във всичко свободна по отношение на тези, на които 
е дадена. Тя не зависи от никаква сила или заслуга на човека. Тя по 
никакъв начин не зависи нито от добрите дела или праведността на 
получаващия я, нито от нещо, което той е направил или което е. Тя 
не зависи от неговите усилия. Тя не зависи от неговия добър 
характер или добри намерения и стремежи, защото всички те 
произлизат от свободната Божия благодат; те са потока, не извода. 
Те са плодовете на свободната благодат, не коренът й. Те са не 
причината, а не следствието от нея. Каквото и добро да се намери 
в човека Бог е неговия автор и извършител. Така тази благодат е 
свободна във всичко; тоест по никакъв начин не зависи от силата 
или заслугите на човека, но единствено от Бога, който свободно ни 
дава Собствения Си Син и заедно с Когото свободно ни дава всички 
неща. 

4. Но дали тази благодат е свободна за ВСИЧКИ така, както 
е  свободна ВЪВ ВСИЧКО? На това някои отговарят Не: тя е 
свободна само за тези, които Бог е определил за живот; и те са само 
малко стадо. Огромната част Бог е определил за смърт; и за тях тя 
не е свободна. Тях Бог мрази и, следователно, преди да са били 
родени е решил, че ще погинат вечно, защото така Му се е видяло 
угодно и такава е била суверенната Му воля. Те са били родени за 
това – за да бъдат унищожени телата и душите им в ада. Те растат 
под неотменимото проклятие на Бога без никаква възможност да 
бъдат изкупени. Защото каквато и благост да показва Бог към тях 
Той им я дава единствено, за да увеличи, а не да предотврати 
тяхното осъждение. 



5. Това е декрета за предопределението. Но може би чувам някой 
да казва: Това не е предопределението, в което вярвам. Аз 
поддържам единствено избирането по благодат. Това, което 
вярвам е не повече от това: – че Бог, преди създанието на света, е 
избрал определени хора, които да бъдат оправдани, осветени и 
прославени. Те всички ще бъдат спасени и никои други. Защото 
останалата част от човечеството Бог е оставил на самите тях. Така 
те следват желанията на собствените си сърца, които са 
единствено само зло, и, отивайки от зло към зло, накрая 
справедливо са наказани с вечна погибел. 

6. Това ли е цялото предопределение, което ти поддържаш? 
Помисли: може би това не е всичко. Не вярваш ли, че Бог  е 
определил тези хора именно за този край? Ако е така ти вярваш в 
целия декрет; ти вярваш в предопределението в пълния смисъл, 
който беше обяснен по-горе. Но може би смяташ,че това не е така. 
Не вярваш ли, че Бог закоравява сърцата на тези, които погиват? 
Не вярваш ли, че Той (буквално) е закоравил сърцето на фараона? 
И че именно поради тази причина Той го е издигнал или създал? 
Защото това води до същото. Ако ти вярваш, че фараона, или който 
и да е било човек на земята, е бил създаден за такъв край  – да 
бъде погубен – ти вярваш всичко, което беше казано за 
предопределението. И няма нужда да добавяш, че Бог, е направил 
и втори декрет, за който се предполага, че е като непроменим така 
и неустоим, закоравявайки сърцата на тези съдове приготвени за 
гняв, за унищожението на които Той е бил установен от самото 
начало. 

7. Добре, но може би ти не вярваш дори и това; ти не приемаш 
какъвто и да е било декрет за осъждение; ти не вярваш, че Бог 
предопределя който и да е човек да бъде осъден и не закоравява 
никого. Ти просто казваш Бог от вечността е постановил, че на някои 



от хората, които всички са мъртви в греха, Той ще каже като на 
мъртвите кости Оживейте, а на другите няма. Така, следователно, 
тези ще бъдат съживени, а останалите оставени мъртви – едните 
ще прославят Бога чрез спасението си, а другите чрез своето 
осъждение. 

8. Не е ли това, което ти наричаш избиране по благодат? Ако е така, 
аз бих искал да те попитам едно – две неща. Спасен ли е някой, 
който не е избран? Или случвало ли се е с някой от създанието на 
света? Възможно ли е някой човек да се спаси ако не принадлежи 
към избраните? Ако отговориш „Не“ ти се връщаш оттам откъдето 
тръгна, не си направил дори една крачка напред; ти все още 
вярваш, че в следствие на непроменимия, неустоим декрет на Бога, 
огромната част от човечеството е оставена в смърт, без никаква 
възможност да бъде изкупена, понеже никой не може да ги спаси 
освен Бога, а Той няма да ги спаси. Ти вярваш, че Той абсолютно е 
постановил  да не ги спаси, а какво означава това ако не, че е 
постановил да ги осъди? Това е до което достигаме – нито повече, 
нито по-малко. То води до същото заключение. Защото ако си 
мъртъв и не си в състояние сам  да съживиш себе си тогава, ако Бог 
е решил, че ще съживи единствено другите, но не и теб, Той 
абсолютно е постановил твоята вечна смърт. Следователно, 
въпреки че използваш по-меки думи от някои други ти имаш в 
предвид същото. И Божия декрет относно избора по благодат, 
според твоята оценка, се свежда нито повече нито по-малко до 
това, което други наричат Божия декрет за предопределение. 

9. Наречи го, следователно, с каквото име ти харесва, избиране, 
оставяне, предопределение или осъждение, накрая достигаме до 
същото нещо. Смисълът на всичко е явно един – по силата на 
вечен, непроменим, неустоим декрет на Бога част от човечеството 
неизбежно е спасена, а останалата безвъзвратно е осъдена; и не е 



възможно който и да е от първите да погине или който и да е от 
вторите да бъде спасен. 

10. Но ако това е така тогава напразна е нашата проповед. Тя не е 
необходима на тази, които се спасяват, защото дали със или без 
проповядване, те неизбежно ще бъдат спасени. Следователно, 
целта на проповядването – да спасява – е  безсмислена по 
отношение на тях. То е безполезно и за тези, които не са избрани, 
защото те не могат да бъдат спасени. Те, дали със или без 
проповядване, ще погинат. Целта на проповядването, 
следователно, е изгубена и по отношение на тях. Така че във всички 
случаи нашата проповед е напразна напразно е и вашето слушане. 

11. Тогава това ясно показва, че доктрината за предопределението 
не е Божието учение, защото прави напразна Божията заповед, а 
Бог не се разделя против Себе Си. На второ място то директно 
унищожава тази святост, която стои в края на всички Божи 
заповеди. Аз не казвам, че никой, който изповядва това учение не е 
свят (защото Бог е богат с милост към всички, които неизбежно се 
заплитат в грешки от всякакво естество), но че само по себе си 
учението, че всеки човек е или избран или не е избран от вечността 
и че едни трябва неизбежно да бъдат спасени, а другите неизбежно 
осъдени има явната склонност ,да унищожава светостта като цяло. 
Защото то напълно премахва тези най-важни мотиви, които 
следваме и които толкова често са повтаряни в Писанието, 
надеждата за бъдеща награда или страхът от наказание, надеждата 
за небето или страхът от ада. Че едните ще отидат във вечна 
погибел, а другите във вечна живот не е мотив да се стреми към 
живот този, който смята, че неговият жребий е вече хвърлен. За 
него не е разумно да прави това ако вярва, че е определен или за 
живот или за смърт. Ти ще кажеш: Но той не знае дали е определен 
за живот или за смърт. И какво то това? – това не е от значение. 



Защото ако един болен човек знае, че или неизбежно ще умре или 
неизбежно ще оздравее, въпреки че не знае кое от двете ще се 
случи, той няма защо да взема лекарства. Той може просто да каже 
(и аз съм чувал хора да казват това както за физически така и за 
духовни болести): Ако съм определен за живот ще живея; ако е за 
смърт ще умра; така че не си струва да се безпокоя за това. Така 
директно това учение затваря вратата на светостта като цяло – 
препятства нечестивия да се устреми натам  или да се опита да 
влезе през нея. 

12. По подобен начин това учение разрушава няколко основни 
клона на светостта, такива като кротостта и любовта – имам 
предвид любовта към неприятелите ни – към злите и 
неблагодарните. Аз не казвам, че никой, който вярва това няма 
кротост и любов (защото каквато е Божията сила такава е и 
милостта Му) но че то има естествена склонност да вдъхновява или 
да усилва остротата или страстта на характера, което е точно 
обратното на милостта на Христос и това особено се проявява, 
когато се противопоставят на  тази точка. Това естествено 
вдъхновява тяхното презрение и хладина към онези, които 
предполагаме, че са отхвърлени от Бога. О, но, казваш ти, аз не 
смятам никой конкретен човек за осъден. Ти имаш в предвид, че не 
би смятал ако можеше да направиш това; но ти не можеш да се 
предпазиш от това понякога да прилагаш общата си доктрина към 
конкретни хора: врагът на душите ни ще го направи вместо теб. Ти 
знаеш колко често той прави това. Но ти отхвърляш мислите, които 
мразиш. Вярно, докато можеш да правиш това. Но колко озлобява 
и изостря това твоя дух междувременно! То добре знаеш, че  не дух 
на любов е това, което ти чувстваш по отношение на окаяния 
грешник, за когото смяташ или подозираш, независимо дали искаш 
или не, че е омразен на Бога още от вечността. 



13. Трето. Това учение има склонност да унищожава утешението на 
религията и щастието на християнина. Това е очевидно за тези, 
които вярват за себе си, че са осъдени, или които дори само 
подозират или се страхуват, че са. Всички големи и скъпоценни 
обещания за тях са изгубени, те не им носят утешителен дъжд. 
Защото те не са избрани от Бога, следователно нямат нито дял нито 
участие в тях. Това за тях е реална пречка да намерят утешение 
или щастие дори и в тази религия, за която се казва, че е 
предназначена бъде път на правда и всичките и пътеки мир. 

14. И по отношение на теб, който смяташ себе си за избран от Бога, 
какво е твоето щастие? Надявам се не идея, спекулативна вяра, 
просто мнение от някакъв вид, но чувство положено от Бога в 
сърцето ти изработено в теб от Светия Дух или, свидетелството на 
Божия Дух на твоя дух, че ти си Божие дете. Тази пълна увереност 
във вярата е истинската основа на християнското щастие. И то 
наистина включва пълна увереност, че всички твои минали грехове 
са простени и че ти сега си Божие дете.  Но то не означава 
задължително пълна увереност за нашето бъдещо устояване. Аз не 
казвам, че това никога не е прибавяно към него, но че не е 
задължително прибавяно; защото има мнозина, които имат едното, 
но нямат второто. 

15. Сега тази опитност на свидетелство на Духа в голяма степен е 
възпрепятствана от това учение. И не само тези, които смятат себе 
си за осъдени и чрез това свое убеждение го отблъскват надалеч, 
но дори и тези, които са опитали този благодатен дар все пак скоро 
отново го губят и отново изпадат в съмнения, в страхове и в 
тъмнина – най – ужасната тъмнина, която може да бъде изпитана! 
Обръщам се към вас, които държите това учение, кажете, между 
Бога и собствените си сърца, дали често не изпадате в съмнения и 
страхове относно Вашето избиране или устойчивост! Ако запитате: 



С кого не е така? аз отговарям, с много малко от тези, които държат 
това учение, но с много, твърде много, от тези, които не го вярват 
по всички краища на земята. Мнозина от тях се радват на 
постоянното свидетелство на този Дух, на постоянната светлина на 
Неговото лице от момента, в който за пръв път са повярвали в 
продължение на дълги месеци или години до този ден. 

16. Тази увереност във вярата, на която те се радват премахва 
всички съмнения и страхове. Тя премахва всички съмнения и 
страхове относно тяхната бъдеща устойчивост, макар че това не е, 
както беше казано по-рано, увереност за бъдещето, а единствено 
за това, което е сега. И то не се нуждае от подкрепата на 
спекулативната вяра, че ако някой е определен за живот то той ще 
живее; защото то е изработвано час след част от могъщата Божия 
сила, чрез Светия Дух, който им е даден. Следователно, това 
учение не е от Бога, защото замъглява, да не кажа унищожава 
напълно, могъщото действие на Божия Дух, от което произлиза 
основната утеха на религията и състраданието, което ни кара дори 
да желаем да бъдем отлъчени заради своите братя! 

17. Четвърто. Това неудобно учение унищожава стремежа към 
добри дела. И то прави това Първо, като естествено се стреми 
(според това, което беше разгледано по-горе) да отнеме любовта 
ни към по-голямата част от човечеството т.е. към злите и 
неблагодарните. Защото колкото повече намалява нашата любов 
толкова повече намалява и желанието ни да им показваме добро. 
На второ място то прави това като отсича един от най –силните 
мотиви за всяко добро дело и милост, като храненето на гладните, 
обличането на голите и т.н. – имам в предвид надеждата да спасим 
душите им от смърт. Защото каква полза ако облекчим временните 
нужди на тези, които просто пропадат във вечния огън? Добре, 
тичайте тогава и ги изтръгнете като главни от огъня. Не, това Вие 



смятате за невъзможно. Те са били определени, казвате Вие, още 
от вечността преди да са направили нищо добро или зло.  Вие 
вярвате, че Божията воля е те да загинат. И кой може да устои на 
волята Му? Но вие казвате, че не знаете дали те са осъдени или не. 
Какво от това? Ако знаехте, че те са от едните или от другите – че 
те са или спасени или осъдени – целия ви труд е напразен и 
безсмислен. И в двата случая, вашия съвет, укор или наставление 
е безполезен и ненужен така както и нашето проповядване. Те не 
са необходими на избраните; защото те неминуемо ще бъдат 
спасени и без това. Те са безполезни за тези, които не са избрани; 
защото с или без тях те те неизбежно ще бъдат осъдени. 
Следователно, не е оправдано от Ваша гледна точка да се 
подлагате на лишения заради тяхното спасение. И така този 
принцип унищожава ревността за добри дела, всички добри дела, 
но особено най-важното от тях – спасението на души от смърт. 

19. На пето място, това учение не само разрушава християнската 
святост, радост и добри дела, но също така отхвърля и цялата 
християнска религия. Това, което най-мъдрите от съвременните 
неверници полагат най-големи усилия да докажат е, че 
християнската религия не е необходима. Те добре знаят, че ако 
веднъж докажат това би било невъзможно да отхвърлим 
следствието: Ако не е необходимо то следва, че не е и истинно. 
Сега Вие предавате тази фундаментална точка. Защото според 
този вечен, неизменен декрет една част от човечеството трябва да 
бъде спасена, дори и да не съществува християнското откровение, 
а другата част трябва да бъде осъдена дори и без това откровение. 
И какво повече могат да желая безбожните? Вие се съгласявате с 
всичко, което те искат. Правейки по този начин евангелието 
незадължително за всички хора Вие се отказвате от цялата 
християнска кауза. О, не известявайте това на Гад! Нека 



дъщерите на необрязаните да ликуват; нека синовете на 
невярващите да се радват! 

20. Така както това учение открито и директно отхвърля цялата 
християнска религия така прави и откровението да противоречи 
само на себе си. Защото то се основава на интерпретацията на 
някои текстове (повече или по-малко това е без значение), които 
явно противоречат на други тестове и на цялостния тон на 
Писанието. Например: защитниците на това учение интерпретират 
следния текст от Писанието Яков възлюбих, а Исав намразих като 
че означава, че Бог буквално е намразил Исав и всички осъдени от 
вечността. Сега, какво може да противоречи по-явно от това на 
Писанието, не само на общия му тон, но и на тези конкретни 
текстове, които казват ясно Бог е любов? Отново: те извличат от 
текста Ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля 
когото ще пожаля (Римл. 9:15), че Бог е любов само за някои, т.е. 
за избраните и ще покаже милост единствено към тях, което е в явно 
противоречие с цялостното звучене на Писанието, което често 
казва Милостив е Господ към всички и благите Му милости са 
върху всичките Му творения (Пс. 145:9). Отново: те извличат от 
този и подобни текстове Не зависи от този, който тича нито от 
този който иска, а от този, който показва милост, че Бог ще 
покаже милост единствено към тези, които е имал в предвид от 
вечността. Кой сега отговаря срещу Бога? Вие сте против всички 
Божи пророци които казват: Бог не гледа на лице (Деян. 10:34) Бог 
не гледа на лице (Римл. 2:11). Отново от следния текст Децата не 
бяха още родени и не бяха извършили нищо добро или зло за да 
почива Божието по избор намерение не на дела, а на Този който 
призовава каза й се По-стария ще слугува на по-младия Вие 
заключавате, че нашето предопределение или избиране по никакъв 
начин не зависи от Божието предузнание. Очевидно е 



противоречието с цялото Писание и по-конкретно на това: Избрани 
според предузнанието от Бога (1 Петър 1:2) и Които предузна тях 
и предопредели (Римл. 8:29). 

21. Същия Бог е преди всичко богат с милост към всички, които 
Го призовават (Римл.10:12). Но вие казвате: Не; Той е такъв само 
към тези, за които е умрял Христос. А те не са всички, но само 
малцината, които Бог е избрал от света. Защото Той не е умрял за 
всички, но единствено за тези, които е избрал преди сътворението 
на света (Еф.1:4). Тълкуване, която явно противоречи на цялото 
Писание и по специално на следните текстове: С яденето си недей 
погубва онзи, заради когото е умрял Христос (Римл. 14:15) – явно 
доказателство, че Христос е умрял не само за тези, които са 
спасени, а и за погиващите. Той е Спасител на целия свят 
(Йн.4:24) Той е Божият агнец, който носи греха на света (Йн.1:29). 
Той е умилостовление не само за нашите грехове, но и за 
греховете на целия свят (1 Йн. 2:2). Той, живия Бог, е Спасител 
на всичките човеци (1 Тим. 4:10) Даде Себе Си откуп за всички (1 
Тим. 2:6). Той вкуси смърт за всеки човек (Евр. 2:9). 

22. Ако кажете: Защо тогава не всички са спасени? целия закон 
дава  свидетелство и отговаря: Първо, не поради някакъв Божии 
декрет, не защото Той изпитва наслада от това те да умират. 
Защото В живота си се заклевам, казва Господ, не благоволявам в 
смъртта на нечестивия (Езек. 18:3, 32). Каквато и да е причината 
за тяхната погибел тя не е в Неговата воля, ако Божия пророк е 
истинен. Защото той заявява: Той не желае да погине нито един, а 
всички да дойдат до покаяние (2 Пт. 3:9). Той желае да се спасят 
всички човеци. И те, Второ, изявяват каква е причината, поради 
която не всички са спасени т.е поради която няма да бъдат спасени. 
Така казва нашия Бог Не искате да дойдете при Мен и да живеете 
(Йн.5:40). Сила от Бога беше върху него да изцелява, но те няма 



да бъдат изцелени. Те отхвърлиха поуката, милостивия съвет на 
Бога срещу тях както правеха коравовртните им бащи. И поради 
тази причина са без извинение, защото Бог би ги спасил, но те няма 
да бъдат спасени. Това е осъждението: Колко често съм желал да 
ви събера заедно, но не искахте (Мат. 23:37). 

23. Така явно се опитва това учене да отхвърли цялото християнско 
откровение като го кара да противоречи само на себе си, давайки 
такава интерпретация на някои текстове, която явно противоречи 
на други и на цялото звучене и тон на Писанието – явно 
доказателство, че не е от Бога. Но дори и това не е всичко. Защото, 
Седмо, това е учение пълно с богохулство каквото се ужасявам да 
изрека, но заради славата на благословения Бог и заради каузата 
на истината няма да замълча. В Божието име и воден от искрена 
загриженост за славата на Неговото велико име аз ще спомена една 
малка част от ужасните богохулства съдържащи се в тази ужасна 
доктрина. Но първо, трябва да предупредя всеки един от Вас, които 
слушате, тъй като ще отговаряте за това в съдния ден, да не 
обвинявате мен (както някои правят) в богохулство, защото аз 
споменавам богохулството на други. И докато скърбите с тези, 
които изричат това богохулство и ги уверите в любовта си към тях 
нека Вашето сърдечно желание и постоянната Ви молитва към Бога 
да бъде Отче прости им, защото не знаят какво правят. 

24. След всичко казано до тук нека сега да разгледаме как това 
учение представя нашия благословен Господ Исус Христос 
праведния Единородният от Отца пълен с благодат и истина 
като лицемер, измамник на всички хора и човек лишен от 
елементарна искреност. Защото не може да се отрече, че Той 
навсякъде говори като че ли желае всички хора да се спасят. 
Следователно, да кажем, че Той не желае да се спасят всички хора 
означава да Го представим като обикновен лицемер и измамник. Не 



може де се отрече, че от Неговата уста излизат благодатните думи: 
Елате при мен всички, които се трудите и сте обременени и Аз 
ще ви успокоя. Ако е така тогава Вие казвате, че Той призовава 
тези, които не могат да дойдат, тези, за които знае, че не са в 
състояние да дойдат; тези, които Той би могъл да направи способни 
да дойдат, но които няма да направи. Как е възможно да бъде 
представена по-голямо нечестие? Вие го представяте като мамещ 
Своите безпомощни създания обещавайки им нещо, което никога 
не е възнамерявал да им даде. Вие го представяте като казващ 
едно, а мислещ друго като претендиращ да обича тези, които Той 
не обича. Него, в чийто уста нямаше лукавщина Вие правите пълен 
с измама, лишен и от елементарната честност – и особено когато 
при падането на нощта над града Той плаче за него и казва: О, 
Ерусалиме Ерусалиме, ти който избиваш пророците си и с камъни 
убиваш пратените до тебе колко често съм желал да събера 
децата ти заедно, но не искахте hqelhsa — kai ouk hqelhsate. Сега 
ако кажете те искаха, но Той не желаеше Вие го представяте (и кой 
може да слуша това?) като плачещ с крокодилски сълзи; плачещ 
над плячката, която Самият Той е обрекъл на погибел! 

25. Ако някой би изрекъл такова богохулство биха писнали и двете 
уши на всеки християнин! Но има и още;  защото както това учение 
почита Сина така то почита и Отца. То унищожава наведнъж всички 
Негови атрибути. То отхвърля едновременно Неговата 
справедливост, милост и истина; Да, то представя най-светия Бог 
като по-лош от дявола; едновременно като по-лъжлив, по-жесток и 
по-неправеден. По-лъжлив, защото дявола, бивайки лъжец, никога 
не е казвал: Той желае да се спасят всички човеци. По-
несправедлив, защото дяволът не може, дори и да пожелае, да 
бъде виновен в такава несправедливост каквато вие приписвате на 
Бога, когато казвате, че осъжда милиони души на вечен огън 



приготвен за дявола и неговите ангели заради това, че 
постоянстват в греха тъй като нямат онази благодат, която Той не 
им дава. И по-жесток защото този нещастен дух търси и не намира 
покой, така че собствената му непрекъсващо нещастие се явява 
изкушение да изкушава и другите. Но Бог почива на високо и славно 
място; така че да смятаме, че воден единствено от Своето желание, 
поради Своята воля се удоволства в това да осъди Своите 
творения независимо дали те желаят това или не на вечно мъчение 
означава да Му припишем такава жестокост каквато не бихме могли 
да припишем дори на най-големия враг на Бога и човека. Това 
означава да представим всевишния Бога (който има уши да слуша 
нека слуша) като по-жесток, лъжлив и несправедлив от дявола! 

26. Това е богохулството, което явно се съдържа в тази ужасна 
доктрина за предопределението! И тук аз спирам. Тук включвам 
всеки, който я защитава. Вие представяте Бога като по-лош от 
дявола; по-лъжлив, по-жесток, по-несправедлив. Но вие казвате, че 
ще докажете това чрез Писанието. Стойте! Какво ще докажете, чрез 
Писанието? Че Бог е по-лош от дявола? Това не може да бъде. Това 
не може да бъде истинското значение. Ако запитате Какво е тогава 
истинското значение? Ако Ви отговоря Не знам вие не печелите 
нищо; защото има много верни места в Писанието, които нито Вие 
нито аз ще разберем докато смъртта не бъде погълната 
победоносно. Но аз зная, че е по-добре да кажа, че това няма 
смисъл  отколкото, че има смисъл като този. То не може да 
означава, каквото и всъщност да означава, че Бога на истината е 
лъжец. Нека да означава каквото ще, но ме може да означава, че 
Съдията на целия свят е несправедлив. Никое писание не може да 
означава, че Бог не е любов или че любовта Му не е върху всичките 
Му творения; т.е. каквото и да означава нито едно писание не може 
да доказва предопределението. 



27. Това е богохулство, заради което (аз обичам хората, които 
поддържат това) аз мразя това учение за предопределението, 
учение, според което дори ако някой може за момент да допусне 
това (наречете го избиране, осъждение или като ви харесва всичко 
означава едно и също нещо) някой може да каже на нашия 
обвинител дявола: Ти, глупако, защо продължаваш да ревеш? Това 
че лежиш и причакваш души е толкова ненужно колкото и нашата 
проповед. Не си ли чул, че Бог е иззел делото от ръцете ти и го 
върши далеч по-успешно? Ти с всичките си началства и власти 
можеш да ни нападаш единствено по начин, от който можем да се 
защитим; Но Той е в състояние неустоимо да унищожи както телата 
така и душите ни в ада! Ти можеш единствено да съблазняваш; Но 
Неговия непроменим декрет да предаде хиляди души на смърт ги 
заставя да продължават да постоянстват в греха докато паднат във 
вечния огън. Ти изкушаваш; Той ни довежда до разрушение защото 
не можем да устоим на волята Му. Ти глупако, обикаляш търсейки 
кого да погълнеш? Не си ли чул, че Бог е лъв, който поглъща, 
унищожител на души, човекоубиец? Молох принуждаваше 
единствено деца да бъдат изгаряни, и този огън скоро угасваше, 
или смъртното тяло изгаряйки прекратяваше своето мъчение; Но 
Бог, казват те, чрез Своя вечен декрет постановен преди те да са 
извършили нищо добро или зло прави така, че не само децата за 
кратко да преминат през огън, но и родителите да бъдат хвърлени 
в адския огън който не изгасва никога и тялото, бивайки нетленно и 
неразрушимо ще бъде винаги горено и никога няма да изгори, но 
димът от тяхното мъчение,  защото така се е видяло угодно на Бога, 
ще се издига завинаги. 

28. О, как би се радвал противника на Бога и човека да чуе, че това 
е истина! Как би възклицавал и не би престанал! Как би издигнал 
гласа си и би казал: В шатрите си Израельо. Бягайте от лицето на 



този Бог, или ще погинете навеки! Но къде ще избягате? На небето? 
Той е там. В преизподнята?  Но Той е и там. Не можете да избягате 
от всеприсъстващия, всемогъщ тиранин. И независимо дали бягате 
или стоите Вие ще загинете, да, ще погинете вечно. Пей, о ад, и 
радвайте се Вие, които сте под  земята! Защото Бог, дори 
всемогъщия Бог, е говорил и е предал на смърт хиляди души от 
изгрева на слънцето до захождането му! Тук смърте е твоето жило! 
Те не могат, не са в състояние да избягат; Защото устата Господни 
изговориха това. Тук, о гроб, е твоята победа! Народи още неродени 
и преди да са извършили каквото и да е добро или зло са 
прокълнати никога да не видят светлината на живота, но да бъдат 
навеки мъчени.  Нека заедно възклицават всички тези звезди, които 
паднаха заедно с Луцифер, синът на зората! Нека всички синове на 
ада извикат от радост! Защото декрета излезе и кой може да го 
върне? 

29. Да, декрета е изречен; и е изречен преди сътворението на света. 
Но кой декрет? Единствено този: Аз ще поставя пред човешките 
синове  живота и смъртта, благословение и проклятие. И 
душата, която избере живота ще живее както и душата, която 
избере смъртта ще умре. Този декрет, според който, които 
предузна тях и предопредели, е наистина вечен. Според който 
Христос пострада, за де съживи тези, които са избрани според 
предузнанието от Бога и сега стоят здрави като луната и като вярно 
свидетелство в небето; когато небето и земята преминат той няма 
да премине, защото е толкова непроменим и вечен колкото е и Бог, 
който го е дал. Този декрет съдържа най-силното насърчение да 
пребъдваме във всяко добро дело и във всяка святост. И той е 
извор на радост и щастие, наша велика и безкрайна утеха. Той 
подобава на Бога и във всичко съответства на Неговата природа. 
Той ни дава най-добра представа за Неговата справедливост, 



милост и истинност. С него се съгласява и цялостното звучене на 
християнската религия както и всяка нейна част. За него 
свидетелствуват Мойсей и всички пророци и нашия благословен 
Господ и всички апостоли. Така казва Мойсей в Божието име: 
Призовавам небето и земята за свидетели срещу вас, че днес 
положих пред вас живот и смърт, благословение и проклетия; 
затова изберете живота, за да живееш ти и потомството ти. 
Така Езеккил казва (да цитираме един пророк заради всички) 
душата която съгреши тя ще умре. Синът няма да носи вечно 
греха на бащата. Праведността на праведния ще бъде на него и 
нечестието на нечестивия ще бъде върху него (18:20). Така казва 
нашия благословен Господ: Ако е жаден някой нека дойде при Мен 
и да пие (Йн. 7:37). Така казва великия апостол св. Павел:  (Деян. 
17:30): Бог заповядва на всички хора навсякъде да се покаят – 
всички хора, навсякъде – всеки човек на всяко място без 
изключение на човек или място. Така казва св. Яков: Ако някому от 
вас недостига мъдрост нека проси от Бога, който дава на всички 
щедро без да се скъпи и ще му се даде (Як. 1:5). Така казват св. 
Петър (2 Пт. 3:9) Бог не желае да погинат някои, но всички да 
дойдат до покаяние и св. Йоан Ако съгреши някой имаме Ходатай 
при Отца; Той е умилостивение за нашите грехове и е само за 
нашите, но и за греховете на целия свят (1 Йн. 2:1-2) 

30. О, чуйте това Вие, които забравяте Бога! Няма да можете да 
обвините Него за смъртта си! Благоволявам ли аз в смъртта на 
нечестивия? казва Господ (Ез. 18:23 и сл.) Покайте се и върнете се 
от беззаконията си, за да не бъдете погубени. Отмахнете отсред 
себе си беззаконията си – защо да умрете, о, доме Израилев? 
Защото Аз не благоволявам в смъртта на нечестивия, който 
умира, казва Господ Бог. Затова обърнете се и живейте. В 
живота си се заклевам казва Господ,  не благоволявам в смъртта 



на нечестивия – отвърнете се от нечестивите си пътища, защо 
да умрете доме Израилев? (Ез. 33:11). 
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ЗА ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО 

Които предузна тях и предопредели да бъдат съобразни с образа 
на Сина Му, а които предопредели тях и призова, а които призова 
тях и оправда, а които оправда тях и прослави. (Римл. 8:29-30) 

1. Нашия любезният ни брат Павел, казва св. Петър, според 
дадената му мъдрост ви е писал; както и пише във всичките си 
послания, относно тези неща; в които има някои неща трудни за 
разбиране, които неучените и неутвърдените изопачават, 
както правят и с другите Писания за своя погибел (2 Петър 3:15-
16). 

2. Не е невероятно, сред нещата казани от Павел, които са трудни 
за разбиране апостол Петър да включва и тези, които той казва в 
осма и девета глава на своето послание към Римляните. И е 
сигурно, че не само неучените, но и мнозина от най-учените хора в 
света, и не само неутвърдените, но и много от тези, които 
изглеждат добре утвърдени в истините на евангелието през 
последните няколко века изопачават тези пасажи за своя погибел. 

3. Лесно можем да се съгласим, че  те наистина са трудни за 
разбиране като разсъдим, колко хора с най-здраво разбиране 
подпомогнати от всички облаги на образованието продължават да 
се различават в мнението си за тях. И от факта, че съществува 
толкова голямо различие между хората с най-голямо знание, разум 
и святост, някой би заключил, че тези, които сега говорят относно 
този предмет са крайно внимателни и неуверени в себе си. Но не 
знам как става така, че точно обратното се наблюдава във всяка 
част на християнския свят. Никой писател на земята не изглежда 
толкова уверен, колкото тези, които пишат по този труден предмет. 
Не, същите хора, които когато се изказват по други предмети са 



забележително умерени и смирени единствено относно този 
захвърлят своята неувереност и говорят ex cathedra (т.е. 
непогрешимо). Това се отнася особено за тези, които подкрепят 
абсолютните декрети. Но сигурно е възможно да избегнем това: 
стига само каквото и да правим да бъде извършено с умереност и с 
уважение към тези мъдри и добри хора, които имат различно 
мнение; още повече, че след като вече е било казано толкова много 
относно всяка част на въпроса, толкова много книги са били 
написани, че е малко вероятно да кажем нещо, което не е било 
казано преди. Всичко, което сега предлагам не на любителите на 
спорове, но на посветените и честни хора, са няколко кратки насоки, 
които може би ще хвърлят някаква светлина върху текста, който 
цитирахме по-горе. 

4. Колкото по-често и внимателно размишлявам над него толкова 
повече се убеждавам, че тук апостолът не описва (както мнозина 
смятат) една верига от причини и следствия; (изглежда не това е в 
сърцето му) но просто показва метода, по който Бог работи; 
редът, по който няколко клона на спасението естествено следват 
един от друг. И това аз смятам, че  би станало ясно на всеки 
сериозен и непредубедено търсещ, който разглежда Божието дело 
както от началото към края така и от края към началото. 

5. Първо, нека да разгледаме от началото към края цялото Божие 
дело при спасението на човека проследявайки го от първата точка 
до нейния завършек в слава. Първата точка е предузнанието на 
Бога. Бог предузнава хората от всеки народ, които ще повярват, от 
началото на света до скончанието на всички неща. Но, за да 
хвърлим светлина върху този тъмен въпрос, следва да кажем ясно, 
че когато говорим за Божието предузнание, не говорим според 
самата същност на нещата, но по човешки. Защото, ако говорим 
точно, няма такова нещо като предузнание или следузнание в Бога. 



Цялото време, или по-скоро цялата вечност, (защото времето е 
само тази малка част от вечността, която се пада на човешките 
синове) се разкрива пред Него едновременно. Той не узнава едно 
нещо преди друго или едно нещо след друго, но вижда всички неща 
едновременно от вечност до вечност. Тъй като цялото време и 
всичко, което съществува в него, стои едновременно пред Бога, Той 
вижда изведнъж това което е било или което ще бъде до края на 
времето. Но забележете: тези неща не стават защото Той ги знае. 
Не: Той ги знае, защото те са. Точно както аз (ако на някого бъде 
позволено да сравни човешките неща с дълбоките Божи неща) сега 
зная, че слънцето свети, но все пак слънцето не свети защото аз 
знам това, но аз зная това, защото то свети. Моето знание 
предполага, че слънцето свети, но то по никакъв начин не го кара 
да свети. По подобен начин Бог знае, че хората съгрешават, защото 
Той знае всичко. Все пак ние не съгрешаваме, защото Той знае 
това, но Той знае това, защото ние съгрешаваме; и това знание 
предполага нашия грях, но по никакъв начин не го предизвиква. С 
една дума, Бог, виждайки всички векове от сътворението до 
свършека, като един момент, и, виждайки едновременно какво е в 
сърцата на всички човешки синове, знае дали всеки един ще 
повярва или няма да вярва във всяко време и народ. Все пак това, 
което Той знае, било то вяра или неверие, по никакъв начин не е 
причинено от Неговото знание. Хората са толкова свободни да 
вярват или да не вярват колкото и ако Той не знаеше това изобщо. 

6.  Наистина, ако човека не беше свободен той не би бил отговорен 
за своите мисли, думи или дела. Ако не беше свободен той не би 
бил достоен нито за награда нито за присъда; той не би бил 
способен нито на добродетел нито на порок, да бъде морално 
добър или лош. Ако той нямаше повече свобода от слънцето, 
луната или звездите той не би бил по-отговорен от тях. От 



предположението, че той няма повече свобода от тях камъните по 
земята биха били толкова достойни за награда и наказание колкото 
и човека: едните биха били отговорни колкото другите. Да, и би било 
толкова абсурдно да им приписваме както добродетел така и порок 
колкото да ги приписваме на един камък или дърво. 

7. Но да продължим: Които предузна тях и предопредели да бъдат 
съобразени с образа на Сина Му. Това е втората крачка: (говорейки 
по човешки: защото фактически няма нищо преди или след за Бога). 
С други думи, Бог постановява от вечност до вечност, че всички 
които вярват в Неговия възлюбен Син ще бъдат направени 
съобразни с Неговия образ: ще бъдат спасени от всеки вътрешен и 
външен грях; във всяка вътрешна и външна святост. Ако това е така 
явен и неоспорим факт е, че всички, които истински вярват в името 
на Божия Син сега получават следствието на вярата – спасението 
на душите си. И това става поради непроменимия, необратим, 
неустоим Божи декрет: Който повярва ще бъде спасен който не 
вярва ще бъде осъден. 

8. Които предопредели тях и призова. Това е третата стъпка: (Пак 
си спомнете, че говорим по човешки). Да изразим това малко по-
разширено: Според определеното Си постановление, че вярващият 
ще бъде спасен тези, които Той е предузнал като такива, Той 
призовава както вътрешно така и външно – външно чрез словото 
на Своята благодат и вътрешно, чрез Духа Си. Вътрешното 
отпечатване на словото в сърцето  изглежда е това, което някои 
наричат ефективно призоваване. То включва призоваването им 
като Божи деца, приемането им във Възлюбения, оправданието, 
свободно по благодат, чрез изкуплението, което е в Христос Исус. 

9. Които призова тях и оправда. Това е четвъртата стъпка. Всички 
са съгласни, че думата оправдавам тук се използва в определено 



значение; т.е., че Той ги прави свети и праведни. Той изпълнява 
Своя декрет правейки ги съобразни с образа на Сина или, както 
обикновено казваме, освещавайки ги. 

10. Текста продължава: Които оправда тях и прослави. Това е 
последната стъпка. Направил ги участници в наследството на 
светиите на светлината Той им дава царството приготвено за тях от 
началото на света. Това е редът, където според Своята воля, 
планът, който Той е поставил от вечността води до спасение на 
тези, които е предузнал –  истинските вярващи от всяко време и 
народ. 

11. Същото велико дело на спасението чрез вяра, според 
презунанието и постановлението от Бога може да бъде видяно дори 
в още по-ясна светлина ако го разгледаме отзад напред, от края към 
началото. Представете си тогава, че стоите заедно с едно голямо 
множество, което никой не може да изброи от всяко племе, език, 
люде и народ, което, хвали седящия на трона и Агнето от века и 
довека. Измежду всички тези, които са влезли в слава Вие няма да 
намерите нито един, който да не свидетелствува за тази велика 
истина: Без святост никой няма да види Бога, нито един от цялото 
това неизброимо множество, който да не е бил осветен преди да е 
прославен. Чрез святост той е бил приготвен за слава; според 
неустоимата Божия воля, така че короната купена с кръвта на 
Неговия Син не може да бъде дадена на никой, който не е бил 
обновен от Неговия Дух. Той е станал Начинателя на вечно 
спасение единствено за тези, които Му се покоряват, които 
се  покоряват външно, които са свети в сърцата си и свети в цялото 
си поведение. 

12. И ако можехте да погледнете всички тези, които са на земята, 
които сега са осветени, Вие нямаше да намерите нито един, който 



да не е бил осветен преди да е бил призован. Първо той е бил 
призован не само външно, чрез словото на Божите посланици, но 
също така и с вътрешен призив, чрез Неговия Дух, прилагащ това 
слово, правещ го способен да вярва в единородния Божи Син и 
свидетелствуващ заедно с неговия дух, че е Божие дете. И по този 
начин всички те са осветени. Това е било чувството на Божията 
любов излята в сърцата им и всеки от тях е бил направен способен 
да обича Бога. Обичайки Бога, той обича своя ближен както себе си 
и има силата да изпълнява неукорно всички заповеди. Това е 
правило, от което няма изключения. Бог нарича грешника Свой, т.е. 
оправдава го преди да го освети. И чрез това съзнанието за 
Неговата благосклонност Той изработва в него това велико чувство, 
от което произлизат всеки добър характер, дума и дело. 

13. И кои са тези, които са така призовани от Бога ако не тези, които 
преди това Той е предопределил или определил да бъдат 
съобразени с образа на Сина Му? Това постановление (пак говорим 
по човешки) предшества всеки човешки призив: Всеки вярващ е бил 
предопределен преди да бъде призован. Защото Бог не призовава 
никого освен този, който Му е видяло угодно  според този план на 
действие, който Той е положил още преди сътворението на света. 

14. Още веднъж: Както всички, които са призовани са били 
предопределени така всички, които Бог е предопредели Той е 
предузнал. Той знае, Той ги вижда като вярващи и така ги 
предопределя за спасение според Своето вечно постановление: 
Който вярва ще бъде спасен. По този начин ние виждаме цялото 
Божие дело от края към началото. Кои са прославени? Никои освен 
тези, които първо са били оправдани. Кои са осветени? Никои освен 
тези, които първо са оправдани. Кои са оправдани? Никой освен 
тези, които първо са били предопределени. Кои са 
предопределени? Никои освен тези, които Бог предузна като 



вярващи. Така целта и думата на Бога стоят непоклатими като 
небесен стълб: – Който повярва ще бъде спасен; който не повярва 
ще бъде осъден. И по този начин Бог е чист от кръвта на всички 
хора, защото който погива, погива поради собствените си дела. Те 
няма да дойдат при Мен, казва Спасителят на хората и чрез никой 
друг няма спасение. Те няма да повярват и няма друг път нито за 
сегашно нито за бъдещо спасение. Следователно, кръвта им е 
върху собствената им глава и в същото време Бог се оправдава в 
думите Си, че желае да се спасят всички човеци и да дойдат до 
познание на истината. 

15. Обобщението на всичко е следното: всемогъщия и всезнаещ Бог 
вижда и знае от вечност до вечност всичко което е, било е и ще бъде 
като едно вечно сега. За Него нищо не нито минало нито бъдеще, 
но всички неща са еднакво настоящи. При Него, следователно, ако 
говорим според естеството на нещата, няма нито предузнание нито 
следзнание. Това би противоречало на думите на апостола: В Него 
няма изменение нито сянка на промяна и на това, което казва Сам 
за Себе Си на пророка: Аз, Господ, не се променям. Все пак когато 
ни говори, знаейки как сме направени, знаейки ограниченията на 
нашето разбиране, Той слиза до нашите възможности и говори за 
Себе Си по човешки. Така благоволявайки в нашата немощ Той 
говори за Своите намерения, съвет, план, предузнание. Не че Бог 
има нужда от план или да планира Своето дело отнапред. Далеч от 
нас да приписваме това на Всемогъщия; да мерим Него със самите 
себе си! Единствено поради състрадание Той говори за Себе Си 
като предузнаващ нещата на небето и на земята и като 
предопределящ ги. Но възможно ли е да си помислим, че следва да 
приемаме тези изрази буквално? На някой, който мисли така няма 
ли самият Той да каже: „Нима мислиш, че Аз съм като теб?“ Не е 
така: Колкото е високо небето от земята толкова Моите 



пътища са по-високи от твоите пътища. Аз зная, постановявам, 
работя по начин, който ти не си в състояние да разбереш. Но за да 
ти дам някаква смътна представа, сянка на знание за Моите 
пътища, Аз използвам човешки език и правя Себе Си разбираем за 
това невръстно състояние в което ти се намираш. 

16. Какво тогава научихме от всичко това? Това и не повече – (1) 
Бог познава всички вярващи; (2) желае те да бъдат спасени от 
греха; (3) за този край ги оправдава, (4) освещава ги и (5) ги въвежда 
в слава. 
Нека хората да прославят Бога за тази Негова доброта; и да бъдат 
съгласни с това ясно нейно обяснение без се впускат в тези 
мистерии, които са твърде дълбоки дори за ангелите! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗА  БОЖИЕТО ПРОВИДЕНИЕ 

На вас и космите на главите ви са преброени (Лука 12:7) 

1. Учението за Божието провидение е било приемано от мъдрите 
хора през всички епохи. В него са вярвали мнозина от известните 
езичници, не само от философите, но също така оратори и поети. 
Безбройни са свидетелствата за него пръснати из техните писания, 
които са в съгласие с известното изказване на Цицерон: Всички 
неща, всички събития в този свят се ръководят от Бога (Deorum 
moderamine cuncta geri). Можем да приведем цял куп свидетелства, 
за да потвърдим това и би ни било безкрайно трудно да го отречем. 

2. Същата истина се признава и днес в повечето части на света; да, 
дори от тези народи, които са толкова варварски, че не познават 
буквите. Така, когато Постуби, един индиански вожд от племето 
чикаси в Северна Америка бил запитан: Защо смяташ, че 
Възлюбения (така те наричат Бога) се грижи за теб? той отговорил 
без колебание: Аз воювах с французите; летяха куршуми и умираха 
хора; но аз все още съм жив и поради това зная, че Възлюбения се 
грижи за мен. 

3. Но въпреки че древните и съвременните езичници са имали 
някакво разбиране за Божието провидение все пак повечето от 
техните определения са неясни, объркани и несъвършени. Да, 
свидетелствата, които най-просветените от тях дават обикновено 
си противоречат едно на друго. Добавете към това и факта, че те по 
никакъв начин не са били сигурни в тези неща; те едва дръзват да 
твърдят нещо и говорят с предпазливост и неувереност; до такава 
степен, че самият Цицерон, авторът на това велико изказване 
хладнокръвно завършва своя дълъг диспут по предмета с едно 
несигурно и слабо заключение: Mihi verisimilior videbatur Cotta oratin 



Какво можем кажем (човекът, който спори в защита на Божието 
съществуване и провидение) на мен това ми изглежда по-вероятно 
отколкото това, което моите опоненти ми противопоставят. 

4. И не е за учудване: Защото само Бог може да даде ясно, вярно, 
съвършено знание (т.е. толкова съвършено колкото нашето слабо 
разбиране може да понесе в това невръстно състояние на 
съществуване; или поне доколкото съвпада с Неговия план за 
управление) за начина, по който Той управлява света. Това е, което 
имаме в писмена форма: Всички Божии пророци, цялото Писание 
както Стария завет така и Новия, описват много сцени свързани с 
Божието провидение. Един прекрасен писател прави чудесна 
забележка: Тези, които възразяват, че Стария завет като цяло не е 
една свързана история на народите, а само куп несвързани 
събития, не разбират естеството и плана на това Писание. Те не 
виждат, че Писанието е Божията история. Тези, които държат това 
в ума си лесно ще приемат, че вдъхновените автори никога не са 
губели това от погледа си, но виждат едни непрекъсната, свързана 
верига от началото до края. Навсякъде в тази прекрасна книга 
малко по малко става ясно, че вечния живот е Емануил, Бог с нас и 
Неговото царство владее над всичко. 

5. В стиховете предшестващи текста, нашия Бог въоръжава своите 
ученици срещу страха от човеци: „Не се страхувайте,“ казва Той, 
(ст.4) от „този, който може да убие тялото и след това не може 
да направи нищо“. Той ги въоръжава срещу този страх, първо, 
напомняйки им какво е безкрайно по-страшно от всичко, което 
хората могат да направят: „Но бойте се от Този, който след като 
е убил има силата да хвърли в ада“. По-нататък Той ги въоръжава 
срещу това посочвайки им управляващото провидение: „Не 
продават ли се пет врабчета за два асария и ни едно от тях не 
е забравено от Бога?“ Или като думите са повторени от св. Матей 



с незабележима разлика (10:29-30) „Нито едно не пада на земята 
без волята на Отца. Но на Вас и космите на главата Ви са 
преброени“. 

6. Трябва наистина да уточним, че това силно изказване, макар да 
е повторено от двамата евангелисти не е нужно да означава (и ако 
някой смята, че трябва той вярва това много наивно), че Бог 
буквално брои космите по главите на всички Свои творения. Това е 
казано метафорично в смисъл, че няма нищо колкото и малко или 
незначително да е в очите на човеците, което да не е обект на 
грижата и провидението на Бога, пред Когото нищо което касае 
щастието на всяко от творенията не е малко. 

7. Едва ли има друго учение в цялото откровение, което да е по-
важно от това. И в същото време едва ли има друго, което да е 
повече пренебрегвано и може би толкова малко разбирано. Нека 
тогава да се осмелим, с Божията помощ, да го разгледаме 
подробно; да видим на какви основи стои то и какво точно включва. 

8. Вечния, премъдър, благодатен към всички Бог е Творецът на 
небето и земята. Той е извикал от нищото „чрез Своето всемогъщо 
слово“ цялата вселена, всичко, което е. „Така станаха небето и 
земята и цялото тяхно войнство“. И след като е подредил всичко 
в ред, растенията според техния вид, рибите и птиците, животните 
и влечугите, според видовете им Той е създал човека по Своя 
образ. „И Бог видя,“ че всяка отделна част от вселена „беше добра“. 
Но след като видя всичко, което беше създал, всичко във връзка 
едно с друго ето всичко „беше твърде добро“. 

9. И както това премъдро и всебалагодатно Същество е създало 
всички неща така то поддържа и всички хора. Той е вседържител 
така като и Създател на всичко, което съществува. Той държи 



всичко според Своето могъщо слово. Сега, Той трябва да знае 
всичко, което е направил и всичко което поддържа миг след миг 
иначе не би могъл да го поддържа според съществуването, което 
му е дал.  И никак не е странно, че Този, Който е всеприсъстващ, 
Който изпълва небето и земята е близо. Ако човешкото око 
различава нещата на близко разстояние, окото на орела това, което 
е по-далеч, окото на ангела това, което е хиляди пъти по-
отдалечено (може би обхващащо лицето на земята само с един 
поглед) как няма окото на Бога да вижда всичко в цялата широта на 
творението? Особено ако вземем в предвид, че нищо не е 
отдалечено от Този, в Когото всички „живеем, движим се и 
съществуваме“. 

10. Вярно е, че нашето ограничено разбиране схваща това 
несъвършено. Но независимо дали го схващаме или не ние сме 
сигурни, че това е така, толкова сигурно колкото, че Той присъства 
по всяко време на всяко място, че Той е над и до; че Той ни 
обкръжава отпред и отзад и че е „положил ръката Си върху нас“. 
Ние признаваме, че „това знание е твърде високо и пречудно“ за 
нас, ние не „можем да го стигнем“. Начина на Неговото присъствие 
не може да обясни никой човек, а вероятно и никой ангел в небето. 
Може би това, което древните философи са казали за душата по 
отношение на нейното отделяне от тялото т.е., че tota in toto, et, tota 
in qualibet parte може в някакъв смисъл да се каже за 
всеприсъстващия Дух по отношение на вселената. Той е не само 
всичко във всичко, но и  всичко във всяка част, и не може да има 
съмнение, че Той вижда всеки атом от Своето творение и то хиляди 
пъти по-ясно отколкото ние виждаме нещата, които са близо до нас. 
Дори и тогава ние виждаме единствено повърхността, докато Той 
вижда най-вътрешното естество на всяко нещо. 



11. Всеприсъстващия Бог вижда и знае всички характеристики на 
това, което е създал. Той знае всички връзки, зависимости и 
отношения и всички начини, по които едното може да повлияе на 
другото. Конкретно Той вижда всички неодушевени част на 
творението, както небето отгоре така и земята долу. Той знае как 
звездите, кометите или планетите горе влияят на обитателите на 
земята долу; какво влияние оказват долните небеса с техните 
складове от огън, град, сняг и мъгла, ветрове и бури на нашата 
планета; и какво може да бъде предизвикано във вътрешността на 
земята чрез огън, въздух или вода; какво изпарение може да се 
издигне и какви промени ще последват; как влияе всяко число или 
растение на човешките синове. Всички тези „лежат голи и открити 
пред очите“ на Създателя и Вседържителя на вселената. 

12. Той познава всички животни на земния свят, всички зверове, 
птици, риби, влечуги или насекоми. Той знае всички способности и 
сили, които им е дал от най-голямата до най-малката. Той знае 
всеки добър ангел и всеки зъл ангел във всяка част на владението 
Си и гледа от небето към човешките синове по цялото лице на 
земята. Той познава сърцата на всички човешки синове и разбира 
всичките им помисли: Той вижда какво всеки ангел, всеки дявол, 
всеки човек мисли, говори или върши; да, и всички техни чувства. 
Той вижда тяхното страдание във всяка ситуация. 

13. Дали Създателя и Вседържителя на света е незаинтересован от 
това, което вижда? Дали гледа на тези неща със зли или 
безразлични очи? Дали Той е Бога на Епикур? Дали стои спокойно 
на небето без да обръща внимание на нещастните обитатели на 
земята? Това не е възможно. Той ни е направил, а не ние себе си и 
Той не може да презре „делото на ръцете Си“. Ние сме Негови 
деца. „И може ли майка да забрави децата на утробата си?“ Да, 
тя може да забрави, но Бог няма да ни забрави! Точно обратното, 



Той категорично е заявил, че „очите Му са върху цялата земя,“ 
така че Той обича всеки човек и „милостта Му е върху всичките 
Му творения“. Следователно, Той е загрижен във всеки момент за 
това какво се случва с всяко от Неговите творения по земята; и по-
специално за всичко, което се случва с всеки от човешките синове. 
Трудно е наистина да проумеем това, не, трудно е да го повярваме, 
вземайки в предвид голямата слабост и окаяност, която ни 
заобикаля от всяка страна. Но ние трябва да вярваме освен ако не 
искаме да направим Бога лъжец. Въпреки това сигурно е, че никой 
човек не може да разбере това. Тогава на нас подобава да се 
смирим пред Бога и да признаем своето невежество. Наистина как 
можем да мислим, че човек би могъл да разбере червея? Колко по-
малко може да смятаме, че човек може да разбере Бога! Защото как 
ограниченото може да разбере безкрайното? 

14. Той е безкраен в мъдрост както и в сила. И цялата Му мъдрост 
постоянно е употребявана за управлението на всичко свързано с 
Неговото творение и за доброто на всичките Му творения. Защото 
Неговата мъдрост и доброта вървят ръка за ръка. Те са неразривно 
свързани и последователно действат в хармония с всемогъщата 
сила за доброто на Неговите творения. Неговата сила, която е 
равна на Неговата мъдрост и доброта съработи с тях. И за Него 
всички неща са възможни. Той прави „каквото Му е угодно“ на 
небето и на земята и в морето и в най-големите дълбочини; и ние 
не може да се съмняваме във възможностите на Неговата сила 
както в поддържането така и в управлението на всичко, което Той е 
направил. 

15. Този, Който е направил всички неща не може единствено да се 
отрече от Себе Си. Той не може да Си противостои или да 
противоречи на Собственото Си дело. Ако не беше така Той би 
унищожил всеки грях с придружаващата го болка в един миг. Той би 



отнел греха от цялото Си творение и страданието не би 
продължило. Но правейки това Той би противостоял на Себе Си; 
Той би съборил Собственото Си дело и би отрекъл всичко, което е 
направил откакто е създал човека на земята. Защото Той е създал 
човека по Собствения Си образ; дух като Себе Си, дух надарен с 
разбиране, с воля или желания и свобода, без която нито неговото 
разбиране нито неговите желания биха били от някаква полза нито 
пък той би бил способен както на порок така и на добродетел. Той 
не би могъл да бъде морален агент повече отколкото едно дърво 
или камък. Следователно, ако Бог беше така използвал силата Си 
със сигурност не би имало повече порок; но е еднакво сигурно, че 
не би имало повече и добродетел в света. Ако човешката свобода 
бъде отнета хората биха били толкова неспособни на добродетел 
колкото и камъните. Следователно, (по отношение на това, което 
беше казано) Самият Всемогъщ не би могъл да направи това. Той 
не би могъл така да противоречи на Себе Си или да отмени това, 
което е направил. Той не може да унищожи в душата на човека този 
Свой образ, според който го е направил. И без да прави това Той не 
би могъл да прекрати греха и страданието в света. Но ако беше 
направил това Той не би изявил никаква мъдрост, а единствено 
всемогъществото Си. Но сега многообразната мъдрост на Бога, за 
която споменахме (така като и цялата Му доброта и сила), е 
употребена в съхранението на човека като човек; не като стока или 
камък, но като разумен и свободен дух, способен да избира доброто 
и злото. Дълбочината на Божията мъдрост се открива в Неговото 
славно провидение; в управлението на хората, така че да не бъдат 
унищожени тяхното разбиране, воля или свобода. Той заповядва на 
всички неща, както на небето така и на земята, да помагат на човека 
да запази своето съществуване до рая, за да достигне до спасение, 
доколкото това може да бъде постигнато без принуда, без да се 
заповядва над неговата свобода. Лесно можем да кажем, че цялото 



Божие провидение действа така, че да предлага на човека всяка 
възможна помощ, за да може да върши доброто и да избягва злото, 
което може да бъде направено без човека да бъде променен в 
машина; без да бъде направен неспособен на порок или 
добродетел, награда или наказание. 

16. Междувременно един богобоязлив писател е отбелязал, че има, 
както той се изразява, троен кръг на Божието провидение над и 
отвъд това, което ръководи цялата вселена. Сега ние няма да 
говорим за тази всеправляваща ръка, която управлява 
неодушевеното творение, за което знаем, че всяка част е под 
управлението на Този, „Който дава храна на животните и на 
гарвановите пилета, когато викат към Него“. Но тук ние говорим 
за това контролиращо провидение по отношение на човешките 
синове. Едното може лесно да бъде различено от другото от тези, 
които наистина наблюдават Божиите пътища. Най-външния кръг 
включва цялата човешка раса, всички потомци на Адам, всички 
човешки същества пръснати по лицето на земята. То включва не 
само християнския свят, тези които се наричат с името на Христос, 
но също така и мохамеданите, които значително превъзхождат по 
брой дори номиналните християни; да, по подобен начин и 
езичниците, които многократно надвишават християните и 
мохамеданите взети заедно. Или „Бог е Бог само на евреите,“ пита 
Павел, „а не и на езичниците?“ И така ние можем да кажем, Той 
само на християните ли е Бог, а не и на мохамеданите и на 
езичниците? Да, без съмнение и на мохамеданите и на езичниците. 
Неговата любов не е ограничена. „Благ е Господ към всички и 
благите Му милости са върху всичките Му творения.“ Той се 
грижи дори за изгнаниците между хората и  с право може да се каже: 
Свободна като въздуха тече Твоята щедрост 



Милостите Ти блестят във всичките Твои дела 
Така както слънцето огрява. 

17. Все пак може да се допусне, че Той показва по-голяма грижа към 
тези, които представляват втория, по-малък кръг; който включва 
всички, които се наричат християни, всички, които изповядват вяра 
в Христос. Ние можем с основание да мислим, че тези, в някаква 
степен Го прославят, поне повече отколкото езичниците правят 
това. Следователно, Бог в някаква степен прославя тях и има по-
голяма загриженост за тях. От много източници изглежда, че князът 
на този свят няма толкова голяма власт над тези, колкото над 
езичниците. Богът, на Когото те поне изповядват, че служат, в 
известна степен поддържа Своята Собствена кауза, така че духът 
на мрака не царува толкова неконтролирано колкото над езическия 
свят. 

18. В третия и най-вътрешен кръг са включени единствено 
истинските християни, тези които се покланят на Бога не само 
формално, но с „дух и истина“. Тук се включват всички, които 
обичат Бога или поне, които истински се страхуват от Него и 
изработват своята праведност; всички в които има „ум Христов, 
които ходят както е ходил сам Христос“. Думите на нашия 
Господ цитирани по-горе ясно показват това, особено следните: „А 
на Вас дори и космите на главата са преброени“. Той вижда 
техните тела и души; Той има специално знание за техните нрави, 
желания и мисли, за всички техни думи и действия. Той брои 
всички техни страдания, вътрешни и външни и причините, от които 
произлизат; така че можем да кажем: 
 

Ти познаваш болките на слугите Си, 
чуваш вика на децата Си. 



И Твоята милост винаги 
е готова да снабди нуждите им. 
 

Нищо не е твърде голямо сравнено с това, нищо не е твърде малко 
за Неговото внимание. Неговите очи постоянно са както върху всеки 
един член на Неговото семейство така и върху всяко събитие, което 
има отношение към техните тела и души; към тяхното вътрешно и 
външно състояние. По този начин Той се грижи както за тяхното 
временно така и за вечното им щастие. 
19. Но какво ще каже мъдрия на този свят човек за това? Той 
отговаря с готовност: Кой се съмнява в това? Ние не сме атеисти. 
Ние признаваме провидението. Това е общото провидение; защото 
наистина, ние не знаем какво да правим със специалното 
провидение, за което някои говорят. Наистина малките дела на 
човеците са далеч от вниманието на великия Създател и Управител 
на вселената! Следователно: 

 
И  както тук героят страда 
така и там врабчето пада 
Еднакво гледа Бог на всички 

 
Така ли е наистина? Аз не съм в състояние да мисля така, защото 
(каквото и да казва този прекрасен поет или неговия герой, който 
той така дълбоко презира и в същото време така превъзнася) аз 
вярвам на Библията където Създателя и Управителя на вселената 
Сам ми казва точно обратното, че Той е добър към животните. Той 
с мярка се грижи за воловете, Той дава храна на добитъка  както  и 
растения за хората. Лъвовете реват за плячката си търсейки храна 



от Бога. Той отваря ръката си и насища творенията изобилно. 
 

Общи са нуждите на обитателите на морето и земята 
Всички очакват Твоята снабдяваща ръка и получават 
ежедневната си милостиня от Теб. 
Те събират това, което е разпръснато от Твоя склад 
Не е тяхна грижа да снабдяват 
Ти държиш вселената в ръката Си. 

Гладуващия свят е нахранен. Нашият небесен Баща храни птиците 
във въздуха. Но забележете! Не сте ли Вие много по-ценни от тях? 
Няма ли тогава Той да храни много повече Вас, които сте толкова 
по-скъпи? В този смисъл Той не гледа на Вас и на тях по еднакъв 
начин, поставяйки Ви на едно ниво с тях. Най-малко Той Ви поставя 
на едно ниво с животните по отношение на живота и смъртта. 
„Скъпоценна е пред Господа смъртта на светиите Му.“ Наистина 
ли мислите, че смъртта на едно врабче е със същата стойност в 
очите Му? Наистина, Той ни казва, че нито едно врабче не пада на 
земята без волята на Отца, но в същото време пита „Не сте ли вие 
много по-скъпи от врабчетата?“ 

20. Но за да докаже общото противопоставяйки го на специалното 
провидение същия елегантен поет излага като несъмнена максима: 

 
Универсалната причина 
Не действа чрез частични, а чрез общи закони 

 
Това очевидно означава, че Той никога не се отклонява от тези 
основни закони, поради някой отделен човек. Това е широко 



приемано виждане, но то е изцяло в противоречие с общото звучене 
на Писанието. Защото ако Бог никога не се отклонява от тези общи 
закони тогава не би имало и едно чудо в света; разглеждайки 
чудесата като отклонения от основните закони на природата. Дали 
когато е разделял Червеното море Всемогъщия се е ограничил с 
тези общи закони? когато е заповядал на водата да застане накуп и 
да направи за изкупените Му път, по който да преминат? Дали е 
работел според общите закони когато е спрял слънцето на небето 
за цял един ден? Не, нито за едно от чудесата, които са записани 
както в Стария така и в Новия завет. 

21. Но се предполага, че Управителя на света никога не се 
отклонява от тези общи закони и г-н Поуп добавя следните 
прекрасни стихове на пълен триумф, защото сега наистина е 
постигнал каквото иска: 
 

Ще забрави ли горящата Етна ако пожелае мъдреца 
Да гърми и ще възпре ли своите пламъци? 
На въздуха и морето ще бъдат ли дадени нови заповеди 
О, непорочни Ветил! За да бъдат облекчени твоите мъки! 
Когато освободената планина трепери цялата 
Ще престане ли да действа гравитацията? 
Или ще забрави ли да падне някой стар храм? 

Защо главата на Картрес да държи една окачена стена? Ние 
отговаряме, ако е волята на Бога да продължи живота на някое от 
Неговите създания Той ще промени този или всеки друг закон на 
природата. Камъкът няма да пада, огънят няма да изгаря; дървото 
няма да плува; или Той „ще заповяда на ангелите Си“ и те ще го 
пренесат на ръце през всички опасности! 



22. Признайте тогава, че макар в нормалния ход на природата Бог 
да действа чрез обичайните закони Той никога не е ограничил Себе 
Си да не прави изключения от тях когато пожелае или да не 
прекрати този закон заради тези, които Го обичат или да не 
използва Своите могъщи ангели. Чрез всяко от тези средства Той 
може да спаси от всяка опасност тези, които му се доверяват. 
Какво! Тогава ти очакваш чудеса? Разбира се, ако вярвам в 
Библията: защото Библията ме учи, че Бог чува и отговаря на 
молитвите. Но всеки отговор на молитва е именно едно чудо. 
Защото ако естествените закони следваха своя курс, ако нещата 
ставаха по естествения начин, това изобщо не е отговор. 
Следователно, гравитацията ще спре т.е. ще престане да действа, 
когато това е угодно на нейния Автор. Не могат ли светските хора 
да проумеят това? Не е чудно: Това е било отбелязано много 
отдавна: „Простият не може да схване това и глупакът не го 
разбира“. 

23. Но аз все още не съм приключил с общото провидение. С 
Божията благодат аз ще пресея проблема. Ще се опитам да го пратя 
на дъното. И аз се надявам да покажа, че това е такава огромна 
глупост, че всеки човек със здрав разум ще се засрами от нея. Вие 
казвате: Ти признаваш общото провидение, но отхвърляш 
специалното. И какво е общо от какъвто и да е вид, което да не 
включва конкретното? Не е ли всяка обща необходимост съставена 
от няколко индивидуални? Можете ли да посочите някоя, която не 
е? Посочете ми ако можете само един род, който не съдържа 
видове? Какво прави рода ако не много видове събрани заедно? 
Какво, моля Ви, е това общо, което не съдържа части? Просто 
глупост и противоречие! Всяко цяло трябва, по естеството на 
нещата, да бъде съставено от няколко части; иначе ако то няма 
части не би могло да бъде цяло. 



24. Ако това е точката от най-голямо значение, можем да я развием 
и малко по-нататък. Какво имате в предвид под общо провидение 
разграничено от една частица? Дали имате в предвид 
провидението, което надзирава само най-големите част от 
вселената? Да предположим слънцето, луната и звездите. Не се ли 
отнася това също и за земята? Вие признавате, че се отнася. Но не 
се ли отнася и до нейните обитатели? Иначе какво прави значима 
земята, една неодушевена частица кална материя? Не е ли един 
дух, едно наследство на безсмъртие, по-значимо от цялата земя? 
Да, не смятате ли, че можем да добавим към това и слънцето, 
луната и звездите; не, дори цялото неодушевено творение? Можем 
ли да не кажем Те ще преминат, но онези  ще пребъдат. „Те ще се 
разтопят като восък, като стара дреха ще ги свиеш, но онези 
(това макар и в по-малка степен може да бъде казано дори и за 
творението) са същите и техните години няма да се свършат.“ 

25. Или когато защитавате общото провидение като нещо отделно 
от специалното смятате, че Бог управлява само една част от света, 
но не и другите? Коя част от него управлява Той? Тази отвън или 
тази отвътре Слънчевата система? Или Той управлява само една 
част от земята, но не и другата? Кои части? Само тези в умерената 
зона? Кои части тогава са под грижата на провидението? Къде да 
теглим линията? Изключвате ли от нея тези, които живеят в 
тропическата зона? Или тези които обитават арктическия кръг? Не, 
по-добре да кажем Бог обича всеки човек и грижата Му е върху 
всичките Му творения. 

26. Дали мислите (защото ние трябва да открием какво мислите ако 
изобщо мислите нещо), че Божието провидение наистина 
съществува във всички части на света по отношение на големите и 
единствени събития, като например издигането и падането на 
империи, но малко се интересува от този или онзи човек, който не 



заслужава вниманието на Всемогъщия? Тогава Вие не вземате в 
предвид, че понятията голям и малък са относителни и се използват 
единствено от човека. По отношение на Всевишния човека и всички 
негови грижи са нищо, по-малко от нищо пред Него. И пред очите 
Му не е малко нищо, което в някаква степен засяга щастието на 
някой, който се бои от Бога и живее праведно. Какво става тогава с 
Вашето общо провидение изключващо отделни части? Нека да 
бъде завинаги отхвърлено от всеки мислещ човек като абсурдна, 
противоречаща си глупост Ние можем да обобщим цялото 
библейско учение в прекрасното изказване на св. Августин Ita 
praesidet singulis sicut universis, et universis sicut singulis! 

 
Отче, колко нашироко сияе Твоята слава 
Господи на вселената и мой Господ 
Твоята доброта се грижи за всичко 
Като че целия свят е само една душа 
Все пак Ти пазиш всеки мой косъм 
Като че ли аз съм Твоята единствена грижа! 

27. От това кратко представяне на Божието провидение ние можем 
да се научим да поставяме цялото си доверие в Този, Който никога 
няма да остави да падне онзи, който Го търси. Нашият благословен 
Господ Сам ни показа как да използваме тази велика истина. „Не 
бойте се.“ Ако наистина се боите от Бога няма да има нужда да се 
страхувате от нищо друго. Той ще бъде „яка кула“ за всички, които 
„се надяват на Него“ пред лицето на неприятелите им. Какво има 
на небето или на земята, което може да Ви повреди, когато сте под 
закрилата на Създателя и Управителя на небето и земята! Нека 
цялата земя и целия ад да се обединят срещу вас; да, цялото 
одушевено или неодушевено творение; те не могат да Ви повредят, 



когато Бог е на ваша страна; Неговата благосклонна милост Ви 
покрива като щит. 

28. Почти еднаква с тази увереност в Бога е и благодарността, която 
ние изразяваме към Неговата щедра закрила. Нека да дадат слава 
на Бога тези, които Бог така е избавил от ръцете на неприятелите 
им. Какво неизразимо благословение е личната Му грижа, която 
включва всяка сила на небето и на земята! Как можем да го 
прославим достатъчно ние, които сме под Неговите криле и 
Неговата вярност и истина са наш „щит и закрила“! 

29. Но междувременно ние трябва да се стараем най-внимателно 
да ходим смирено и близко с нашия Бог. Да ходим смирено: Защото 
ако ти по някакъв начин ограбваш от Бога Неговата слава, ако 
приписваш нещо на себе си, нещата които трябва да ти донесат 
успех ще станат за теб „повод за препъване“. И да ходим близо. 
Вижте дали имате чиста съвест по отношение на Бога и хората. От 
толкова време ти изпитваш личната грижа на Твоя Отец, Който е на 
небето. Но нека съзнанието за тази грижа да не те направи 
безгрижен, ленив или мързелив. Напротив, когато си проникнат от 
тази дълбока истина че твоята помощ на земята идва от Самия 
Него, бъди така сериозен и прилежен в използването на всички тези 
средства, както ако ти самият си защитник на себе си. 
Последно: В какво окаяно положение са онези, които не вярват, че 
има каквото и да  е провидение или, които достигат пак до същото, 
които не вярват, че има специално провидение! На каквото и 
положение да се намират, колкото и дълго да са в света те са 
изложени на много опасности, които никаква човешка мъдрост не 
може да предвиди и никаква човешка сила не може да отблъсне. И 
няма помощ! Ако уповават на човеци те откриват, че са „леки на 
везните“. В много случаи те не могат да помогнат; в други няма да 
помогнат. Но дори и да желаят те ще умрат. Напразна е помощта от 



човеци и Бог е много далеч, извън погледа им. Те не очакват помощ 
от Него. Тези модерни (както и древни) епикурейци са научили, че: 
 

Универсалната причина 
Не действа чрез частични, но чрез общи закони 
Той се грижи единствено за земята, но не и за нейните хилави 
обитатели. Той не се интересува как тези 
Капризни същества пълзящи 
Произволно по окаченото във въздуха кълбо 

 
Колко окаяно е положението на тези хора, които нямат друга 
надежда освен тази! Но от друга страна, колко неизразимо щастлив 
е този, „който се надява на Бога, чието упование е в Господа 
неговия Бог! който може да каже: Винаги слагам Господа пред себе 
си. Понеже Той е отдясно ми няма да се поклатя! Следователно, 
Дори и в долината на мрачната сянка ако ходя няма да се уплаша 
от зло. Твоята тояга  Твоят жезъл те ме утешават.“ 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕТО ОБСЪДЕНО СПОКОЙНО 

1. Склонен съм да вярвам, че мнозина от тези, които се 
наслаждават на "вярата, която действа чрез любов" могат да си 
спомнят време, когато силата на Всевишния е работила в тях по 
особен начин; когато Божия глас е изравнявал планини, стривал е 
канари на прах и могъщо е изливал любовта в техните сърца чрез 
дадения им Свети Дух. По това време е било сигурно, че те не са 
могли да отхвърлят Божията благодат. В този момент те не са били 
толкова способни да променят посоката на този изливащ се върху 
тях порой колкото и да съберат морските вълни в шепите си или да 
спрат слънцето по средата на небето. 

2. Божиите деца отново и отново могат да наблюдават как Неговата 
любов ги води от вяра към вяра, с каква нежност Той се грижи за 
душите им, с каква грижа ги връща в пътя ако се отклонят от него и 
след това ги подкрепя, за да не се поклати ногата им. Те виждат с 
какво нежелание Той им позволява да се отдръпнат от служението 
им на Него и как, независимо от упоритостта на тяхната воля и от 
крайностите на страстите им, Той продължава Своето дело на 
Завоевател, така че накрая да положи всичките Свои противници 
под нозете Си. 

3. Колкото повече напредва Неговата работа в сърцата им толкова 
повече те викат към Него: "Не нам, Господи, не нам, а на Своето 
име дай слава, заради Своята милост и заради Своята вярност!" 
толкова по-дълбоко са убедени, че "по благодат сте спасени, за да 
не се похвали никой," че ние не сме простени и приети от Бога 
поради нещо, което сме извършили, но изцяло и единствено заради 
Христос, заради това, което Той е направил и изстрадал заради нас. 
По подобен начин с все по-голяма сигурност те са убедени, че 
условието за това приемане е единствено вярата, че преди тя да е 



била подарена никакво добро не може да бъде нито направено нито 
пожелано, не и в това грешно естество. 

4. Колко лесно тогава може да реши християнина заради тази 
опитност на собствената си душа, че истинската Божия благодат 
винаги действа неустоимо във всеки вярващ! че Бог ще завърши 
каквото е започнал, така че е невъзможно за истинския вярващ да 
отпадне от благодатта! и накрая, че причината, поради която Бог 
дава това само на някои, а не на останалите се корени в Неговата 
Собствена воля, че без каквото и да е отношение към тяхната вяра 
и дела Той абсолютно, безусловно ги е предопределил за живот 
преди създанието на света! 

5. В съгласие с това в "Протестантската изповед на вярата" 
издадена в Париж през 1559 г. откриваме следните думи: "Ние 
вярваме, че от общата поквара и осъждение, в което са изпаднали 
всички хора Бог отделя тези, които поради Своя вечен и 
непроменим съвет Той е избрал чрез Собствената си добрина и 
милост чрез нашия Господ Исус Христос, без отношение към 
техните дела, а останалите оставя в същата поквара и осъждение" 
(Член 12). 

6.  За същото говорят и холандските богослови събрали се в Дорт 
през 1618 г. Техните думи са следните: "Когато, на определено 
време, Бог дава вяра на някои, а не на други това произлиза от 
Неговия вечен декрет, според който Той смекчава сърцата на 
избраните и оставя тези, които не са избрани в тяхната слабост и 
закоравяване." Тук откриваме и разликата направена между хора, 
които са в еднаква степен изгубени т.е. декрета за избиране и 
осъждение. "Избиране е непроменимия Божий декрет, чрез който 
преди сътворението на света Той е избрал в Христос определен 
брой хора за спасение. Това избирането е едно и също с желанието 



да бъдат спасени." "Не всички хора са избрани; някои не са - това 
са тези, които Бог в Своето непроменимо добро намерение е 
предопределил да останат в общото нещастие и не им дава 
спасителна вяра, но ги оставя да ходят в собствените си пътища, за 
да ги прокълне и осъди завинаги поради тяхното неверие и поради 
останалите им грехове. Това е декрета за осъждението" (Параграф 
12). 

7. По подобен начин в "Изповедта на вярата" съставена от 
английски и шотландски богослови през 1646 стоят тези думи: "Бог 
от цялата вечност непроменимо е определил това, което ще стане. 
По Божий декрет, за изява на славата Му, някои хора и ангели са 
предопределени за вечен живот, а други - за вечна смърт. 
Предопределените по този начин ангели и хора са точно и 
непроменимо определени и броят им не може нито да се увеличи 
нито да намалее. Тази част от човечеството, която е 
предопределена за живот Бог, преди сътворението на света, е 
избрал в Христос за вечна слава, без никакво предвиждане на 
вярата или добрите им дела. Останалата част от човечеството на 
Бог Му се е видяло угодно за прослава на суверенната Си сила над 
творенията да изостави и да определи за безчестие и гняв" (Глава 
3). Не по-малко изразителни са и думите на г-н Калвин в неговите 
"Институти": "Не всички хора са създадени за еднакъв край; но 
някои са предопределени за вечен живот, а други за вечно 
осъждение. Според това, тъй като всеки човек е бил създаден или 
за единия или за другия край, ние казваме, че Той избира, т.е., че 
предопределя, за живот или за осъждение" (глава 21 т.1) 

8. Наистина някои поддържат декрета за избиране, но не и този за 
осъждение. Те твърдят, че Христос, чрез положителен, непроменим 
декрет е избрал някои хора за живот и за спасение, но че не 
съществува друг декрет за унищожение на останалата част. Аз ще 



се обърна първо към тях. И умолявам Ви, братя, поради Божиите 
милости да издигнете сърцата си към Него и да Го помолите да Ви 
освободи от всички предразсъдъци, дори тези от ранните Ви години 
и от всичко, което пречи на Божията светлина да освети душите ви. 
Нека спокойно  и честно да претеглим тези неща на везните на 
светостта. И нека всичко да бъде направено с нежността и любовта 
на мъдростта както подобава на тези, които служат под 
командването на един Началник и които смирено се надяват да 
бъдат сънаследници с Него в славата, която ще се открие. Аз съм 
напълно убеден в честността на Вашите сърца,  когато защитавате 
декрета за безусловното избиране и когато отхвърляте и се 
отвращавате от безусловното осъждение. Но помислете, умолявам 
Ви, дали сте последователни; помислете дали това избиране може 
да бъде отделено от осъждението; дали едното не включва и 
другото, така че поддържайки едното вие трябва да държите и 
двете. 

9. Такава е била присъдата на тези, които най-дълбоко са 
изследвали естеството на тези декрети в Асамблеята на 
английските и шотландските богослови, на Реформираната църква 
както във Франция така и в долните страни и на самия г-н Калвин 
извлечено от техните собствени думи независимо от всички 
останали възможности и противоречия. "От общата поквара," казва 
френската църква, "Той взема тези, които е избрал оставяйки 
останалите в същата поквара според непроменимия Си декрет". 
"Чрез Божия декрет," казва Асамблеята на английските и 
Шотландските богослови, "някои са предопределени за вечен 
живот, а други за вечна смърт". "Бог веднъж завинаги," казва г-н 
Калвин, "е определил чрез вечен и непроменим декрет на кого да 
даде спасение и кого да предаде на погибел". (Институции гл. 3 т.7). 
Очевидно е, че г-н Калвин говори с огромно пренебрежение и 



презрение за всички, които се опитват да разделят едното от 
другото, които поддържат избирането без осъждението. "Мнозина," 
казва той, "за да оправдаят Бога приемат избирането и отхвърлят 
осъждението. Но това е много глупаво и детинско. Защото 
избирането не може да устои без осъждението. Които Бог изоставя 
тях Той осъжда. Това е едно и също нещо"(Институти 1. 23.1) 

10.  Може би ако размислите по-сериозно Вие ще достигнете до 
същия извод. Може би Вие също поддържате осъждението макар и 
да не знаете това. Не вярвате ли, че Бог, който е създал "едни 
съдове за почтена употреба" е направил други "за непочтена 
употреба"? Не вярвате ли, че хората, които обръщат благодатта на 
нашия Бог в похотливост са предопределени от Бога за това 
осъждение"? Не мислите ли, че "заради това Бог е издигнал 
фараона, така че да може чрез неговото унищожение да изяви 
силата Си"? и че думите "Яков възлюбих, а Исав намразих" се 
отнасят до тяхната вечна съдба? Защото тогава Вие вярвате в 
абсолютното осъждение и смятате, че Исав и фараона са примери 
за това както и "съдове за непочтена употреба,"  хора "определени 
от началото за осъждение" 

11. За да стане предмета още по-ясен е нужно да си отговорите 
само на един въпрос: Има ли някой спасен, който да не е избран? 
Възможно ли е някой, който не е избран да се спаси? Ако кажете 
"Не" Вие слагате край на съмнението. Вие приемате както 
избирането така и осъждението. Вие потвърждавате думите на г-н 
Калвин, че "без осъждението избирането не може да устои". Вие 
вярвате (макар и по-рано да не сте съзнавали това), че "които Бог 
не е избрал тях Той е осъдил". Опитайте се по всеки възможен 
начин, във всеки отделен случай да разделите избирането от 
осъждението. Вземете един от тези, за които се предполага, че не 
са избрани, един който Бог не е избрал за живот и спасение. Може 



ли този човек да бъде спасен от греха и ада? Вие отговаряте "Не." 
Защо не? "Защото не е избран. Защото Бог е постановил с 
неотменим декрет да спаси толкова души и не повече; и той не е от 
тяхното число. Него Бог е предопределил да остави; да го остави 
на вечно унищожение и като следствие на Божия неотменим декрет 
човекът погива завинаги". О, братя мои, колко малка е разликата 
между това и явното, неприкрито осъждение! 

12. Ще Ви помоля да разгледате сами следния случай. Насред 
живота Вие сте в смърт; Вашата душа е мъртва докато вие живеете, 
ако живеете в грях, ако не живеете за Бога. И кой е в състояние да 
Ви освободи от тялото на тая смърт? Само Божията благодат в Исус 
Христос нашия Господ. Но Бог е постановил да даде тази благодат 
на други, но не и на Вас; да Ви остави в неверие и духовна смърт и 
заради това неверие да Ви накаже с вечна смърт. Добре, можете да 
викате докато гърлото ви пресъхне: "Окаян аз човек!" защото 
непроменимия, неустоим декрет стои между Вас и самата 
възможност за спасение. Вървете сега и покажете как можете да 
направите разлика между тези, които не са избрани и тези, които са 
осъдени; как ще разделите осъждението в неговия най-действен 
смисъл от безусловното избиране! 

13. Признайте тогава, че Вие поддържате осъждението. Извадете 
това на слънчева светлина. За да бъдете последователни Вие 
трябва да признаете открито, че "без осъждението избирането не 
може да устои". Вие знаете, че не може. Вие знаете, че ако Бог е 
постановил декрет, че само тези хора ще бъдат спасени в този 
декрет явно е постановено, че всички останали ще бъдат осъдени. 
Ако Бог е постановил, че тази част от човечеството, и не повече, ще 
получи вечен живот не е възможно да не разбирате, че според този 
декрет останалата част от човечеството няма да види живот. O, 
нека да бъдем честни един към друг! Нека открито заявим това, 



което всъщност поддържаме. И ако осъждението е истина то ще 
види светлина, защото "словото на нашия Бог пребъдва до века". 

14. Нека сега без никакви оправдания от една страна и без 
преувеличения от друга да разгледаме това учение, наречете го 
както желаете, представяйки го в неговата действителна същност. 
Преди сътворението на света Бог, воден единствено от Своята воля 
и намерение, постановява декрет отнасящ се за всички човешки 
синове, които ще бъдат родени до свършека на света. Този декрет 
е непроменим по отношение на Бога и неустоим по отношение на 
човека. И в него е определено, че една част от човечеството ще 
бъде спасена от греха и ада, а останалата оставена да погине 
навеки без помощ и без надежда. Никой от тях няма да получи тази 
благодат, която единствена може да ги спаси от вечния огън. Бог е 
решил това единствено "понеже така Му се е видяло угодно" и 
защото по този начин "може да изяви славата на Своята сила и 
Своето всемогъщество над земята". 

15. Сега, можете ли, като размислите, да вярвате това? Може би ще 
кажете: "Не съм мислил за това!" Това не е вярно. Вие не само 
мислите (макар и може би объркано), но и говорите за това, когато 
говорите за безусловното избиране. Не мислите за това! Какво 
имате предвид? Никога ли не сте мислели за Исав и фараона? Или 
най-общо за определен брой души, които единствено Бог е решил 
да спаси? Защото в тези мисли се крие осъждението; то влиза в 
сърцата Ви в момента в който влиза и това; то стои докато стои и 
предходното; и Вие не можете да изкажете тези мисли без да 
говорите за осъждението.  Наистина, то се е прикрило със 
смокинови листа, така че невнимателното око може да не го 
забележи. Но ако гледате внимателно избирането не може да се 
появи освен заедно с разцепеното копито на осъждението. 



16. "Но не говори ли Писанието за избиране?" Вие казвате, че св. 
Павел беше "избран съд" и говори за голямо число човеци като за 
"избрани по предузнанието от Бога". Следователно, Вие не можете 
да отричате, че има такова нещо като избиране. И, ако има, какво 
мислите за него?" Ще ви кажа с най-голяма яснота и простота. Аз 
вярвам, най-общо, че то означава едно от следните две неща: 
Първо, Божествено избиране на определени хора за определена 
работа в света. И аз вярвам, че това избиране е не само личностно, 
но и абсолютно и безусловно. Така Кир е бил избран да построи 
храма и св. Павел, заедно със дванадесетте, да проповядва 
евангелието. Но аз не намирам то да има каквато и да  е 
задължителна връзка с вечното блаженство. Не, ясно е, че такава 
няма; защото някой, който е бил избран в този смисъл все пак може 
да бъде изгубен за вечността. "Не избрах ли аз Вас дванадесетте," 
казва нашия Господ, "и един от вас е дявол".  Юда, както виждате, 
беше избран както и останалите и все пак делът му беше с дявола 
и с неговите ангели. 

17. Аз вярвам, на второ място, че избирането значи Божият избор 
на някои хора за вечно щастие. Но аз вярвам, че този избор е 
условен така като и осъждението. Вярвам, че Божиите декрети 
относно тези двете са изразени със следните думи: "Който вярва ще 
бъде спасен; който не вярва ще бъде осъден". Без съмнение Бог 
няма да промени този декрет и човеците не могат да го отхвърлят. 
Според него всички истински вярващи са избрани в смисъла, който 
Писанието влага в това както и всички, които постоянстват в 
неверие са осъдени т.е. неодобрени от Бога и не са в състояние да 
разпознаят нещата от Духа. 

18. Сега Бог, за който всички неща съществуват едновременно, 
Който вижда цялата вечност, с един поглед "извиква в 
съществуване несъществуващите" неща, които още не са дошли, 



като вече съществуващи. По този начин Той нарича Авраам "отец 
на много народи" преди да е бил роден дори Исаак. И по този начин 
Христос е наречен "агнето заклано преди създанието на света" 
въпреки, че Той не е бил заклан на практика още стотици години. 
По подобен начин Бог нарича истинските вярващи "избрани преди 
създанието на света," въпреки че те не са били истински избрани, 
или вярващи в продължение на още много векове до времето на 
поколението, в което са живели. Едва тогава те са били 
действително избрани, когато са били направени "Божии синове 
чрез вяра". Тогава фактически те са били "избрани и отделени от 
света" казва св. Павел, "чрез вяра в истината" или, както св. Петър 
изразява това "избрани според предузнанието на Бога чрез 
освещението на Духа". 

19. В това избиране аз вярвам толкова твърдо, колкото твърдо 
вярвам, че Писанието е от Бога. Но безусловното предопределение 
аз не мога да вярвам; не само защото не мога да го намеря в 
Писанието, но също така (оставяйки настрана останалите 
възражения) защото то задължително води до безусловното 
осъждение. Посочете ми някое избиране, което не включва 
осъждението и аз с радост ще го призная. Но осъждението аз никога 
не мога да призная докато вярвам, че  Писанието е от Бога, защото 
то е напълно несъвместимо с цялостния тон както на Стария така и 
на Новия завет. О, да би ми дал Бог желаното от сърцето ми! Да би 
ми дал това, за което копнея, така че Вашия ум да е свободен и 
спокоен и отворен за просветлението на Духа! За да можете 
безпристрастно да разсъдите как е възможно да примирите 
осъждението със следните думи от Писанието: "Понеже си ял от 
дървото, от което ти казах да не ядеш, затова с пот на челото си ще 
ядеш хляба си"  (Бит. 3:17). Проклятието ще дойде върху теб и 
върху потомството ти не поради някакво Мое абсолютно 



постановление, но поради твоя грях. "Ако вършиш добро не ще ли 
бъде прието? Но ако не грехът лежи на прага" (Бит. 4:7). Единствено 
грехът, не декрета за осъждение, ти пречи да бъдеш приет. "И тъй 
да знаеш, че Господ твоя Бог е верен, който пази завет и милост 
към тези, които го обичат и пазят заповедите Му за хиляда 
поколения; и въздава в лицето на тези, които го мразят, за да ги 
унищожи. И така ако слушате заповедите Му и ги пазите и ги 
изпълнявате Господ твоя Бог ще пази към теб завета Си, както се е 
клел на бащите ти" (Втор. 7:9,12). "Виж, днес полагам пред теб 
благословение и проклятие; благословение ако пазиш заповедите 
на Господа твоя Бог и проклятие ако не послушаш" (11:26-28). "Виж 
днес полагам пред теб живота и доброто и смъртта и злото; с това 
днес ти заповядвам да обичаш Господа своя Бог да ходиш в 
Неговите пътища и да пазиш заповедите Му и Господ твоя Бог ще 
те благослови. Но ако не послушаш заявявам пред теб в този ден, 
че непременно ще умреш. Днес призовавам небето и земята за 
свидетели, че поставих пред теб живот и смърт, благословение и 
проклятие. Затова избери живота, за да живееш ти и потомството 
ти" (30:15 и сл.). "И Божия Дух дойде върху Азария и рече: Бог е с 
тебе докато и ти си с Него; и ако го търсиш Той ще бъде намерен от 
теб, но ако го оставиш и Той ще те остави" (2 Лет. 15:1-2). "Всичко 
това е дошло върху нас поради нашите лоши дела и поради 
голямото наше престъпление“ (Ездра 9:13-14).  "Ето, макар Бог да е 
мощен, не презира никого" (Йов 36:5). "Благ е Господ към всички и 
благите Му милости са върху всичките Му творения" (Пс. 145:9). 
"Обърнете се при изобличението Ми. Ето, Аз ще излея Духа си на 
Вас и ще Ви направя да разберете словото Ми. Понеже Аз виках, а 
Вие отказахте да слушате; простирах ръката Си, а никой не 
внимаваше, но отхвърлихте съвета Ми и не приехте изобличението 
Ми" (Притчи 1:23 и сл.). Защо? Поради Моя декрет? Не; но "защото 
намразиха знанието и не избраха страха от Господа". "Цял ден 



простирах ръцете си към люде бунтовни; хора, които непрестанно 
Ме дразнят в лицето Ми...." (Ис. 65:2). "Душата, която е съгрешила 
тя ще умре; синът няма да носи" (вечно) "греха на бащата нито 
бащата ще носи греха на сина" Благоволявам ли аз в смъртта на 
нечестивия? Казва Господ; защо не се върне от пътя си и да живее? 
(Езек. 18:20,23). Не, това не може да му помогне ако е бил 
съответно определен. "Тогава започна да оплаква градовете където 
беше извършил повечето от могъщите си дела, защото не се 
покаяха. Горко ти Хоразине! Горко ти Витсаидо! Защото ако се бяха 
извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у Вас 
те биха се покаяли и до днес биха стояли." (Какво ако те не са били 
избрани? И ако тези от Витсаида са били избрани нямаше ли също 
да се покаят?). "Казвам Ви, че по-леко ще бъде наказанието на Тир 
и Сидон в съдния ден отколкото Вашето. Защото ако тези велики 
дела бяха се извършили в Содом той би стоял и до днес. И ти 
Капернауме до небето ли ще се издигнеш; не, до ада ще се 
спуснеш. Но казвам Ви по-леко ще бъде на Содом в съдния ден 
отколкото на Вас" (Мат. 11:20 и сл.). "Ниневийските мъже ще се явят 
на съда на това поколение и ще го осъдят; Защото те се покаяха 
чрез Йоновата проповед; а ето, тук има един повече от Йона" 
(12:41). Но каква би била целта на този текст ако ниневийските мъже 
са били избрани, а хората от това поколение - не? "На вас е дадено 
да знаете тайните на Божието царство, а на тях не е дадено. Защото 
който има" (т.е. използва това, което има) "на него ще се даде; а 
който няма от него ще се отнеме и това, което има" (13:11-12). 
"Поканените не бяха достойни" (22:8) затова бяха изгонени от 
сватбата на Агнето Защо? -Защото "те не дойдоха" (ст.3). Цялата 
23 глава изисква и ще награди Вашето най-голямо внимание. Ако 
можете да свържете безусловното осъждение с нея Вие ще можете 
да го свържете и с Езекиил 18. "Това е осъждението, че светлината 
дойде на света и човеците обикнаха" (или избраха) "тъмнината 



повече от светлината" (Йоан. 3:19). "Как бихте могли да повярвате 
Вие, които приемате слава един от друг, а не търсите слава от Бога" 
(5:44). Забележете причината, поради която те не могат да вярват: 
Тя не в Бога, а в тях самите. "Парите ти с тебе ще погинат!" (и  така 
е без съмнение) "Защото ти нямаш нито участие нито дял в тая 
работа; защото сърцето ти не е право пред Бога Затова покай се от 
това нечестие и моли се на Господа дано ти се проси тоя помисъл 
на сърцето ти" (Деян 8:20 и сл.). По такъв начин св. Петър не говори 
за някакво абсолютно осъждение дори и по отношение на Симон 
Магьосника. "Те са без извинение; защото като познаха Бога не го 
прославиха като Бог - поради което Бог ги предаде на нечистота - 
които замениха истинския Бог с лъжлив. - Затова Бог ги предаде на 
ниски страсти - Като отказаха в мъдростта си да познаят 
Бога,  затова Бог ги предаде на покварен ум да вършат това, което 
не е прилично" (Римл. 1:20 и сл.). "Така те погиват защото не приеха 
да обикнат истината, за да се спасят" (2 Сол. 2:10). 

20. Как ще примирите осъждението със следните стихове, които 
показват Божието желание да се спасят всички? "Вземете колкото 
намерите" (поканете) "на сватбата" (Мат. 22:9). "Идете по целия 
свят и проповядвайте благовестието на всяка твар" (Марк 16:15). "И 
когато се приближи до града плака за него казвайки: ако би знаел 
поне в този ден това, което служи за мира ти" (Лука 19:41). "Това 
казвам, за да се спасите" (Йоан 5:34) т.е. тези, които ги преследват 
и "желаят да Го убият" (ст.16) и от които се оплаква "и пак не искате 
да дойдете при Мен и да имате живот" (ст. 40). "Бог, Който е 
направил света и всичко що е в него - дава на всички и живот и 
дишане и всичко и е направил от една кръв всички народи, като 
определил пределите на заселищата им - така че да могат да 
търсят Бога" (Деян 17:24). Забележете, това е Божият завършек да 
направи всички народи от една кръв. "Както чрез едно 



престъпление дойде осъждението на всички; така и чрез едно 
праведно дело ..." ( Римл. 5:18). "Същия Бог, който е богат" (с 
милост) "към всички, които Го призовават" (10:12). "Това е угодно на 
Бога нашия Спасител, Който желае да се спасят всички" (1 Тим. 2:3-
4). "Който е Спасител на всичките човеци, а най-вече на вярващите 
(6:10) т.е. според желанието Си на всички, но практически на 
вярващите. "Ако някому не достига мъдрост нека проси от Бога, 
Който дава щедро на всички без да обвинява" (Як. 1:5). "Бог, който 
поради Вас дълго понеже не желае да погинат някои, но всички да 
дойдат  до познание на истината" (2 Петър 3:9). "Ние видяхме и 
свидетелстваме, че Отец прати Сина Си  да бъде Спасител на 
света" (1 Йоан 4:14). 

21. Как ще примирите осъждението със следните стихове които 
казват, че Христос дойде да спаси всички хора; че Той умря за 
всички, дори за тези, които накрая ще погинат? "Човешкият Син 
дойде да спаси изгубените" (Мат. 18:11) без никакво изключение. 
"Ето Божия агнец, който носи греха на света" (Йн. 1:29), "Бог изпрати 
на света Своя Син, за да бъде света спасен чрез Него" (Йн. 3:17). 
"Не съм дошъл" (сега) "да съдя света, но да спася света" (12:47). "С 
яденето си не погубвай този, за когото е умрял Христос" (Римл. 
14:15). "Поради твоята свобода слабият погива, този, за когото е 
умрял Христос" (1 Кор. 8:11). "Така разсъждаваме, че щом един е 
умрял за всички то всички са умрели, така че да не живеят вече 
живите за себе си, но за Този който умря за всички" (2 кор. 5:14). Тук 
виждаме не само, че Христос е умрял за всички, но по подобен 
начин и резултата от Неговата смърт за тях. "Христос Исус, Който 
даде себе си като откуп за всички" (1 Тим. 2:6). "Но виждаме Исус, 
Който е бил направен малко по-долен от ангелите да вкуси смърт 
за всички хора" (Евр. 2:9). "Но ще има между Вас лъжливи учители, 
които ще въведат тайно гибелни ереси, като се отричат даже от 



Господа, Който ги е купил и така ще навлекат на себе си бърза 
погибел" (2 Петър 2:1). Виждате, че Той купи или стана откуп дори 
тези, които погиват които навличат на себе си бърза погибел. "Ако 
някой съгреши имаме Ходатай при Отца; Исуса Христа праведния. 
Той е умилостивениe за нашите грехове и не само за нашите, но и 
за греховете на целия свят" (1 Йн. 2:1-2).  Вие разбирате, че това е 
само една много малка част от стиховете, които са свързани с някоя 
от посочените теми. Но и тези са достатъчни; и те не изискват 
коментар. Взети в тяхното ясно, просто и очевидно значение те 
абсолютно доказват, че няма, не може да има такова нещо като 
безусловно осъждение. 

22. Но за да бъде малко по-конкретен: Как е възможно да примирите 
осъждението с тези стихове, които говорят за Божията 
справедливост? Да цитираме един от тях: "Какво мислите значи 
пословицата: Бащите ни ядоха гроздето, а зъбите на децата 
оскидимяха? В живота си се заклевам казва Господ няма повече да 
казвате тази пословица в Израел. Ето, всяка душа е моя; както 
душата на бащата така и душата на сина" (и ако все пак аз съм 
въздал временно прегрешенията на бащите върху децата това 
няма повече да продължава, но) "душата, която е съгрешила тя ще 
умре" поради собствения си грях и не поради чужд. "Но ако човек е 
праведен и върши това, което е законно и право той непременно ще 
живее казва Господ Бог. Ако роди син, който открадне ще живее ли 
той? Няма да живее -непременно ще умре. Но Вие казвате Защо? 
Няма ли сина да носи беззаконието на бащата?" (временно може да 
го понесе, както беше случая с Корей, Авитан и другите сто; но не и 
вечно). Когато сина направи това, което е законно и праведно той 
непременно ще живее. Душата която е съгрешила тя ще умре; ще 
умре с втората смърт. "Синът няма да носи беззаконието на бащата 
нито бащата ще носи беззаконието на сина. Праведността на 



праведния ще бъде с него и беззаконието на беззаконния ще бъде 
върху него. Но Вие казвате Господния път не е прав. Слушай 
Израильо Моят ли път не е прав? (праведен) "Не са ли криви вашите 
пътища? Когато праведния се отвърне от праведността си и 
извърши беззаконие и умре в него поради собственото си нечестие 
ще умре. И когато неправедния се върне от нечестието си, което 
върши и постъпи законно и праведно ще спаси душата си от смърт. 
Така ще ви съдя о, доме Израилев всеки според собствените му 
дела казва Господ Бог. Покайте се и се върнете от всичките си 
беззакония. Така нечестието Ви няма да Ви погуби" (Езек 18:2 и сл.). 
Целия този пасаж представлява молба към самия човек отнасяща 
се до справедливостта на делата Му. Той също така може да бъде 
призив към собствената ни съвест според отчета, който е даден тук. 
Но това е отчет, който всички човешки дела никога не могат да 
примирят с безусловното предопределение. 

23. Мислите ли, че можете да разрежете възела като кажете: "Защо, 
ако Бог може справедливо да остави всички хора" (което означава 
"Бог може справедливо да осъди всички хора" - защото резултата е 
един и същ) "то Той може да остави и само една част. Но Бог може 
да остави всички хора." Сигурни ли сте, че може? Къде е написано 
това? Аз не откривам това в Божието слово. Следователно, аз 
отричам това като дръзко, несигурно твърдение, изцяло 
неподкрепено от светото  Писание. "Но вие знаете от съвестта си, 
че Бог би могъл справедливо да Ви остави." Аз отричам това. Че Бог 
може справедливо поради моята невярност към Неговата благодат 
да ме отхвърли още преди много време аз признавам. Но това 
признание изисква аз да имам тази благодат, която Вие казвате, че 
осъдените никога са нямали. Но освен това правейки такова 
предположение за това какво Бог може справедливо да направи 
Вие предполагате, че Неговата справедливост е отделена от 



останалите Му атрибути и в частност от Неговата милост. Но това 
никога не е било, нито пък ще бъде някога; нито пък  е възможно да 
стане. Всички Негови атрибути са неразделно свързани: те не могат 
да бъдат разделяни дори за миг. Следователно целия този 
аргумент се основава не само на небиблейско, но и на абсурдно, 
невъзможно предположение. 

Ще кажете ли: "Не, но за Бога е справедливо да остави тези, които 
пожелае поради Неговия суверенитет, защото Сам Той казва: "Не 
мога ли Аз да направя каквото Ми се вижда угодно?" и "Няма ли 
грънчаря власт над глината." Аз отговарям: Първото от тези 
твърдения представлява извод от притча (Мат. 20) където нашия 
Господ обвинява евреите, че роптаят, защото Бог дава същата 
награда на езичниците както и на тях. На един от тези роптатели 
Бог казва: "Приятелю, не те онеправдавам. Вземи си своето и иди 
си. Моята воля е да дам на последните каквото и на тебе." След 
това продължава: "Нямам ли право да направя с моето каквото 
пожелая? Или твоето око е зло, защото аз съм добър?" Това е 
същото като да каже: "Не мога ли да дам Моето царство на когото 
ми се вижда угодно? Или ти си разгневен понеже Аз съм 
милостив?"  Следователно, напълно ясно е, че тук Бог не 
утвърждава правото Си да осъди, който и да е човек. Тук не се 
споменава нищо относно осъждението, нито добро нито лошо. 
Няма подобно нещо тук. Следователно, този текст няма нищо общо 
със заключението, което се опитвате да му припишете. 

24. Но Вие добавяте: "Няма ли грънчаря власт над глината?" Нека 
да разгледаме контекста, в който са казани тези думи. Намираме ги 
в 9 гл. на посланието към Римляните; послание, основната цел, на 
което е да представи вечната непроменима  цел или декрет на Бога 
- "Който вярва ще бъде спасен; който не вярва ще бъде осъден." 
Справедливостта на Бога в осъждението на тези, които не вярват и 



необходимостта на вярата за спасението апостолът доказва 
нашироко в първите три глави на своето послание, а в четвърта го 
потвърждава чрез примера с Авраам. В първата част на петата и 
шестата глава той описва щастието и светостта на истинския 
вярващ (Втората част на петата глава е отклонение, засягащо 
величината на облагите произлизащи от смъртта на Христос), в 
седма глава той показва в какъв смисъл вярващият в Христос е 
освободен от закона и описва нещастното робство на тези, които 
все още са под закона т.е. тези, които напълно са убедени в своя 
грях, но не са в състояние да се преборят с него. В осма глава той 
отново описва щастливата свобода на тези, които истински вярват 
в Христос и ги насърчава да страдат заради вярата си както поради 
други причини така и по специално заради тази: "Защото знаем, че 
всичко съдейства за доброто на тези, които любят Бога, които са 
призвани" (чрез проповядването на Словото) "според Неговото 
благо намерение" (ст.28) или декрет, неотменимо постановен от 
вечността. "Защото, които предузна" като вярващи "тях и 
предопредели да бъдат според образа на Сина Му. А които 
предопредели тях и призова" чрез Своето слово (така този термин 
обикновено се използва в Павловите послания) "а които призова тях 
и оправда" (тук думата е използвана в нейния най-широк смисъл 
включвайки също така и освещението), "а които оправда тях и 
прослави." По същия начин до края на главата той силно насърчава 
тези, в сърцата на които е изляна Божията любов да имат добра 
надежда, така че никакво страдание да не е в състояние "да ни 
отлъчи от Божията любов, която е в Христа Исуса". 

25. Но тъй като апостолът е наясно колко силно евреите възразяват 
на цялото му учение и по специално на неговото настояване 

(1) че самите юдеи не могат да се спасят ако не вярват в Исус и 



(2) че езичниците чрез вяра в Него могат да станат съучастници в 
същото спасение; той посвещава цялата девета глава на това 
където: 

(1) заявява нежната любов, която храни към тях (ст.1-3) 

(2) признава великите привилегии, на които те се радват повече от 
всички хора под небето (ст.4-5) 

(3) отговаря на най-силните им възражения срещу неговото учение 
изведени от Божията справедливост към техните бащи (ст. 6-13) 

(4) отхвърля други възражения, позоваващи се на Божията 
справедливост и във всичко това силно порицава евреите заради 
хвалбите им относно техните привилегии, които произтичат 
единствено от добрата Божия воля, а не от добротата на бащите им 
още по малко пък от тяхната (ст. 14-23) 

(5) обобщава и доказва чрез Писанието, че много евреи ще бъдат 
изгубени и много езичници спасени (ст. 24-29). И последно, 
обобщава тази глава, а и цялото послание "Какво да кажем тогава?" 
Какво е заключението от всичко това? Обобщението на всичко 
което казахме? Това, че много езичници вече са участници в това 
велико спасение, а много юдеи са отпаднали от него. Защо? Защото 
те не го приеха чрез вяра. А който не вярва не може да се спаси; 
защото "който повярва в Христос," както евреин така и езичник, "не 
ще се посрами" (ст.30-33). 

26. Думите "Няма ли грънчарят власт над глината?" са част от 
отговора на св. Павел на възражението, че не е справедливо за 
Бога да показва милост към езичниците, която е отнел от 
Собствените Си люде. Той първо отхвърля това казвайки: "Да не 
бъде!" И след това обяснява, че според думите на самия Мойсей 



Бог има правото да определи условие, според което да показва 
милост и което нито волята нито силата на хората могат да 
променят (ст. 15,16) и да отдръпне Своята милост от тези, които 
подобно на фараона, не се съобразяват с това условие (ст.17). И по 
този начин "ще покажа милост към когото ще покажа" т.е. към тези, 
които истински вярват "и които ще" т.е. упоритите неверници Той 
позволява да бъдат "закоравени". 

27. Но "защо тогава" казва възражението "още обвинява" тези, 
които Са закоравени? "Защото кой може да устои на волята Му?" 
(ст.19) В този изолиран  и неразбран откъс на това, което се казва 
апостола първо сурово порицава и след това добавя: "Ще каже ли 
направеното на този, който го е направил: Защо си ме направил 
така?" Защо си ме направил способен да се спася само при тези 
условия? Наистина никой не може да устои на тази Божия воля: 
"Който не вярва ще бъде осъден". Но това дава ли някаква причина 
да се оспорва справедливостта Му? "Няма ли" великият "Грънчар 
сила над делото Си да направи" или да определи една част от 
съдовете т.е. вярващите "за почтена употреба и" "другите" "за 
непочтена"? Няма ли Той правото да постанови вечна почтена и 
непочтена употреба по каквито условия Му се видят угодни? 
Особено вземайки в предвид милостта и дълготърпението, които 
показва дори и по отношение на тези, които не вярват взимайки в 
предвид това, че те са Го предизвиквали "да изяви гнева и силата 
Си" въздавайки им "знаейки все пак," че "търпи с голямо 
дълготърпение" дори и тези съдове "приготвени за гняв," които от 
по-рано са "приготвили" себе си "за погибел." Следователно, няма 
повече основания да се възразява срещу Бога за това, че наказва 
тези съдове на гняв отколкото за това, че "изявява" Своята славна 
любов "към съдовете на милост, които са били от по-рано" чрез вяра 



"подготвени за слава; дори и нас, които е призовал не само от 
евреите, но и от езичниците". 

28. Говорих по-дълго отколкото възнамерявах, за да покажа, че 
нито нашия Господ в по-рано споменатата притча, нито св. Павел, с 
тези думи, имат нещо общо с Божията суверена сила свързана с 
безусловното осъждение. И внимавайте да не отивате по-далеч 
отколкото те Ви дават правото да отидете. Внимавайте, когато 
говорите за тези високи неща да "говорите като Божий пророк". И 
ако направите това, никога няма да говорите за суверенитета на 
Бога освен във връзка с останалите Му атрибути. Защото 
Писанието никъде не говори единствено за този атрибут отделяйки 
го от останалите. Още по-малко говори то говори някъде за 
суверенитета на Бога като определящ единствено вечната съдба на 
хората. Не, не; в това ужасно дело, което Бог извършва поред 
правилата определени от Своята справедливост и милост. Но 
никога не споменава Неговия суверенитет като причина, поради 
която някой е осъден на вечна погибел. 

29. Сега, не сте ли извън пътя? Вие не сте в пътя, който Бог ни е 
открил. Вие поставяте вечното щастие и милост на небиблейска и 
твърде ужасна пътека. Вземете следния случай: Вие сте един 
грешник, който е убеден, че заслужава осъждение и ада. Поради 
тази причина Вашето сърце е изпълнено със съжаление и страх. Как 
ще бъдете успокоени? Чрез Божиите обещания? Но може би нямате 
дял в тях. Защото те принадлежат само на избраните. Чрез 
осъзнаването на Неговата любов и нежна милост? Но какво значат 
те за Вас ако сте от числото на осъдените? Бог изобщо не Ви обича. 
Вас, както и Исав, Той е намразил още от вечността. Какво 
основание имате тогава дори за най-малката сянка на надежда? 
Защото е възможно (и това е всичко) Божията суверена воля да е 
на Ваша страна. Възможно е Бог да Ви спаси ако пожелае това! О, 



нещастно насърчение на отчаяните грешници! Страхувам се, че 
"вярата" рядко идва "единствено чрез слушане" на това! 

30. Божия суверенитет, следователно, никога не трябва да 
измества Неговата справедливост. И това е настоящото 
възражение срещу безусловното осъждение (явно следствие от 
безусловното избиране); то явно се противопоставя, всъщност 
изцяло отхвърля Божията справедливост, която Библията 
утвърждава. Това вече беше доказано най-общо; нека сега да 
преценим тежестта на някои негови страни в частност. (1) Библията 
първо описва Бога като съдия на света. Но как може Бог 
справедливо да съди света? (О, обмислете това, като че сте в 
Божието присъствие с трепет и страх Божий!). Как може Бог 
справедливо да съди света ако съществува каквато и да е степен 
на осъждение? Въз основа на това предположение за какво ще 
бъдат осъдени тези, които са от лявата страна? За това, че са 
вършили грях? Те не могат да променят това. Никога не е имало 
време, когато са можели. "Бог," казвате Вие, "от древността ги е 
определил за това осъждение". И "кой може да противостои на 
волята Му?" Той ги е "предал," казвате Вие, "да вършат неправда" 
още от утробата на майка им. Той "им е дал покварен ум" още 
докато са бил на майчините гърди. Ще бъдат ли осъдени тогава за 
това, което не са можели да променят? Ще предаде ли Исус, 
Светият Израилев, милиони хора на вечни мъки, само защото 
кръвта тече във вените им? Нито пък те биха могли да си помогнат 
ако сложат край на живота си. Могат ли дори и така да избягат от 
греха? Не и без тази благодат, която Вие предполагате, че Бог 
абсолютно е решил да не им даде. И все пак Вие предполагате, че 
Той ще ги предаде на вечен огън, защото не могат да избегнат 
греха! т.е. с прости думи, заради това, че нямат тази благодат, която 



е определил да не им даде никога! О, странна справедливост! Каква 
представа създавате Вие за Съдията на света! 

31. Няма ли по-скоро да бъдат осъдени, защото не са вършили 
добро според сватите думи на великия съдия: "Идете от мене 
проклети; Защото гладен бях и не ме нахранихте; жаден бях и не ме 
напоихте; гол бях и не ме облякохте; болен и в тъмница бях и не ме 
постехте. Тогава те ще му отговорят". Но какъв по-добър отговор ще 
вложиш в устата им! Според твоето предположение могат ли те да 
не кажат: (О, обмислете това добре с кротост и страх!) "Господи, 
можехме да направим изброените неща; но Ти знаеш, че това само 
би увеличило нашето осъждение. Можехме да нахраним гладните, 
да напоим жадните, да облечем голите с дрехи. Но всички тези 
неща без специалната благодат, която никога не сме имали, нито 
пък е било възможно да имаме, която Ти завинаги си ни отказал би 
било единствено огромен грях. Те само биха нагорещили пещта на 
ада седем пъти повече." Според Вашето предположение могат ли 
те да не кажат: "На Теб подобава праведност о, Господи, ние молим 
за това. О, защо ни осъждаш заради това, че не сме вършели 
добро? Било ли е възможно да направим нещо добро? 
Злоупотребили ли сме някога със способността си да вършим 
добро? Никога не сме получавали такава и Ти знаеш това. Ще ни 
осъдиш ли тогава, Свети, Праведни, заради това, че не сме сваляли 
звезди от небето? За това, че не сме събрали вятъра в шепите си? 
Защото за нас би било толкова възможно да направим това, колкото 
и да направим нещо, което да бъде прието от Теб! О, Боже поправи 
ни, но със справедливост! И преди да ни хвърлиш във вечен огън 
дай ни да разберем как е било възможно за нас да избегнем 
осъждението на ада." 

32. О, как биха могли те да избегнат (предполагам, че приемате 
това като причина за тяхното осъждение) от вътрешния грях, от 



злите желания, от несветия характер и от плътските пожелания? 
Били ли са те способни да избавят собствените си души, да спасят 
себе си от този вътрешен ад? Ако наистина е така, тяхното 
невършене на добро би могло справедливо да им бъде възложено 
и би ги оставило без извинение. Но това не е така; те никога не са 
били в състояние да избавят собствените си души; те никога не са 
били способни да избавят себе си от ръцете на този вътрешни 
грехове; тази възможност никога не е била в техните ръце. Как 
тогава биха били осъдени за това, че са заровили този талант в 
земята, за това, че никога не са използвали това, което никога не са 
имали? Кой е в състояние да очисти поквареното сърце? Да извади 
чисто от нечисто? Способен ли е  човек, обикновения човек да 
направи това? Със сигурност не. Само Бог. Единствено на Него 
мръсното сърце може да каже: "Ако искаш можеш да ме очистиш". 
Но какво ако Той отговори: "Не желая защото не Ми е угодно". Ще 
бъде ли то все още нечисто? Ще хвърли ли Бог в бездънната яма 
някого, заради тази нечистота, от която той не може да спаси себе 
си и от която Бог би могъл да го спаси, но няма да го спаси? 
Наистина, ако някой от земните царе извърши такава 
справедливост той би могъл да очаква, че Бог скоро ще го изтрие 
от лицето на земята. 

33. Може би ти ще кажеш: "Те не са осъдени поради реално 
извършените грехове, а заради първородния". Какво имаш предвид 
с това? Вътрешната поквара на нашата природа? Ако е така вече 
говорихме за това. Или ти имаш в предвид греха, който Адам 
извърши в рая? Аз признавам, че той е вменен на всички хора; да, 
поради тази причина "цялото творение стене и въздиша до сега". 
Но това, че някой ще бъде осъден единствено заради този грях аз 
не мога да приема докато не ми покажете къде това е написано. 



Дайте ми ясно доказателство от Писанието и аз ще го призная; но 
дотогава аз изцяло отричам това. 

34.  Няма ли по-скоро да кажеш, че неверието е проклет грях? И 
тези, които са осъдени в този ден ще бъдат осъдени поради тази 
причина: "понеже не са повярвали в името на единородния Божий 
Син?" Но били ли са те в състояние да вярват? Не е ли тази вяра 
както дар така и действие на Бога в техните сърца? И не е ли това 
дар, който Той е определил от вечността да не им даде? Не е ли 
това дело, което от древността с неизменно постановление Той е 
решил да не извърши в сърцата им? Ще бъдат ли тези хора осъдени 
защото Бог е решил да не работи в тях, защото не са получили това, 
което Бог е решил да не им даде? Могат ли те да "отворят тази 
могъща ръка или да заставят Всемогъщия?" 

35. От началото до края в това съществува особена трудност. Вие 
казвате, Христос не е умрял за тези хора. Но ако е така от самото 
естество на нещата става невъзможно те да вярват за спасение. 
Защото какво е спасителната вяра ако не "вяра в Бога, чрез Исус 
Христос, Който ме възлюби и предаде Себе Си за мен". Обича тези, 
които осъжда! Дава Себе Си за тях! Да не бъде! Да бъде проклето 
или по-добре да не се беше раждало! Никога не е имало обект на 
такава вяра. Никога не сме вярвали такова нещо. Самият Бог (така 
трябва да говорите, за да бъдете последователни) в цялото Свое 
всемогъщество не може да ги накара да повярват, че Христос е 
умрял за техните грехове освен ако не ги накара да вярват в една 
лъжа. 

36.  Ако Бог е справедлив във Вашата схема не би имало място за 
съд. Можем да добавим още относно бъдещето, че нито наградата 
нито наказанието са справедливи. Ако те съществуват Бог ще 
трябва "да въздаде на всеки според делата му. На тези, които с 



дълготърпение търсят слава и чест вечен живот гняв и скръб на 
всяка душа, която върши зло". Сега, това съответства ли с Вашата 
схема? Вие казвате: осъдените могат да вършат единствено зло; и 
избраните, до Господния ден, могат единствено да продължават да 
вършат добро. Вие смятате, че това е неизменно предопределено; 
и като следствие на това Бог работи неустоимо в едни и Сатана в 
другите. Следователно, нито едните нито другите могат да решат 
да направят това, което правят или по-скоро това, което се прави с 
тях. Защото ако говорим точно нито за едните нито за другите може 
да се каже, че изобщо действат. Може ли да се каже за камъка, че 
действа, когато е запратен от прашката? Или за гюллето, когато 
излита от топа? Не може да се каже, че действа повече и човек ако 
е движен единствено от сила, на която той не може да устои. Но ако 
случаят е такъв не остава място нито за награда нито за наказание. 
Можете ли да наградите камъка, заради това, че е бил запратен от 
прашката или да го накажете за това, че е паднал? Може ли гюллето 
да бъде наградено за това, че лети към слънцето или за това, че не 
го е достигнало? Също толкова невъзможно е както да се награди 
така и да се накаже човек, който е движен от сила, на която не може 
да устои. Справедливостта не може да наказва или да награждава 
машините движени напред и назад от външна сила. Също така е и 
с Вашето твърдение, че Бог от началото е определил какво ще се 
случи до края на света, както и че Бог неустоимо действа в 
избраните, а Сатана в осъдените. То изцяло отхвърля учението на 
Писанието за наказанието и наградата както и за идващия съд. 

37.  И така невъзможно е да се примири това избиране, което 
изисква осъждение със свидетелствата на Писанието за Божията 
справедливост. А дали съответства по-добре на Неговата истина? 
Как ще примирите това със следния ясен текст? "Благоволявам ли 
аз в смъртта на нечестивия, казва Господ Бог; Не е ли по-добре да 



се върне от нечестивите си пътища и да живее? Върнете се от 
всичките си беззакония, защо да умрете, о доме Израолев? Защото 
Аз не благоволявам в смъртта на нечестивия казва Господ. 
Обърнете се и живейте" (Езек. 18:23 и сл.). "В живота си се заклевам 
не благоволявам в смъртта на нечестивия; нека се върне 
нечестивия от пътя си и да живее.  Върнете се, върнете се от злите 
си пътища, защо да умрете, о, доме Израилев?" (Езек. 33:11). 

38. Но може би Вие ще кажете: "Този текст трябва да бъде свързан 
и обяснен чрез други пасажи от Писанието, където това учение е 
толкова ясно потвърдено, колкото тук е отхвърлено". Трябва да 
отговоря много ясно: ако това беше истина би трябвало да 
отхвърлим цялото Писание, а на неверниците да се позволи на 
Писанието да бъде лепнато такова достойно име като "лукаво-
съшита-басня". Но това не е вярно. Няма дори зрънце истина. Това 
е абсолютно, изцяло погрешно. За да изтръгне самия корен на 
подобно осъждение и всички учения, които по необходимост се 
свързват с него Бог е постановил съвсем ясно и на много места в 
своето Писание следните 3 неща: 

(1) "Христос е умрял за всички" (2 Кор. 5:14); т.е. всички, които са 
мъртви в греха както продължава текста изяснявайки смисъла на 
предходното. Ето го факта утвърден. 

(2) "Той е умилостивение за греховете на целия свят"  (1 Йоан 2:2); 
за всички тези, за които е умрял. Ето го следствието на това, че е 
умрял за всички. И 

(3) "Той е умрял за всички така, че да не живеят живите за себе си, 
но за Този, който е умрял за тях" (2 Кор. 5:15); т.е., че те могат да 
бъдат избавени от греховете си. Това е плана, целта на Неговата 
смърт за тях. 



Сега покажете ми Писание където по този начин Бог казва: 

(1) "Христос" не е умрял за "всички", а само за някои. 

(2) Христос не е "умилостивение за  грехове на целия свят" и 

(3) "Той" не е умрял "за всички" или поне не е имал за цел "да 
живеят за Този, Който е умрял за тях". Покажете ми, казвам, 
стихове, които потвърждават тези 3 неща с еднакво ясни думи. Вие 
знаете, че няма такива. Нито пък е възможно да пренебрегнете 
силата на тези, които посочихме по-горе, но като  умножим броя им 
с всички подобни, които очакват да бъдат приведени ще ги струпаме 
накуп докато защитниците на това мнение заслепят очите на 
отричащите това и придобият разбирането както на тях така и на 
тези, които ги слушат. 

39. Да продължим: как ще обясни това учение Божията честност в 
стотици изявления като следното: "Дано има у тях такова 
сърце  щото да се боят от Мен и винаги да пазят всичките Ми 
заповеди, за да благоденстват вечно те и чадата им" (Втор. 5:29)? 
"Людете ми не послушаха гласа Ми, Израел не ме искаше" (Пс. 
81:11). И във всички тези случаи Вие смятате, че Бог безусловно е 
определил, че никога не може да има "такова сърце в тях" и не е 
възможно за хората, за които Той изглежда скърби тук да се 
обърнат към Него или да вървят в пътя Му! Колко ясни и силни са 
разсъжденията на д-р Уотс в тази връзка! "Колко трудно е наистина 
да се защити честността на Бога или на Неговия Син в тяхното 
универсално предлагане на благодатта за спасението на хората и 
изпращането на посланици с послание и предложение да приемат 
тази милост ако на тях не им е предложена дори условна прошка и 
спасение. Наистина, Неговите служители, без да разбират 
естеството на нещата, може да са искрени предлагайки спасението 



на всички, според заповедта да предлагат благодатта на всеки 
човек: "Идете по целия свят и проповядвате благовестието на всяка 
твар". Но как биха могли Бог или Христос да останат честни 
изпращайки ги с такова послание да предлагат благодатта Му на 
всеки човек ако Бог не е осигурил такава условна благодат за всеки? 
Трудно е да си представим, че великият Бог, Който Сам е Истината 
и Който е праведен във всичките Си пътища, призовава погиващите 
хора да повярват за вечен живот в един Спасител, когато този 
Спасител не е изработил вечен живот за тях дори и ако направят 
това, което Той иска. Трудно е да си представим как великият 
управител на света може да бъде честен канейки грешниците, които 
са на една крачка от ада, давайки им само празни думи и обещания, 
просто една сянка и привидение на помощ, ако на практика не им 
предлага нищо освен дела на погибел, нищо освен думи и празни 
обещания! Можем ли да мислим, че праведния и свят Бог би 
насърчавал служителите Си да оставят теготите на своите 
съмнения на едно евангелие, завет на благодат, на един Посредник 
и на Неговите дела, заслуги и праведност, които за тях са просто 
едно нищо, купчина празни имена, несигурна празнота, която няма 
да ги издържи?" 

40. Нашия благословен Господ недвусмислено заповядва и кани 
"всички хора, навсякъде да се покаят". Той кани всички. Той 
изпраща Своите посланици в Неговото име да "проповядват 
евангелието на всяка твар". Самият Той проповядваше 
"освобождение на пленниците" без какъвто и да е намек за 
ограничение. Но сега, какъв Го представяте Вие, когато Той работи? 
Вие го представяте като стоящ на вратата на затвора държащ 
ключовете в ръката си и постоянно приканващ затворниците да 
излязат напред, заповядващ им да приемат поканата, използващ 
всеки мотив, който би могъл да ги убеди да отстъпят пред тази 



заповед; добавяйки най-ценните обещания, ако те се покорят, най-
ужасните заплахи ако не го направят, като през цялото време Вие 
предполагате, че Той неизменно е решил в Себе Си  никога да не 
им отвори вратата! Дори и когато вика: "Бягайте, бягайте от това зло 
място, защо да умрете доме Израилев!" "Защо!" може тогава да Му 
отговори някой "За нас няма избавление. Ние не можем да си 
помогнем сами. Не е в нашата сила да разбием железните порти и 
не е Твоята воля да ги отвориш. Защо ще умрем! Ние трябва да 
умрем; защото Твоята воля е да не ни спасиш." Да не бъде! Братя 
мои, каква е тази честност, която приписвате Вие на Бога нашия 
Спасител? 

42. Толкова зле съответстват на истината и честността на Бога 
избирането и осъждението! Но дали не се съгласяват с това, което 
Писанието казва за Неговата любов и доброта, за тези атрибути, 
които Бог лично поставя като най-славни над всички други? Не е 
писано "Бог е справедливост," или "Бог е истина" (въпреки, че Той е 
справедлив и истинен във всичките Си пътища). Но е писано "Бог е 
любов," любов безкрайна, без граници; и "милостта Му няма край". 
Неговата любов се простира дори към тези, които не се боят от Него 
нито Го обичат. Той е добър дори към злите и неблагодарните; да, 
без никакво обяснение и ограничение, към всички човешки 
синове.  Защото "Благ е Господ към всички и благите Му милости са 
върху всичките Му творения". Но как Бог е добър или обичащ 
осъдените, към един, който не е избран? (Можете да изберете 
думата, която ви харесва защото ако никои освен безусловно 
избраните не са спасени достигаме точно до същото нещо.). Вие не 
можете да кажете, че е обект на Божията любов и милост този, 
който по отношение на вечната си съдба е  бил създаден както 
казва г-н Калвин само и единствено in vitae contumeliam et mortis 
exitium "да живее, за да бъде осъден и да погине вечно". Какво! 



Когато поради Божия непроменим декрет за този човек би било по-
добре никога да не се е раждал? Когато самото му раждане е едно 
проклятие, а не благословение? "Добре, но сега той се наслаждава 
на много от Божиите дарове, както природни така и на 
провидението. Той има храна, облекло и различни удобства. И не 
са ли всички тези огромни благословения?" Не, не и за него. За 
цената, която ще заплати за тях всяко едно е единствено проклятие. 
Всяко едно от тези удобства, поради вечния декрет, ще му струва 
хиляди мъки в ада. За всеки момент на удоволствие, на който сега 
се наслаждава той ще страда повече от хиляда години и димът от 
неговото мъчение ще се издига за вечни векове. Бог знае, че това 
ще бъде плода на неговото наслаждение преди парата на този 
живот да бъде отвяна. Той е приготвил това да стане. Такава е 
Неговата цел, когато им дава тези наслади. И така, относно всички 
тези (според Вашето мнение), Той наистина само угоява вола за 
клане. "Не, Бог му дава също така и благодат." Да, но каква 
благодат? Спасителна благодат, Вие признавате, той не притежава; 
нищо от спасителната природа. А общата благодат му е дадена не 
за да спаси душата му нито с цел да му донесе изобщо нещо добро, 
а единствено, за да го възпира да не нарани избраните. Така 
правейки му добро тази благодат също така по необходимост 
увеличава и неговото осъждение. "И Бог знае това," казвате Вие, "и 
го е определил да стане; и за този именно край Той го е направил." 
Тогава желая да разбера как Бог е добър и милостив към тези хора 
както по отношение на времето така и на вечността? 

43. Нека да си представим следното: Тук стои човек, който е осъден 
от цялата вечност; или, ако желаете де го кажем, по-неясно един, 
който не е избран, който Бог от вечността е решил да остави. Той 
няма какво да очаква от Бога след смъртта освен да бъде хвърлен 
в езерото с горяща сяра; Бог е определил тази неродена душа за 



ада, чрез декрет, който не може да се отмени. И от времето, когато 
е бил роден под неотменимото проклятие на Бога той не може да 
има мир. Защото няма мир за нечестивия и това трябва да започне 
още от утробата на майка му. Съобразно това Бог дава на този 
човек земни добрини с цел да увеличи неговото осъждение. Той му 
дава материални придобивки или приятели с цел да насипе по-
късно повече жар върху главата му. Дава му храна, прави го дебел 
и добре изглеждащ, за да може да го направи по-благовидна жертва 
на Своето въздаяние. Добрата природа, като цяло, един добър ум, 
разнообразно знание или може би красноречие са цветята, с които 
Той е украсил според Своето изкуство тази нещастна жертва 
приготвена за клане. Също така той получава и благодат! Но каква 
благодат? Не спасителна благодат. Тя не е за него, а единствено за 
избраните. Тази може удачно да бъде наречена осъждаща 
благодат; защото тя е такава не само като действие, но и като 
намерение. Оставените я получават от Бога, за да могат да приемат 
по- голямо наказание. Тя им е била дадена не за да ги обърне, а 
единствено за да ги убеди, не за да ги направи без грях, но без 
извинение, не за да унищожи, но за да въоръжи червея, който не 
умира и за да разпали огъня, който никога не угасва. 

44. Сега, настоятелно Ви моля да обмислите спокойно как Бог е 
добър към или обичащ тези хора? Не смразява ли кръвта Ви такава 
любов? Не кара ли ушите ви да писнат? И можете ли да повярвате, 
че на земята или в ада има човек, който може искрено да каже за 
Бога: "Така ли подобаваше да постъпиш?" Можете ли да мислите, 
че добрия, милостив Бог някога е направил това с някоя от душите, 
които е създал? Но Вие трябва да вярвате и вярвате това ако 
вярвате в безусловното избиране. Защото то съдържа в своята 
основа осъждението; те никога не са били, никога не могат да бъдат 
разделени. Направете тогава своя избор. Ако в полза на избирането 



Вие преглътнете осъждението, добре. Но ако не можете да 
понесете това по необходимост трябва да изоставите безусловното 
изкупление. 

45. "Но Вие не можете да кажете това защото тогава ще бъдете 
наречен пелагианец, арминианец и какво ли не." Вие сте уплашени 
от тези груби имена? Тогава не сте започнали да бъдете 
последовател на Исус Христос. Не, случаят не е такъв. Но Вие се 
страхувате, че ако не изповядвате избирането Вие трябва да 
поддържате свободната воля и така да отнемете от Бога славата 
Му за човешкото спасение. 

Аз отговарям: 

(1) Мнозина от най-големите поддръжници на избирането изцяло 
отричат това следствие и не признават, че дори естествената 
свободна воля в човека е противна на Божията слава. Те 
утвърждават, че всеки човек има определена мяра свободна воля. 
Така Конференцията на богословите (и следователно тялото на 
калвинистите както в Англия така и в Шотландия) казва: "Бог е 
надарил волята на човека с естествена свобода, която нито е 
насилвана нито, според абсолютната необходимост на природата, 
е предопределена да върши добро и зло" (Гл. 9). И това те твърдят 
за човека в неговото паднало състояние преди да е приел Божията 
благодат. 

(2) Но аз няма да простра свободната воля чак до там (имам в 
предвид не и за моралните неща). Естествената свободна воля, в 
настоящото състояние на човечеството, аз не признавам: аз само 
твърдя, че има мярка на свободна воля свръхестествено 
възстановена във всеки човек заедно с тази свръхестествена 
светлина, която "осветява всеки човек, който идва на света". Но 



дали тази свобода е естествена или не за Вашето възражение това 
няма значение. Защото то еднакво се противопоставя и на двете и 
е срещу всяка свободна воля от всеки вид. Вашето твърдение е 
следното: "Ако човек има някаква свободна воля Бог не би могъл да 
получи цялата слава за спасението му". Или "Божията слава в 
спасението на човека би била по-малка ако той действа като 
свободен агент направен способен да съработи една страна с 
Неговата благодат или да я отхвърли от друга; отколкото да го 
спаси като агент действащ поради необходимост чрез сила, на 
която той не може да устои." 

46. По отношение на първото от тези твърдения: "Ако човек има 
някаква свободна воля тогава Бог не би могъл да има цялата слава 
за спасението му" такава ли е Вашата мисъл: "Ако човекът има 
някаква сила да "изработи спасението си" тогава Бог не би могъл да 
има цялата слава?" Ако е така аз трябва да запитам отново: Какво 
имате в предвид под това Бог да има цялата слава? Дали имате в 
предвид "Той да извърши цялата работа без никакво съдействие от 
човешка страна?" Ако е така Вашето твърдение е: "Ако човека е 
"съработник с Бога"  в "изработването на спасението си" тогава Бог 
не е извършил цялото дело без човешкото съработничество". 
Напълно вярно, напълно истинно. Но не можете ли да видите как 
Бог въпреки това може да има цялата слава? Защото самата сила 
"да бъде съработник на Бога" е от Бога. Следователно, Негова е и 
цялата слава. Никога ли не сте преживявали това поучение? Не сте 
ли чувствали често при определено изкушение, сила както да се 
покорите така и да отхвърлите Божията благодат? И когато сте се 
решавали "да работите заедно с Бога" не намирате ли за съвсем 
възможно въпреки това да Му отдадете цялата слава? По този 
начин както опитността така и Писанието са срещу Вас и ясно 
показват на всеки непредубедено търсещ, че макар човек да има 



свободата да работи или "да не сътрудничи на Бога" все пак Бог 
може да има цялата слава за неговото спасение. 

47. Ако Вие кажете: "Ние приписваме единствено на Бога цялата 
слава на нашето спасение" аз отговарям, същото правим и ние. Ако 
добавите: "Не, но ние утвърждаваме, че Бог Сам е извършил цялото 
дело без човек да направи каквото и да е било" в един смисъл ние 
се съгласяваме и с това. Ние признаваме, че оправданието е 
единствено Божие дело като и освещението и прославянето; и тези 
трите съставляват цялото спасение. Все пак, ние не можем да 
признаем, че човек може единствено да отхвърля и по никакъв 
начин не може "да бъде съработник на Бога" или, че Бог е изработил 
нашето спасение така, че напълно да изключи човешкото участие. 
Това аз се осмелявам да не призная, защото не мога да го докажа 
от Писанието; Не, то явно му противоречи. Защото в Писанието е 
казано (че приели сила от Бога) ние "изработваме своето спасение" 
и че (след като Божието дело е започнато в нашите души) ние сме 
"съработници с Него". 

48. Вашето възражение представено в друга форма е следното: 
"Бог не получава толкова голяма слава ако спаси човека като 
свободен агент, което е в състояние както да съдейства така и да 
отхвърли Божията благодат отколкото ако го спаси, когато е 
подчинен на необходимост чрез сила, на която не може да 
устои."  О, да би отговорил сам Бог! Да би станал и защитил 
Собственото Си дело! Да не търпял повече слугите Му, колкото и 
малки да са да отслабват взаимно ръцете си и да бъдат неуморни 
не само в "несъгласията си с грешниците," но и с тези, които в 
еднаква степен са избавени от греха! "Горко ми, защото живея 
между бунтовници! Между ония, които са врагове на мира! Работя 
за мир; но когато говоря за мир те се приготвят за битка." 



49. Ако трябва да бъде така нека да се погледнем един друг в 
лицето. Кога Божията слава е по-голяма: когато спасява човек чрез 
неустоима сила или когато го спасява като свободен агент, чрез 
благодат, която той може както да приеме така и да отхвърли? 
Страхувам се че имате погрешно, небиблейски виждане за 
"Божията слава". Какво имате в предвид под този израз? Божията 
слава, в тесния смисъл на думата, е Неговата славна природа и 
Неговите атрибути, които са вечни. И тази слава не подлежи на 
нарастване бивайки същата вчера, днес и завинаги. Но Писанието 
често говори за Божията слава в един смисъл по-различен от този; 
имайки в предвид изявата на Неговата природна слава, на Неговата 
вечна сила и божественост и на Неговите славни атрибути и по-
специално на Неговата милост, справедливост и истина. И 
единствено в този смисъл може да се каже, че хората допринасят 
за Божията слава. Сега, пред Вас лежи задачата да докажете: 
"Божиите атрибути, и по конкретно Неговата справедливост, милост 
и истина, по-явно изявени ли са ако спаси човека чрез неустоима 
сила отколкото ако го спаси чрез благодат, на която е в неговата 
сила да съдейства или да отхвърли?" 

50.   Но не мислете, че аз ще Ви обвържа единствено с този пункт. 
Сега аз няма да дискутирам (което все пак може да бъде направено) 
дали спасението чрез неустоима сила (което наистина прави човека 
просто една машина и следователно вече недостоен за награда или 
наказание) изявява Божията слава повече или по-малко отколкото 
спасението чрез благодат, която може да бъде отхвърлена. Не, но 
с Божията помощ аз ще разгледам Вашата цялостна схема: 
неотразима благодат за избраните, съдържаща отказа на 
спасителната благодат за всички останали; или безусловно 
избиране с неговия неотлъчен компаньон, безусловното 
осъждение. 



Така случаят е ясен: Вие от една страна можете да ме накарате, 
освен ако не си противореча или не изменя на принципите си, да 
призная известна мярка свободна воля на всеки човек (макар и не 
по природа както при Асамблеята на богословите) и от друга страна 
аз мога да накарам Вас и всеки поддръжник на безусловното 
избиране, освен ако не си противоречите или не измените на своите 
принципи, да признаете безусловното осъждение. 

Нека тогава да имаме от едната страна свободната воля и 
осъждението от другата и нека да видим дали едната схема 
свързана с абсурда на свободната воля както смятате Вие или 
другата схема, свързана с абсурда на осъждението ще бъде по-
защитима. Нека да видим (ако е угодно на Отца на светлините да 
отвори очите ни да разберем) коя от двете носи по-голяма слава на 
Бога изявявайки славните Му атрибути - Неговата мъдрост, 
справедливост и милост към човешките синове. 

51. Първо, Неговата мъдростта. Ако човек е в известна степен 
свободен ако, чрез "светлината, която осветява всеки човек, който 
иде на света" е поставено "доброто и злото живота и смъртта" 
тогава колко славно се проявява многообразната мъдрост на Бога 
в плана на човешкото спасение! Желаейки всички хора да се спасят 
и все пак не желаейки да ги насили към това; желаейки всички хора 
да бъдат спасени и все пак не като дървета или камъни, но като 
хора, като разумни творения надарени с разбиране и разбиращи 
какво е добро и свободно или приемайки или отхвърляйки го; 
наистина, как цялата тази схема подхожда на Неговия proqesiv, 
Неговия план, "желанието на волята Му!" Неговата първа стъпка е 
да освети човешкото разбиране давайки му знание за доброто и 
злото. Към това Той добавя много тайни порицания ако хората 
действат противно на Неговата светлина и много вътрешни 
убеждения, които всеки човек на земята често е изпитвал. В други 



случаи Той нежно вълнува техните желания, привлича ги и ги 
увещава да ходят в светлината. Той поставя в техните сърца добри 
желания, въпреки че те може би не знаят откъде идват те. Така Той 
се отнася с всички човешки синове да, дори и с тези, които нямат 
знание за писаното Му слово. Но според това колко мъдрост им е 
била дадена предположете, че човека е до известна степен 
свободен агент! Как всяка част от това съответства на края! Да 
спаси човека като човек, да постави живота и смъртта пред него, да 
служи като "светилник на нозете му и виделина на пътеката му". 
Това му е предложено под формата на закон  подсилен с най-
суровите санкции - с най-славните обещания за тези, които му се 
покоряват и с най-суровите наказания за тези, които го престъпват. 
Да повторим, Бог използва всички начини, Той опитва всеки път към 
техните души. Понякога Той се обръща към тяхното разбиране, 
показвайки им безразсъдството на техния грях; понякога към 
техните желания нежно възразявайки на тяхната неблагодарност 
и  дори снизхождащ да пита "Какво можех да направя за теб" 
(според вечното Си желание да не те насилвам), "което да не съм 
направил?" Понякога Той примесва заплахи - "Ако не се покаете 
всички така ще загинете", понякога обещания - "Греховете Ви и 
беззаконията Ви няма да помня вече". Сега, каква мъдрост е видна 
от всичко това ако човек наистина може да избере живота и 
смъртта! Но ако човек безусловно е определен за небето или за ада 
преди да излезе от майчината утроба къде е тук мъдростта; да 
работи с него по всякакъв начин, като че ли той е свободен, когато 
не е? Каква е ползата и смисълът от цялото това раздаване за един 
осъден? За какво са обещанията или заплахите, увещанията или 
изобличенията за тези, които са гориво за огъня? Какво наистина 
(О, братя мои, трудно ми е да говоря, защото толкова неща има в 
мен) освен празен фарс просто една гримаса, звучащи думи които 
не означават нищо? О, къде (да обобщим всичко казано до тук) е 



мъдростта от такова поведение? Какъв е смисълът на всичко това? 
Ако кажете: "Да направи неговото осъждение сигурно," защо  е 
нужно това, когато то е сигурно още преди създаването на света? 
Нека тогава цялото човечество да отсъди кое от тези мнения 
принася повече слава на Божията мъдрост! 

52.  Следващото, до което достигаме е Неговата справедливост. 
Ако човек е способен да избира доброто или злото тогава той е 
подходящ обект на Божията справедливост, била тя оправдаваща 
или осъждаща, награждаваща или наказваща. В никакъв друг 
случай не е. Една машина не е способна да бъде нито оправдана 
нито осъдена. Справедливостта не може да накаже камъка за това, 
че пада на земята; нито, според Вашата схема, човека за това, че 
изпада в грях. Защото той не може на направи нищо повече от 
камъка ако бъде, в смисъла в който Вие използвате това понятие, 
предопределен за осъждение. Защо греши този човек? "Защото 
няма спасителна благодат." Защо няма спасителна благодат? 
"Защото на Бога му се е видяло угодно от вечността да определи, 
че няма да му я даде." Под неизбежна необходимост да греши ли 
се намира той? "Да, също толкова, колкото е неизбежно за камъка 
да падне. Той никога няма повече сила да избяга от злото отколкото 
камъка да виси във въздуха." И ще бъде ли този човек осъден на 
вечния огън приготвен за дявола и неговите ангели защото не е 
направил това, което никога не е можел да направи? "Да, защото 
такава е суверенната воля на Бога." Тогава "Вие или сте намерили 
нов Бог или сте си измислили такъв." Това не е Бога на християните. 
Нашия Бог е праведен във всичките Си пътища. Той не жъне там 
където не е сял. Той изисква само според това, което е дал; и там 
където е дал малко, малко се изисква. Славата на Неговата 
справедливост се състои в това, че  "въздава на всеки човек според 
делата му". Тук е изявен този славен атрибут ясно разкрит на хората 



и ангелите в това, че Той съди всеки човек според това, което има, 
а не според това, което няма. Това е този справедлив декрет, който 
не може да се отмени нито във времето нито във вечността. 

Така едната схема отдава слава на Бога и допринася тя да бъде 
изявена навсякъде докато другата я превръща в сянка, да, изцяло 
я свежда до нищо. 

53. Също толкова славно тя изявява и Неговата любов 
предполагайки, че тя е сведена само до 1 от 10 от Неговите 
творения (не мога ли да кажа до 1 от 100?) и че няма отношение 
към останалите. Нека 99 осъдени да погинат без милост. За Него е 
достатъчно, да обича и да спаси единия избран. Но защо да има 
милост и към този един, а другите да предаде на неизбежна 
погибел? "Той е пожелал, защото така Му се е видяло угодно!" О, 
да беше показал към Вас Бог милост като Ви даде мъдрост! Тогава, 
мога ли да попитам какво би казал обединения глас на човечеството 
за този, който твърди това? Че макар да е в състояние да спаси 
милиони хора от смърт само с един дъх от устата Си Той отказва да 
спаси повече от един на хиляда и казва: "Няма, защото така Ми се 
вижда угодно!" Как  бихте изявили Божията милост, когато Му 
приписвате такива действия? Какъв странен коментар е това на 
Собствените Му думи "милостта Му е върху всичките Му творения". 

Мислите ли да избягате от това казвайки: "Неговата милост е 
повече изявена в спасението на избраните, отколкото би била 
изявена ако даваше  шанс за спасение на всички хора и наистина 
спасяваше тези, които я приемат?" Как би станало това? Покажете 
го ако можете. Какво доказателство представяте за това 
твърдение? Обръщам се към всеки безпристрастен ум дали 
обратното не е очевидно истина; дали Божията милост не би била 
много по-малко изявена спасявайки неколцина чрез неустоима сила 



и оставяйки всички останали без помощ да погинат вечно отколкото 
ако предлага спасение на всяко създание и спасява всички, които 
приемат това и постъпва с останалите така както безкрайната 
мъдрост, всемогъщата сила и безграничната любов биха могли без 
да ги насилва към спасение, разрушавайки самата същност на това, 
което им е дал. Обръщам се, казвам, към всеки безпристрастен ум 
и към Вашия, ако не е прекалено заслепен от предразсъдъци, кое 
от тези гледища представя Божията милост в по-добра светлина. 

54. Може би Вие ще кажете: "Но има други атрибути на Бога, а 
именно, Неговия суверенитет, неизменност и вярност. Надявам се, 
че няма да ги отречете." Аз отговарям, Не, по никакъв начин. 
Суверенитета на Бога става явен: 

(1) Чрез постановяването още от вечността на декрета касаещ 
човешките синове: "Който вярва ще бъде спасен, който не вярва ще 
бъде осъден". 

(2) Във всички обичайни проявления на творението; във времето, 
мястото, начина на сътворение на всички неща; в избора на брой и 
вид на създанията, видими и невидими. 

(3) В даване на естествени дарби на хората, тези на един, а онези 
на друг. 

(4) В разпореждането на времето, мястото и други външни 
обстоятелства (като родители, роднини) свързани с рождението на 
всеки един. 

(5) В даването на разнообразни дарове на Своя Дух за назиданието 
на Неговата църква. 



(6) В разпореждане на всички временни неща като здраве, късмет, 
приятели, всичко, което е ограничено във времето. 

Но в определянето на вечната съдба на човека (приемайки само 
това, което беше разгледано в първата точка) е ясно, че не само 
суверенитета, но и справедливостта, милостта и истината 
управляват. Управителят на небето и земята, АЗ СЪМ, Който е над 
всичко, Бог, Благословеният довека, не прави никаква стъпка и не 
приготвя пътя пред лицето Си без да е насочван от тези. Това е 
Неговата вечна и неустоима воля така като ни е открита от Неговия 
Дух и изявена по най-непоклатим начин. И добавяйки Своя завет 
към словото Си тъй като няма в кого по-велик да се закълне Той се 
заклева в Себе Си: "В живота Си се заклевам казва Господ, не 
благоволявам в смъртта на нечестивия". Смъртта на този, който 
загива никога не е изпълнение на Моето желание или суверена 
воля." Не, това е невъзможно. Ние призоваваме цялото човечество 
да приведе ясно доказателство за противното от Писанието. Вие не 
можете да приведете доказателство от Писанието, което Бог никога 
не е давал или потвърждение, което никога не е правил осъждайки 
суверенно някоя душа, която някога е била или ще бъде родена на 
света. 

55. Може би сега Вие мислите за Исав и фараона. Приемате ли 
тогава за неоспорима истина, че те са били осъдени единствено 
поради суверенната воля на Бога? Сигурни ли сте, че са били 
завинаги осъдени? Дори тази точка не е напълно сигурна. Това 
никъде не се казва в светото Писание; и ще ви коства усилия да го 
докажете. Вярно е, че смъртта на фараона е наказание от Бога; но 
от това не следва, че той е бил наказан за вечността. И ако е, това 
не е станало поради суверенната воля на Бога, но поради 
собствената му упоритост и неразкаяност. За това Мойсей говори 
ясно, както четем: "А фараона като видя, че му дойде облекчение," 



(след като беше избавен от язвата с жабите) "той закорави сърцето 
си и не ги послуша" (Изх. 8:15). Така и след язвата с мухите 
"Фараона и този път закорави сърцето си и не пусна людете" (ст. 
32). Отново: "Но когато фараонът видя, че престанаха дъждът и 
градът и гръмотевиците, той продължаваше да греши и закорави 
сърцето си, той и слугите му" (9:34). След като Бог му беше дал 
толкова възможности за покаяние и го беше увещавал за неговото 
упорство и непокаяност със следните думи: "Докога ще отказваш да 
се смириш пред Мен?" (10:3) какво чудно има ако тогава Бог 
"закорави сърцето му" т.е. позволи на Сатана да го закорави? Ако 
Той изцяло отдръпва своята благодат и "го предаде на покварен 
ум?"  

56. Случаят с Исав е много по-различен от този, въпреки че 
неговото поведение също заслужава порицание в много отношения. 
Първото е продажбата на първородството си на Яков (Бит. 25:31 и 
сл.). Следващото, женитбата му срещу бащиното съгласие (26:34-
5). Но изглежда той е бил наясно със своя грях защото Исак 
изглежда напълно помирен с него когато казва: "Сине мой, сготви 
ми вкусно ястие, за да  те благослови душата ми преди да умра" 
(27:4). В следващите стихове четем за начина, по който той е бил 
изместен от брат си Яков. Когато Иска разбира това "Исав извика 
със силен и горчив глас и рече на баща си: "Ето ме татко, 
благослови и мен" (ст. 34). Но, "не се намери място" казва апостолът 
"за покаяние," за връщане на благословението, въпреки че го 
потърси със сълзи. "Твоят брат" каза Исак "взе твоето 
благословение; аз го благослових, да, и благословен ще бъде". Така 
че всички сълзи и скръб на Исав не възстановиха първородството 
му и свързаното с това благословение. 

И все пак има голяма надежда, че Исав (както и Яков) е сега в 
Авраамовото лоно. Защото, въпреки че за известно време "той 



мразеше Яков" и след това идеше срещу него "с 400 мъже" твърде 
вероятно възнамерявайки да потърси отплата за вредата, която 
беше претърпял все пак, когато те се срещнаха "Исав се завтече и 
го прегърна и падна на врата му и го целуна". Така цялостно Бог 
беше променил сърцето му! И защо да се съмняваме, че тази 
щастлива промяна е продължила? 

57. Вие няма да намерите силна основа за това в думите на апостол 
Павел в посланието към Римляните "Каза й се: По-големият ще 
слугува на по-малкия, както е писано: Якова възлюбих, а Исав 
намразих" (9:12-13). Защото е съвсем ясно, че и двете изречения са 
свързани не с личностите на Исав и Яков, а с техните потомци - с 
израилтяните произлезли от Яков и с едомците, произлезли от 
Исав. Само в този смисъл "по-стария" (Исав) "слугува на по-
младия," не в конкретния образ (защото Исав никога не слугува на 
Яков), но в неговото потомство. Потомството на по-стария брат 
слугува на потомството на по-младия. 

Другия текст използван от апостола казва следното: "Яков 
възлюбих, а Исав намразих и направих горите му да запустеят" 
(Мал. 1:2-3). Кое наследство Бог е запустил? Не това, на което Исав 
лично се е наслаждавал, но това на потомството му, на едомците, 
поради техния огромен грях, подробно описан от неколцина 
пророци. Така че и тук няма никакво доказателство, че някой човек 
е бил осъден единствено поради суверенната воля на Бога. 

58. Непроменимостта на Бога ние обясняваме така: "В Него няма 
изменение нито сянка на промяна". Но и тук изглежда Вие изпадате 
в грешка относно библейския смисъл на това. Писанието учи: 

(1) Че Бог е непроменим по отношение на Своите декрети. Но кои 
декрети? Същите, които е заповядал да се проповядват на всяко 



творение: "Който повярва ще бъде спасен, който не вярва ще бъде 
осъден". Писанието учи: 

(2) Че Бог е непроменим по отношение на Своята любов и омраза. 
Но как? Помислете добре за това, защото това е Вашата основна 
грешка и коренът на почти всички останали. Бог непроменимо обича 
правдата и мрази беззаконието. Непроменимо обича вярата и 
непроменимо мрази неверието. Като следствие на това Той 
непроменимо обича праведния и мрази нечестивия. Той 
непроменимо обича тези, които вярват и мрази доброволно, 
упорито невярващите. Така това, което ни казва Писанието за 
Божията неизменност е следното: Според Своя декрет Той е 
постановил непроменимо да спаси светите вярващи и да осъди 
упоритите, непокаяни невярващи. Според Писанието Неговата 
непроменимост на чувствата е изцяло и основно по отношение на 
характери, а не на личности; и хората (като Енох, Ной, Авраам) са 
нейни обекти единствено, когато в тях се намира такъв характер. 
Нека тогава Божията непроменимост да бъде поставена на 
правилна основа; нека на Писанието бъде позволено да определи 
нейния обект и то скоро ще докаже несъстоятелността на 
безусловното избиране. 

59. Божията вярност може да бъде формулирана като част от 
Неговата истина. Той ще изпълни това, което е обещал. Но тогава 
нека да запитаме Божиите пророци, на кого са дадени обещанията? 
Обещанията за живот и безсмъртие? Отговорът е "На Авраам и на 
потомството му" т.е. на тези, които "ходят в стъпките на тая вяра, 
която имаше техния отец Авраам". На тези, които вярват, като 
вярващи е дадено евангелското обещание. На тези, които вярват, 
че Бог ще изпълни това, което е говорел. "Той пази завета и 
обещанието което е дал на хиляда поколения." Обобщението на 
всичко казано е следното (както е казано ясно от Божия Дух) "Бог 



ще даде благодат" (повече благодат) "и слава; няма да лиши от 
никакво добро ходещите в незлобие". 

60. Този Божий завет аз разбирам; но аз чувам за друг, който не 
разбирам. Аз чувам, "че Бог Отец е направил завет със Своя Син 
преди сътворението на света, където Синът се съгласява да 
претърпи това и това и Отец да Му даде тези и тези души като 
отплата; и като следствие на това тези души трябва да бъдат 
спасени, всички те единствено, а останалите трябва да бъдат 
осъдени". Аз настоятелно Ви питам, къде е написано това? В коя 
част на Писанието може да бъде открит този завет? Ние бихме 
могли да очакваме тези неща да бъдат разкрити много явно, с 
пълна яснота и сериозност. Но къде е направено това? И ако не е 
направено, ако няма такова нещо в цялата Библия не е ли твърде 
учудващо ако някой сериозен човек защитава или ако хиляди 
вярват в такова странно учение без да имат и един ясен текст от 
Писанието, от Битие до Откровение, който да го подкрепя? 

61. Предполагам, че не смятате, че голата дума завет щом се среща 
толкова често в святото Писание е доказателство за някакъв завет, 
подобен на този. Великият завет, за който говорим е завет между 
Бога и хората установен чрез ръката на Ходатай "който вкуси смърт 
за всеки човек" и така изкупи всички човешки синове. Основното в 
него (толкова често споменавано дотук) е това: "Който вярва до края 
и покаже работата на ръцете си Аз, Господ ще наградя тази душа 
вечно. Но който не вярва и като следствие на това загине в греха си 
Аз ще накажа с вечна смърт". 

62. За да изследваме дали този завет между Бога и човека е 
условен или безусловен може да се наложи да се върнем обратно 
до Авраам, бащата на вярващите, да се запитаме какъв вид завет 
Бог беше направил с него и дали е посочена някаква причина за 



особеното благословение на Авраам и на всички земни племена в 
Него. Първото споменаване на завета между него и Бога се появява 
в Бит. 15:18 "Същия ден Господ направи завет с Аврам като каза: 
На твоето потомство давам тази земя". Но той е много по-ясно 
формулиран  в гл. 17:1 и сл. "Господ се яви на Авраам и му каза: Аз 
съм Всемогъщият; ходи пред Мен и бъди непорочен. Ще направя 
завет Си между Мене и тебе и ще те умножа премного. Тогава 
Аврам падна на лицето си; И Бог му говореше казвайки: Ето Моят 
завет  с тебе; и ти ще станеш Отец на множество народи. Няма да 
се наричаш вече Аврам, но името ти ще бъде Авраам; защото те 
направих отец на множество народи. Ще утвърдя завета си между 
Мене и тебе и с потомците ти след тебе за вечен завет, че ще бъда 
твой Бог и на потомството ти след тебе. Всяки от вас от мъжки пол 
да се обрязва; - това ще бъда знакът на завета между Мене и Вас. 
Необрязаният от мъжки пол да се погуби измежду людете  ти, 
защото е нарушил завета Ми." Така ние виждаме, че този 
първоначален завет макар и вечен беше условен и хората бяха 
обвързани чрез условие с Бога. 

63. Ние виждаме оценката на апостол Павел за този завет в 4 гл. на 
посланието към Римляните, ст. 3 и сл. "Авраам," казва той, "повярва 
в Бога и това му се вмени за правда". (Това беше малко преди Бог 
да утвърди завета с него и е свързано с Бит. 15:6.) "И той прие 
обрязването като знак и печат на правдата от  вяра, която  имаше, 
макар и необрязан, така че да може да стане отец на всички които 
вярват, когато беше необрязани, така че правдата да може да се 
вмени правдата и на тях; и отец на ония обрязан, които не само са 
обрязани, но и ходят в стъпките на тая вяра, която  нашия отец 
Авраам е имал, когато беше още необрязан." Сега, ако тези думи 
не изразяват условен завет със сигурност никои не могат да изразят 
това. 



64. Естеството и основата на този завет на Бога с Авраам е 
обяснена по-нататък: "И Господ рече: Да скрия ли от Авраам това, 
което ще сторя, тъй като чрез него ще се благославят всички народи 
по земята? Защото зная, че ще заповяда на чадата си и на дома си 
след себе си да пазят Господния път като вършат правда 
и  правосъдие за да направи Господ да стане с Авраама онова, 
което е говорел за него" (Бит. 18:17 и сл.). 

Дали тук Бог казва: "Ще направя това защото така Ми се е видяло 
угодно?" Нищо подобно. Причината е ясно посочена: "В него ще се 
благославят всички народи; защото той ще заповяда на децата си 
и те ще пазят Господния път". Причината е още по-пълно (не може 
да бъде по-ясно) изказана в 22:16 и сл. "В Себе си се заклевам, 
казва Господ, защото си сторил  това нещо и не пожали сина си, 
единствения си син ще те благословя премного и ще умножа 
потомството ти като небесните звезди и като пясъка на морския 
бряг и потомството ти ще завладее портата на неприятелите си. В 
твоето потомство ще се благославят всичките народи на 
земята,  защото си послушал гласа Ми." 

Това е казано отново: „И Господ се яви на Исак и каза - Живей в 
земята и Аз ще бъда с теб и ще те благословя; защото на тебе и на 
потомството ти ще дам всичката тая земя в утвърждение на 
клетвата, с която се заклех на баща ти Авраам" (Бит. 26:2 и сл.). 

65. Този завет сключен с Авраам и с неговото потомство е споменат 
отново: "И като се възкачи Мойсей при Бога, Господ го повика от 
планината и рече: Така да кажеш на Якововия дом и да известиш 
на потомците на Израиля: Вие видяхте какво сторих на египтяните 
и, а как носих вас на орлови крила и доведох ви при Себе Си. Сега 
прочее, ако наистина ще слушате галса Ми то повече от всичките 



племена Вие ще бъдете Мое собствено притежание" (Изх. 19:3 и 
сл.). 

В следващата глава Бог изявява условията на завета, който 
трябваше да пазят в десетте заповеди. Понякога те сами са 
наричани "заветът," а понякога "книгата на завета". Така след като 
Бог беше престанал да говори на хората е казано: "И Мойсей написа 
всичките Господни думи и на  сутринта като  стана рано - и взе 
книгата на завета  и я прочете като слушаха людете; и те рекоха: 
Всичко, което е заповядал Господ ще вършим. И Мойсей взе кръвта" 
(на всеизгарянето) "и поръси с нея върху хората като  казваше, Ето 
кръвта на завета, който Господ направи  Вас според всички тия 
условия" (24:4 и сл.). 

След като хората нарушиха този завет чрез поклонение на златния 
телец Бог го възстанови, Изх. 34, където четем: "Тогава Господ рече 
на мойсей: Напиши си тия думи; защото според тия думи направих 
Аз завет с тебе и с Израиля. И Мойсей стоя там четиридесет дена и 
четиридесет нощи  без да яде хляб и да пие вода. И Господ написа 
на плочите думите на завета Десетте заповеди" (ст. 27-28). 

66. Според смисъла на този завет направен с Авраам и с 
потомството му Бог казва: "Ако ходите в повеленията Ми и пазите 
заповедите Ми и ги вършите Аз ще бъда Вашият Бог и Вие ще 
бъдете Мои люде. Но ако не послушате и не извършите всичките 
Ми заповеди и нарушите завета Ми Аз ще насоча лицето си против 
Вас и ще Ви накажа за престъпването на завета Ми...." (Лев. 26:3 
сл.). Следователно завета с Авраам, Исаак и Яков беше условен 
както и този с потомството им. 

67. "Но не беше ли Божията вярност, която обеща да пази всички, 
които сега вярват от отпадане?" Не мога да кажа това. Каквато и 



увереност Бог да може да даде на определена душа аз не намирам 
общо уверение в святото Писание, "че никой от тези, които веднъж 
са повярвали няма накрая да отпадне". Все пак, да кажем истината, 
това е толкова харесващо се мнение, толкова съгласно с плътта и 
кръвта, толкова удобно за това, което е останало от естествения 
човек в тези, които са вкусили Божията благодат, че аз не виждам 
нищо друго освен могъщата Божия сила, което да бъде в състояние 
да възпре някой, който е чул това да не повярвате в него. Но то все 
още се нуждае от едно нещо, което да го препоръча - ясното, 
убедително доказателство от Писанието. Аргументи базиращи се 
единствено на опитности никога няма да докажат това твърдение. 
Те могат да докажат най-много, че от една страна нашия Бог е 
изключително търпелив; че Той не желае нито един вярващ да 
погине; че търпи дълго, твърде дълго всички техни недостатъци, 
желаейки да бъде милостив и да излекува техните отстъпления; и 
че Той на практика връща обратно много заблудени овце, които, 
според мнението на хората, не биха могли да бъдат възстановени. 
Но всички тези нямат силата на убедително доказателство за това, 
че никой вярващ не може или не отпада от благодатта. Така този 
аргумент на опитностите има малка тежест за тези, които вярват 
във възможността да се отпадне. И той тежи също толкова малко и 
за тези, които не вярват това. Защото ако приведете огромен брой 
примери за хора, които са били здрави във вярата и сега са по-
отпаднали отколкото всякога те ще се измъкнат от това като кажат: 
"О, но те ще бъдат върнати обратно; те няма да погинат в греховете 
си". И ако те погинат в греховете си ние пак няма да сме стигнали 
по-близо до целта; ние все още няма да сме спечелили нито една 
точка защото е лесно да се каже: "Те бяха просто лицемери и никога 
не са имали истинска вяра". 



Следователно, единствено Писанието може да реши този въпрос: и 
Писанието така пълно го решава, че има нужда единствено да 
приведем още няколко текста и да добавим към тях няколко кратки 
разсъждения. 

68. Че един човек, който е истински вярващ, или с други думи, един, 
който е свят или праведен според присъдата на самия Бог може все 
пак да отпадне окончателно от вярата става ясно от: 

(1) Думите на Бога в Езекиил: "Когато обаче праведният се отвърне 
от правдата си и стори неправда, като извърши всичките мерзости, 
които нечестивият върши ще живее ли? Ни едно от праведните 
дела, които е сторил няма да се помни; за престъплението, което е 
извършил, и за греха, който е сторил, за тях ще умре" (18:24.). 

Ще възразите ли: "Тази глава се отнася изцяло и единствено до 
израелската църква и нация?" Аз отговарям, Докажете това. 
Дотогава аз ще вярвам, че много части от нея се отнасят до цялото 
човечество. Ако кажете: 

(2) "Правдата, за която се говори  в главата е преди всичко външна 
праведност без никакъв вътрешен принцип на благодат и святост." 
Аз питам: Как това се съгласува с ст. 35: "Отмахнете от себе си 
всяко беззаконие, с което сте съгрешили и направете си ново сърце 
и нов дух?"  Дали това е "единствено външна святост, без какъвто 
и да е вътрешен принцип на благодат и святост?" 

69. Ще добавите ли: "Но допускането, че човека, за който се говори 
е напълно свят въз основа на това, което е казано тук е само 
предположение?" Това аз напълно отхвърлям.  Прочетете отново 
главата и Вие ще видите, че нещата казани в нея не са само 
предположения, а са твърдо заявени. Че смъртта спомената тук е 



вечна смърт става ясно от ст. 26: "Когато праведния се отвърне от 
своята праведност и извърши беззакония и загине в тях," тук имаме 
временна смърт; "поради беззаконието, което е извършил ще умре". 
Ето вечната смърт. 

Ако кажете "И двете изразяват едно и също нещо, а не два различни 
вида смърт" Вие извършвате очевидно насилие над текста в 
смисъл, че Св. Дух е говорел глупости. 

"Умирайки в беззаконието си" казвате Вие "е същото нещо както 
умирайки за беззаконието си." Тогава текста казва: "Когато умре в 
тях той ще умре в тях." Много дълбоко откритие! 

Но Вие казвате: "Това не може да бъде разбирано като вечна смърт, 
защото те могат да се избавят от нея посредством покаяние и 
промяна". И защо да не могат чрез такова покаяние споменато в ст. 
35 да се избавят от вечната смърт? "Но цялата глава," смятате Вие, 
"няма нищо общо с духовните и вечни съдби на хората". Смятам, че 
всеки непредубеден човек ще реши точно обратното ако чете 
спокойно както началото "Всяка душа е моя, казва Господ Бог; 
душата, която съгреши ще умре" от където по никакъв начин не мога 
да призная, че смъртта на душата е само временно дело; или 
заключението - "Отхвърлете от себе си всичките престъпления, с 
които беззаконствувахте и направете си ново сърце и нов дух; защо 
да умрете доме Израилев?" Следователно остава единствено 
възможността, че един, който е праведен пред Бога може да 
отпадне от благодатта. 

70. Второ, Че човек, който има вяра, която произвежда чиста съвест 
може в края на краищата да падне е очевидно от думите на ап. 
Павел към Тимотей: "За да воюваш съобразно с тях в доброто 
войнство, имайки вяра и чиста съвест, която някои като отхвърлиха 



претърпяха корабокрушение във вярата" (1 Тим 1:18-19). 
Забележете: 

(1) Тези хора са имали някога вяра, която е произвела "добра 
съвест," която те  са имали иначе не биха могли "да я отхвърлят". 

(2) Те са претърпели корабокрушение във вярата, което 
задължително включва нейната пълна загуба. 

Вие възразявате: "Не, отхвърлянето на добрата съвест не 
означава, че са я имали, а че не са я имали".  Това е наистина 
изненадващо. Но как ще го докажете? "Защото в Деян. 13:46 където 
св. Павел казва на евреите "Беше необходимо да се прогласи 
Божието слово първо на вас; но понеже го отхвърляте и считате 
себе си недостойни за вечния живот ето, обръщаме се към 
езичниците." Тук виждате, че за евреите, които никога не са имали 
евангелието се казва, че го отхвърлят." 

Как! Сигурни ли сте, че те "никога не са имали това, за което тук се 
казва, че отхвърлят?" Не е така: Това, което отхвърлят не може да 
се отрече, че имат, тъй като те го отхвърлят т.е. "проповядваното 
Божие слово" от Павел и Варнава. Този пример следователно, е 
напълно срещу Вас. Той доказва точно обратното на това, което Вие 
твърдите. 

Но Вие възразявате по-нататък: "Човек може до известна степен да 
има добра съвест и без вяра". Аз съм съгласен с това в ограничен 
смисъл; но не и добра съвест казано просто и в абсолютен смисъл. 
Обаче именно такъв е случая, за който говори тук апостола и за 
който наставлява Тимотей "да внимава," освен ако не смятате, че 
трябва да внимава на това, "което никога не е имал". 



"Но вярата спомената тук означава единствено учението на 
вярата." За това аз искам по-добро доказателство.   

Остава тогава, че човек, който е имал вяра, която произвежда чиста 
съвест може все пак накрая да падне. 

71. Трето, Тези, които са присадени на добрата маслина, духовната, 
невидима Църква, могат все пак накрая да паднат. Това казва 
апостолът: "Но ако някои клони са били отрязани и ти, бивайки дива 
маслина, си бил присаден между тях и си станал съучастник с тях в 
тлъстия корен на маслината , не се хвали срещу клоните, знай, че 
ти не държиш корена, а коренът тебе. Но ще кажеш, отрязаха се 
клони, за да се присадя аз. Добре, поради неверие те се отрязаха, 
а ти поради вяра стоиш. Не високоумствай, но бой се. Виж прочее 
благостта и строгостта Божии: строгост към падналите, а 
Божествена благост към тебе, ако останеш в тая благост; иначе и 
ти ще бъдеш отсечен" (Римл. 11:17 и сл.).       

Тук можем да видим: 

(1) Хората, за които се говори наистина са били присадени на 
маслината. 

(2) Тази маслина не е просто външната, видима Църква, но 
невидимата, състояща се от истински вярващи. За това говорят 
думите: "Ако първия плод е свят и цялото е свято; ако коренът  е 
свят и клоните са святи". И "поради неверие те се отсякоха, а ти 
поради вяра стоиш". 

(3) „Това е отсичане единствено от външната принадлежност към 
Църквата." Но как доказвате това? Толкова насилено и 
неестествено предположение изисква някакви доказателства. 



(4) „Явно се намеква, че те ще бъдат присадени отново." Не; не и че 
тези езичници, които не са устояли в доброто могат да бъдат 
присадени отново след като веднъж са били отсечени. Аз не мога 
да намеря и най-малкия намек за това. "Но целия Израел ще се 
спаси." Вярвам, че ще е така; но това не включва повторното 
присаждане на тези езичници. 

Остава тогава, че тези, които са били присадени на духовната, 
невидима Църква, могат все пак да паднат. 

72. Четвърто, Тези, които са пръчки от Църквата, истинската лоза, 
могат все пак да отпаднат. 

За това говори нашия благословен Господ: "Аз съм истинската лоза 
и Отец Ми е земеделецът. Всяка пръчка в Мене, която не дава 
добър плод Той я отрязва" (Йоан 15:1 и сл.).  

Тук можем да видим: 

(1) Хората, за които се говори са били в Христос, пръчки на 
истинската лоза. 

(2) Някои от тези пръчки не са пребъдвали в Христос и "Отец ги 
изхвърля вън". 

(3) Пръчките, които "не пребъдват" са "изхвърлени," отсечени от 
Христос и Неговата Църква. 

(4) Те не само са "изхвърлени" но и "изсъхват," следователно никога 
не биват отново присадени. 

(5) Те не само се "изхвърлят вън и изсъхват," но и биват "хвърлени 
в огъня". 



(6) "Те биват изгорени." Не е възможно да се използва по-силна 
дума, за да се изрази, че тези, които са пръчки на истинската лоза 
могат все пак да отпаднат. 

"Но това," казвате Вие, "е аргумент за, а не против устойчивостта на 
светиите". Да, такъв аргумент какъвто е и цитираният по-горе съвет 
на Павел към Тимотей. 

Но как решихте това? "Така: Има два вида пръчки в Христовата 
лоза; едните са плодоносни, а другите безплодни. Едните са вечно 
избрани и те пребъдват в Него и никога не се връщат назад." Не, 
това трябва да се докаже. Така Вие веднага и директно си 
изпросвате този въпрос. 

"Другия вид пръчки са тези, които са в Христос единствено на думи, 
които влизат в Църквата, за които се предполага, че са в Христос и 
които след време изсъхват. Те никога не са имали никакъв живот, 
благодат или плод в Него." Със сигурност Вие не сте достигнали до 
това по пътя на доказателствата! Вие просто приемате за дадено 
това, което трябва да бъде доказано. Но ние ще докажем, че "тези 
са пръчките в Христос, които никога не са имали никакъв живот или 
благодат в Него, защото за църквите в Юдея и Солун се казва, че 
са в Христос, въпреки че всеки отделен техен член не е спасен в 
Него". Аз отричам такова следствие, което никога не би могло да 
бъде добро обяснение освен ако Вие не докажете, че за същите 
тези юдеи и солунци, които никога не са имали какъвто и да е било 
живот или благодат в Него все пак се казва, че са "пръчки в Него". 

Остава следователно, че истинския вярващ, който е пръчка в 
истинската лоза може все пак да падне. 



73. Пето, Тези, които така истински познават Христос, че чрез това 
познание са избегнали от покварата в света могат все пак да паднат 
отново в тази поквара и да погинат навеки. За това говори ап. 
Павел: "Понеже ако след като са избягали от светските мръсотии 
чрез познаването на Господа и Спасителя Исуса Христа те пак са 
се сплели с тях и остават победени, то последното им състояние е 
станало по-лошо от първото" (2 Петър 2:20). 

Но вие казвате: 

(1) "Тяхното знание не е било практическо познание." И как 
доказвате това? "Защото ако беше така те не биха го изгубили." Вие 
отново бягате от въпроса. 

(2) "Избягването от нечистотата в света означава не повече от 
външна промяна." Как доказвате това? Вие го твърдите без каквото 
и да е било доказателство. Това може да направи само този, който 
го приеме за дадено. 

(3) "Тези хора никога не са преживели каквато и да е било промяна. 
Те са подобни на кучета и прасета не само преди и след, но дори и 
когато външно се въздържат от крайности." Аз приемам, че преди и 
след това време, през което те "са избягали от мръсотията в света" 
(или според думите на ап. Павел в същото послание "разтлението 
в света") те лесно могат да бъдат наречени както "кучета" така и 
"прасета" заради своята голяма неморалност. Но че те заслужават 
такова название по това време аз не мога да приема без някакво 
доказателство. 

Остава тогава, че тези, които поради своето познание на Христос 
са избягали от нечистотата в света могат все пак да се върнат в 
тази нечистота и да погинат вечно. 



74. Шесто, Тези, които виждат светлината на Божията слава в 
лицето на Исус Христос и които са били направени причастници на 
Светия Дух, на свидетелството и на плодът на Духа могат в края на 
краищата да се отклонят от Бога като погинат завинаги. 

За това говори авторът на Евреите: "Не е възможно за тези, които 
веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са 
станали причастници на Светия Дух, ако отпаднат да бъдат 
обновени и доведени до покаяние; докато втори път разпъват в себе 
си Божия син и Го опозоряват" (Евр. 6:4-6). 

Всеки непредубеден човек трябва да види, че изразите, които се 
използват тук са толкова силни и ясни, че не могат без голямо и 
явно изопачаване да бъдат разбирани като отнасящи за някой друг, 
а не за истински вярващи хора. 

"Но апостолът прави просто едно предположение. Ако отпаднат". 
Апостолът изобщо не прави предположение. Няма ако в оригинала. 
Думите са Adunaton touv apax fwtisqentav - kai parapesontav т.е.: 
"Невъзможно е да се обновят отново и да се доведат до покаяние 
тези, които веднъж са отпаднали". 

"Не, думите стоящи в оригинала буквално са следните: "Не е 
възможно за тези, които са били веднъж просветени ако отпаднат 
да бъдат обновени и доведени до покаяние" т.е. могат да паднат 
което е на ясен английски ако те паднат." 

Извинете ме за това, че тук говоря на ясен английски: "Ще лъже ли 
човек Бога?" Или Вие или аз го правим; защото аз явно твърдя ( и 
нека всички, които разбират гръцки да съдят между нас), че думите 
в оригинала не означават буквално "ако те отпаднат" (ако беше така 
те щяха да бъдат kai parapiptontav в сегашно време; не kai 



parapesontav в неопределено) а са преведени "и са отпаднали" така 
буквално както го изисква английския език. 

Следователно в случая няма никакво предположение, но сигурна 
декларация за станалото. 

75. "Но защо предполагате, че тези хора са били истински 
вярващи?" Защото всички изрази в тяхното лесно разбираемо, 
естествено значение включват това. Те "са били веднъж 
просветени" е израз познат на апостола и никога не е използван от 
него за други освен за вярващи. Така "Бог на нашия Господ Исус 
Христос да ви даде Дух на мъдрост и на откровение и да просвети 
очите на сърцето Ви, за да познаете каква е надеждата към която 
Ви призовава и колко превъзходно велика е силата Му към нас 
вярващите" (Ефес. 1:17 и сл.). Отново: "Бог, който е заповядал на 
светлината да изгрее из тъмнината Той е Който е огрял в сърцата 
ни ..." (2 кор. 4:6). 

"Не, "те са били просветени" означава единствено, че те са били 
кръстени или че познават учението на евангелието." Не мога да 
повярвам това докато не ми покажете няколко пасажа от Писанията 
на св. Павел, където израза е явно използван в този смисъл. 

Отново: "те са вкусили небесния дар" (наречен така категорично) "и 
са били направени причастници на Светия Дух". По този начин ап. 
Павел свързва двете неща заедно: "Кръстете се за прощение на 
греховете си и ще приемете дара на Св. Дух"  (Деян 2:38) където 
любовта на Бога е излята в сърцата им заедно с всички други 
плодове на Духа. 

Израза "те са опитали небесния дар" е взет от псалмиста: "Вкусете 
и вижте, че Господ е благ". Като че ли Той казва, бъдете уверени в 



Божията любов като в нещо, което виждате с очите си. И нека тази 
увереност да бъде сладка в душите Ви като мед на езика Ви. "Но 
това означава единствено, че те са имали някакво понятие за 
прошката на греховете и за небето и заедно с тях някакво желание; 
и те са приели свръхестествените дарове на Светия Дух." Това 
твърдите Вие, но без каквото и да е доказателство. 

Остава тогава, че тези, които са видели светлината на Божията 
слава в лицето на Исус Христос и които са били направени 
причастници на Светия Дух и са вкусили плодовете на Духа могат 
все пак да отпаднат от Бога и да погинат навеки. 

76. Седмо, Тези, които живеят чрез вяра могат все пак да отпаднат 
от Бога и да погинат навеки. За това говори апостолът: "Праведният 
ще живее чрез вяра; но ако се дръпне назад няма да благоволи в 
него душата Ми" (Евр. 10:38). "Праведния" (оправдания, за когото 
единствен би могло да се каже това) "ще живее чрез вяра "дори сега 
ще живее живот, който е скрит с Христа в Бога: и ако устои до край 
ще живее вечно с Бога. "Но ако се дръпне назад," казва Господ, 
"няма да благоволи в него душата Ми" т.е. Аз изцяло ще го 
отхвърля. И същото е казано и в следващия стих "които се дръпват 
та се погубват". 

"Но човека, за който се казва, че ще се дръпне не е същия, за който 
се казва, че живее чрез вяра." 

Аз отговарям 

(1) Кой е той тогава? Може ли някой да се върне назад от вярата, 
която никога не е имал? Но 

(2) Ако текста бъде преведен правилно няма да има място за такова 
възражение. Защото оригиналът е следния: O dikaiov ek pisewv 



zhsetaikai ean uposeilhtai Ако o dikaiov "праведния, който живее чрез 
вяра" (така израза задължително включва, че няма друг именителен 
падеж към глагола) "се дръпне назад няма да благоволи в него 
душата Ми". 

"Но Вашия превод е напълно погрешен." Бъдете така добри да ми 
покажете къде. 

"Аз приемам, че той може да се дръпне назад, но не и да погине." 
Но тогава това не е отдръпването, за което се говори тук. 

"Все пак тук се говори само за едно предположение, което не 
доказва нищо." Аз забелязвам, че Вие приемате като основно 
правило, че предположението не доказва нищо. Но това не е вярно. 
Понякога това е така, но много пъти не е. И дали е така или не в 
конкретния текст  трябва да се съди от естеството на 
предположението и от предходните и следващите го думи. 

"Но да се добави всеки човек в текста е допустимо с оглед на 
граматическата конструкция на думите." Това отричам напълно. 
Няма никаква нужда от такова допълнение. Предхождащия 
именителен падеж е достатъчен. 

"Но някой, който живее чрез вяра не може да се дръпне назад." 
Защото, "които оправда тях и прослави". Това не доказва нищо 
друго освен, че всички, които са прославени първо са простени и 
осветени. 

"Не е така, но св. Павел казва: "Вие умряхте и животът Ви е скрит с 
Христа в Бога. Когато Христос, нашия живот се яви и Вие ще се 
явите с Него в слава." Напълно сигурно е, ако устоите до края. 
"Който вярва в Него," до края, "няма да умре." 



77. "Нека отново да се върнем на въпроса: Аз казвам, че този текст 
не може да навреди на устойчивостта, която всъщност той силно 
утвърждава." Вие сте много нещастни относно избора на текстове, 
с които доказвате тази доктрина. Два от тях я доказаха, точно както 
я доказва и този, както вече видяхме. Сега, моля, нека да чуем как 
Вие доказвате устойчивостта чрез този текст. 

"Много лесно. Тук са споменати два вида хора; този, който живее 
чрез вяра и този, който се дърпа назад и погива." 

Не, това е основният въпрос. Аз не признавам, че тук се говори за 
два вида хора. Аз виждам само един човек, който първо живее чрез 
вяра и след това се дърпа назад. 

Все пак аз приемам следното: В текста се говори за два вида 
вярващи; някои, които се дърпат назад и други, които устояват. И аз 
признавам, че апостолът прибавя: "Ние не сме както тези, които се 
дърпат назад и погиват". Но какво заключаваме от това? То е 
толкова далеч да противоречи на това, което беше казано преди, че 
напълно го подкрепя и е по-нататъшно доказателство, че има 
такива, които се дърпат назад и погиват,  въпреки че тези не са от 
тях. 

"Аз трябва да повторя, че текста е правилно преведен; което 
доказвам така: - Оригиналния текст е следния:  „Ето, душата му се 
надига, не е отдън права; А праведният ще живее чрез вярата си" 
(Авакум 2:4.). Това е напълно признато: Ean uposeilhtai, ouk eudokei 
h yuch mou en autw o de dikaiov ek pisewv mou zhsetai "Ако се дръпне 
назад няма да благоволи в него душата Ми. Но праведния ще живее 
чрез вяра," което аз вярвам. 



"Сега, в първата клауза имаме човек, който "се дърпа назад" и който 
е различен от този във втората клауза, който живее чрез вяра. Но 
апостолът цитира текста от този превод". 

Вярно; но той не разделя човека, който се "дърпа назад" в първата 
клауза от този във втората, който "живее чрез вяра". Далеч от него 
така да извърта реда на изречението поставяйки неговата втора 
клауза като първа. И от това следва, че макар в превода на този 
текст от Септуагинта ние трябва да прибавим "човек" (защото тук 
няма предшестващ именителен падеж) все пак в цитата на 
апостола няма причина това да се прави виждайки  o dikaiov стоящо 
точно преди него. Следователно, такава добавка би била очевидно 
насилие над текста, който по този начин не би бил правилно 
преведен. 

Остава следователно, че този, който живее чрез вяра може все пак 
да отпадне от Бога и да погине завинаги. 

78. Осмо, Тези, които са осветени от кръвта на завета могат да 
паднат като погинат навеки. 

Това апостолът казва отново: "Ако съгрешаваме самоволно след 
като сме познали истината не остава вече жертва за грях; но едно 
страшно очакване на съд и едно огнено негодувание, което ще 
изпояде противниците. Този, който е пристъпил Мойсеевия закон 
умира безпощадно при думите на двама или трима свидетели. 
Колко по-тежко наказание мислите заслужава този, който е 
потъпкал Божия Син, счел е за просто нещо пролятата при завета 
кръв, с която е бил осветен и е оскърбил Духа на благодатта? (Евр. 
10:26-29) 

Напълно ясно е, 



(1) Че човека, който е споменат тук е бил веднъж осветен чрез 
кръвта на завета. 

(2) Че след това чрез съзнателен, доброволен грях той е потъпкал 
Божия Син. И 

(3) Че в резултат на това той очаква едно по-страшно от смърт 
наказание т.е. вечна смърт. 

"Не, непосредствено предхождащото и свързано с частицата "той" 
е "Божия Син". Следователно Той, а не отстъпилия е който е бил 
осветен (отделен за Своя свещенически чин) чрез кръвта на 
завета". 

Вие или сте пропуснали да погледнете в оригинала или Вашата 
памет Ви подвежда. "Божия син" не предхожда непосредствено 
свързаното с него "той". Думите са такива: "Колко по-голямо 
наказание заслужава този, който е потъпкал Божия Син"  kai to aima 
thv diaqhkhv koinon hghsamenov, en w hgiasqh? Виждате hghsamenov 
не uiov непосредствено предхожда "той". Следователно 
отстъпника, а не Божия Син е този, за когото се казва, че е бил 
осветен. 

"Дори и да е бил осветен това все пак не може да се разбира като 
вътрешно освещение. Следователно, това трябва да означава или 
че той казва, че  е бил осветен или че той демонстрира външна 
религиозност." 

Защо да не могат думите да бъдат разбирани в тяхното точно, 
естествено значение като вътрешно освещение? 

"Защото това става чрез Светия Дух." От това, което казвате става 
ясно, че то трябва да бъде разбирано като вътрешно освещение; 



защото думите, които непосредствено следват са "и е оскърбил 
Духа на благодатта," дори тази благодат, с която веднъж е бил 
осветен. 

Остава следователно, че тези, които са осветени чрез кръвта на 
завета могат все пак да погинат вечно. 

79. Ако смятате, че тези текстове не са достатъчни за 
доказателство, че истинския вярващ може да падне окончателно аз 
ще представя на Вашето внимание още няколко, които Ви моля да 
претеглите добре в свободното си време: 

"Вие (християните) сте солта на земята. Но ако солта обезсолее с 
какво ще се осоли? Тя не става за нищо, но се изхвърля вън и се 
тъпче от хората" (Мат. 5:13). "Когато нечистият дух излезе от човека 
той минава през безводни места да търси покой и не намира. Тогава 
казва: Ще се върна в къщата си из която съм излязъл. И, когато 
дойде намира я празна, пометена и наредена Тогава отива и взема 
при себе си седем други духа по зли от него и като влязат живеят 
там; и последното състояние на оня човек става по-лошо от 
първото" (12:43-45.). "Тогава мнозина ще се съблазнят и един друг 
ще се предадат и един друг ще се намразят. И понеже ще се умножи 
беззаконието любовта на мнозинството ще охладнее. Но който 
устои до край той ще бъде спасен" (24:10, и сл.).  "Кой е този верен 
и разумен слуга, който господарят му е поставил над домочадието 
си? Но ако този зъл слуга" (който е бил добър и мъдър) "започне да 
бие съслужителите си Господарят му ще го отстрани и ще определи 
участта му с лицемерите" (ст 45 и сл.) и  с отстъпници тъй като не е 
по-добър от тях. 

"Внимавайте," Вие които вярвате "да не бъдат сърцата ви 
изпълнени с житейски грижи и да Ви постигне този ден неочаквано". 



(Лука. 21:34) Ясно се казва, че в противен случай те няма да бъдат 
"намерени достойни да стоят пред Човешкия Син". 

"Ако пазите думите Ми наистина сте Мои ученици; и ще познаете 
истината и истината ще ви направи свободни" (Йн. 8:31-2). 

"Но изморявам тялото си и го поробвам да не би когато съм 
проповядвал на други сам аз да остана неодобрен" (1 Кор. 9:27). 
"Бащите ни ядоха от същата духовна храна и пиха от същото 
духовно питие; защото пиеха от тази духовна каната, която ги 
придружаваше в пустинята и тази канара беше Христос. Но пак в 
повечето от тях Бог не благоволи и ги измори в пустинята. Тези 
неща се случиха за пример на нас, така че който мисли, че стои да 
внимава да не падне“ (10:3 и сл.). 

"Затова като съработници с Него Ви умоляваме да не приемате 
Божията благодат напразно" (2 Кор. 6:1). Но това би било 
невъзможно ако никой, който някога я е имал не може да погине. 

"Вие сте отпаднали от благодатта" (Гал. 5:4). "Ако не се изморяваме 
своевременно ще пожънем" (6:9). 

"Ние сме съработници на Христос ако останем докрай основани в 
първоначалната си увереност" (Евр. 3:14). 

"Пазете се да не се завлечете от заблуждението на беззаконните и 
да отпаднете от утвърждението си" (2 Петър 3:17). 

"Внимавайте да не изгубите това, което сте изработили" (2 Йн. 8). 

"Дръж здраво това, което имаш, за да не ти отнеме някой венеца" 
(Откр. 3:11). И да добавя: - "Така и Моят небесен Отец ще постъпи 
с Вас ако и Вие не простите от сърце всеки на брата си" (Мат. 18:35). 



Така! Как? Той ще отнеме прошката, която е дал и ще Ви предаде 
на мъчителя. 

80. "Но така Вие правите спасението условно?" Аз не го правя нито 
безусловно нито условно. Аз просто изявявам това, което намирам 
в Библията, нито повече нито по-малко; т.е. че то е купено за всеки 
човешки син и на практика се дава на всеки, който вярва. Ако Вие 
наричате това условно спасение, това е което Бог е направил от 
създанието на света; и Той е изявил, че така ще бъде през различни 
времена и по различни начини; на древните чрез Мойсей и 
пророците, а в по-късно време чрез Христос и апостолите. 

"Тогава аз никога не мога да бъда спасен; защото не мога да 
изпълня никакво условие." Не, нито пък аз, нито който и да е човек 
под небето - без Божията благодат. "Но за всичко имам сила чрез 
Христос, който ме подкрепява." Така е и с теб; това може и всеки 
вярващ. И той те е укрепявал и ще те укрепява все повече и повече 
ако ти доброволно не Го отблъснеш като угасиш Духа Му. 

81. "Не, Бог трябва да работи неустоимо в мен иначе аз няма да 
бъда спасен." Почакай! Осъзнай какво казваш. Отново защитаваш 
учение, което няма нито един ясен, явен текст, в своя подкрепа. Аз 
признавам, че е възможно понякога Бог да действа неустоимо в 
някои души. Аз вярвам, че Той го прави. Но дали оттук заключаваш, 
че Той винаги действа по този начин във всички, които биват 
спасявани? Да не бъде! Братко мой, що за заключение е това? И с 
кое писание ще го докажеш? Къде, моля, е написано това, че никой 
не е спасен освен посредством неустоима благодат? Чрез 
всемогъщата благодат аз съм съгласен; единствено чрез тази сила, 
чрез която са възможни всички неща. Но покажете ми само едно 
ясно писание, което казва това - че "цялата спасителна благодат е 
неустоима". 



82. Но това учение не само не е подкрепяно от Писанието, а  ясно е 
отречено от него. Как ще примирите това (да дам съвсем малко 
примери) със следните текстове? - 

"Изпратих да ги повикат и те не дойдоха" (Мт. 23:3 и сл.). 

"Не можа да извърши там никакви велики дела поради тяхното 
неверие" (Мк. 6:5-6). "Имаше фарисеи и сила от Бога беше с Него 
да изцелява" (Лк. 5:17). Все пак те не бяха изцелени както показват 
непосредствено следващите думи: "Книжниците и фарисеите 
отхвърлиха Божията воля спрямо себе си" (Лк. 7:30). "О, Ерусалиме, 
Ерусалиме, колко често съм искал да събера твоите чада, но не 
искахте!" (13:34). "Духът е. който дава живот; думите, които Ви 
говорех Дух са и живот са. Но има някои от вас, които не вярват" 
(Йн. 6:36 и сл.). Следователно Духът не действа неустоимо. "Вие 
всякога се противите на Святия Дух; Както правеха бащите ви така 
постъпвате и вие" (Деян. 7:51) . "Но понеже Вие го отхвърляте и 
считате себе си недостойни за вечния живот" (13:46.). "Днес ако 
чуете гласа Му не закоравявайте сърцата си. Да не би да има в 
някой от Вас лукаво и невярващо сърце, което да отстъпи от живия 
Бог" (Евр. 3:8,12).  "Внимавайте да не презрете Този, който говори" 
(12:25). 

83. Аз просто Ви дадох пример за неизброимите текстове, които 
могат да бъдат приведени в тази връзка. И защо се придържате към 
мнение, което не само е неподкрепено, но и изцяло противоречи 
както на разума така и на Писанието? Бъдете така добри да 
размислите и над това: Вие не можете да разглеждате учението за 
неустоимата благодат само по себе си  както и това за безусловното 
избиране и за окончателната устойчивост; но те стоят във връзка с 
безусловното осъждение - този воденичен камък, който тежи на 
врата на цялата Ви хипотеза. 



Ще кажете ли: "Аз го поддържам поради неговата полза?" Къде е 
тази полза? "Тя възвишава Бога и принизява човека." В какъв 
смисъл тя прославя Бога? Бог Сам по Себе Си е възвишен над 
всяка прослава. Предполагам, че Вашето мнение е следното: то 
показва пред другите колко високо Той е възвишен в 
справедливост, милост и истина. Но става точно обратното; чрез 
много причини беше доказано, че Бог не е прославен, а по-скоро е 
опозорен и то в най-висша степен посредством предположението, 
че презира делото на Собствените Си ръце, огромната част от 
душите, които е създал. А колкото до принизяването на човека; ако 
Вие мислите, че това мнение действително смирява хората, които 
го поддържат то аз се боя, че това не е така. Аз не смятам (и съм 
имал много възможности да придобия такъв опит), че всички или 
поне по-голямата част от тези, които поддържат това са по-смирени 
от останалите хора. Нито смятам, че Вие ще кажете, че никой, който 
не поддържа това не е смирен. Така че това не е нито необходимо 
нито сигурно средство за смирение. И ако понякога то е такова това 
доказва единствено, че Бог може да обърне злото в добро. 

84. Истината е, че нито това нито обратното мнение, но единствено 
Божията любов смирява човека. Нека тогава тя да бъде изляна в 
неговото сърце и то да се отврати от себе си в прах и пепел. Когато 
това завладее неговата душа нисък срам покрива лицето му. 
Мисълта "Какво е Бог? Какво е направил за мен?" веднага бива 
последвана от "Какво съм аз?" И той не знае какво да прави, къде 
да се скрие или как да се смали достатъчно пред великия Бог на 
любовта, за Когото сега знае, че каквото е могъществото Му такава 
е и любовта Му. Нека този, който е почувствал това (каквото и да е 
неговото мнение) да каже, дали може да даде слава на себе си; 
дали може да припише на себе си някаква част от спасението си 
или славата за всяка добра дума или дело. Който иска нека се опира 



на тази пречупена тръстика за смирение, но нека Божията любов да 
смири душата му! 

85. "Защото това учение прави хората да обичат Бога." Аз 
отговарям както преди. Понякога то може да направи това, защото 
Бог може да обърне злото в добро. Но Вие няма да кажете, че 
всички, които го държат обичат Бога; защото то не е сигурно 
средство за това. Нито пък можете да кажете, че никой, който не 
държи това учение не обича Бога. Следователно, то не е 
необходимо средство. Но, наистина, когато казвате за него, че "кара 
човека да обича Бога" Вие не знаете какво правите. Вие водите 
хората към по-голяма опасност отколкото съзнавате. Вие почти 
неизбежно ги водите към това мнение; отсичате ги от истинската 
зависимост от живите води и ги насърчавате да си изсекат 
разпукнати щерни, които не могат да задържат вода. 

86. Това е моето главно възражение срещу учението за 
осъждението или (което е същото) за безусловното избиране. Аз 
зная, че това е една грешка, защото ако беше истина, цялото 
Писание трябва да е лъжливо. Но не само заради това - че то е 
погрешно - аз силно му се противопоставям, но и защото е грешка с 
гибелни последици за душите на хората; защото то директно и 
естествено има склонност да нарани вътрешната работа на Бога 
във всяка нейна фаза. 

87. Например: Изцяло мъртъв ли е в своите прегрешения и грехове 
човек, който е небрежен и безгрижен? Наставлявайте го тогава 
(приемете, че той е на Вашето мнение) да положи някаква грижа за 
безсмъртната си душа. "Аз се грижа!" казва той: "Какво показва 
моята грижа? Защото каквото трябва да стане ще стане. Ако съм 
избран за спасение трябва да бъда спасен; и ако не съм трябва да 
бъда осъден." И причините му са толкова справедливи и силни 



колкото и очевидни и естествени. Няма полза да казваме: "Хората 
могат да изопачат всяко учение". Нека да могат. Но това не е 
изопачаване на Вашето. Това е неговото явно, естествено 
приложение. Предпоставките не могат да бъдат отречени (във 
Вашата схема) и последствията са еднакво явни и неотречими. 
Дали той е донякъде сериозен и мислещ от време навреме, въпреки 
че обикновено е студен и хладък? Притиснете го тогава да 
раздвижи дарбите, които са в него, да изработва спасението си. 
"Почакайте," казва той, "какво мога да направя! Вие знаете, че човек 
не може да направи нищо." Ако Вие отговорите: "Но ти не желаеш 
спасението; ти не желаеш да бъдеш спасен". "Може и така да е," 
казва той, "но Бог ще ме направи желаещ в деня на Своята сила." 
Така очаквайки неустоимата благодат той заспива по-бързо от 
всякога. Вижте го отново, когато се е събудил от сън; когато, 
въпреки принципите му върху него са дошли страх и трепет и го 
обзема ужас. Как тогава ще го утешите, за да не бъде погълнат от 
още по-голяма скръб? Ако може изобщо, чрез Божиите обещания. 
Но той е ограден срещу тях от всяка страна. "Това наистина," казва 
той, "са огромни и безценни обещания. Но те принадлежат 
единствено на избраните. Следователно, те са нищо за мен. Аз не 
съм от тях. И никога не мога да бъда, защото декрета Му е 
непроменим." Опитал ли е вече добрите думи и силата на идващия 
век? Тогава грехът няма вече власт над него. Но отново и отново, 
смятайки че не може да падне окончателно той не е толкова 
ревностен към себе си колкото е бил отначало. Малко по малко 
става мързелив и не след дълго пада в греха, от който е избягал, за 
да бъде очистен. Щом разберете, че се  е вплел и остава победен 
Вие се позовавате на текстове свързани с това състояние. Вие го 
умолявате да не закоравява сърцето си повече, за да не стане 
крайното му състояние по-лошо от първото. "Как може да стане 
това?" казва той. "Веднъж в благодатта завинаги в благодатта; и аз 



съм сигурен, че съм в благодатта. Вие никога не можете да 
изтръгнете щита ми." Така той продължава да съгрешава и да спи 
докато се събуди в ада. 

88. Разглеждайки тези потискащи примери ден след ден, това 
ужасно опустошение, което дявола причинява на душите особено 
на тези, които са започнали добре посредством това небиблейско 
учение аз съм принуден да му се противопоставя поради същите 
причини, поради които работя за спасението на души от погибел. 
Не е достатъчно да запитате: "Няма ли мнозина, които изопачават 
противоположното учение за собствена погибел?" Ако е така това 
няма нищо общо с въпроса защото случаят тук не е такъв. Тук няма 
никакво изопачаване: Учението за абсолютното предопределение 
води към портите на смъртта. Нека да дадем един пример и 
разликата е толкова голяма, че всеки да може да я види. Аз казвам: 
"Христос е умрял за всички. Той вкуси смърт за всеки човек и желае 
всички да се спасят". "О," казва слушателя," тогава мога да бъда 
спасен когато пожелая; така че мога да греша малко по-дълго." Не, 
това не е следствието от това, което казах; думите са изопачени, за 
да изразят това, което не следва. Вие казвате: "Христос е умрял 
само за избраните; и всички тези трябва и ще бъдат спасени." "О," 
казва слушателя "тогава ако аз съм един от избраните аз трябва и 
ще бъда спасен. Следователно мога безопасно да греша още 
малко, защото спасението ми не може да пропадне." Сега, това е 
явно следствие от Вашите твърдения. Думите не са изопачени 
изобщо. Не се загатва нищо повече от това, което ясно и 
неотречимо следва от предпоставките. Съвсем същото 
наблюдение може да бъде направено от всеки, който поддържа 
това учение. Всеки негов клон, също както този тук, (въпреки че 
мъдростта на Бога може понякога да го използва за добро) има 



естествена тенденция, без каквото и да е изопачаване, или да 
препятства или да скрива правдата. 

89. Братя, бихте ли лъгали заради Христос? Аз съм убеден, че не 
бихте го направили. Помислете тогава, че каквито сте Вие такъв 
съм и аз: аз говоря истината пред Христос, моят Съдия; не на тези, 
които са възпитани така, но на тези, които по-късно са дошли до 
това мнение. Мнозина от тях аз познавам; но не зная и един от десет 
от тях, в които бързо да не са се проявили някои от споменатите по-
горе резултати относно състоянието на душата. И аз не познавам 
нито един между тях, след близко и най-безпристрастно 
наблюдение, който явно да не е показал в рамките на една година, 
че неговото сърце е било променено, не към по-добро, но към по-
лошо. 

90. Аз наистина зная, че не можете лесно да повярвате това. Но 
независимо дали го вярвате или не Вие вярвате както и аз, че без 
святост никой човек няма да види Бога. Можем ли тогава да се 
съгласим поне в това - в изявата на вътрешната святост и в цялата 
необходимост от нея? Можем ли да се обединим, за да захвърлим 
счупените тръстики, на които толкова много хора се подпират без 
каквато и да е била вътрешна или външна праведност и на които те 
лениво се доверяват, че ще я заместят? Доколкото е възможно нека 
да се обединим в съсипване делата на дявола като изтръгваме 
всички, които можем от тъмнината в царството на Божия възлюбен 
Син. Нека да си помагаме един на друг да ценим все повече и 
повече славната благодат, чрез която стоим и ежедневно да растем 
в тази благодат и в познаването на нашия Господ Исус Христос.  

 


